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ABSTRACT 

 
Syftet med undersökningen var att skapa en djupare kunskap i vilka arbetssätt och 

metoder pedagoger i förskolan använder i sitt arbete för att stimulera barnens 

läsutveckling. Frågeställningarna var: Vilken eller vilka metoder användes för att 

stimulera barnens läsutveckling i förskolans verksamhet? Hur arbetade pedagogerna 

i förskolan för att stimulera barnens läsutveckling? Vad tyckte barnen om 

språkutvecklingsövningarna?
 

 

Studien var en kvalitativ empirisk vetenskaplig undersökning av två förskolor med 

videoobservationer och ljudinspelade intervjuer. Respondenterna var barnen och 

pedagogerna i förskolorna. Resultatet av undersökningen visade att pedagogerna 

plockade delar från olika metoder. Det var viktigt att samtala mycket med barnen och 

att fånga upp deras intresse i vardagliga situationer som under den fria leken, vid 

matsituationer och vid vilan för att stimulera deras läsutveckling. 
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1 INTRODUKTION  

 

Vi vill ta reda på vilka arbetssätt och metoder pedagoger i förskolan använder i sitt 

arbete för att stimulera barnens läsutveckling. Lundberg och Herrlin (2006) skriver 

att tidigare forskning har visat att pedagoger som följer sina elevers läsutveckling 

med informella och formella metoder är mer framgångsrika än pedagoger som inte 

ägnar engagemang, tid och kraft åt detta. De skriver också att alla barn är olika och 

har kommit olika långt i sin läsutveckling när de ska börja skolan. Vissa barn kanske 

endast känner till en eller annan bokstav medan andra barn redan kan läsa med 

säkerhet och flyt. Liberg (2006) skriver att det debatteras vilken metod som är bäst 

för att lära ut läsande och skrivande men att det är olika varianter av ljudmetoden 

(utgår från små delar, bokstäver, bokstavsljud) i motsats till olika varianter av 

helordsmetoden (utgår från helheten, ord) som används. Fast (2007) skriver i sin 

avhandling att det inte var så många år sedan som föräldrar och förskollärare 

avråddes från att engagera sig i barns läs- och skrivinlärning, eftersom barnen inte 

ansågs mogna och att det då fanns en risk att barnen kunde lära sig på fel sätt. Hon 

skriver också att det fanns en utbredd rädsla för att barn, som redan kunde läsa, då de 

började i skolan, kunde få det tråkigt.  

 

Flera språkforskare idag menar att barnen lär sig läsa i mycket tidigare åldrar än man 

tidigare trodde. Forskaren Carina Fast (2007) gjorde en studie under tre år där hon 

följde sju barn från fyra års ålder och deras familjer. Ett syfte med studien var bl.a. 

studera hur barnen lärde sig läsa och skriva och se övergången mellan hem, förskola, 

förskoleklass och skola, för att försöka få fram i vad mån och på vilka sätt barnen 

tilläts använda sina tidigare erfarenheter av textorienterade aktiviteter. Hon upptäckte 

att barnen i tidig ålder långt före skolstarten via populärkultur och medier 

praktiserade läsande och skrivande. De skrev önskelistor, ritade logotyper, spelade 

spel och använde datorn. De lärde sig av sin närmaste omgivning som syskon och 

föräldrar genom att härma, låtsas läsa, se på tv och video, lyssna, lära sig ordbilder 

på t.ex. mjölkpaket eller genom att sjunga och samtala.  Detta ledde oss in på att 

undersöka vilka arbetssätt och metoder som pedagoger inom förskolan faktiskt 

använder idag för att stimulera barnens förberedande läsinlärning. 
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2 BAKGRUND  

 

I det kommande bakgrundskapitlet börjar vi med att ta upp hur den stimulerande 

läsutvecklingen kan kopplas till vardagliga situationer. Efter det följer ett stycke om 

högläsningens betydelse för läsinlärningen samt ett stycke som tar upp vad den 

språkliga medvetenheten innebär. Slutligen tar vi upp olika metoder som tillämpas på 

förskolorna för att stimulera barnens läsutveckling. 

2.1 Stimulerande läsutveckling kopplat till vardagen 

 

I läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att 

lärande och språk är väldigt starkt kopplade till varandra likaväl som språk och 

identitetsutveckling. Det står också att förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera 

barnens språkutveckling och ta till vara och uppmuntra barnens intresse och 

nyfikenhet för den skriftspråkliga världen.   

 

Björk och Liberg (1996) skriver att det är en stor fördel att man kan ta in läs- och 

skrivpedagogiken i de vardagliga situationerna i förskolan. Det kan vara enkla saker 

som att pedagogerna tillsammans med barnen läser på skyltar eller olika 

förpackningar. Det kan även vara saker som att man gör låtsaspengar till affären i 

lekhallen. Författarna skriver att barnen i sådana situationer får känna på vad det 

skrivna språket används till i samhället samtidigt som de övar upp sin skriftspråkliga 

medvetenhet. Myndigheten för Skolutveckling (2008) skriver att samtal kring det vi 

läser och skriver tillsammans med barnen sannolikt är det bästa stödet vi kan ge 

eleverna på deras väg in i skiftspråket. I samtalet om texten kan barnen knyta 

samman det skrivna med sina egna tankar och erfarenheter och på så vis ta del av 

texten på fler sätt. Även i läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998) 

står det att förskolans inlärning ska ske på ett sätt som känns naturligt för barnen där 

de kan känna sig trygga och utmanade i sin inlärning. 

 

Aldenborg och Lövgren (2006) skriver att det är viktigt hur pedagogerna använder 

sig av det skrivna materialet på förskolan och att det har en stark påverkan på hur 

eleverna kommer att använda sig av det materialet. Ifall pedagogerna läser och 

skriver mycket och inbjuder eleverna i sitt skrivande och läsande så blir eleverna 

intresserade av att läsa och skriva själva. Författarna tar även upp att läsandet och 

skrivandet bör ske i meningsfulla situationer så barnen får en förståelse för varför 

man läser och skriver. Detta är någonting som även Myndigheten för Skolutveckling 

(2008) tar upp. De skriver att tidigare forskning visar på att inlärningen blir 

effektivare ifall den integreras i meningsfulla och funktionella situationer. Så länge 

som det går bör saker göras på riktigt, med riktiga mottagare till texterna. Detta för 

att barnen skall lära sig att de läser för att uppleva något och att de skriver för att 

berätta någonting. Läsandet och skrivandet blir på så vis inte en ren skolaktivitet utan 

även det som barnen gör i vardagen med. 

 

Fast (2007) nämner i sin avhandling begreppet emergent literacy kommer från Clay 

(1966) som i sina studier fann att barns läs- och skrivinlärning börjar gradvis tidigt i 

deras liv och att den kännetecknas av samspelet med andra människor. Skriftspråket 

synliggörs för barnet på olika sätt, redan från tidig ålder. Inlärningen är inte förlagd 
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till något speciellt område utan kan ske var som helst, som i lekparken, i hemmet 

etcetera. Detta synsätt betonas inom anglosaxisk literacy - forskning (Fast, 2007). 

  

Flera av barnen som kommer till skolan har redan en uppfattning om vad det skrivna 

språket är och innebär. Barnen vet att bokstäverna har ett namn, de kan läsriktningen 

och vissa kan flera olika bokstavskombinationer redan i förskolan. Flera elever är 

redan på god väg in i skriftspråket men har den sista biten kvar för att knäcka koden. 

För att ta det sista steget in i skriftspråket behöver eleverna hjälp och vägledning av 

vuxna (Lundberg, 2006). Myndigheten för Skolutveckling (2008) skriver att de 

vuxna skrivkunniga till en början fungerar som ett bollplank och som stöd för 

barnens tidiga försök att läsa och skriva. Men efter hand som barnen lär sig att läsa 

och skriva ändras den vuxnes roll till att bli mottagare till texten.  

 

2.2 Högläsningens betydelse för läsutveckling 

 

Då eleverna upptäcker böckernas makt att roa, utmana och tillfredsställa finner de 

meningen med texterna och detta ger dem motivationen att ta sig an nästa text. 

