
ÖREBRO UNIVERSITET 

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

Huvudområde: pedagogik 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Läs- och skrivinlärning, modersmål och 

modersmålundervisning 

Intervjustudie med pedagoger i förskoleklass 

 

 
 

 

 

Jocelyn Israelsson 

 Tobias Tapper 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogik C, Pedagogik med didaktisk inriktning III 

Examensarbete, 15 högskolepoäng   

Höstterminen 2011 

___________________________________________________________ 



Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka fem olika förskoleklasser i olika områden med 

flerspråkiga elever och enspråkiga elever och intervjua sex olika förskollärare.  

 

Vi fokuserar på hur förskoleklasserna arbetar med läs- och skrivinlärning och 

modersmålsundervisning. De frågeställningar som vi vill få besvarade i vår undersökning är: Hur 

organiseras undervisning i läs- och skrivinlärning i förskoleklasserna? Är det någon skillnad i 

upplägget av undervisningen i barngrupper med flest flerspråkiga barn jämfört med barngrupper 

med flest enspråkiga barn? Och hur ser modersmålsundervisningen ut i förskoleklasserna och hur 

menar förskollärarna att detta påverkar elevernas språkutveckling? 

 

I vår undersökning har vi genomfört en kvalitativ forskning med intervjuer av olika förskollärare. 

Vår forskning har genomförts med semistrukturerade, personliga intervjuer. Vi har använt 

bandspelare för att spela in intervjuerna för att underlätta för oss att få svar på våra intervjufrågor 

från förskollärarna.   

 

Resultatet i vår studie visar att förskolelärarna inte har några särskilda krav i förskolklasserna på 

eleverna inom ämnet läs- och skrivinlärning. Förskoleklasserna arbetar med både analytiska och 

syntetiska arbetsmetoder med liknande arbetsformer oavsett hur barngrupperna ser ut. Vad som 

också kommit fram i vår undersökning är att modersmålundersvisning sköts separat i 

förskoleklassen. Därför har inte förskollärarna någon större insyn i hur 

modersmålsundervisningen planeras eller genomförs. Vår studie visar att förskollärarna menar att 

elevernas språkutveckling beror väldigt mycket på deras uppväxt och hemmiljö. 
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1. Inledning  

Sverige är ett mångkulturellt land. Vart fjärde barn som växer upp i Sverige idag har sina rötter i 

andra delar av världen. Det är 13 till 15 procent av förskolebarnen som har ett annat modersmål 

än svenska (Calderon 2004). 

 

I skolans värdegrund och uppdrag står det:  

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga (Lgr11, s9). 

 

Den process som det innebör att lära sig läsa och skriva påbörjas redan i förskoleklassen och det 

som intresserar oss är hur förskollärarna arbetar med läs- och skrivinlärning i förskoleklassen då 

de måste beakta förskolans pedagogik samtidigt som förskoleklassen styrs av de första delarna 

av läroplanen för grundskolan (lgr11). 

 

Under vår utbildning i lärarprogrammet har vi har vi ställt oss frågan om huruvida det är någon 

skillnad i undervisningen i barngrupper med flerspråkiga barn jämfört med barngrupper med 

enspråkiga barn? Detta motiverade oss att studera huruvida dessa skillnader fanns eller ej. 

 

Vi kommer att i denna undersökning att genomföra en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuar 

förskollärare i en stad i Mellansverige. Vi kommer i studien fokusera på förskollärarnas 

uppfattningar om arbetet med läs- och skrivinlärning i förskoleklasserna. Samt hur förskollärarna 

menar att modersmålet och modersmålsundervisningen påverkar elevernas språkutveckling. 

 

Det förekommer mycket forskning om modersmålet och forskning om språkutveckling. Men 

dessa kopplas inte samman utan forskning som handlar om modersmål tenderar att koppla 

modersmålet med läs- och skrivinlärning. I vår C-uppsats kommer vi att bidra till debatten 

genom att koppla modersmålet till läs- och skrivutvecklingen genom att undersöka vad 

förskollärarna menar påverkar detta. 
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2. Syfte/frågeställningar 

Ingvar Lundberg skriver i sin forskningsrapport att ”läsning kräver att man blir medveten om sin 

språkkunskap, inte bara på fonologisk nivå utan även morfologiskt, syntaktiskt och semantiskt”  

(Lundberg 1984, s47). Vidare skriver Ann Runfors (2009) i sin doktorsavhandling att den 

ökande globaliseringen gör att värdet av individer med flerspråkighet ökar samtidigt som 

flerspråkighet hamnar i skuggan av det svenska språket i undervisningssituationen i förskolor 

och skolor.  

 

Syftet med vår C-uppsats är att studera olika förskoleklassers verksamhet där vi fokuserar på hur 

förskollärarna uppfattar arbetet med läs- och skrivinlärning i förskoleklassen. Och hur 

förskollärarna menar att elevernas modersmål påverkar deras språkutveckling. 

 

 

2.1 Frågeställningar 

 

  De frågeställningar som vi vill besvara i vår undersökning är: 

1. Hur organiseras undervisning i läs- och skrivinlärning i dessa förskoleklasser?  

2. Vilka skillnader finns i upplägget av undervisningen i barngrupper med mest flerspråkiga 

barn jämfört med barngrupper med mest enspråkiga barn? 

3. Hur ser modersmålsundervisningen ut i förskoleklasserna och hur menar pedagogerna att 

detta påverkar elevernas språkutveckling? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden ska vi börja med ett kapitel om förskoleklassen där vi gör en kort historisk 

tillbakablick på hur förskoleklassen har växt fram, för att sedan skriva om vad modersmål är och 

hur modersmålsundervisningen ser ut utifrån rapporter från skolverket och Lgr11.  

 

3.5 Förskoleklass  

Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år ska kommunen erbjuda plats i 

förskoleklass. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar per år och är avgiftsfri. Det är 

därför vanligt att verksamheten pågår ungefär tre timmar per dag. Resten av dagen är de flesta 

eleverna på fritidshem eller i pedagogisk omsorg där personalen i förskoleklassen arbetar 

tillsammans med fritidspedagogerna. Idag finns cirka 96 procent av alla sexåringar i 

förskoleklass. Det totala antalet elever i förskoleklassen under läsåret 2010/2011 var 103529 En 

mindre del av det totala antalet sexåringar, cirka 1 procent, är inskrivna i grundskolan 

(Skolverket 2011). 

 

I Lgr11 Det står det att eleverna får möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i verksamheten. 

Förskoleklassen ska vara ett redskap att uppmuntra elever i samspel med kamrater och vuxna för 

att utveckla elevernas sociala kompetens. 

 

 

3.5.1 Förskoleklassens framväxt  

Under 1970-talet införde många förskolor i Sverige sexårsträning för sexåringarna, på 

heltidsförskolorna ersatte detta ofta vilostunden. Den 1 april 1976 införde Sverige en skyldighet 

för kommunen att erbjuda plats i förskola för 6-åringar med 525 timmar per kalenderår, vilket 

kallades allmän förskola. På den tiden var det antingen heltidsförskola (tidigare daghem/dagis) 

eller deltidsförskola (tidigare lekskola/lekis) som gällde. Under slutet av 1980-talet och början av 

1990-talet debatterades det allt oftare i Sverige att sänka skolstartsåldern från det år barnen fyller 

sju till det år barnen fyller sex. I samband med detta började man på allt fler platser i Sverige att 

starta verksamhet för sexåringar i grundskolorna. När denna verksamhet startades kallades den 

först för sexårsgrupp eller sexårsverksamhet, och därefter årskurs 0. Nuförtiden används ibland 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1980-talet
http://sv.wikipedia.org/wiki/1990-talet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundskola_%28Sverige%29
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termen årskurs F, där "F" står för förskola/förskoleklass. Resultatet blev att förskoleklassen som 

begrepp överförde som skyldighet till kommunen att erbjuda plats i förskoleklass, vilket 

resulterat i att 96 % av alla sexåringar i Sverige går i förskoleklass (Skolverket 2010). 

 

1998 ändrades läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) för att även omfattar 

förskoleklassen. Lgr11 har ytterligare stärkt banden mellan skolan och förskoleklassen då 

läroplanen i förskoleklassen är gemensam med grundskolan och fritidshemmet. Verksamheten i 

förskoleklassen leds av förskollärare och grundskollärare och ofta är skolbarnsomsorgen 

integrerad i verksamheten (där förskoleklassen pågår innan lunch och fritids tar vid efter 

lunchrasten). Detta kan bl.a. medföra att en fritidspedagog arbetar även i 

förskoleklassverksamheten. 

 

3.3 Modersmål och modersmålsundervisning 

Under läsåret 2010/2011 var det 18,7 % av eleverna i förskoleklasserna i Sverige som hade ett 

annat modersmål än svenska och utav dessa elever var det 43,8% som var berättigade till 

modersmålsundervisning. Totalt så rör det sig om 19359 barn som har ett annat modersmål än 

svenska och utav dessa så är det 8479 elever som är berättigade till modersmålsundervisning. 

Det är således bara omkring hälften av de elever som har ett annat modersmål än svenska som är 

berättigade till modersmålsundervisning (Skolverket 2011). 

Enligt skollagen kap 10 7§ är en elev berättigad till modersmålsundervisning om denne har en 

förälder som har ett annat modersmål än svenskan och att denne använder sig av detta 

modersmål i umgänget med barnet. Vidare så måste barnet ha en grundläggande kunskap om 

modersmålet (Tuomela 2001).  

Vi tolkar det som att skollagen menar att eleverna måste kunna tala sitt modersmål för att vara 

berättigade till modersmålsundervisning på samma sätt som att eleverna ska kunna prata svenska 

för att kunna tillgodose sig de kunskaper som lärarna försöker förmedla. Enligt Lgr11 så är det 

rektorn som i samförstånd med modersmålsläraren som beslutar huruvida en elev är berättigad 

till modersmålsundervisning. Där skolan erbjuder modersmålsundervisning är då upp till 

föräldrarna att tacka ja eller nej. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rskoll%C3%A4rare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundskoll%C3%A4rare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fritidspedagog
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3.3.1 Vad är modersmål? 

Modersmål är det språk som barn lär sig först. I skolsammanhang är modersmål sedan 1998 

benämning för elevernas förstaspråk, den tidigare var benämningen hemspråk. Modersmålet är 

enligt Monica Axelsson (2005) det språk som barnet lär sig av sina föräldrar och är det språk 

som talas i hemmet.  

 

Lev Vygotskij (2001) belyser vikten av modersmålet och menar att inlärningen av ett nytt språk 

sker genom modersmålets semantiska sida. Han menar alltså att det nya språket inte lärs in 

genom att på nytt göra en upprepning på den processen som redan är utvecklad, eller återigen 

utgår ifrån objektens värld. Istället utgår barnen ifrån det språkliga systemet som de redan 

utvecklat i sitt modersmål.  

 

3.3.2 Vad är modersmålsundervisning? 

I skollagen står det ”Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (Skollagen kap. 

9 § 10). I Lgr 11 är modersmålsundervisningen ett eget ämne och i läroplanen kan det 

identifieras i två huvudsyften. Det första är ett språkligt syfte där modersmålsundervisningen ska 

utveckla elevens förmåga att tala och skriva på sitt modersmål. Samt uppmuntra eleven till att 

läsa skönlitteratur och sakprosa på sitt modersmål.  

Det andra syftet är ett identitetssyfte och där menar läroplanen att modersmålsundervisningen ska 

bidra till att utveckla elevens kulturella identitet. Detta genom att eleven ges tillfälle att utveckla 

sina kunskaper om det land, samhälle och kultur som elevens modersmål används i. Detta ska 

kombineras med att eleven uppmuntras till att skapa ett förhållningssätt där denne är jämförande 

mellan de olika kulturerna (Lgr 11). 

Enligt Tuomela (2001) har det inte bedrivit mycket forskning kring hur 

modersmålsundervisningen egentligen ser ut men Tuomela (2001) refererar till en rapport 

skriven av Luis Ajagán-Lester som har studerat 87 olika modersmålslektioner. Tuomela (2001) 

tolkar att Ajagán-Lester upplever det som att dessa lektioner i första hand använder sig av 



6 

 

demokratiska arbetsformer och att hälften av dessa lärare använde sig av ett arbetssätt som var 

handlingsinriktat. 