Högläsning ger även eleverna en möjlighet att leva sig in i böckernas värld utan att 

de behöver kunna tolka de skrivna symbolerna (Alleklev & Lindvall, 2000). Fler 

fördelar med högläsningen är att barnen får en förförståelse för hur böcker är 

uppbyggda och att det finns en spännande värld i dem. Barnen möter även ord i 

texterna som de vanligtvis inte hör i det dagliga talet vilket stimulerar utvecklingen 

av deras ordförråd (Lundberg, 2006). Björk och Liberg (1996) skriver att ofta 

kommer grunden till barnens läsintresse ifrån de gemensamma läs och 

skrivsituationerna som barnet upplever tillsammans med någon annan. Även i 

läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998) tar man upp att lärarna 

skall planera sin verksamhet så att den främjar elevernas lust att lära och tar tillvara 

elevernas egna intressen vilket exempelvis kan ske genom gemensamma lässtunder. 

 

Läroplanen lpfö 98 talar om vikten av att stärka barnens intresse för att lära sig och ta 

till sig nya kunskaper och erfarenheter. Elbro (2004) skriver att högläsning kan ha en 

positiv påverkan på barnens läsförståelse och läsinlärning på längre sikt. Men 

författaren påpekar samtidigt att högläsningen inte har en positiv effekt på elevernas 

begynnande läsning. Myrberg (2001) skriver att högläsningen i skolan främst hjälper 

de elever som har det svårt och som kommer från hem där barnen inte kommer i 

kontakt med det skrivna språket.  Elbro (2004) skriver vidare att då man talar om 

högläsningens positiva påverkan talar man snarare om samhörigheten mellan den 

vuxna och barnet. Myndigheten för Skolutveckling (2008) skriver att då barnen 

själva kan läsa minskar barnens behov av högläsningen. 

 

2.3 Språklig medvetenhet 

 

Både Svensson (1998) och Fridolfsson (2008) skriver att barnen blir språkligt 

medvetna när de självständigt och medvetet funderar över språket. Barnen lägger 

märke till hur något sägs eller skrivs och kan växla mellan att fokusera på språkets 

form eller innehåll. De små barnen som ännu inte är språkligt medvetna fokuserar 

enbart på vad som sägs. Den språkliga medvetenheten kan delas upp i olika 

medvetenheter (Svensson, 1998). Den fonologiska medvetenheten gäller barnens 
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medvetenhet om språkljuden. Den utvecklas bland annat genom språklekar där 

barnen får öva sig på att rimma, identifiera ljud i ord, räkna ljud i ord, bilda ord med 

ett speciellt ljud (Svensson, 1998). Fridolfsson (2008) skriver att stavelseträningen i 

förskolan är ett viktigt led för att senare kunna urskilja olika fonem.  Författaren 

skriver vidare att den morfologiska medvetenheten innebär att barnen har 

medvetenhet om hur ord kan böjas och hur ordens ändelser ändrar ordets innebörd. 

Svensson (1998) skriver att det krävs en god behärskning av de morfologiska 

reglerna för att språket ska bli tydligt och förståeligt för barnen. Den morfologiska 

medvetenheten underlättar även barnens stavning då den gör barnen medvetna om 

varifrån ordet härstammar. Om barnet vet grundformen på ordet underlättar det när 

barnet inte kan höra hur ordet stavas. Den syntaktiska medvetenheten visar sig då 

barnet rättar sig själv då det säger fel. Barnen har lärt sig vilka språkregler som gäller 

och hur de ska använda sig av dem. Den semantiska medvetenheten handlar om 

barnens förmåga att se satsers egentliga betydelse. En vanlig fråga för att se om 

barnen har utvecklat sin semantiska medvetenhet är frågan: Är ”Jörgen gav Daniel 

en julklapp” samma som ”Daniel gav Jörgen en julklapp?” Den pragmatiska 

medvetenheten handlar om hur språket används i olika situationer. Den visar sig i hur 

barnen använder sig av vitsar och även i ordlekar och rollekar. Man kan träna upp 

barnens pragmatiska och semantiska förmåga genom att leka språklekar med barnen 

där de får arbeta med att hitta dubbeltydligheter, fel i berättelser eller fel i 

sammansatta ord (Svensson, 1998). 

 

2.4 Metoder för läsinlärning 

 

Inför intervjuerna så valde vi att undersöka vad det fanns för olika metoder för 

läsinlärning. Här tas några av de metoder upp som vi stött på under vår utbildning 

och som används på förskolor. 

 

2.4.1 Ljudmetoden (Phonics) 

 
Ljudmetoden utgår från att barnen först ska lära sig de små delarna dvs. språkljuden 

(fonemen) som sedan ljudas samman till en helhet, ett ord (syntes). Ord kan även 

delas upp i olika språkljud(analys). Denna fonem medvetenhet har stor betydelse för 

att kunna bygga upp säkra förbindelser mellan ljud och bokstav, vilket är en 

förutsättning för att kunna lära sig läsa. Barnen får enkla, anpassade texter i 

nybörjarstadiet. Ljudmetoden grundas i huvudsak på en forskningstradition med 

studier och experiment under kontrollerade former med hög trovärdighet, där man 

nått fram till samma resultat i sina teorier för att anses vara giltig (Frost, 2002). 

Lundberg och Herrlin (2006) tar upp några ljudmetodövningar där barnen kan träna 

på att ljuda samman språkljud så att det bildas ord(syntes). Exempelvis att ljuda 

barnens namn med någon sekunds mellanrum mellan språkljuden: 

 

”M-a-j-a, E-v-a, A-l-i-d-a” 

 

Barnen får sedan lyssna ut ljuden, göra syntes och sedan säga namnen högt. En 

annan övning är att barnen får ta ett föremål var ur en låda och sedan gömma det 

bakom ryggen och ljuda föremålet. Övriga barn får lyssna sig till vilket föremålet är 

exempelvis b-o-k, b-i-l (Lundberg & Herrlin, 2006).  
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2.4.2 Rim och Ramsor 
 

Svensson (1998) skriver att det är viktigt att barnen känner lust och glädje när läraren 

tillsammans med barnen leker med orden. Barnen måste inte förstå alla orden men 

det ska vara roligt och stimulerande att leka med orden. En del barn kan rimma på 

riktiga ord som ”hatt – katt – satt” men har svårigheter att rimma på ord som saknar 

betydelse som ”turr - murr – lurr”. Dessa barn inriktar sig mer på ordens betydelse 

och uppskattar inte att leka med ordens form och har därför inte så hög språklig 

medvetenhet. Frost (2002) tar också upp att det är ett tydligt samband mellan ramsor 

och rim och god läsutveckling. Förskolorna arbetar ofta med barnramsor och rim 

som sedan ger en ökad fonemmedvetenhet och förbättrad läsfärdighet. Lundberg och 

Herrlin (2006) menar att barnens förmåga att lyssna på hur orden låter och bortse 

från vad de betyder är en viktig förutsättning för att förstå hur vår alfabetiska skrift 

fungerar. Rimövningar där alla barnen är aktiva och talutrymmet fördelas lika i 

barngrupperna med varierande övningar som att hitta på egna rim ”jag kan hoppa sa 

en loppa”, ”ett troll fick en boll” och rimma med barnen utan krav på riktiga ord 

som ”apa – gapa - rapa” eller läsa traditionella rim och ramsor där barnen är med 

och rimmar. 

 

2.4.3 Storyline  
 

Moreau och Wretman (2001) skriver att Storyline är en vidareutveckling av LTG - 

metoden. Metoden är tematisk och problemorienterad och bygger på sju element som 

består av att den skall vara i berättande form och probleminriktad. Storyline bygger 

på att eleverna är aktiva i sitt eget lärande samt vidareutvecklar de kunskaper och 

föreställningar som de redan har. Under processens gång utmanas sedan de 

kunskaperna och föreställningarna och på så vis sker lärandet inom det sammanhang 

som berättelsen skapar. Här värdesätts elevernas kreativa och kritiska tänkande. 

Berättelsen och lärandet konkretiseras och visualiseras genom att eleverna skapar 

bilder och modeller utifrån deras tänkande och föreställningar.  

 

2.4.4 Storbok och Litenbok 
 

Arbetet med storbok och litenbok är uppdelad i tre faser: Upptäckarfasen, 

utforskarfasen och självständiga fasen.  

 

 I upptäckarfasen presenteras texten för barnen, de skall få lyssna till hur den låter 

och hur den ser ut och få en god förförståelse för texten. Det är viktigt att barnen 

ser att det finns en människa bakom varje text som vill berätta någonting. De lär 

sig texten som ordbilder. Barnens glädje och förväntan är viktiga i denna fas.  

 

 I utforskarfasen analyserar barnen texten i storboken gemensamt med läraren och 

syftet är att barnen ska lära sig samspelet mellan bokstäverna och deras ljud. Hur 

man sammanljuder bokstäverna till ord och meningar. 

 

 I självständiga fasen får barnen själva eller i grupp läsa i den lilla boken. 
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Metoden bygger vidare på situationen som när föräldrarna läser godnattsagor för 

barnen hemma i en trygg miljö. Vilket har visat sig vara en bra inlärningsmetod 

(Björk & Liberg, 1996). 

 

2.4.5 God läsutveckling 
 

God läsutveckling är framtaget av professor Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin 

och handlar om hur vi som pedagoger bör möta, stödja och stimulera barnen till en 

god läsutveckling. Materialet med kartläggningsschema och övningar kan användas 

av pedagoger som redskap för att hjälpa varje barn individuellt och för att följa deras 

läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2006). Lundberg och Herrlin skriver också att 

läsutvecklingen kan delas upp i olika dimensioner. Fonologisk medvetenhet, 

Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse, Läsintresse.  

 

Fonologisk medvetenhet innebär att barnen har en kunskap om språkets minsta delar 

fonemen, språkljuden. Här måste barnen ha förmågan att se bortom ordets egentliga 

betydelse och i stället se till hur ordet låter, och se vilka språkljud som bygger upp 

ordet.  

 

Ordavkodningen bygger vidare på den fonologiska medvetenheten. Barnen har lärt 

sig att fonemen kan ljudas samman till ord. Barnen har fått ett verktyg som de med 

hjälp av kan avläsa helt nya ord. 

 

Flyt i läsningen innebär att man läser snabbt och felfritt med den rätta satsmelodin. 

En läsare med flyt behöver inte lägga energi på att avkoda enstaka ord utan läsningen 

sker med automatik. Flytet i läsningen bildar bron mellan läsförståelsen och 

ordavkodningen. Med andra ord kan en läsare med flyt identifiera ett ord och förstå 

det samtidigt. 

 

Läsförståelsedimensionen innebär att barnen har skapat sig ett inre lexikon som de 

använder sig av för att förstå texten. Med hjälp av detta lexikon tolkar barnen texten 

utifrån sina tidigare egna erfarenheter. En förutsättning är att barnet kan ordavkoda, 

utnyttja meningsbyggnaden och vet ordens betydelse. Barnens tidigare erfarenheter 

styr hur de kan läsa mellan raderna och se bortom den skrivna texten. 

 

Läsintresse innebär att barnens intresse för läsning stimuleras och hålls vid liv. 

Barnens lust och glädje för att undersöka böckernas värld öppnas. Pedagogen har ett 

stort ansvar för att presentera texten på ett sätt som väcker barnens lust att lära 

(Lundberg & Herrlin 2006). I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 

1998) står det att språk och lärande hänger samman. Det är förskolans ansvar att 

stimulera barnens språkutveckling och ta till vara barnens nyfikenhet och intresse för 

det skrivna språket.  

 

2.4.6 Bornholmsmodellen 
 

Under de senaste decennierna har forskningsresultat visat på ett starkt samband 

mellan den fonologiska medvetenheten och barnens förmåga att utveckla en god 



9 

 

läsförmåga samt att förstå den alfabetiska koden. Utifrån den forskningen 

utvecklades Bornholmsmodellen. Det började som ett vetenskapligt projekt med 

Ingvar Lundberg som vetenskaplig ledare på Bornholm. Projektet planerades och 

lades upp med dagliga stunder med språklekar. Där forskarna kunde dra slutsatsen att 

barnens förmåga att uppmärksamma språkljud; fonem kan utvecklas genom riktade 

aktiviteter med systematiska språklekar (Bornholmsmodellen.se 2009).  

 

Dansken Jörgen Frost utvecklade och byggde upp arbetsmaterialet som används 

idag. Modellen är skapad för att utveckla och stimulera barnens språkliga 

medvetenhet i förskolan före läsundervisningen. Det läggs stor vikt vid att leken och 

glädjen finns med och inlärningen sker ofta genom lek. Modellen med språklekar är 

uppbyggd på sju olika övningsgrupper. Det är lyssnandelekar, rim och ramsor, 

meningar och ord, stavelser första ljudet i ord, analys och syntes av fonem samt 

betoningsövningar (Häggström & Lundberg, 1994). Bornholmsmodellen (2009) 

beskriver syftet med de olika delarna. Målet med lyssnande och 

koncentrationsövningarna är genom att arbeta med uppmärksamheten mot ljud i 

allmänhet så kommer barnen till slut att kunna uppmärksamma språkljuden, 

fonemen. Syftet bakom att arbeta med rim och ramsor är att barnen utvecklar sin 

förmåga att skilja mellan innehåll och form genom att arbeta med deras förmåga att 

uppmärksamma ljudstrukturen i språket. Då barnen arbetar med uppdelning av 

meningar och ord uppmärksammas de på att det som sägs och skrivs kan delas upp i 

mindre enheter. Målet med att arbeta med uppdelningen i stavelser är att utveckla 

barnens förmåga att uppfatta stavelserna i ett ord (analys) samt att föra samman dem 

till ett ord (syntes). Syftet med att arbeta med uppdelningen i fonem är att barnen ska 

lära sig att uppmärksamma och hitta första och sista ljudet i ordet samt att kunna dela 

upp ett ord i fonem (analys) och föra samman ljuden till ett ord. 

 

 Det är främst de elever som ligger i riskzonen för att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter som gynnas av modellen. Resultaten från Bornholmsprojektet visar 

att de svaga eleverna i försöksgruppen klarat sig betydligt bättre i både läsning och 

stavning än de svaga eleverna i kontrollgruppen, och detta tack vare det 

förebyggande arbetet i förskolan. Det har visat sig att man uppnår bästa resultatet för 

barnens kommande läs- och stavningsförmåga om man utför språklekarna 

regelbundet och strukturerat (Frost, 2009).  

 

Bornholmsmodellen är utvecklat till ett samlat pedagogiskt arbetssätt, där man har 

som mål att fördjupa och utveckla barnens fonologiska medvetenhet. Man har 

utvecklat ett material som förutom boken ”Bornholmsmodellen – en väg till 

skriftspråket”, som beskriver olika språklekar innehåller ett kartläggningsmaterial, 

olika spel och laborativa material. För att pedagoger i förskolan skall kunna ta del av 

materialet på bästa sätt så anordnas det flera kurser som förklarar hur materialet kan 

användas (Bornholmsmodellen.se 2009). 
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3 PROBLEM 

 

 

Syftet med examensarbetet är att skapa en djupare kunskap i vilka arbetssätt och 

metoder pedagoger i förskolan använder i sitt arbete för att stimulera barnens 

läsintresse och läsutveckling.  

 

 Vilken eller vilka metoder används för att stimulera barnens läsutveckling i 

förskolans verksamhet? 

 Hur arbetar pedagoger i förskolan för att stimulera barnens läsutveckling? 

 Vad tycker barnen om språkutvecklingsövningarna? 
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4 METOD 

 

Detta kapitel börjar med att presentera valet av undersökningsmetod, vilka fördelar 

och nackdelar som den valda metoden har. Sedan presenteras den valda 

undersökningsgruppen samt hur pilotstudien gick till. Sedan tar vi upp vilka etiska 

regler vi följt samt genomförandet av undersökningen. Slutligen hur informationen 

bearbetats sedan avslutas kapitlet med metodkritik. 

 

4.1 Undersökningsmetod  

 

Eftersom syftet med undersökningen är att få en djupare kunskap i vilka arbetssätt 

och metoder förskolans pedagoger använder i sitt arbete för att stimulera barnens 

läsutveckling så valdes en empirisk vetenskaplig undersökning. Patel och Davidsson 

(1994) tar upp just detta och skriver vidare att kunskaperna man erhåller grundas på 

de observationer man gjort av verkligheten. Vi utgick inte från någon befintlig teori 

(deduktivt) utan arbetade induktivt genom att studera forskningsobjektet och utifrån 

den insamlade informationen, erfarenheter (empirin) få fram ett resultat. Arbetssättet 

valdes för att få se hur pedagogerna i förskolorna verkligen jobbade med 

språkinlärningen i realiteten. Studien gjordes med kvalitativ videoobservation och 

ljudinspelade samtalsfrågor efter varje observation. Både barnen och pedagogerna 

har filmats för att bättre se hur pedagogernas budskap nådde fram till barnen. 