 

I Skolverkets rapport Flera språk – Flera möjligheter (2002) står det att kommunerna ska ordna 

undervisningen i modersmål. Undervisningen är ofta förlagd till eftermiddagstid och det 

vanligaste är att varje elev/elevgrupp får 40–80 minuters undervisning per vecka. Kommunerna 

har vanligen centrala rutiner för att hantera modersmålsundervisning i förskoleklassen där 

ansvaret för undervisningen placeras till en enhet inom kommunen som ofta är samma som 

grundskolans modersmålsundervisning. Skolorna ska erbjuda modersmålsundervisning men det 

är föräldrarna som anmäler barnet. Undervisningen inrättas om det finns fler än fem elever i 

kommunen som önskar undervisning i språket och att det finns en lämplig modersmållärare 

(Skolverket 2002). 

Clarissa Blomqvist och Anki Wood (2006) skriver att när elever med ett annat modersmål än 

svenska börjar med läs- och skrivinlärning i skolan har eleverna mycket olika förutsättningar att 

lära sig. Läraren bör därför skaffa sig kunskaper i flerspråkighet, andraspråkutveckling och 

kulturella skillnader och utveckla metoder för att ta reda på var eleverna befinner sig i sin 

andraspråkutveckling. 
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4. Teori 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi sökt tidigare forskningar på området som vi 

känner att vi kan ha användning för i vår uppsats. De avhandlingarna som vi har läst fokuserar på 

läs- och skrivinlärning, modersmål och modersmålundervisning. Vi kommer att beskriva 

forskarnas avhandlingar och sedan beskriver vi om vad de har kommit fram till. Teorin avslutas 

med kapitel som handlar om språkutveckling, språklig medvetenhet och läs- och skrivinlärning. 

 

4.1 Tidigare forskning 

I Carina Fasts (2007) avhandling Sju barn lär sig läs- och skriva undersöker hon hur barn 

kommer i kontakt med läsande och skrivandet. Vilka sociala och kulturella sammanhang barnen 

möter textorienterade aktiviteter med sin familj och vilka textorienterade aktiviteter som barnen 

medverkar i. Hur barnen skaffar sig kunskaper om läsande och skrivande i samspel med andra 

människor.  

 

Fast (2007) menar i resultatdelen av sin avhandling att: Via modersmålet utvecklar barnen 

textorienterade aktiviteter med familj och släktingar. Barnen lyssnar, talar, berättar, sjunger och 

ber.  Barnen ser modersmålet i skrift via anslag, matförpackningar, böcker, brev, tidningar och 

text på teve och på dataskärm. Forskaren upptäckte i sin undersökning att barnen praktiserar att 

läsa och skriva, Barnen ritar hjältar, som de identifierar sig med, ritar logotyper och skriver 

önskelistor. Barnens samvaro med andra barn dras in i en gemenskap av berättande, läsande och 

skrivande bland spelkort, leksakskataloger och dataspel. 

 

I Fasts (2007) studie beskrev hon även i sitt resultat att barnens erfarenheter och viktiga 

kunskaper lämnas utanför klassrumsdörren. Barnens bakgrund, kunskaper och modersmål ses 

inte som något direkt positivt ur lärarnas synvinkel utan mer som ett problem för barnens 

lärande. Lärarna tar avstånd ifrån den populärkultur som barnens sysslar med utanför skolan.  

Fast (2007) påpekar att barnen rör sig i en textvärld som är knutna till populärkultur och medier 

och barnen ska få möjlighet att lära sig utifrån det som barnen är bra på och där de ofta får en 

stor glädje i att dela med sina erfarenheter med varandra. 
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I sin avhandling Tvåspråkig utveckling i skolåldern undersöker Veli Tuomela (2001) hur 

finlandsvenska barn utvecklar sin tvåspråkighet utifrån tre typer av undervisningssituationer.  

Första situationen är: Elever som går i svensk klass och har modersmålsundervisning. Andra är: 

Elever som går i en tvåspråkig klass där man talar både svenska och finska. Den tredje är: Elever 

som går på en finlandssvensk friskola. 

 

I resultatet av avhandlingen går det att utläsa att skillnaden i antalet lexikala, grammatiska och 

grafemiska fel som de aktuella eleverna gör inte är särskilt stor beroende på vilken av de tre 

undervisningsmodellerna som används. Dock så är skillnaden stor mellan förmågan att tala 

svenska och skriva svenska i dessa klasser, antalet fel i den talande svenskan ligger mellan 0,5-

1.5 fel av 100 talade ord. Men antalet fel i det skrivna är betydligt högre, antalet fel ligger på 

mellan 3-7 av 100 (Tuomela 2001).  

Tuomela (2001) menar att resultatet av forskningen omkullkastar teorier om att flerspråkiga barn 

bör begagna sig och utveckla sitt modersmåls till en hög nivå innan dessa börjar arbeta med sitt 

andras språk. 

 

Tarja Alatalo (2011) beskriver i sin avhandling: Skicklig läs- och skrivundervisning i årskurs 1-3   

hur den språkliga medvetenheten utvecklas i samspel med läsutveckling. Alatalo (2011) vill med 

sin undersökning tydliggöra och beskriva lärarens möjligheter till skicklig läs- och 

skrivundervisning, det vill säga lärarens förmåga att identifiera var eleven befinner sig i sina läs- 

och skrivutvecklingsprocesser och att hjälpa elever att utveckla sin läsförmåga.  

Resultatet av Alatalos (2011) undersökning visar att lärare upplevde det som svårt att identifiera 

om en elev har svårt att läsa och skriva eller om eleven är omogen. Lärarna menar också att det 

inte behöver vara läs- och skrivsvårigheter det kan vara omognad som gör att eleven har 

svårigheter med avkodningen och att eleven behöver mer tid för att utvecklas. Därför väntar 

lärarna för att se om eleven kommer igång lite senare istället för att vidta åtgärder, alltså att 

lärarna väntar på att eleven ska komma igång av sig själv. 

 

Resultatet av Alatalos (2011) undersökning är att läraren arbetar strukturerat och systematisk för 

att hjälpa eleven att komma igång med läsinlärningen. Enligt Alatalo (2011) krävs det att läraren 

har både teoretiska och erfarenhetsbaserade kunskaper om läsutvecklingsprocessen, om vad som 
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kan göras för att träna språklig medvetenhet, avkodning och annat som eleven har svårigheter 

med  

 

4.2 Teorier om språkinlärning 

Jonas Stier (2009) framhäver att språket är vårt viktigaste kulturarv och det är viktigt att 

tillvarata den kulturella bakgrunden därför att den omfattar så mycket mer. Språket visar sig på 

ett tydligt sätt på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå och är människans förmåga till 

kommunikation i den viktiga förutsättningen för själva mötet mellan kulturerna. I det nya 

läroplanen i grundskolan står det:  

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker (Lgr11, 

s87). 

 

Vidare skriver Vygotskij (2001) att människans språk är naturligt, biologiskt och unikt men att 

språket framför allt överför den kultur som omger barnet. Enligt Bengt Sigurd och Gisela 

Håkanson (2007)  finns det många forskare som lyfter fram ord och begreppsbildning som 

centrala i barnets språkinlärning. Sigurd och Håkansson (2007) hänvisar till Jean Piaget som har 

undersökt den inre kognitiva mognaden som något som styr själva processen. Piaget menar att 

barn är oförmögna att ta till sig ordens begrepp innan de har kognitiva förutsättningar att 

använda dem. Lev Vygotskij (2001)  riktar sig in den sociala kontextens betydelse i fokus och 

menar att barn bygger upp de mentala representationerna och lär sig kommunicera med vuxna 

som lyfter fram barnets förmåga. 

 

4.2.1 Språklig medvetenhet 

Tarja Alatalo (2011) skriver att språklig medvetenhet är en kognitiv förmåga som kan innebära 

att barnet förstår ett språk inte bara som ett innehåll, utan också som en form. Det handlar alltså 

inte endast om att notera vad som sägs, utan också hur det sägs. Att vara språkligt medveten 

innebär att kunna manipulera språkets formella egenskaper, att kunna analysera, tänka och tala 

kring, eller leka med språket som objekt och skilt från betydelsen i eller utanför kontexten. Den 

språkliga medvetenheten utvecklas i samband med barnets kognitiva utveckling och i takt med 

barnets läsutveckling. Alatalo (2011) betonar att om barnens språkinlärning ska kunna gå från 
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talspråk till skriftspråk måste barnen vara medvetet om språkets byggstenar. Språket har olika 

byggstenar: fraser, ord, morfem, stavelser och fonem. Dessa förklaras närmare av Lena Boström 

och Gunlög Josefsson (2006) som skriver att fraser är en kombination med ord som tillsammans 

bildar ett sammanhang. Ord är uppbyggt av olika stavelser. Stavelser är en del av ett ord. 

Morfem brukar definieras som språkets minsta betydelsebärande enheter. Fonemen är de minsta 

betydelseskiljande enheterna i språket.      

 

4.3 Läs- och skrivinlärning 

 Lgr 11 står det att skolan ska ansvara för att eleverna efter avslutat skolgång ska kunna använda 

sig av det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. För att barnen ska få en 

god läs- och skrivutveckling krävs det att pedagogerna har goda kunskaper inom dessa områden.  

 

Enligt Alatalo (2011) handlar att lära sig läsa och skriva om att erövra skriftspråket. Läs- och 

skrivinlärning är den fas i barnets utveckling av läs- och skrivförmågan där förmågan att tillämpa 

skriftspråkets grundläggande konventioner etableras och automatiseras, dvs. barnet blir läs- och 

skrivkunnig. 

 

I myndigheten för skolutvecklings rapport: Att läsa och skriva - forskning och beprövad 

Erfarenhet (2007) står det att det viktigaste för att utveckla barns läsande är att läsa och skriva 

tillsammans och även att samtala med barnet kring detta. Man kan välja att samtala först, innan 

man läser, för att skapa en förförståelse eller efter man har läst det för att gå djupare in i texten 

och koppla det till egna erfarenheter och då utvecklas textrörligheten.  

 

4.3.1 Literacy 

Fast (2007) skriver i sin avhandling om literacy forskning.  Fast beskriver viktiga begrepp inom 

literacy forskningen. Dessa väsentliga begrepp är literacy event d.v.s. textorienterad aktivitet och 

literacy practice. Ett annat begrepp som Fast skriver om är family literacy. Punkten med 

detta är att barn socialiseras in i skriftspråket av familjen och andra närstående släktingar. 

Literacitet är ett bred och samlad beteckning på aktiviteter som i ett socialt sammanhang skapar 

ett barns språkliga mönster. Det omfattar användningen av tal, bilder, symboler och tecken direkt 

eller indirekt kopplat till skrift (Axelsson 2005). Fast (2007) skriver att literacy står för läsande 
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och skrivande och menar även att literacy refererar till ett specifikt sociokulturellt 

förhållningssätt.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv handlar literacy om sociala praktiker. Olika former av literacy är förbundna 

med sociala, institutionella och kulturella relationer, och kan bara förstås när de återfinns i sina social, 

kulturella och historiska sammanhang (Fast 2007, s41). 

 

Literacy är inte bara en teknisk färdighet utan också ett sätt att avkoda ord. Det är en tillämpning 

som påverkas av sociala, kulturella, ekonomiska och även religiösa sammanhang. Fast tolkar att 

literacitet sträcker sig bortom den tekniska färdigheten att avkoda ord (Fast 2007).       

 

4.3.2 Från pseudoläsning till ortografisk läsning 

Läsutvecklingen beskrivs som en process som sker i olika steg, men det är viktigt att veta att 

dessa steg inte är universella, vissa barn kan hoppa över vissa steg eller gå tillbaka till vissa steg 

om det nya steget som eleverna har erövrat inte fungerar i vissa situationer (Höien & Lundberg 

1999). 

 

Härnäst så kommer vi att kortfattat gå igenom de olika stegen i läsutvecklingen. 