Fördelarna med videoobservationer var att man kunde studera observationerna flera 

gånger så man inte missade något väsentligt (jfr Björndal, 2005) samt att de flesta 

barnen agerade normalt utan att de tänkte på att de blev observerade. 

Samtalsfrågorna direkt efter observationen gjorde att respondenterna blev mer 

avspända och vågade säga vad de tyckte. Intervjuerna utgick från några 

standardfrågor som var särskilt anpassade för pedagogerna respektive barnen. 

Pedagogernas frågor var mest om vilka metoder, arbetssätt, syfte etc. medan barnens 

frågor var mer inriktade till om hur de upplevde lärtillfället (samlingen), om 

pedagogens budskap nådde fram till barnen och om de lärde sig något. Barnen 

tillfrågades i grupper för att underlätta för dem att svara (jfr Lantz, 1993). Frågorna 

utformades för att svara på frågeställningen och ge en djupare inblick i förskolornas 

arbetssätt. 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

 

Observationerna gjordes på två förskolor i två olika kommuner. I undersökningen 

medverkade åtta pedagoger och 31 barn i åldrarna två till fem år. Pedagogerna var 

alla kvinnor i åldrarna 30-40 år och hade jobbat i förskolans verksamhet under minst 

fem år. Avgränsning gjordes för att ge lika stort utrymme till barnens samtal som till 

pedagogernas samtal. Vilket medförde att fyra utav de åtta pedagogerna medverkade 

både under videoobservationerna och i samtalen, medan fyra pedagoger endast 

deltog i videoobservationerna.  
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4.3 Pilotstudie 

 

Innan undersökningen påbörjades så genomfördes en pilotstudie där en av oss var på 

en förskola där denne var känd sedan tidigare. Pilotstudien ägde rum på en avdelning 

med 15 barn i åldrarna tre till fem år. Här provade vi att videoobservera en samling 

och sedan följdes den upp genom att samtala med den pedagogen som höll i 

samlingen. Efter det fick pedagogen välja ut fem barn som var med i samlingen som 

denne ansåg var lämpliga att samtala med. Pedagogen fick välja ut barnen eftersom 

denne kände barnen och visste hur de fungerade. Under pilotstudien fick vi många 

bra svar av både barnen och pedagogerna och vi ansåg att samtalsfrågorna fungerade 

bra att ha som grund för kommande samtal. Även provvideoobservationen 

resulterade i att vi kunde se att observationen gav det vi var ute efter. 

 

4.4 Genomförande 

 

Vi började vår undersökning med att kontakta de förskolor som vi ville observera 

samt en förskola för vår pilotstudie och informerade om vår studie. Kontakt togs 

även med rektorerna för att få deras medgivande till vår undersökning per telefon. 

För att få föräldrarnas medgivande till att deras barn fick delta i undersökningen 

delade vi ut brev till föräldrarna på förskolorna där vi förklarade vad undersökningen 

handlade om samt att den följde forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet 

(2002) . Enligt Jacobsen (1993) är det viktigt att ge respondenten en uppfattning om 

vad undersökningen handlar om vid första kontakten och förklara betydelsen av 

deras medverkan. När medgivandet kom in besökte vi förskolorna. När vi besökte 

förskolorna informerade vi återigen vad som skulle undersökas och att det var helt 

frivilligt att delta och att de kunde avbryta när de så önskade enligt de 

forskningsetiska principerna. Studien gjordes med videoobservationer och 

ljudinspelade samtalsfrågor efter varje observation.  Observationsmaterialet blev 

sammanlagt sex timmar långt. Fyra timmar var observationer och två timmar var 

intervjusamtal. Videoobservationerna varierade i tid beroende på den observerade 

aktiviteten men varje observationstillfälle varade mellan 20-40 minuter, samtalen 

med pedagogerna varade mellan 20-30 minuter och samtalen med barnen tog mellan 

10-12 minuter. Videoobservationerna utfördes under riktade språkaktiviteter där 

observatören intog en passiv roll i bakgrunden för att inte påverka eller störa 

språkaktiviteten. För att barnen skulle ha aktiviteten färskt i minnet började vi med 

att samtala med dem i anslutning till aktiviteten. För att underlätta barnens samtal 

utfördes de i mindre barngrupper bestående av tre till fem barn. 

    

4.5 Etiska regler 

 

Vi redogör hur vi har gått tillväga för att informera respondenterna om 

forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2002). 

 

Informationskravet 

Vi informerade våra respondenter både i brev och vid samtalet att deras deltagande 

var frivilligt och att de var anonyma. Vi informerade också om att informationen vi 

fick fram endast skulle användas i detta arbete. Vidare informerades om 
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undersökningens syfte och att det handlade om videoobservationer och ljudinspelade 

samtal. 

 

Samtyckeskravet 

Respondenternas föräldrar informerades i brevet och sedan informerades barnen 

innan samtalet startade, om frivilligheten att delta i vår undersökning och att de när 

som helst kunde avbryta samtalet. 

 

Konfidentialitetskravet 

I denna studie redovisas alla intervjuer anonymt. Det framgår inte från vilken 

förskola eller kommun respondenterna kommer. 

 

Nyttjandekravet 

Den information som kom fram i våra intervjuer används endast i denna 

undersökning och kommer inte att lämnas ut till någon annan forskare eller användas 

i någon annan studie. 

 

4.6 Databearbetning 

 

När videoobservationerna och de ljudinspelade samtalen var genomförda 

transkriberades materialet. Kvale (2009) skriver att en transkriberad intervju 

möjliggör en djupare analys av materialet. Författaren skriver vidare att det inte finns 

någon allmängiltig form för hur man transkriberar en intervju, men man kan göra 

vissa val. Samtalen transkriberades ordagrant och på talspråk. Videoobservationerna 

sammanställdes genom att observatörerna gemensamt granskade materialet och 

kategorisera materialet utefter syftet och frågeställningarna. Vidare så bearbetades 

materialet vilket ledde fram till resultatet som redovisas i fem huvudkategorier med 

underkategorier. Resultatet redovisas med citat och utdrag ifrån observationerna. 

Barnen och pedagogerna benämns som pedagog och barn1 och barn2 vid de olika 

utdragen. Personen bakom barn1, barn2 och pedagog varierar vid de olika tillfällena. 

 

4.7 Metodkritik 

 

Risken med videoobservation är enligt Patel och Davidsson (1994) att man inte vet 

något om teorins allmängiltighet eftersom den grundar sig på empiriskt underlag som 

är typiskt för en speciell situation, tid eller gruppurval av människor. En nackdel med 

videoobservationerna var att pedagogerna agerade lite annorlunda än normalt 

eftersom de visste att de videofilmades. Ytterligare en nackdel med att samtala med 

barnen efter en språkaktivitet som varat mellan 20-40 minuter var att barnens fokus 

och koncentrationsförmåga var låg eftersom samlingarna varit så långa och barnen 

ville helst ut och leka av sig. Förskolans verksamhet fick gå först vilket gjorde att 

samtalen kunde kännas pressande i vissa fall. Svårigheten med att samtala med barn i 

dessa låga åldrar medförde att deras svar blev svårtolkade i en del fall. 
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5 RESULTAT 

 

I resultatdelen presenteras respondenternas svar på de frågor som ställts under 

intervjun samt resultatet av våra observationer. Svaren presenteras nedan under valda 

kategorier som belyser rapportens syfte. 

 

Dessa kategorier är: 

 

 Förskolemiljön – Stimulans till läsutveckling 

 Metoder som används för att stimulera barnens läsutveckling i 

verksamheten  

 Pedagogernas arbete i förskolan för att stimulera barnens 

läsutveckling 

 Hjälpmedel som används på förskolorna 

 Barnperspektiv på språkövningarna 

 

 

5.1 Förskolemiljön - Stimulans till läsutveckling 

 

Det rådde en väldigt speciell atmosfär som pedagogerna skapat på förskolorna. 

Redan i hallen var väggarna välfyllda med bilder, sagor och andra skrivna material i 

barnens höjd där de enkelt kunde stanna upp och ta del av det skrivna språket. 