Första stadiet kallas för pseudoläsning och i detta stadium så läser egentligen inte barnen, det rör 

sig snarare om att barnen härmar främst föräldrarnas läsbeteende (Fridolfsson 2008). Margareta 

Sandström-Kjellin (2002) menar att barn under detta stadium tolkar orden på samma sätt som de 

känner igen en bild. Under detta stadium så kan barn som är vana vid att vuxna läser för dem 

själva öppna boken som de vuxna brukar läsa och läsa dessa böcker ur minnet (Stadler 1998).  

 

Efter pseudoläsning så infinner sig ett stadium som kallas för logografisk läsning och även i 

detta stadium läser barnen fortfarande ordet som en bild. Barnen känner i detta stadium igen 

vanliga skyltar, till exempel namnskyltar på matvarubutiker och olika varumärken. Fridolfsson 

(2008) menar att barnen egentligen inte känner igen orden utan att det snarare är logon de känner 

igen.  
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[S]kulle man skriva ett annat namn i logon [McDonald’s] så skulle barnet ända mena att det står 

McDonald’s på skylten. Barnet registrerar alltså inte ordet som sådant utan endast de visuella kännetecken 

som ger ordet dess karaktär (Fridolfsson 2008, s80). 

 

Det stadium som infinner sig därefter är alfabetiskt läsning – fonologisk läsning. I detta stadium 

brukar man säga att barnen har ”knäckt den alfabetiska koden”. Med andra ord så har barnen 

förstått hur grafem (bokstavens form) och fonem (bokstavens ljud) samverkar. Barn i detta 

stadium kan bryta ner orden till de enskilda fonemen men också bygga upp ord av enskilda 

fonem. även om detta är ett viktigt första steg så är det fortfarande en lång väg till en fullståndig 

avkodning och flytande läsning, under detta stadium så stavar sig barnen genom orden 

(Fridolfsson 2008). 

 

Den alfabetiska läsningen - fonografiska läsningen vidareutvecklas till ortografisk och 

morfografisk läsning och i detta stadium så sker avkodningen väldigt snabbt och läsningen flyter 

på, olika vanliga bokstavkombinationer som är vanliga uppfattas som en helhet av barnen som 

därmed inte läser varje bokstav vad för sig. I detta stadium så flyter läsandet på så bra så att 

barnen flyttar fokus från läsandet av texten till förståelse av textens innehåll (Fridolfsson 2008). 

 

4.3.3 Från pseudoskrivning till morfologisk skrivning 

Liksom läsutvecklingen så beskrivs skrivutvecklingen som en process som går igenom flera 

stadier och i stort motsvarar stadierna i skrivutvecklingen och läsutvecklingen. Således kommer 

vi kortfattat beskriva de olika stadierna som sker under tiden som barns skrivande utvecklas. 

 

Första stadiet i denna process heter pseudoskrivning och i detta stadium skriver egentligen inte 

barnen, det rör sig snarare om att barnen härmar de vuxnas skrivmönster. Det blir således mer 

ritning än skrivning då barnen ritar olika tecken som liknar bokstäver. Barnen har ingen 

förståelse om skillnaden mellan bilder och bokstäver (Fridolfsson 2008).  

 

Efter en tid går barnen över till logografisk skrivning och i detta stadium så tenderar barnen att 

kopiera skrivna ord och lär sig hur dessa ser ut och inte hur orden stavas. I denna fas har inte 

barnen knäckt den alfabetiska koden, de har ingen uppfattning om bokstävers placering eller 
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betydelse utan deras förståelse av skriftspråket är snarare som en bild, de tar fasta på ordets 

grafiska utseende (Dahlgren, Gustavsson, Mellgren, Olsson 2006). 

 

Nästa stadium i skrivutvecklingen kallas för alfabetisk-fonemisk skrivning och som namnet 

antyder är det i detta stadium som barnen knäcker ”den alfabetiska koden” där barnen i detta 

stadium kan koppla samma den enskilda bokstaven till det fonem som bokstaven representerar i 

talet (Fridolfsson 2008). 

 

När barnen blir mer säkra på denna fonologiska medvetenhet så tenderar barnen att utveckla en 

fonemisk skrivning detta innebär att barnen skriver som det låter (Fridolfsson 2008). Det är i 

detta stadium som barnen för första gången möter läsandet och skrivandet som ett sammanhang. 

Det är därför här barnen skapar en helhetsuppfattning av läsandet och skrivandet. Barnen 

uppmärksammar att det är själva texten som skrivs och läses som ger texten mening och inte 

sammanhanget i vilket denne text skrivs eller läses (Björk och Liberg 2007). 

 

Det sista stadiet utav skrivutvecklingen kallas för ortografisks - morfologisk skrivning. I detta 

stadium går skrivandet snabbt och barnen behöver inte lägga fokus på vilka bokstäver som måste 

vara med i orden. I detta stadium så tenderar barnen också att förstå sig på hur orden är 

uppbyggda. Eleverna känner till att orden är uppbyggda av förstavelse, stam och ändelse även 

om eleverna inte tenderar att använda sig av dessa ord.  Eleverna har således utvecklat en 

förståelse för de morfologiska regler som gäller i skriftspråket (Fridolfsson 2008). 

 

4.3.4 Olika metoder inom läs- och skrivinlärning  

Fast (2007) lyfter i sin avhandling fram att det finns två olika perspektiv inom formell läs- och 

skrivundervisning. De två perspektiven är: den syntetiska och den analytiska. Vi ska i följande 

kort förklara dessa två olika perspektiv. 

 

Det syntetiska perspektivet utgår från språkets delar till dess helhet. I detta perspektiv utgår 

pedagogerna från fonemen (eller den enskilda bokstaven). Eleverna lär sig en bokstav (och dess 

språkljud) i taget och dessa bokstäver ljudas så småningom ihop till olika ord Eleverna får ett flyt 

i läsningen så en förståelse för innehållet i texten kan skapas (Fast 2007). 
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Det Analytiska perspektivet eller helspråksmetoden utgår från helheten till delen dvs. att eleverna 

börjar med en hel text (oftast rim eller ramsor) och bryter ner detta i sina grundstenar. En 

pedagog som arbetar med detta perspektiv börjar med en text som han bryter ner tillsammans 

med eleverna till meningar, ord och morfem (Fast 2007). 

Syntetiskt eller analytiskt perspektiv används vid textläsning och vilken av dessa perspektiv som 

utnyttjas är beroende på vad som passar till eleverna i olika situationer (Längsjö & Nilsson 

2005). 
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5. Metod 

Vi har genomfört vårt arbete genom en kvalitativ undersökning med intervjuer. Undersökningen 

har gjorts genom personliga intervjuer med sex förskollärare som arbetar i fem olika 

förskoleklasser.  

 

Fejes och Thornberg (2011) skriver att den kvalitativa forskningen är en forskning där datan 

består av språkdata, alltså data som uppstår genom kommunikationen mellan människor. I vårt 

fall så skapas dessa språkdata genom intervjuerna med förskollärarna. Fejes och Thornberg 

(2011) skriver vidare: ”syftet [med en kvalitativ undersökning] är förenklat att förstå det som 

analyseras”. Anledningen till att vi väljer att genomföra en kvalitativ forskning är att få fram 

förskollärarnas syn på barnens läs- och skrivinlärning och hur modersmålet påverkar barnens 

språkutveckling. Med andra ord undersöker vi hur människor, i detta fall förskollärare, förstår 

dessa företeelser (Denscombe 2009). 

 

I kvalitativ intervjuforskning ligger tonvikten på intervju som metod och särskilt på metoder för 

att analysera de utskrivna intervjuerna (Trost 2010). Om man i frågeställningen försöker att hitta 

mönster eller vill förstå en tes så bör forskaren göra en kvalitativ forskning (Trost 2010). Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) produceras kunskapen i en kvalitativ intervju utifrån ett socialt 

samspel mellan intervjuare och intervjupersonen.  

 

 

5.1 Typer av forskningsintervjuer 

Vi utgår olika typer av intervjuer och vi kommer således att lite kort presentera olika typer av 

forskningsintervju. 

 

5.1.1 Semistrukturerad intervju  

Vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren samma frågor till alla som intervjuas. Dessa 

frågor behandlas och besvaras. Frågorna har öppna svarsmöjligheter. Det rör sig med andra ord 

inte om frågor med bara ja och nej svar eller med ett antal olika svarsalternativ och ger de 

intervjuade större chans att uttrycka sina åsikter (Trost 2010). Enligt Denscombe (2009) kan 
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intervjuaren genom att använda semistrukturerade intervjuer få mer öppna svar och betoningen 

ligger på den intervjuade som utvecklar sina punkter.  

 

5.1.2 Personliga intervjuer 

Personliga intervjun innebär ett möte mellan intervjuare och en intervjuad. Detta görs enskilt och 

syftet är att få fram specifika svar på frågorna som behandlas. Den personliga intervjun är 

relativt lätt att kontrollera och det blir tydligt för forskaren vem av de intervjuade som har sagt 

vad när forskaren sätter igång arbetet med att transkribera intervjuerna. Nackdelen med den 

personliga intervjun är att intervjuaren får ett begränsat antal synpunkter och åsikter från de 

intervjuade (Denscombe 2009).  

  

5.1.3 Ljudinspelning med bandspelare 

Det vanligaste sätt att registrera en intervju är att använda en bandspelare. Bandspelaren ger 

intervjuaren frihet att koncentrera sig på det ämne som intervjun handlar om och i 

intervjudynamiken. Med en bandspelare finns det en permanent data som intervjuaren kan 

återvända till för att lyssna på igen. Forskaren lyssnar på orden, tonfallet och pauserna. Tanken 

med ljudinspelningar är att inspelningarna kan överföras direkt från bandspelaren till datorn och 

där materialet lagras, spelas upp för att analyseras och transkriberas med hjälp av 

ordbehandlingsprogram. Nackdelen med detta är att transkriberingen av intervjuerna kan ta lång 

tid (Kvale och Brinkmann 2009, Denscombe 2009, Trost 2010). Det innebar dock att vi under 

intervjuerna ej behövde föra anteckningar utan kunde koncentrera oss på själva samtalet.    

  

5.2 Urval  

Vi har valt att intervjua sex förskollärare i fem förskoleklasser. Vi började med att skicka e-post 

till rektorerna på de olika skolorna där vi kort presenterade oss själva, att vi studerar på 

universitet och håller på att skriva en C-uppsats. Vi gav vidare en kort beskrivning om vår  

C-uppsats, vårt syfte med vad vi vill undersöka och att vi hade tänkt intervjua personalen som 

arbetar i förskoleklasserna på deras respektive skolor
1
. En del rektorer svarade att de skulle 

skicka vår e-post vidare till ansvarig personal för att sedan återkomma. Andra rektorer svarade 

                                                 

1
 Brevet till rektorerna finns att läsa i bilaga 1 
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att de inte kunde ta emot oss eftersom de redan hade mycket att göra med studiedag m.m. och en 

hel del hade redan andra intervjuer inplanerade. Tyvärr besvarade huvudantalet av de rektorer vi 

kontaktade inte vår e-post och vidare telefonkontakt med dessa visade sig vara svårt då de sades 

vara upptagna eller helt enkelt inte befann sig på sitt kontor.  Vi grät dock inte över spilld mjölk 

och efter en tids gedigen bearbetning fick vi kontakt med sex förskollärare i de aktuella 

förskoleklasserna som gick med på att intervjuas. Dessa bokade vi intervjutider med. 

 

Tanken med urvalet var att vi ville ha förskoleklasser dels i bostadsområden med hög andel 

flerspråkiga och dels i bostadsområden med hög andel enspråkiga för att undersöka skillnaden i 

upplägget av undervisningen. Samt skillnader i antal elever med modersmålsundervisning och 

upplägget av modersmålsundervisningen.  

 

5.3 Uppläggning och genomförande  

Den metod vi har valt är personliga intervjuer med förskolelärare som arbetar i 

förskoleklasserna. Intervjuerna spelades in för att underlätta för oss att analysera intervjuerna. 