Mycket av materialet på väggarna hade barnen varit med och skapat eller så var det 

dokumentationer av saker som barnen hade gjort i förskolan. Dokumentationen 

bestod ofta av kollage med bilder på barnen och kortare textstycken som dels 

beskrev vad som skedde på bilderna och dels som kopplade detta till läroplanen för 

förskolan. Pedagogerna förklarade att barnen ofta stannade upp vid dessa kollagen 

och försökte att lista ut vad som stod vid bilderna. Vissa barn frågade en vuxen 

medan vissa barn lekläste och kopplade sin text till det som hände på bilderna. 

Väggarna i förskolornas alla rum var välfyllda med olika saker. Detta för att locka 

barnen till att spontant stanna upp och ta del av det skrivna språket. Här skiljde sig 

förskolorna åt på den ena förskolan var väggarna snarlikt utformade i alla rummen 

medan den andra förskolans väggar var utformade utefter vilka aktiviteter som 

pågick i rummet. I övrigt hade personalen på förskolorna tänkt till när de möblerade 

lokalerna. I varje rum så fanns det någon form av myshörna där barnen vid flera 

tillfällen sågs sitta och bland annat titta i böcker. Myshörnan kunde bestå av en soffa 

och jämte den stod ofta boklådan där barnen själva kunde gå och hämta sig de böcker 

de ville bläddra i. Myshörnan kunde även vara enklare uppbyggd med bara en grop, 

en mjuk matta eller madrass där barnen kunde sätta sig ett slag. Under samtalen med 

pedagogerna poängterade de vikten av att miljön är inbjudande och lockande för 

barnens språkinlärning. Exempelvis ett samtal med en pedagog om förskolemiljön 

där pedagogen beskriver namnskyltarna på väggen: 

 

Pedagog: ”Barnen stannar ofta här och läser sina namn.” 

 

Ett annat exempel var då en av pedagogerna stannade upp framför temaarbetet för att 

förklara vad barnen gjort tidigare: 
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Pedagog: ”Här ser du temaarbetet vi gjorde förra terminen. Det är viktigt att barnen 

får se resultatet och kan minnas tillbaka.” 

 

5.2 Metoder som används för att stimulera barnens 

läsutveckling i verksamheten. 

 

Ingen av avdelningarna på förskolorna vi besökte arbetade efter någon specifik 

metod, utan plockade delar från flera olika metoder. Exempelvis användes 

högläsning, rim och ramsor, klappa stavelser, flanosagor, ljuda ord, laborera med 

ord. Barnen jobbade mycket med sina egna namn då de flesta barnen kände igen sina 

namn. En förskola hade barnens bilder och namnskyltar lättåtkomligt uppsatta på en 

vägg i lekrummet där barnen själva fick öva sig att sätta rätt namn till rätt bild. 

 

5.2.1 Språklekar 
 

Under samtalen med pedagogerna framkom det att de alla arbetade med någon typ av 

språklekar i verksamheten. Pedagogerna poängterade att språklekar hade en stor del i 

framförallt samlingarna. Där var språklekarna väl förberedda och användes ofta med 

något slag av färdigt material. Det som skiljde sig mellan språklekarna var 

materialet. Ibland använde sig pedagogerna av köpt färdigt material och ibland av 

egentillverkat material. I vissa fall använde sig pedagogerna inte av något material 

alls. Under samtalen framhävde även pedagogerna vikten av att fånga upp och ta 

tillvara på alla vardagliga situationer då barnen självmant började använda sig av 

någon typ av språklek. Som exempelvis vid samtal med en pedagog: 

 

Pedagog: ”Det är viktigt att fånga upp och ta tillvara alla vardagliga situationer då 

barnen självmant börjar använda sig av någon språklek, som härom dagen då några 

barn jämförde längden på sina namn.”  

  

5.2.2 Högläsning 
 

På förskolorna som besöktes framgick det genom observationerna och samtalen med 

pedagogerna och barnen att det sker olika former av högläsning på förskolorna. 

Högläsningen sker både genom planerade aktiviteter som vid vilan och vid samlingar 

då pedagogerna läser högt för barnen. Högläsningen kunde även ske spontant då 

något barn plockade fram en bok från boklådan eller bokhyllan och gick fram till en 

pedagog och satte sig hos denne så att pedagogen kunde läsa för barnet. Exempel på 

en planerad aktivitet vid en samling med högläsning med sju barn: 

 

Pedagogen: ”Kommer ni ihåg den här boken?” pedagogen visar runt boken. 

 

Barnen: ”Ja, det är Råttan Roger” 

 

Pedagogen: ”Raggar Råttan Roger”  

 

Ett barn (barn1) är okoncentrerat och pratar med kamraten bredvid. 

För att fånga barnets uppmärksamhet säger pedagogen: 
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Pedagogen: ”Barn1” 

 

Barn1: ”Va” 

 

Pedagogen: ”Just det” ”Hej på dig!”  

 

Pedagogen: ”Jag tror barn2 kommer till mig, så kan du hjälpa mig att bläddra”   

 

Pedagogen läste sedan högt från boken och för att barnen skulle se de färgrika 

bilderna läste pedagogen texten upp och ner, vilket ibland vållade problem.  

 

5.2.3 Rim och Ramsor 
 

Rim och ramsor övades flitigt på båda förskolorna. Exempel på en rimövning som 

gjordes under en observerad samling med åtta barn i åldern fyra till fem år, var att 

pedagogen la ut flera bilder på olika föremål i mitten av bordet. Sedan fick varje barn 

som var samlade kring bordet en egen bild på ett föremål. Tanken var att barnen 

skulle koppla samman sitt bildkort som rimmade med ett kort på bordet. Pedagogen 

tog upp ett kort och frågade ett barn i sänder: 

 

Pedagogen till barn1: ”Vad har du på din bild, barn1” 

 

barn1 svarar: ”En napp” 

 

Pedagogen till barn1: ”Vad rimmar på napp” 

 

barn1 tittar på de olika bilderna och svarar: ”Hatt” 

 

Övningen fortsatte med ”puss” och ”buss”, ”skylt och sylt” med mera. En del av 

barnen hade svårt att hitta sina rim men kompisarna bredvid var mycket välvilliga att 

hjälpa till genom att viska eller säga svaret högt. I vissa fall fick pedagogen hjälpa 

till. Ett annat exempel var en sång med rim där sången handlade om olika bilmärken 

men eftersom orden på bilmärkena var för svåra blev följden att barnen inte förstod 

innebörden av rim som rimmar på Renault och Peugeot. Det var knappt pedagogerna 

själva följde med i sången. Det fanns även enklare sånger med rim som brukade gå 

bättre enligt pedagogerna. När vi frågade tre av barnen direkt efteråt vad de tyckte 

var roligast så tyckte samtliga att rimma var roligast. När vi frågade: 

 

Intervjuare: ”Vad lärde ni er av samlingen?” 

 

Barn1: ”Jo att rimma” 

 

Intervjuare: ”Varför behöver man kunna rimma?” 

 

Barn2: ”Om man ska gå i en rimskola behöver man ju rimma och kunna det”  

 

Detta sa barn2 som om det var det mest självklara i hela världen. 
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5.2.4 Klappa stavelser 
 

Under en av observationerna på en av förskolorna observerade vi en språksamling 

där barnen och pedagogerna arbetade med att klappa stavelser. Nedan följer ett 

utdrag från observationen: 

 

Samlingen började med en fruktstund och efter den plockade en av pedagogerna 

fram ett antal lappar som hon placerade i cirkelns mitt med texten nedåt. Sedan bad 

hon ett av barnen att välja en lapp och vända på den. Pedagogen frågade om någon 

kände igen namnet på lappen. Men då ingen av barnen svarade på detta började 

pedagogen med att fråga barnet som vände lappen om det var barnets namn på 

lappen. Då pedagogen fick ett tveksamt ja till svar kontrade hon med frågan om det 

var första bokstaven i barnets namn som stod först på lappen och då skakade barnet 

på huvudet. Pedagogen fortsatte att fråga några barn till, tills hon kom till det barnet 

som kände igen sitt eget namn. Där placerade pedagogen lappen framför barnet och 

sedan klappade barnen och pedagogerna tillsammans stavelserna i namnet. Efter att 

ha klappat stavelserna i namnet undrade pedagogen hur många klappar (stavelser) 

det var i namnet och med hjälp av en annan pedagog som räknade på fingrarna 

räknade de ut hur många stavelser det var i namnet. Sedan dokumenterade de antalet 

stavelser genom att lägga en prick per klapp framför barnets namn. Så här fortsatte 

samlingen tills det var ungefär hälften av barnen kvar. Då vände pedagogen på 

lapparna så att texten var uppåt och barnen fick en efter en hitta sitt eget namn på 

lappen, följt av samma procedur med klappande och prickläggning. 