Anledningen till att vi valde att utföra personliga intervjuer istället för gruppintervjuer är att det 

skulle underlätta dels för oss i vårt analysarbete då det bara blev en röst på bandet. Dels för att 

förskollärarna skulle kunna prata mer öppet om sina tankar.    

 

5.3.1 Intervjuer 

Vi valde att skicka ut våra intervjufrågor till förskollärarna i förväg. Anledningen till detta var att 

intervjuerna skulle ta form av ett samtal mellan oss och Förskollärarna. Under intervjun fördes 

det ett samtal mellan oss och den vi intervjuade. Detta innebär att intervjuerna blev 

semistrukturerade intervjuer. Att vi betecknar det som semistrukturerade intervjuer är det faktum 

att vi hade ett antal frågor som vi ville ha besvarade. Men vi gav den intervjuade fritt utrymme 

att utveckla sina egna tankar och synpunkter. Samtidigt lyssnade vi aktivt och var beredda att 

ställa följdfrågor som vi kände skulle kunna klargöra förskollärarnas tankar och mening vilket 

Denscombe (2009) anser som förenligt med den intervjumetod vi har valt. 

 

I slutet av intervjuerna har vi ställt frågan till de intervjuade om det var några problem med att vi 

återkom till dem genom E-post om det var några frågor eller otydligheter som infann sig under 
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vårt analysarbete och i samtliga fall så svarade förskollärarna positivt på detta. Värt att notera är 

att vi lät vår bandspelar stå på efter intervjuerna då vi tenderade att bara småprata en stund med 

förskollärarna. Detta gjorde vi då Trost (2010) menar att det kan hända att man kommer både 

som intervjuare och intervjuperson kommer på saker som man inte tänkte på under själva 

intervjun. Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas arbetsplatser i ett avskiljt rum där 

intervjuerna kunde genomföras ostört. Genomsnittlängden på intervjuerna var mellan 40 minuter 

och 1 timme.  

 

Efter att intervjuerna hade genomförts, transkriberade vi dessa och påbörjade analysarbetet var 

för sig, för att sedan jämföra de resultat vi hade fått fram i intervjuerna när vi påbörjade 

skrivandet av resultat och analyskapitlet. Anledningen till att vi gjorde detta var därför att Kvale 

och Brinkmann (2011) menar att forskare tolkar vad som har sagts på olika sätt. Det sätt som vi 

har analyserat våra intervjuer på har varit en innehållsanalys. Kvale och Brinkmann (2011) 

skriver att analysen av intervjuerna tar fasta på olika kategorier som har hittats och som är 

gemensamma för de olika intervjuerna. En av dessa kategorier som vi har undersökt har varit 

vilken grundläggande tanke som förskollärarna har på läs- och skrivinlärningen för att på så sätt 

få fram svar på forskningsfråga två  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är kvalitén av intervjuanalysen beroende av kvalitén på 

intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det finns tre kriterier för att en intervju ska 

ha en bra kvalité: att svaren ger rika, specifika och relevanta svar, att korta intervjufrågor ger 

långa svar. Att vi som intervjuare klargör meningen i det som var relevant i svaren. 

 

5.3.2 Våra intervjufrågor 

För att få svar på våra forskningsfrågor och uppfylla syftet med uppsatsen så har vi konstruerat 

elva intervjufrågor
2
. Och när vi arbetat med dessa intervjufrågor har vi gjort en indelning där 

intervjufrågorna är knutna till någon av våra forskningsfrågor. De tre första intervjufrågorna är 

inledande frågor som handlar om vem förskolläraren är och hur förskoleklassen ser ut. Dessa 

                                                 

2
 Dessa intervjufrågor finns under bilaga 2. 
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frågor är till för att delvis få en bild av vem förskolläraren är och hur själva klassen där denne 

jobbar ser ut samt vara en logisk start på en intervju.  

 

Intervjuerna fortsätter sedan med intervjufråga fyra och fem som är kopplade till vår första 

forskningsfråga och handlar om hur förskoleklasserna lägger upp läs- och skrivinlärningen.  

Sedan följer intervjufråga sex som handlar om hur modersmålet ser ut i klassen, alltså hur många 

elever som har ett annat modersmål och vilka modersmål som finns. Detta innebär att vi ser 

intervjufråga sex som en inledning till forskningsfråga tre som vi sedan går in mera grundligt på 

i intervjufråga sju och åtta.  

 

Intervjufråga nio till elva handlar om elevernas språkutveckling och är därmed kopplade till 

forskningsfråga tre. Men dessa frågor ger även en bredare bild som kan hjälpa till att ge svar på 

forskningsfråga två som egentligen inte behandlas i någon av frågorna. Forskningsfråga två 

kommer att besvaras genom analysen av intervjuerna då vi får en klarare bild av huruvida det är 

någon större skillnad beroende på andelen flerspråkiga barn i förskoleklasserna. 

 

5.4 Etiska ställningstaganden 

I den humanistiska – vetenskapliga forskningen är det viktigt att ta hänsyn till de etiska 

forskningsreglerna för att individerna inte utsättas för psykisk eller fysisk skada och 

förödmjukelse. 

 

Det finns fyra grundskyddskrav som vi ska följa (Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet: Innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta krav har vi uppfyllt genom E-post kontakt med 

rektorerna där vi har informerat och bett om deras tillstånd. Vidare så har vi efter rektorns 

godskännande kontaktat respektive förskollärare antingen genom E-post eller direkt 

telefonkontakt. 

 

Samtyckeskravet: Innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Detta krav har vi uppfyllt så tillvida att vi i vår kontakt med rektor och förskollärare 

har klargjort att dessa intervjuer är frivilliga och om det är någon fråga som förskollärarna inte 
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vill svara på så ska de meddela oss detta så ställer vi inte den frågan. Vi hade emellertid aldrig 

något problem med detta, ingen av de intervjuade förskollärarna ställde sig avvisande till någon 

av våra frågor. 

  

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Detta krav uppfyller vi då vi i vår resultatdel ej nämner förskollärarnas riktiga 

namn. Dessa anonymiseras genom påhittade namn. Det kommer således inte vara möjligt för 

någon utomstående person att kunna ta reda på vem som har sagt vad.   

 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.  Detta krav kommer vårt arbete i stort sätt inte i kontakt med då vi inte har 

samlat in några uppgifter om enskilda personer. Den enda personliga uppgift vi har samlat in är 

antalet år som förskolläraren har jobbat på skolan men dessa uppgifter publicerar vi inte eftersom 

det inte får någon betydelse för vår uppsats. 

 

5.5 Tillförlitlighet 

Innan vi övergår till att redovisa resultatet av våra intervjuer så ska vi avsluta metodkapitlet med 

att kort titta på tillförlitligheten i studien. Det vi först måste påpeka att det inte går att göra några 

generaliseringar utifrån det resultat vi har fått fram då resultatet är begränsat till omfång. Vi kan 

dock undersöka vad det är som dessa förskollärare har berättat för att på så sätt få fram en bild av 

hur dessa förskollärare syn på dessa frågor ser ut. Vi anser dock att en intervjustudie är en bra 

metod för att få fram tillförlitliga data då man i en intervjustudie ställer samma frågor till alla 

respondenter (Denscombe 2009). 

 

Dock menar Denscombe (2009) att man i en kvalitativ forskning inte kan kontrollera resultatet 

på samma sätt som man kan i naturvetenskapen. De frågor vi har ställt till förskollärarna kan 

ställas till andra förskollärare och deras svar kan vara mycket annorlunda än de svar som 

framkommit i vår studie. 
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6. Resultat och Analys    

Det material som vi kommer att arbeta med under detta kapitel är ca.5 timmar inspelade 

intervjuer, som är spridda på 5 olika skolor.  

 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultatet av vår intervjustudie. För att kunna göra detta på 

ett tydligt sätt kommer vi dela in resultatet i tre olika huvudrubriker: förskollärarna och 

förskoleklasserna, förskoleklassens arbete med läs- och skrivinlärning och modersmål och 

modersmålsundervisning i olika förskoleklasser. Under rubriken förskollärarna och 

förskoleklasserna kommer vi redovisa vilka förskollärare vi har intervjuat och hur 

förskoleklasserna där dessa arbetar ser ut. Hur många elever det är, hur många av eleverna som 

är flerspråkiga och hur många av dessa som har någon form av modersmålsundervisning. Detta 

för att ge en överblick över hur förskoleklasserna ser ut. I rubriken förskoleklassens arbete läs- 

och skrivinlärning kommer vi redovisa hur läs- och skrivinlärningen ser ut i förskoleklassen och 

vad pedagogerna menar påverkar språkutvecklingen. Slutligen i rubriken modersmål och 

modersmålsundervisning i förskoleklassen så kommer vi redovisa hur 

modersmålsundervisningen ser ut och hur förskollärarna menar att den påverkar barnets språk.  

 

6.1 Förskollärarna och förskoleklasserna. 

I detta arbete har vi intervjuat fem förskollärare i olika förskoleklasser. Vi kommer först att 

skriva lite kort om de olika lärarna vi har intervjuat och vilken typ av skola som de arbetar på, 

detta för att visa vilken typ av skola det gäller samt för att klargöra skillnader och likheter i 

undervisningen. Efter detta kommer vi att redovisa hur arbetet i förskoleklasserna ser ut. detta 

kommer att i sin tur leda in på hur de olika förskoleklasserna arbetar med läs- och skrivinlärning, 

vilka arbetsmetoder som används. Avslutningsvis så kommer vi i denna del gå in på hur 

modersmål och modersmålsundervisning genomförs. 

 

Som vi nämnt i metoddelen under etiska ställningstaganden kommer vi att anonymisera 

förskollärarna vi har intervjuat. Vi använder oss av påhittade namn för alla förskollärarna och 

hänvisar till dessa namn under arbetet. Likadant kommer vi att göra när vi redovisar de olika 

förskoleklasserna, dessa kommer att få ett nummer som vi hänvisar till i arbetet.  
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För att underlätta för läsaren har vi gjort en tabell där de olika förskollärarna och vilka 

förskoleklasser de jobbar i. 

 

Förskoleklass förskollärare 

Förskoleklass 1 Anna, Greta 

Förskoleklass 2 Frida 

Förskoleklass 3 Monica 

Förskoleklass 4 Laila 

Förskoleklass 5 Vera 

 

 

6.1.1 Presentation av Förskoleklasserna 

Under vårt arbete har vi intervjuat förskollärarna i fem förskoleklasser och vi kommer först att 

beskriva förskoleklasserna, hur många elever som går i dessa förskoleklasser, hur många elever 

som kunde läsa när de började och hur många av eleverna som har invandrarbakgrund.  

 

Förskoleklass 1: Detta är en förskoleklass på en skola i ett område med mest enspråkiga familjer. 

Förskoleklassen består av 24 elever och två lärare (Anna och Greta). I förskoleklass 1 kunde fyra 

av eleverna redan läsa när han började i förskoleklassen. Av de 24 eleverna så är det tre som har 

föräldrar med annat modersmål än svenska. Av dessa tre elever så var det bara en som hade 

modersmålsundervisningen. Varför en av eleverna inte hade någon modersmålsundervisning 

visste inte Anna och Greta men att den andra eleven inte hade någon modersmålsundervisning 

berodde på att det inte fanns modersmålslärare tillgänglig.  

I detta fall fanns det inte en behörig modersmålslärare för det aktuella språket. alltså kunde inte 

kommunen uppfylla ett av de krav som skolverket (2002) skriver om i rapporten Flera språk- 

flera möjligheter: Att det ska finnas lämplig modersmålslärare. 

 

Förskoleklass 2: Detta är en förskoleklass på en skola som ligger i ett område med en hög andel 

människor med invandrarbakgrund. Förskoleklassen består utav 22 elever och 2 pedagoger (dels 

är det Frida och en kollega som har speciallärarutbildning). Ingen av dessa elever kunde läsa när 

de började i förskoleklassen.  Av dessa 22 elever så har 21 föräldrar med annat modersmål än 
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svenskan. 1 av eleverna har modersmålsundervisning. Frida visste inte om varför det bara var 

hälften av eleverna som har modersmålsundervisning men menade att det var upp till föräldrarna 

att fylla i blanketterna. Precis som vi skrev i bakgrunden är skolorna skyldiga att erbjuda 

modersmålsundervisning men det är föräldrarna som bestämmer huruvida de vill tacka ja eller 

nej (Lgr 11). 