 

5.2.5 Flanosagor 
 

Flanosagor användes mycket på förskolorna. Materialet bestod av en stor flanotavla 

som var en tygtavla av flanell där man satte upp bilderna som följde med sagan i den 

turordning som bilderna kom i sagans text. Flanosagorna kunde lånas på biblioteken. 

För att underlätta för pedagogerna var bilderna numrerade. I samtalet med pedagogen 

framgick det att det var viktigt att bilderna var rätt sorterade och uppmärkta för att 

pedagogerna skulle få bra flyt i sin sagoberättelse. Det var också en fördel om 

pedagogen hade övat på sagan tidigare. Risken var annars stor att barnen tappade 

intresset om pedagogen mest bläddrade runt bland bilderna enligt pedagogerna. En 

observation gjordes av flanosagan ”Guldlock och de tre björnarna”. 

 

Pedagogen började med att läsa ett stycke ur sagan och sedan satte hon upp en bild 

av guldlock på tavlan. Sedan fortsatte pedagogen att läsa och satte upp en ny bild på 

tavlan. Sedan fortsatte pedagogen under samma arbetssätt tills sagan var slut. 

 

Flanosagorna var mycket populära och när sagan om Guldlock var slut så ropade 

barnen: 

 

Barnen: ”En till, en till, en till” 

 

Pedagogen: ”Vi kan ta den om bockarna Bruse” och pedagogen fortsatte sedan att 

läsa. 
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5.2.6 Ljuda ord 
 

Flera av barnen på förskolorna kunde inte läsa men var ändå på god väg in i 

lässpråket då flera av dem sa sig kunna bokstäver och vid flera tillfällen observerades 

barnen då de satt och lekläste i böcker samt läste sina namn på namnskyltar med 

mera. Att ljuda ord var någonting som pedagogerna på förskolorna arbetade aktivt 

med. Vid en observerad språk- och rimövning med åtta barn i åldrarna fyra till fem år 

hade de två pedagogerna en samling. De samlades kring det runda bordet och lät 

barnen börja med att äta frukt tillsammans. Barnen diskuterade äpplenas och 

päronens färger och vilken sort de tyckte mest om. När barnen pratat av sig lite och 

började bli klara med frukten inledde pedagogen ett samtal:  

 

Pedagogen: ”Nu barn vill jag att ni lyssnar. Lyssnar på vilket ljud som jag inte 

säger” 

 

Pedagogen tog fram en bild på en polis: 

 

Pedagogen: ”poli” ”vilket ljud fattas?” 

 

Barnen hade inte förstått frågan riktigt. 

 

Barnen: ”Polis” 

 

Pedagogen förklarar igen och repeterar ordet med en betoning på s: ljudet. Sedan tar 

pedagogen fram en ny bild på en elefant och säger: 

 

Pedagogen: ”Elefan”  

 

Barnen: ”Elefant” 

 

Pedagogen: ”Ja, bra Elefant” och betonar t: ljudet. 

 

5.2.7 Laborera med ord 
 

Något som förskolorna använde sig av var att laborera med ord och bokstäver. Under 

samtalen med pedagogerna framhävdes vikten av att barnen kände igen orden och 

dess betydelse. 

 

Under den observerade samlingen med några av fyra till femåringarna tog 

pedagogen fram ett flertal bokstäver och placerade upp dem på mitten av bordet. 

Sedan kombinerade pedagogen ihop olika ord som barnen fick gissa vad det stod.  

 

Andra övningar var att klippa isär ord från tidningar och bilda nya ord. 

 

Pedagogen lägger fram bokstäverna b,i och l och säger: 

 

Pedagog: ”vad står det här?” 

 

Barn1: ”Bil” 
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Pedagog: ”Vad bra. Men om jag byter ut denna bokstaven (b) mot denna bokstaven 

(p). Vad står det då?” 

 

Barn2: ”Bil” 

 

Pedagogen: ”Nej, det är någonting som ni använder ibland när ni leker.” 

  

Barnen kunde inte utläsa ordet pil.  

 

5.2.8 Samarbete med biblioteken 
 

Båda förskolorna hade ett bra samarbete med biblioteken och hade så kallade 

boklådor med böcker som biblioteken lånade ut under en längre period som sedan 

byttes ut mot nya böcker. Dessa böcker hade både barnen och pedagogerna nytta av. 

Flera av barnen sågs sitta och lekläsa och pedagogerna använde sig av böckerna vid 

högläsningen eller i temaarbeten. Pedagogerna berättade även att de brukade gå med 

barnen till biblioteket där barnen sedan fick välja de böcker de ville låna. Vid samtal 

med en av pedagogerna ägde följande uttalande rum: 

 

Pedagog: ”Vi går till biblioteket en gång i månaden. Då får barnen välja varsin bok 

att låna hem. Man får vara med och styra upp detta annars tar de hem hela 

bibblan.” 

 

 

5.3 Pedagogernas arbete för att stimulera barnens 

läsutveckling 

 

Pedagogerna framhävde vikten av att samtala med barnen och att fånga upp barnens 

intresse i vardagliga situationer som under den fria leken, vid matsituationer och vid 

vilan. Under våra samtal med pedagogerna framhöll de alla att lärandet på förskolan 

skedde hela tiden och inte bara var situationsbundet till språkliga övningar. Under 

våra observationer såg vi tydligt att pedagogerna la stor vikt vid att skapa en god 

kontakt med barnen och på att få barnen att förstå vad övningarna gick ut på.  

 

5.3.1 Fria leken 
 

Under samtalen med pedagogerna framgick det att de försökte fånga upp barnen 

under deras fria lek och ta tillfället i akt att utveckla deras språkliga förmåga. Ett 

exempel som en pedagog berättade om var då tre barn lekte skola. Ett barn lekte 

fröken och stod framför de andra barnen. Deras övning gick ut på att försöka räkna 

upp bokstäverna i alfabetet. När barnen fastnade på en bokstav gick pedagogen in i 

leken och hjälpte barnen vidare i leken. Pedagogen berättade vidare att när barnen 

lekte fritt ute eller inne övade barnen sin verbala förmåga genom att samtala med 

varandra eller spela olika roller exempelvis ”mamma, pappa, barn”, ”tjuv och polis”. 

Vid samtal med pedagogerna om den fria leken sa de följande: 
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Pedagog1: ”Vi försöker att cirkulera bland barnen under deras fria lek för att på så 

vis ta del av deras lek och ta tillfället i akt att spinna vidare på deras tänk” 

 

Pedagog2: ”Barnen måste få tänka sina egna tankar och själva välja sina egna 

aktiviteter.” 

 

5.3.2 Matsituationer 
 

En annan situation där pedagogerna tyckte det var viktigt att samtala med barnen var 

vid matsituationerna. Dessa matstunder lockar barnen till att både läsa och att prata 

om många olika saker. Det kan vara allt ifrån att samtala om maten till att berätta om 

någonting som hänt tidigare under dagen eller något som hänt hemma. Pedagogerna 

menade att det utvecklade barnens ordförråd då de satte ord på saker och ting.  

 

På den ena förskolan som observerades hade barnen bestämda platser vid matborden 

och dessa markerades med namnskyltar. Enligt ett rullande schema fick ett barn i 

taget vara med och hjälpa till med dukningen och utplaceringen av namnskyltarna. 

Barnen lärde sig dels att känna igen kompisarnas namn och bokstäver men också att 

ljuda och uttala deras namn. Pedagogerna passade ofta på att fråga barnen vad det 

stod på namnskyltarna för att ge barnen möjlighet att lära sig och förstå språket. 

Barnen var väldigt noga med att rätt namn kom till rätt plats. 

 

Barnen försökte att läsa namnen på namnskyltarna både när de dukade inför maten 

och under andra situationer då de gick förbi matbordet eller skulle sätta sig till bords. 