 

Förskoleklass 3: Detta är en förskoleklass på en friskola som vänder sig till i första hand arabiska 

elever. Förskoleklassen består av 11 elever och en förskollärare (Monica). Alla eleverna i 

förskoleklassen har föräldrar med annat modersmål än svenska . Svenskan är således elevernas 

andra språk.  Skolan erbjuder modersmålsundervisning från årskurs 1 men Monica menar att 

eleverna ändå får modersmålsundervisning då de undervisas i arabiska under ett par timmar i 

veckan. 

 

Förskoleklass 4: Detta är en förskoleklass på en skola som ligger i ett litet samhälle utanför 

staden. Förskoleklassen består av 25 elever, en förskollärare (Laila) och en fritidspedagog. 

Denna förskoleklass samarbetar med årskurs 1 vilket innebär att även en lärare för elever i de 

yngre åldrarna arbetar i klassen. I denna förskoleklass så finns det inga elever vars föräldrar har 

invandrarbakgrund. Svenska blir således det enda modersmålet som förekommer i 

förskoleklassen. Sex eller sju elever kunde redan till viss del läsa och skriva när dessa började i 

förskoleklassen. 

 

Förskoleklass 5: Detta är en förskoleklass på en skola som ligger i ett mångkulturellt område. 

Förskoleklassen består av 23 elever och två förskollärare (Vera och en kollega). Av dessa 23 

elever är det åtta som har föräldrar med invandrarbakgrund. Men ingen av barnen hade någon 

modersmålsundervisning. Sju elever hade börjat läsa när de började i förskoleklassen.  

 

6.2 Förskoleklassens arbete med läs- och skrivinlärning. 

 I vår undersökning framkom det att förskollärarna ser läs- och skrivinlärningen på 

förskoleklasserna som en process där de ska väcka elevernas intresse och glädje för läs- och 

skriftspråket istället för att lära eleverna att läsa och skriva. Själva arbetet med detta framstår 

som relativt kravlöst.  
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[M]en också viktigt att det [läs- och skrivarbetet] sker utan tvång men med engagemang och passion för 

att få dem[eleverna] att väcka intresse och få dem att dela med sig[.]” (Frida). 

 

Alla förskollärarna uttrycker detta att deras arbete med läs- och skrivinlärning ska väcka 

elevernas intresse för läs- och skriftspråket på lite olika sätt men grundtanken finns där hos alla 

förskollärare. Detta syns även hos Laila som pratar om att det viktigaste för eleverna är glädjen.  

 

[S]om sagt så är det ju glädjen som är det viktigaste.[…] min grundtanke är att i 

förskoleklassen så handlar det om att leka in, bli sugen väcka intresset och liksom aha 

bokstäver man kan bilda ord och man kan berätta historier man kan skriva egna ord. 

få fram hela den här wow-känslan [hos eleverna] (Laila).  

 

Det som förskollärarna menar att de ska göra är att ge eleverna möjligheten att kunna koppla 

samman fonemen med morfemen med andra ord handlar det om att, precis som Fridolfsson 

(2008) skriver, knäcka den alfabetiska koden . Det Laila pratar om menar Alatalo (2011) är att 

hjälpa eleverna att genom glädjen och upptäckarlusten erövra skriftspråket.  

 

Det går inte att göra några generaliseringar då det är ett litet antal förskoleklasser som vi har 

undersökt men vi får intrycket att förskoleklasserna inte jobbar särskilt aktivt med läs- och 

skrivinlärningen. Monica säger ”men jag arbetar liksom inte aktivt för jag tänker att alla inte 

måste kunna läsa och skriva innan de börjar ettan utan det brukar komma ändå”. Denna bild 

upplever vi som ett gemensam nämnare i alla intervjuerna. I förskoleklass 4 samarbetar 

förskoleklassen med årskurs ett. Vilket innebär att elever som har kommit långt i läs- och 

skrivutvecklingen får möjligheten att vara med i årskurs 1 när de arbetar med svenska eller 

matematik. Laila säger att detta måste ske på elevens villkor och att det är viktigt att 

förskoleklassen uppfattar sig själv som en grupp även om de samarbetar med årskurs ett.  

 

 [J]a de som man märker är väldigt framåt och vill lära sig de försöker vi ju slussa in i 

ettan så mycket de vill men det är på barnens villkor då. Vill de gå in och vara med så 

är det ok. Och de vill dom ju ofta samtidigts som det är många som hellre leker det är 

jätteviktigt att man får göra de (Laila). 
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6.2.1 Arbetsmetoder 

Vi har upptäckt att någonting som är gemensamt för samtliga förskoleklasserna är att de arbetar 

med rim, ramsor och läsning. en del arbetar utifrån ett material som ”Trulle” och detta material 

upplever vi som uppbyggt på ett analytiskt perspektiv då eleverna i materialet börjar arbeta med 

rim och ramsor för att sedan bryta ner dessa i fraser, ord och slutligen i de enskilda bokstäverna 

(fonemen). Detta kopplas till Fast (2007) som menar att det analytiska perspektivet bygger på att 

eleverna börjar med en hel text och bryter ner dessa texter i sina grundstenar. Även om en del 

förskoleklasser inte arbetar med Trullematerialet så upplever vi att förskoleklasserna ändå 

arbetar med rim och ramsor. 

   

Förskollärarna framhöll i intervjuerna att de läste för barnen i större eller mindre utsträckning. 

Detta var ett moment som fanns med i alla lärarnas beskrivningar av hur en dag i förskoleklassen 

såg ut. Exempelvis pratade Vera om hur eleverna på eftermiddagarna hade massage följt av 

läsning av en bok. “När vi läser en bok då får de [eleverna] tänka till och värdera boken, lite vad 

den handlar om, om man tyckte att det var en bra bok och om man kunde tänka sig läsa den 

igen” (Vera). Detta sätt att arbeta kring läsningen upplever vi som unikt för just förskoleklass 5. 

De övriga förskollärarna har visserligen nämnt läsning men inte arbetat lika aktivt med läsningen 

som förskoleklass 5. I förskoleklass 3 framstår läsningen som en aktivitet som görs i samband 

med fruktstunden ”barnen [har] rast fram till 9.30. 9.30 så äter vi frukt och läser saga” (Monica).  

Vikten av läsning framhålls också av Laila ” Varje dag är det ju viktigt att man [eleverna] får 

nåt läst för sig det här när vi går igenom dagen och skriver på tavlan så lär man sig av de att 

läsa”   

 

Även i forskningen kan vi hitta att läsningen är något som får positiva resultat för eleverna. 

Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver att det viktigaste man kan göra för att utveckla 

barnens läsande är just att läsa för och med eleverna. 

 

Rim, ramsor och ordlekar får en stor roll i det dagliga arbetet med läs- och skrivinlärning i 

förskoleklasserna. ”Vi tränar ju språket hela tiden med rim och ramsor. Det är ju våran 

huvudsysselsättning” (Monica).  Alatalo (2011) menar att eleverna i förskoleklasserna inom 
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den sysselsättningen skapar sig en språklig medvetenhet då, framförallt i ramsorna, eleverna 

skiljer mellan språkets objekt och dess betydelse. Enligt Alatalo (2011) får då språket en egen 

dimension i ramsorna och vad orden betyder har ingen vikt.  

 

 Förskollärarna framhåller att elevernas eget skrivande bli synlig i leken. Vi tolkar det som att 

leken är det viktigaste i förskoleklasserna dels för att skapa en social samvaro i förskoleklassen 

såväl som att påverka elevernas läs- och skrivutveckling. Laila säger ” de får inte bli 

lektionsmodell för de barn som absolut inte är mogna för detta. Utan det måste liksom lekas 

fram”. I förskoleklass 5 har Vera skapat olika leklådor som eleverna använder under fri lek. Hon 

menar att leken blir lite styrd då eleverna använder sig av det som finns i de olika leklådorna. 

Bland annat finns det affärslåda, konditorilåda, legolådor. ”Just med de här affärslådorna och 

konditori så blir det mycket skrivande. Det är öppet, det är stängt de skriver menyer till 

restauranger. Det blir mycket skrivande i leken” (Vera). Vi tolkar det som att det är genom dessa 

lekar som barnen utvecklar sina språkliga mönster och vi kopplar samman detta med vad Fast 

(2007) skriver om literacy. Fast (2007) skriver att literacitet är en bred beteckning av aktiviteter 

som i ett socialt sammanhang skapar ett barns språkliga mönster som direkt eller indirekt kopplat 

till skrift.   

 

Förskoleklass 3 arbetar mycket med leken och Monica menar att leken och den sociala samvaron 

påverkar elevernas läs- och skrivinlärning mest.  

 

Ja vi använder ju leken väldigt mycket i förskoleklassen, vi leker ju in kunskapen kan 

man säga. Så det tror jag får väldigt stor betydelse just att man sjunger, att man har 

ramsor, och klappar och lyssnar. Så det blir ju mer lekinlärning (Monica). 

  

Även Laila framhåller vikten av ramsor och språklekar då hon menar att eleverna tränas sin 

grundläggande språkliga medvetenhet och den grundläggande läs- och skrivförmågan. I detta 

upplever vi det som att i leken tar eleverna steget från logografisk skrivning/läsning till fonemisk 

skrivning/läsning som Fridolfsson (2008) och Sandström-Kjellin (2002) skriver om. Vi upplever 

det som att detta sker även om lärarna inte medvetet arbetar med att eleverna ska ta detta steg. 

Monica pratar om att eleverna i klassen har börjat lära sig att läsa under den tid de har varit i 

förskoleklassen ”ja de som lär sig nu då nu har vi faktiskt en fyra eller fem stycken som fram till 
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nu har börjat lärt sig att läsa. Och då sitter vi och läser böcker och de läser för mig och de vill ju 

gärna ha lite extra läsläxor då” (Monica). Monica har inte arbetat aktivt med skrivinlärning så 

eleverna har lärt sig detta genom deras egen lek och bokstavs och rimövningar eleverna arbetar 

med.  

 

5.2.2 Språkutveckling och språklig medvetenhet 

Arbetet i förskoleklasserna uppfattas inte av förskollärarna som en fråga om läs- och 

skrivinlärning utan snarare en fråga om språkutveckling och språklig medvetenhet. Som vi 

tidigare nämnt ser förskolelärarna arbetet med läs- och skrivinlärning som en process där de ska 

väcka barnens intresse. I och med detta har förskollärarna pratat mycket om språkutveckling. I 

denna del ska vi skriva om hur detta kommer till uttryck i arbetet och vad det är som 

förskollärarna anser påverkar barnens språkutveckling.  

 

Samtliga förskollärare pratar om språkutveckling i större eller mindre grad under intervjuerna. 

Frida säger dock att språkutvecklingen är av yttersta vikt i förskoleklass 2 och därför genomsyrar 

allt arbete hon utför i förskoleklassen av just detta. ”Vi jobbar hela tiden med språkutveckling i 

fokus i allting vi gör egentligen,[…] det går som en röd tråd, som en bakomliggande röd tråd i 

allting vi gör” (Frida). Anledningen till att språkutvecklingen får stort utrymme i förskoleklass 

2’s arbete är att Frida menar att elever med ett annat modersmål än svenskan behöver mera tid på 

sig för att tillgodose sig det svenska språket. 

 

[J]ag upplever det så här att barn som är flerspråkiga behöver börja tidigt för de 

behöver mera tid på sig än de andra barn som pratar svenska när det gäller 

språkinlärningen […] de har ju större problem än vad svensktalande barn har för de 

jobbar med två språk (Frida).  

 

Det Frida säger skulle kunna ställas mot Vygotskijs (2001) forskning. Vygotskij (2001) skriver 

att eleverna använder sig av den process som redan har etablerats under utvecklingen av sitt 

modersmål och utgår från modersmålets språkliga system. Alltså bör eleverna vara på samma 

nivå av språkutvecklingen. 
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Även Laila framhåller att språkinlärning och den språkliga medvetenheten i stort är det som 

man arbetar med i förskoleklassen.   