Exempelvis kunde ett barn säga: 

 

Barn1: ”Här står det barn1 och det är mitt namn, och här sitter barn2 så här står det 

barn2:s namn” 

 

5.3.3 Vilan 
 

Vid vilan såg aktiviteterna likvärdiga ut på förskolorna. Barnen fick barnen lägga sig 

ner och slappna av. Pedagogen läste många gånger högt från någon sagobok eller 

satte på ett sagoband med både sagoberättare och musik. Här nedan är ett utdrag hur 

en vila kan gå till: 

 

Vid en observerad vila fick barnen lägga sig på var sin madrass på golvet. Eftersom 

utrymmet var trångt så placerades barnen tätt intill varandra i en cirkel med huvudet 

inåt mitten. Pedagogen tyckte detta var den mest optimala placeringen för barnens 

vila för att undvika att barnen låg och sparkade på varandra. Pedagogen satte på 

lugn bakgrundsmusik och läste sedan ur Pelle Svanslös boken. 

 

5.4 Hjälpmedel som används på förskolorna. 

 

Under våra observationer kunde vi se flera olika hjälpmedel som språkpåsar och 

flanotavlor. Vi kunde även observera när barnen arbetade med rim och ramsor och 
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med olika språklekar, där pedagogerna hade förberett bilder och andra hjälpmedel i 

samlingarna. Även ibland leksakerna kunde man tydligt se att det fanns ett 

pedagogiskt tänk bakom större delen av leksakerna. Det fanns bland annat pussel där 

barnen kunde lägga alfabetet och där pusselbitarna bildade bokstäver och siffror. 

 

5.4.1 Bilder och Flanotavlor  
 

Barnen på förskolorna hade ofta övningar med sina egna bilder exempelvis när de 

skulle koppla ihop varandras bilder med deras namnskyltar. Andra språkövningar var 

att koppla ihop bilder som rimmade med varandra eller att barnen fick sätta ord på 

bilderna som visades upp. På en förskola hade de en tavla med barnens namn och 

bild där barnen själva fick sätta upp sitt namn vid sin bild när de kom på morgonen. 

Ett barn tog med sig observatören till denna tavla och sa: 

 

Barn1: ”Idag är min kompis barn2 här!” 

 

Barn1 ställer sig och pekar på barn2:s bild och säger: 

 

Barn1: ”Idag ska vi leka Batman, eftersom jag har min Batmandräkt med mig.” 

 

På förskolorna fanns flanotavlor där hjälpmedlet bestod av en stor flanotavla som var 

en tygtavla av flanell där man satte upp bilderna med kardborreband i sagans 

turordning. Flanosagorna kunde lånas på biblioteken men förskolorna gjorde även 

egna flanobilder till sagorna. För att underlätta för pedagogerna så var bilderna 

numrerade.  

 

 

5.4.2 Språk- och Sångpåsar 
 

På en av förskolorna som observerades fanns det ett litet mindre rum där hela golvet 

täcktes av en inbjudande tjock matta. Rummet var anpassat för samlingar och på 

väggarna hängde det tygpåsar som pedagogerna benämnde som språkpåsar. Dessa 

språkpåsar var fyllda med olika språkmaterial som pedagogerna använde sig av 

under olika språksamlingar. Materialet var allt från kort med bilder eller ord till små 

kortare berättelser som pedagogerna använde som hjälpmedel, vid olika aktiviteter 

som vid rim och ramsor och då barnen klappade stavelser eller laborerar med ord. 

När barnen skulle beskriva vad språkpåsar var till för sa några barn:  

 

Barn: ”De har fröken när vi har samling” 

 

Barn: ”I dem ligger korten” 

 
 

Sångpåsar fanns på förskolorna och var en variant av språkpåsarna. I påsen låg olika 

förslag till sånger som barnen fick dra när de hade sångstunder. Barnen var mycket 

spända på vilken sång som de drog upp ur påsen. 
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5.4.3 Pedagogiska leksaker och Dockteater 
 

Även ibland leksakerna på förskolorna syntes det tydligt att det fanns ett pedagogiskt 

tänk bakom större delen av leksakerna. Något som observerades var ett pussel där två 

barn satt och pusslade siffrorna noll till nio. Det fanns även pussel där barnen kunde 

lägga alfabetet och där pusselbitarna bildade bokstäver. 
 

Barn: ”Vi pusslar bokstäver”  

 

Barn:” Här pusslar jag siffran sex” 

 

Vid samtalet med en av pedagogerna framkom det att det fanns ett språkstimulerande 

projekt som kallades ”Världens bästa väska” där en av de observerade förskolorna 

brukade låna denna väska från biblioteket. Lånetiden var maximalt en månad. 

Väskan var mycket populär och innehöll olika material som sagor, dockor som 

kunde användas till att illustrera sagorna eller som dockteater. Det var lång väntelista 

på dessa väskor eftersom de var så populära hos barnen. Pedagogerna och barnen 

spelade ofta upp olika dockteatrar för varandra 

 

5.4.4 Namnskyltar 
 

Namnskyltarna användes ofta på förskolorna i olika språkövningar som att koppla 

samman barnens namn med respektive bild eller vid matsituationer för att placera ut 

rätt namnskylt vid rätt matplats. Även de yngsta barnen använde sina namnskyltar 

vid påklädning och för att hitta sina platser. Det framgick även vid samtal med en av 

pedagogerna att barnen kunde ta med sig namnskylten från bordet och gå ut till 

hallen för att på så vis jämföra namnet på namnskylten med namnet på tavlan där 

även barnets bild fanns för att koppla samman barnets namn och bild. Vid en av 

observationen ägde följande samtal rum: 

 

Barn1: ”Här är min jacka, den är ny och här är min plats” 

 

Observatör: ”Hur vet du att det är din plats?” 

 

Barn1: ”Mitt namn står där” säger barn1 och pekar på sin namnskylt.” 

 

 

5.5 Barnperspektiv på språkövningarna 

 

Barnens synvinkel på språkövningarna visade att barnen tolkade övningarna på annat 

vis än pedagogerna. Barnen kom ihåg vissa delar av språkövningarna medan 

pedagogerna hade fler syften med samlingen. Språkövningarna innehöll flera olika 

moment som rimma, ljuda och laborera med ord och bokstäver. Vid samtalen med 

pedagogerna för att få ut vad de hade för syfte och målsättning med samlingen 

svarade en pedagog: 
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Pedagog: ”Syftet är att kunna urskilja språkljuden och att man tränar på det och att 

man får in de olika positionerna till slut… lär sig höra om språkljudet kom i mitten, 

först eller sist.” 

 

Vid samtalen med barnen framgick det att de lärde sig att rimma. På frågorna vad de 

lärde sig och tyckte var roligast på samlingarna svarade barnen: 

 

Barn1: ”Jo att rimma” 

 

Barn2: ”Vi lärde oss rimma”   
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6 DISKUSSION 

 

I diskussionen ställs resultatet i vår undersökning mot den bakgrund som tidigare 

presenterats. Med utgångspunkt från syftets frågeställningar har huvud - och 

underrubriker tagits fram och dessa diskuteras nedan utifrån undersökningens 

resultat.  

 

6.1 Förskolemiljön – Stimulans till läsutveckling 

  

Samtliga pedagoger som deltog i samtalen poängterade vikten av att förskolans miljö 

var utformad på ett vis som inbjöd och väckte barnens nyfikenhet på deras 

språkutveckling. Detta var någonting som tydligt syntes på förskolorna som vi 

observerade. Björk och Liberg (1996) skriver att det är en stor fördel att man kan ta 

in läs- och skrivpedagogiken i de vardagliga situationerna i förskolan. I sådana 

situationer får barnen lära sig vad det skrivna språket används till i samhället 

samtidigt som de övar upp sin skriftspråkliga medvetenhet. Även pedagogerna som 

deltog i samtalen betonade att det var viktigt att samtala med barnen och fånga upp 

dem i deras vardagliga situationer. Pedagogerna framhöll även att lärandet på 

förskolan skedde hela tiden och var inte enbart situationsbundet till språkliga 

övningar. 