 

Men de som inte har så mycket koll på läsning och skrivning om man säger så där 

jobbar vi i dom här matte och svenska stunderna med språkinlärning. Grundläggande 

basic medvetenhet. Ramsor och rimma och leka med ord lite spel och lite lekar och 

just att prata och berätta mycket och läsa sagor (Laila). 

 

Det Laila kallar ”basic medvetenhet” betecknar Alatalo (2011) som språklig medvetenhet. 

Alatalo (2011) skriver att vara språkligt medveten innebär att barnen förstår språket inte bara 

som ett innehåll utan även som en form. Vi tolkar det som att lek med ord blir alltså barnet sätt 

att lära sig manipulera språkets form och lära sig leka med språket som ett objekt. Vilket Alatalo 

(2011) menar är att kunna manipulera språkets formella egenskaper. 

 

Det finns ett antal företeelser som förskollärarna menar påverkar elevernas läs- och 

skrivutveckling.  Gemensamt för de flesta förskollärarna är att elevernas miljö både utanför och i 

förskoleklassen påverkar deras läs- och skrivutveckling. Monica säger att elevernas sociala miljö 

påverkar elevernas läs- och skrivutveckling ”först och främst så lär de sig väldigt mycket av 

varandra. Det märker man ju på den här eleven de pratar ju svenska med honom dom andra 

barnen och då lärde han sig ju väldigt mycket” (Monica). Vi tolkar det som att eleverna påverkas 

av läsningen. Eleverna läser för sig själva och för varandra och på så sätt skapas en social 

samvaro för eleverna. 

 

Samtidigt menar förskollärarna att elevernas hemmiljö påverkar deras läs- och språkutveckling. 

Detta kopplar vi till vad Fast (2007) skriver om i sin avhandling. Fast (2007) menar att om 

eleverna kommer från en god läsmiljö. Där eleverna får mycket läst för sig och uppmuntras till 

att läsa själva har dessa kommit längre i språkutvecklingen när de börjar i förskoleklassen än 

elever som inte har växt upp i en sådan miljö. Frida säger att elever som inte har en bra 

hemmamiljö riskerar att tappa en del av sin språkliga utveckling. De kämpar för att klara av 

hemmiljön .  
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Och sen kan det finnas barn som har det väldigt stökigt omkring sig de lever i en 

väldigt otrygg miljö. Då tror jag att då kan språkutvecklingen. Bli eh. Det kan få en 

lägre prioritet för det barnet. För många andra stora frågor som barnet funderar på 

och då kan den utvecklingen avstanna,[…] den går långsammare än vad den skulle ha 

gjort (Frida). 

 

Enligt Fast (2007) påverkar elevernas omgivning deras språkliga utveckling. Vi menar att en 

elev från en tuff hemmiljö utvecklar en literacitet som kan vara skadligt för dess språkliga 

utveckling. Stier (2009) skriver att även den språkliga kultur som finns i hemmet påverkar barnet 

och detta kan ske på ett negativt sätt som påverkar barnets språkliga utveckling. 

 

5.2.3 Skillnader mellan arbetet med flerspråkiga elever och arbetet med enspråkiga  

Elever 

Förskoleklasserna vi undersökt har en ganska stor skillnad i andelen elever med olika 

modersmål. Den fråga vi då ställer oss är att: Är det någon skillnad i hur förskoleklasserna lägger 

upp arbetet med läs och skrivutvecklingen mellan dessa olika grupper?  

 

I vår studie framkommer det att skillnaden i arbetet med läs- och skrivinlärningen i de olika 

förskoleklasserna är väldigt små. I förskoleklasserna vi undersökt uppfattar vi att 

förskoleklasserna arbetar på i princip samma sätt och med samma innehåll oavsett hur stor 

andelen flerspråkiga barn dessa har. I förskoleklasserna är nivån väldigt olika från barn till barn 

och vi upplever det som att detta inte har något med huruvida eleverna är flerspråkiga eller ej. De 

flesta av förskollärarna upplever det som att det inte behövs några speciella kunskaper för att 

undervisa en flerspråkig grupp. Dock menar förskollärarna att de måste vara mer uppmärksamma 

på om de flerspråkiga elever har förstått orden som förskolläraren använder. 

 

Nä jag tror att det är samma som för alla barnen[…]. Man får nog kanske förklara lite 

mera ord och begrepp och man får inte gå så fort fram som med svenska barn utan 

man måste nog ta det lite lugnare och se till att de förstår (Monica). 

 

 Det Monica säger går också Laila in på under intervjun och menar att lärare måste vara mer 

flexibla i arbetet med flerspråkiga barn.  
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Nja det gäller ju att man är flexibel och ser till barnens behov. Det är ju de basala 

kunskaperna i språket att kunna […] uttryckas sig att det är ett funktionellt språk 

(Monica).  

 

Frida har dock en annan syn på huruvida det krävs andra kunskaper. 

 

 Ja det tror ja ju att det gör [behövs andra kunskaper] det är väldigt svårt att peka på 

precis på vilka kurser och så ja det kanske finns […] så tror jag att det är bra att man 

har erfarenhet (Frida).  

 

Vi uppfattar det som ganska intressant att Monica och Fridas syn på detta är så olika då båda två 

arbetar i förskoleklasser som i princip bara består av flerspråkiga elever. Vi tolkar att detta 

innebär att det är svårt att göra några generaliseringar och att detta är en högst individuell fråga. 

Dock Stämmer Fridas syn bättre överens med forskningen. Blomqvist & Wood (2006) skriver att 

då elever med ett annat modersmål börjar har dessa olika förutsättningar, därför bör läraren 

skaffa sig kunskaper i flerspråkighet och andraspråksutveckling. 

 

Här uppmärksammar vi en skillnad mellan praktiken och forskningen. Förskollärarna vi har 

intervjuat säger att det inte behövs några speciella kunskaper för att undervisa flerspråkiga 

elever. Blomqvist & Wood (2006) säger däremot att förskollärarna bör skaffa sig kunskaper i 

detta.  

  

Vera säger också att de synonymer som finns i svenskan kan vara någonting förvirrande och att 

förskollärarna måste vara uppmärksamma på dessa. 

  

Man behöver också tänka på at svenskan har så många synonymer […] det är ju 

väldigt viktigt vi har ju så många ord för [till exempel] ladugårdar och småhus, det 

tänker man alltid på att man förklarar” (Vera). 

 

Även Monica pratar om att man ska vara medveten om olika synonymer när man arbetar med 

flerspråkiga barn men även att dessa är utifrån elevernas egna behov. ”[M]an använder olika ord 

så man [eleverna] kan olika synonymer det viktiga är att man utgår från barnens behov och att 

man [förskolläraren] märker att barnen förstår” (Monica). 
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Alatalo (2011) skriver att lära eleverna olika synonymer utvecklar elevernas förmåga att 

manipulera språkets formella egenskaper. Eleverna lär sig att två olika ord kan betyda samma 

sak och att vilket ord som användas är beroende av i vilken social miljö som eleverna befinner 

sig i.  

 

6.3 Modersmål och modersmålsundervisning i olika förskoleklasser 

I vår undersökning uppfattar vi att förskollärarna vill att samarbetet mellan barnens 

modersmålslärare och skolan ska bli bättre.  

 

Det är någonting som jag verkligen skulle sträva mot att få bättre samarbete med 

modersmålslärarna. De har ju oftast en ganska splittrad arbetssituation att de 

[modersmålslärarna] ska vara här, de ska vara på nästa ställe. Det är väldigt svårt att 

få till ett bra samarbete för att kunna planera verksamheten (Vera).  

 

Laila tror att det är viktigt att barnen kan sitt modersmål innan de lär sig ett annat språk. Laila 

menar också att det är viktigt att barnen får båda delarna av språket. De får det nya språk 

(svenska) och det gamla språket (modersmålet) att de blir tvåspråkiga. ”Det är klart att det är 

viktigt att ha modersmålsundervisning också, det är viktigt att barnen får båda delarna […] det är 

viktigt att barnen blir tvåspråkiga” (Laila).  

 

Vi upplever det som att det är en stor skillnad mellan det Laila säger och det som Tuomela 

(2001) har kommit fram till i sin avhandling. Tuomela (2001) anser att barnen inte behöver har 

någon hög nivå på sitt modersmål för att kunna lära sig svenskan. Laila tycker dock tvärt om, 

eleverna behöver ganska goda kunskaper om sitt modersmål för att till fullo ta till sig svenskan. 

Laila menar att de barn som är trygga i sitt modersmål pratar väldigt bra svenska när dessa börjar 

i skolan.  

 

6.3.1 Modersmålsundervisning 

När det kommer till modersmålsundervisningen sköts den av modersmålslärare utanför den 

normala skoltiden och dessa kommer över lag i 40 minuter i veckan. Detta är något som upplevs 

som det vanligaste både hos de förskollärare vi har intervjuat såväl som skolverket som skriver 
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att modersmålsundervisningen pågår under 40-80 minuter i veckan (Skolverket 2002). 

Modersmålsundervisningens innehåll planeras inte tillsammans med förskollärarna, därför har 

dessa ingen större insyn in hur modersmålsundervisningen läggs upp. ”Och sen så har jag ingen 

insyn i hur de [modersmålslärarna] planerar och hur de arbetar och det 

[modersmålsundervisningen] ligger ju också efter skolan” (Frida). 

 

I Förskoleklass 1 fungerar modersmålsundervisning lite annorlunda då detta pågår under skoltid. 

Modersmålsläraren kommer och har modersmålsundervisning under förskoleklassens 

samlingstid. Anna och Greta upplevde inga problem med att dessa lektioner låg under denna tid 

men om eleven skulle missa viktiga moment som utfördes under samlingstiden var 

förskollärarna tvungna att lägga upp dessa på något annat sätt. ”[J]ovisst det funkar men om de 

är något som barnen missar så måste vi tänka om, om det [samlingstiden]” (Anna) Det är olika 

beroende på hur modersmålsundervisningen passar.  

 

I förskoleklass 3 sköts modersmålsundervisningen under fritidstid då modersmålslärare kommer 

på fritids för att undervisa barnen.  

 

[O]ch sen så planerar man upp det så det är i samband [tidsmässigt] med den undervisning som vi har 

här, många barn går på fritids och då kommer modersmålsläraren på fritids (Vera). 

 

Frida i förskoleklass 2 ser inga problem med att modersmålsundervisningen är efter skoltid då 

den inte tar bort normal undervisningstid för eleverna. När Frida får frågan på hur hon ser på att 

modersmålsundervisningen ligger utanför skoltiden svarar hon.  

 

Ja de kan jag säga [att det är bra] då tittar jag ju bara på vårat och då tycker jag att 

det är bra, då det inte tar bort tid ifrån oss.[…] dom här barnen behöver mycket tid 

och därför har vi försökt att ge dem det och det är ju klart att jag tänker ju bara på 

mitt förstås och då tycker jag att det är bra att det [modersmålsundervisningen] 

ligger utanför (Frida). 

 

Vera berättade under intervjun att i år har förskoleklassen inga elever med något annat 

modersmål hade modersmålsundervisning i förskoleklassen. ”Det är ingen som har 

modersmålsundervisning och det är väldigt ovanligt. Oftast så börjar ju dom flesta i 
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förskoleklassen”(Vera). Vi tolkar att det hela handlar om att det är upp till föräldrarna att ta 

ställning till huruvida de ska skicka in blanketterna för modersmålsundervisning. Vera vet inte 

varför föräldrarna har valt att deras barn inte ska ha modersmålsundervisning och hon tycker att 

detta är underligt eftersom det i skolan finns många med det modersmålet. 

Skolverket (2002) skriver att skolorna ska erbjuda möjligheten till modersmålsundervisning. 

Men att det är upp till föräldern att acceptera erbjudandet. 

 

Förskollärarna säger att alla elever som vill ha modersmålsundervisning ska få det. Skolverket 

(2002) skriver att ett flertal faktorer påverkar vilka elever som får modersmålsundervisning och 

när denna sker. En av faktor är om det finns modersmålslärare i det aktuella modersmålet. I 

förskoleklass 1 är det en av eleverna som har ett modersmål och är berättigad 

modersmålsundervisning. Men denne kan inte få detta då det saknas en pedagog för att genomför 

undervisningen. Förskollärarna säger att en annan faktor är modersmålslärarens schema. Enligt 

Skolverket (2002) finns det i kommunala skolor ett antal modersmålslärare som alternerar 

mellan skolorna, vi tolkar det som att det inte finns modersmålslärare knutna till en viss skola. 

Men förskollärarna säger att den mest avgörande faktorn är huruvida föräldrarna tackar ja eller 

nej till erbjudandet om modersmålsundervisning. 

 

Frida säger att modersmålsundervisningen påverkar eleverna på ett positivt sätt. Därför är det bra 

att eleverna ska behålla sitt modersmål hemma med familj och vänner då dessa ger sitt 

modersmål till barnen. 

 

Man ska hålla jättehårt på i sitt modersmål hemma och med familj och vänner […] då ger 

dom sitt modersmål till barnet där […] och sen ger jag svenskan till barnet här […] jag 

tror att det är ett bra sätt att hålla isär det och då tror jag att det är viktigt att barnen har 

modersmålsundervisning. Jag tror att det är bra för barnen. För deras utveckling (Frida). 

 

6.3.2 Planering  

Fyra av fem förskoleklasser samarbetar inte med modersmålsläraren kring innehållet i 

undervisningen. Ända undantaget på detta är förskoleklass 4 där man under eftermiddagarna 

samarbetar och bedriver undervisning i och på det vanligaste modersmålet i skolan. 
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[S]kolan erbjuder nu [modersmålsundervisning] för dom som går i åk 1 och 

uppåt.[…] och det kan man ju säga att de [eleverna] har nu då de har arabiska. De får 

ju två timmar i veckan [undervisning i arabiska] (Monica).  

 

Samarbetet mellan modersmålsläraren och förskolläraren begränsas till att planerar vilken tid 

som modersmålsundervisningen ska infalla på.  

 

[D]en planeras med vanliga läraren om när den kan läggas och så får man 

kompromissa och få till det […] och då kommer dom den tiden och det är inte lätt för 

dom har ju ett schema då dom ska gå runt på olika skolor och då får man ju anpassa 

sig så gått de går utifrån de då. Och det gör man ju i starten av varje termin (Laila). 

 

Anledningen till detta varierar. Anna och Greta säger att eleven skulle missa viktiga moment i 

den vanliga undervisningen. Vera säger att eleverna har eleverna har korta dagar i 

förskoleklassen, därför det svårt att modersmålsundervisningen ska kunna komma in samtidigt. 

”Samarbete handlar det är ju alltid om” (Vera).  

 

Förskollärarna har oftast en ganska splittrad arbetssituation. Skolverket (2011) skriver att 

förskollärarna ska vara i förskoleklassen, och efter att förskoleklassens dag har tagit slut går de 

över och arbetar på fritids tillsammans med fritidspedagogerna. Vera säger att. 

 

Det är väldigt svårt att få till ett bra samarbete för att kunna planera verksamheten på 

sådant sätt att de [modersmålslärarna] vet vad vi gör och att stötta eleverna i just den 

situationen. Oftast planerar modersmålsläraren upp sin och vi vår undervisning (Vera). 

 

 Vi tolkar det som att detta gör att planeringen inte hänger ihop. För att få ett bättre samarbete 

och mer tid till planering har förskollärarna i förskoleklass 5 lämnat ut sina läroböcker till 

modersmålsläraren för att modersmålsläraren ska kunna veta vad de jobbar med.  

 

6.3.3 Material i modersmålsundervisning 

När det gäller materiel för att underlätta för flerspråkiga elever visar det sig att alla 

förskoleklasserna i vår undersökning inte har speciella material för dessa elever. ”[H]är får jag 

lägga till då att något nytt speciellt materiel, nej [det har vi inte]” (Laila). Detta tycks vara ganska 
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lika oavsett barngruppens sammansättning, då vi får samma uppfattning av Fridas svar på frågan 

om material. ”[M]an jobbar väldigt konkret med bilder och såhär […] vi har ju mycket sånt 

materiel men det finns ju inget materiel direkt , inte som vi har i alla fall, som vänder sig just till 

det [modersmålsundervisningen]”.  

  

Däremot tillverkar förskollärarna själva extra material om det behövs. ”Behövs det så gör vi ju 

de [tillverkar eget materiel]” (Laila). Det finns möjlighet att köpa särskilt material men de flesta 

förskoleklasserna använder material som finns i skolan. I vissa fall har modersmålsläraren hade 

tagit fram materialet till familjen där föräldrarna benämnde saker på sitt språk och eleven 

benämnde samma saker på svenska för att lära sig dessa ord. Böcker på ett annat språk är 

naturligtvis vanligt material som finns i skolan eller på biblioteken. 

 

6.4 Sammanfattning av resultat och analyskapitlet  

Arbetet med läs- och skrivinlärningen i förskoleklasserna präglas med lek och har till syfte att 

väcka elevernas intresse och nyfikenhet på tal- och skriftspråket. Att få eleven att uppfatta det 

skrivna som något annat än bara krumelurer. Som någonting som både har form och mening. 

Arbetet i förskoleklasserna ter sig väldigt lika och i vår undersökning uppfattar vi det som att 

undervisningens form inte skiftar beroende på hur barngruppen ser ut. När det kommer till 

arbetssätten tenderar förskoleklassera att arbeta med både ett analytiskt och ett syntetiskt 

arbetssätt. Även om det analytiska sättet verkar spela större roll. Modersmålsundervisningen låg 

i de flesta förskoleklasserna utanför den normala undervisningen och förskollärarna upplever 

detta som något positivt då dessa inte vill att eleverna ska tappa en del av förskoleklassernas 

arbete. Dock förekommer det inte särskilt mycket samarbete mellan förskollärarna och 

modersmålslärarna i den kommunala skolan. Däremot är det ett gott samarbete mellan 

förskolläraren och modersmålsläraren på den friskola vi har undersökt.  

 

Vår undersökning visar också att förskoleklasserna använder analytisk materiel och arbetssätt 

som utgår från rim och ramsor, och att det inte förekommer något speciellt materiel för att 

underlätta för flerspråkiga elever.  
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7. Diskussion  

Innan vi påbörjar vår diskussion ska vi kort upprepa vårt syfte och våra frågeställningar för att 

underlätta för läsaren när denne läser vår diskussion. 

 

Syftet med denna uppsats var att studera hur förskollärarna uppfattar arbetet med läs- och 

skrivinlärning, hur förskoleklassen kopplar detta till modersmål. Och hur förskollärarna menar 

att modersmålet påverkar elevernas språkutveckling. 

 

De frågeställningar som vi i detta kapitel ska försöka svara på är 

1. Hur organiseras undervisningen i läs- och skrivinlärning i dessa förskoleklasser? 

2. Vilka skillnader finns i upplägget av undervisningen i barngrupper med mest flerspråkiga 

barn jämfört med barngrupper med mest enspråkiga barn? 

3. Hur menar pedagogen att modersmålsundervisningen påverkar barnens läs- och 

skrivutveckling?  

 

Vi kommer i detta kapitel diskutera vårt arbete och huruvida vi i resultatet har fått svar på dessa 

frågeställningar. Vi diskutera också samarbetet mellan modersmålsundervisningen och det 

vanliga arbetet i förskoleklasserna.  

 

Om vi tittar på forskningsfråga 1 framkommer det i resultatet av vår studie att förskoleklasser i 

stor grad sysslar med bokstäver och språklekar, rim och ramsor. Detta upplever vi att 

förskollärarna gör för att göra eleverna uppmärksamma på de byggstenar som behövs för att 

bygga upp ett fungerande tal- och skriftspråk. Även Alatalo (2011) skriver att eleverna måste 

vara medvetna om språkets byggstenar för att kunna gå från talspråk till skriftspråk.  

 

Utifrån förskollärarnas svar uppfattar vi att det mesta av elevernas läs- och skrivinlärning utgår 

ifrån leken, förskollärarna leker in kunskaperna hos eleverna. Detta är en aspekt på 

förskoleklassen pedagogik som vi upplever allt mer håller på att försvinna i denna tid av 

omstruktureringar. Vi upplever att förskoleklasserna arbete ska bli allt mer lik årskurs ett och 

skolan slukar allt mer av förskoleklassen. Detta kan man hitta exempel på i Lgr11 där 
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förskoleklassernas läroplaner allt mer och mer liknar läroplanen i grundskolan.  Det är därför 

viktigt anser vi att förskollärare och beslutsfattare ser till förskolans pedagogik när dessa 

utformar undervisningen i förskoleklassen. I bakgrunden skrev vi om två olika perspektiv kring 

läs och skrivinlärningen. Under intervjuerna framkommer det att förskollärarna arbetar med ett 

sätt som vi skulle kalla för analytiskt. Förskollärarna arbete och de material dessa använder sig 

av bygger på att eleverna genom rim och ramsor ska utveckla sin förmåga till att se mönster i 

läsningen. Eleverna bryter ner Rim och ramsorna i deras beståndsdelar och bildar en uppfattning 

för hur dessa samverkar med varandra för att bilda helheten. Detta menar Fast (2007) är ett 

analytiskt arbetssätt.  

 

Forskningsfråga 2 var: Vilka skillnader finns i upplägget av undervisningen i barngrupper med 

flest flerspråkiga barn jämfört med barngrupper med flest enspråkiga barn? I resultatet upplever 

vi att skillnaden i upplägget är försumbart. Förskoleklasserna tycks arbeta med samma 

företeelser och med liknande arbetssätt oavsett hur barngrupperna ser ut. Målet med 

undervisningen tycks också vara att förbättra barnens språkutveckling. vi upplever det som att 

läs- och skrivinlärningen får ta ett steg tillbaka till förmån för språkutvecklingen och den sociala 

utvecklingen. Det är som förskollärarna säger inget krav på att barnen ska lära sig att läsa och 

skriva under sin tid i förskoleklasserna. Vi upplever att eleverna under sin tid i förskoleklassen 

tar steget från en logografisk läsning/skrivning till en alfabetisk läsning/skrivning då eleverna i 

förskoleklassen lyckas med att knäcka läs/skrivkoden. Fridolfsson (2008) skriver att när eleverna 

tar klivet från logografisk läsning/skrivning till alfabetisk läsning/skrivning kopplar eleverna 

samman bokstäverna med de fonem de motsvarar och att eleverna sätter ihop bokstäverna till en 

helhet. 

  

En annan aspekt som vi anser är viktig i förskoleklassens arbete är läsningen, oavsett om det är 

elevernas egen läsning eller högläsningen så visar resultaten att det bildas en social samvaro i 

läsningen och genom den sociala samvaron bildas det en situation som Fast (2007)  skulle 

benämna som literacy practise, barnen lär sig i den sociala samvaron med varandra. Dock är det 

på sin plats att här påpeka att undersökningen är väldigt begränsad till sitt omfång och den tid vi 

hade att tillgå. Därmed kan man inte generalisera på basis av det resultat vi har fått fram. Vi kan 

dock presentera en bild av hur de förskollärare vi har intervjuat ser på detta fenomen.   
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Oavsett om det gäller förskoleklassen eller högre upp i åldrarna är det väldigt liten tid som går 

till modersmålsundervisningen och den tiden är utanför skolans normala tid. Vårt resultat visar 

att förskollärarna inte ser detta som något negativt. Men vi är inte beredda att hålla med 

förskollärarna om detta. I bakgrunden tog vi upp att läroplanen i modersmål tar upp två syften 

som modersmålsundervisningen ska innehålla och hjälpa eleverna att utveckla, ett språkligt syfte 

och ett identitetssyfte (Lgr11). Vi frågar oss då hur detta ska gå till när modersmålet får så lite 

utrymme i skolan som det bevisligen får. Speciellt då man i resultatet kan utläsa att 

förskollärarna ser modersmålet och elevernas kunskaper i detta som något positivt, att 

modersmålsundervisningen påverkar eleverna både socialt och språkligt på ett positivt sätt. 

Därför anser vi att modersmålsundervisningen skulle förbättras om förskollärarna och 

modersmålsläraren kunde samarbeta så att samma aspekter tas upp både i den normala 

undervisningen såväl som i modersmålsundervisningen. Om förskolläraren exempelvis 

undervisar om geometriska former anser vi att det kunde vara positivt om även 

modersmålsläraren tog upp olika geometriska former. Detta för att eleven ska kunna skapa en 

anknytning till de olika geometriska formerna även på sitt modersmål. Vi tror även att det kan 

fungera åt andra hållet också: Om modersmålsläraren undervisar om olika traditioner som finns i 

den kultur som modersmålet ursprungligen kommer från. Då anser vi att det vore bra om 

förskolläraren pratar om motsvarade tradition i den svenska kulturen.  

 

Anledningen till att vi tycker att modersmålet ska får större plats i skolan är att modersmålet ger 

eleverna en trygghet i sin identitet då modersmålet är det första språk som eleverna lär sig. Det är 

trots allt på sitt modersmål som de flesta tänker. När eleverna är trygga i sitt modersmål får de 

möjligheten att vidja sina vyer på samma sätt som Vygotskij (2001) menar att eleverna inte 

upprepar sin språkutvecklingsprocess (resan från pseudo till ortografisk läsning/skrivning). Utan 

istället utgår från det språksystem eleverna redan har anammat genom modersmålet.  

 

Problemet med detta är en fråga om resurser och tid. Det finns inte tillräckligt med resurser för 

att ha en modersmålslärare knyten till en skola. Därför reser dessa mellan skolorna, på det sättet 

finns inte modersmålsläraren i särkilt stor utsträckning på den enskilda skolan eller klassen. 

Därför, menar färskollärarna, kan det vara svårt att få tid till att samplanera den normala 
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undervisningen med modersmålsundervisningen. Men en sådan samplanering anser vi att 

skolorna måste göra för att i görligaste mån kunna möta eleverna på deras nivå. För att eleverna 

ska kunna skapa sig en koppling mellan det svenska språket och deras modersmål.   

 

7.1 Reflektion kring arbetet  

 Ett faktum som är värt att nämna är att det har varit svårt att får tag i förskollärare att intervjua. 

Som vi skrev i bakgrunden skickade vi e-post till rektorerna men dessa var yttersta svåra att få 

tag i. Anledningen till detta var många men vi tror att den största anledningen var det faktum att 

vi påbörjade vår sökning av förskollärare att intervjua under höstlovet. Detta är en synnerligen 

illa vald tidpunkt. Dels för att lärarna och rektorerna är lediga och dels för att dessa är på 

studiedagar.  

 

En annan aspekt på detta var att under hösten utför de flesta inom skolvärlden utvecklingssamtal 

och även förskoleklasserna. Därför är det förståeligt om förskollärarna känner att de inte har tid 

att ta emot studenter från universitet för undersökningar och intervjuer.  Faktum var att i en del 

fall, när det gått en tid och vi inte hade lyckats etablera kontakt med rektorerna genom E-post 

eller telefon, övervägde vi att helt sonika att gå förbi rektorerna på skolan och kontakta 

förskollärarna direkt. Detta kan dock tyckas som någonting som inte är särskilt etiskt då 

skolchefen bör veta om att vi utför en undersökning på dennes skola. Lyckligtvis behövde vi 

aldrig använda oss av denna ytterst drastiska åtgärd då vi lyckades få tillräckligt med 

förskollärare att intervjua.  

 

I vårt metodavsnitt tar vi upp Kvale och Brinkmanns (2009) kriterier för att skapa en bra kvalité 

på intervjuerna och dessa var: Att svaren ger rika, specifika och relevanta svar. Att korta 

intervjufrågor ger långa svar. Att vi som intervjuare klargör meningen i det som var relevant i 

svaren. Vi kommer nu att diskutera huruvida dessa kriterier har uppfyllts under de intervjuer vi 

har genomfört. 

 

Vi anser att i vi fick rika och relevanta svar på de frågor som vi ställde under intervjuerna. Det 

fanns dock en fråga som vi tycker att vi inte fick särskilt uttömmande svar på. Denna fråga var 

intervjufråga 7 som handlar om modersmålsundervisningen och hur den ser ut i 
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förskoleklasserna. Anledningen till att vi fick kortare svar än vi förväntade oss är, precis som vi 

skrev i resultatet, att förskollärarna inte är med och planerar och genomför 

modersmålsundervisningen. Därför är inte förskollärarna insatta i hur undervisningen planerades 

och genomfördes. Även Kvale och Brinkmanns (2009) andra kriterium: korta intervjufrågor ger 

långa svar anser vi att vi har uppfyllt under våra intervjuer. Vi konstruerade intervjufrågorna på 

det sättet att det skulle vara omöjligt för förskollärarna att ge ja och nej svar. Ett exempel på en 

sådan intervjufråga är intervjufråga 4 som handlar om hur förskollärarna arbetade med läs- och 

skrivinlärning som var den intervjufråga som tog upp mest tid under intervjuerna. Men det finns 

ett undantag och det är intervjufråga tre som handlar om antalet elever i förskoleklassen. Där 

kunde förskollärarna svara med enbart ett eller ett par ord. Vi anser dock att denna fråga inte gör 

att vi bortfaller från Kvale och Brinkmanns (2009) kriterium. Därför att den frågan är tänkt som 

och tar sig formen av en inledande fråga för att ge oss lite bakgrund. Denna fråga används ej 

heller i resultatet, annat än just som inledande information. Då vi ansåg att antalet elever i 

förskoleklassen inte var relevant för vårt syfte. Det tredje av Kvale och Brinkmanns (2009) 

kriterium: Att vi som intervjuare klargör meningen i det som var relevant i svaren anser vi att vi 

har uppfyllt då vi i resultatet har tagit det relevanta ur intervjuerna med förskollärarna och 

jämfört detta med vad forskningen skriver.  

 

Vi skrev i metoden hur vi valde att göra en semistrukturerad intervju som skulle närma sig ett 

samtal mellan oss och förskollärarna vi intervjuade. Vi känner att detta sätt att intervjua gav oss 

mycket mer än vad en vanlig fråga/svar intervju skulle ha gjort därför att förskollärarna var mer 

fria till att utveckla sina tankar kring de frågor som vi ställde utan att vi avbröt eller stressade 

förskollärarna. 

 

En aspekt som vi inte hade tänkt på men som förskollärarna klargjorde under intervjuerna var att 

läs- och skrivinlärningen i förskoleklassen utgår från leken. Det hade kunnat vara intressant att 

undersöka hur leken påverkar läs- och skrivinlärningen och modersmålet. Vår undersökning har 

gett oss större insikt om läs- och skrivinlärning hos barn i en förskoleklass, hur undervisningen 

ser ut ur förskollärarnas syn på läs- och skrivinlärning och modersmålsundervisning. 
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7.2 Vidare forskning 

Vi upplever att det här med hur förskoleklasserna arbetar med läs- och skrivinlärningen och hur 

modersmålet inverkar på barnens läs- och skrivutveckling är ett mycket stort och komplext ämne 

som det inte har skrivits mycket avhandlingar om. Vår uppfattning är att detta ämne med lätthet 

skulle kunna bilda stoffet till en avhandlig där man kan få fram en tydligare och mer omfattande 

bild genom en längre tids observationsstudier i förskoleklassens vardag. Den bild som vi har fått 

fram i vårt arbete är egentligen en bild som är ursprungen ur lärarnas syn. Därför vore det 

intressant att kunna vidareutveckla detta och se om den bild som läraren ger av läs- och 

skrivinlärningen och läs- och skrivutvecklingen i förskoleklassen verkligen är applicerbar på den 

verkliga situationen.  

 

Vi skulle också kunna tänka oss att denna typ av undersökning om modersmålets betydelse även 

skulle kunna badrivas i högre stadier för att se om betydelsen av modersmålet förstärks eller 

minskar ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. 
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Bilaga 1: Brev till skolornas rektor 

 

Hej [rektors namn] 

Vi heter Jocelyn Israelsson och Tobias Tapper. Vi studerar vår sista termin på lärarprogrammet 

vid Örebro Universitet och skriver för närvarade vår C-uppsats. 

I denna uppsats så har vi tänkt oss att studera hur personalen arbetar med läs- och skrivinlärning i 

förskoleklasserna. Därför så skulle vi vilja intervjua den personal som jobbar i förskoleklassen.  

Dessa intervjuer kommer att spelas in med bandspelare men deltagande i intervjuerna är givetvis 

frivilliga och om någon motsätter sig att bli inspelade så kommer vi självklart att inte göra det. 

Vi skulle uppskatta om vi kunde få tid för dessa intervjuer under de nästkommande veckorna 

(främst då slutet vecka 44 eller vecka 45). [I senare utskick så togs denna parantes bort] 

Vi är tacksamma om vi skulle kunna få svar snarast.  

Med vänliga hälsningar 

Tobias Tapper  

tobtah081@studentmail.oru.se 

Jocelyn Israelsson 

jocelyn_israelsson@yahoo.com 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till förskollärarna 

 

1. Berätta lite om dig själv. 

a. Vad har du för utbildning? 

b. Hur många år har du arbetat som lärare? 

c. Hur länge har du arbetat i förskoleklass? 

 

2. Beskriv hur en vanlig arbetsdag kan se ut i förskoleklassen. 

a. Ex. när startar/slutar barnen om dagarna, hur mycket fri lek får barnen, hur 

mycket strukturerat arbete osv. 

 

3. Hur många elever är det i er förskoleklass? 

a. Hur många elever kunde läsa och/eller skriva när de började i förskoleklassen? 

b. Hur många av eleverna i klassen har föräldrar med invandrarbakgrund? 

c. Hur många av dessa elever är födda i Sverige?  

 

4. Hur arbetar ni med läs och skrivinlärning i er förskoleklass?  

a. Vilken grundtanke har ni i er läs- och skrivundervisning? 

b. Smågrupper, helklass, läslekar, bokläsning, eget skrivande, ritande? 

c. Hur tar ni tillvara på barn som redan kunde läsa och skriva när de började? 

d. Hur samarbetar ni med speciallärare och andra resurser? 

e. Hur upplever ni att barnen drar nytta av varandras kunskap i arbetet? 

 

5. Vilka arbetsmetoder anser du är den bästa vid läs- och skrivinlärning och varför? 

 

6. Har ni några elever med annat modersmål än svenska i förskoleklassen? 

a. Hur stort antal?  

b. Vilka modersmål finns i klassen? 

c. Har ni några elever som inte har modersmålsundervisning och i så fall varför? 

d. Hur många av barnen med invandrarbakgrund får någon form av 

modersmålsundervisning? 



 

 

 

7. Hur ser modersmålsundervisningen ut på er skola? 

a. Hur planeras modersmålsundervisningen? (ex. timmar, tidsplaner osv.) 

b. Samarbetar ni med modersmålsläraren? 

c. Hur ser detta samarbete ut? (om sådant förekommer) 

d. Hur ser ni på att modersmålsundervisningen ligger utanför den normala skoltiden? 

(om detta sker) 

e. Använder ni er av något speciellt materiel för att underlätta för elever med annat 

modersmål?  

f. Om nej, tror ni att något sådant materiel existerar? Skulle ni använda detta? 

g. Om ja, hur använder ni er av denna materiel i undervisningen? 

h. Hur tror ni att modersmålsundervisningen påverkar barnets språk? 

 

8. Krävs det andra kunskaper om läs- och skrivinlärning, när du arbetar med flerspråkiga 

barn, än när du arbetar i barngrupp där alla har svenska som modersmål? 

a. Om ja, vilka? 

 

9. Vad menar du påverkar elevernas språkutveckling? 

a.   Hur märker du det? 

b. Vad får störst betydelse? 

10. Hur följer du upp elevernas språkutveckling på svenskan?  

11. Hur följer du upp elevernas språkutveckling i modersmålet? 

 

 