 

6.2 Metoder som används för att stimulera barnens 

läsutveckling i verksamheten  

 

Ingen av förskolorna vi besökte arbetade efter någon specifik metod, utan plockade 

de delar som de ansåg fungerade bäst från de olika metoderna. Exempelvis användes 

högläsning, rim och ramsor, klappa stavelser, flanosagor, ljuda ord, laborera med ord 

med mera. Vår uppfattning är att man som pedagog ofta plockar delar ifrån olika 

metoder och arbetar därefter. De delar av metoder som vi observerade och kunde 

koppla ihop med de metoder som vi angett i bakgrundskapitlet var: 

 

6.2.1 Språklekar 
 

Under samtalen med pedagogerna framkom det att de alla arbetade med någon typ av 

språklekar i verksamheten. Svensson (1998), Lundberg och Herrlin (2006) och 

Bornholmsmodellen.se (2009) tar alla upp användandet av språklekar för att utveckla 

barnens kommande fonologiska medvetenhet. Vi ser språklekar som en stor och 

viktig del i förskolans pedagogiska verksamhet. Precis som pedagogen i exemplet i 

resultatdelen anser vi att det är viktigt att fånga upp barnen under deras vardagliga 

situationer, vilket även Björk och Liberg (1996) tar upp som viktigt.  
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6.2.2 Rim och Ramsor 
 

På förskolorna som observerades övades rim och ramsor flitigt. Detta var något som 

uppskattades mycket av barnen, vilket vi både såg i våra observationer samt fick 

bekräftat i våra samtal med barnen. Både Frost (2002) och Lundberg och Herrlin 

(2006) talar om ett tydligt samband mellan rim och ramsor och barnens 

skriftspråkliga utveckling. Svensson (1995) tar upp hur viktigt det är att barnen och 

pedagogerna har roligt tillsammans när de leker med orden detta framförallt genom 

rim och ramsor. Författaren skriver vidare att barnen inte behöver förstå alla orden 

bara det är stimulerande och roligt för barnen. Vid en av våra observationer visade 

det sig att rimmen var för svåra för barnen. Både vi som observatörer och 

pedagogerna på förskolan uppmärksammade att barnen tröttnade snabbt, vilket 

kunde bero på att barnen varken blev stimulerade eller hade roligt. Barnen blev 

okoncentrerade och rastlösa på grund av att de varken kunde uttala eller förstå orden. 

Bornholmsmodellen.se (2009) tar upp att syftet bakom arbetet med rim och ramsor 

är att få barnen uppmärksamma på skillnaden mellan ordets form och innehåll, vilket 

leder till den språkliga medvetenheten enligt Svensson (1998) och Fridolfsson 

(2008).    

 

6.2.3 Ljuda ord 
 

Flera av barnen på förskolorna kunde inte läsa men var ändå på god väg in i att 

kunna börja ljuda bokstäver. Vid våra observationer observerade vi att barnen 

lekläste och vid våra samtal med barnen berättade flera barn att de kunde vissa 

bokstäver. Liberg (2006) skriver att det debatteras vilken metod som är bäst för att 

lära ut läsande och skrivande men att det är olika varianter av ljudmetoden i motsats 

till olika varianter av helordsmetoden som används. Att ljuda ord var någonting som 

pedagogerna på förskolorna arbetade aktivt med. Under våra samtal med 

pedagogerna framgick det att de använde sig av ljudmetodövningar från ”God 

Läsutveckling” av Lundberg och Herrlin (2006). Där författarna tar upp övningar 

som barnen tränar på att ljuda samman språkljud så att det bildas ord. Exempelvis 

som då barnen ljudade fram ”polis” och ”elefant” under våra observationer. Vi ser 

övningar där barnen ljudar ord som en bra väg in i barnens tidiga läsutveckling. 

 

6.2.4 Klappa stavelser och laborera med ord 
 

Under våra observationer arbetade båda förskolorna med att klappa stavelser och att 

laborera med ord. Bornholmsmodellen.se (2009) skriver att barnens förmåga att 

uppmärksamma språkljuden utvecklas genom att arbeta riktat och strukturerat med 

olika språklekar som exempelvis att klappa stavelser och att laborera med ord. 

Övningar som vi observerad på förskolorna var bland annat då barnen fick gissa vad 

det stod då pedagogen placerade ut olika bokstäver som bildade ord. Vi observerade 

även övningar där barnen fick klippa i sär ord och sedan skapa nya ord med dessa 

bokstäver samt övningar där pedagogerna och barnen tillsammans klappade stavelser 

i barnens namn. Vi kunde se vissa likheter mellan dessa övningar och 

Bornholmsmodellen.  
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6.2.5 Högläsning och Samarbetet med biblioteket 
 

Högläsningen var en vanlig metod som användes mycket på förskolorna som 

observerades. Högläsningen kunde ske på flera olika sätt både planerat och spontant. 

Lundberg (2006) menar att fördelar med högläsningen är att barnen får en 

förförståelse för hur böcker är uppbyggda. Barnen får uppleva att det finns en 

spännande värld i böckerna. De möter även ord i texterna som de vanligtvis inte hör i 

det dagliga talet, vilket stimulerar utvecklingen av deras ordförråd. Björk och Liberg 

(1996) skriver att ofta kommer grunden till barnens läsintresse ifrån de gemensamma 

läs - och skrivsituationerna som barnet upplever tillsammans med någon annan. De 

observerade förskolorna var utformade på ett sätt som uppmanade barnen att ta del 

av högläsningen både spontant och planerat. Barnen viste att de kunde be en vuxen 

att läsa för dem även under deras fria lek och där högläsningen var en del av den 

dagliga verksamheten genom vilan. Vi anser att det är viktigt att skapa de bästa 

förutsättningarna och lyfta upp högläsningens betydelse för det förberedande 

lärandet i förskolan. Vi ser högläsningen som en möjlighet för barnen att kunna 

samtala om böckerna. Förskolorna hade ett bra samarbete med biblioteken och hade 

boklådor som de använde sig av i verksamheten. Under våra samtal med barnen och 

pedagogerna framkom det att barnen uppskattade boklådorna. Vi tycker att det är bra 

att ha ett samarbete med biblioteken, eftersom förskolorna hela tiden har nya böcker 

att tillgå. En annan form av högläsning som användes på förskolorna var flanosagor. 

Flanosagorna var mycket populära hos barnen och är en metod som hjälper barnen 

att få ett sammanhang i sagorna genom att koppla ihop händelserna i sagan till 

bilderna som sätts upp på flanotavlan. Dessutom är det ett lekfullt sätt att locka fram 

språket. 

 

 

6.3 Pedagogernas arbete i förskolan för att stimulera barnens 

läsutveckling 

 

Under samtalen med pedagogerna framhävde de alla vikten av att samtala med 

barnen och att fånga upp barnens intresse i vardagliga situationer som under den fria 

leken, vid matsituationer och vid vilan. Pedagogerna poängterade att lärandet på 

förskolan inte bara är situationsbundet utan sker i alla situationer. Som Björk och 

Liberg (1996) skriver att det är viktigt att ta in läs – och skrivpedagogiken i de 

vardagliga situationerna i förskolan. Även Häggström och Lundberg (1994) lägger 

stor vikt vid att leken och glädjen finns med under inlärningen i förskolan. 

Författarna skriver vidare att Bornholmsmodellen är skapad för att utveckla och 

stimulera barnens språkliga medvetenhet i förskolan före läsundervisningen. 

Pedagogernas entusiasm att hela tiden försöka fånga varje tillfälle och göra till en 

lärsituation är något som tydligt framgick genom hela undersökningen. Vi håller med 

pedagogerna att man ska försöka fånga barnen vid varje tillfälle för att utveckla 

språket exempelvis vid den fria leken. Däremot är vi kritiska till pedagogens 

exempel i resultatdelen eftersom risken är att pedagogen styr upp leken för mycket 

varpå barnens egna leklust och fantasi kan försvinna. Vid vilan får barnen möjlighet 

att ta del av språket utan att själva vara speciellt aktiva utan lyssnar mer och tar del 

av texten. Även Lundberg (2006) skriver om fördelarna med högläsningen att barnen 
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får höra ord som de inte får höra till vardags, vilket ökar deras ordförråd. Vid våra 

observationer såg vi vid flertal tillfällen att pedagogerna utnyttjade matsituationerna 

till att få barnen att samtala om många olika saker som maten, vad som hänt tidigare 

under dagen, barnens bordsplaceringar.       

 

6.4 Hjälpmedel som används på förskolorna 

 

I resultatdelen tas det upp flera hjälpmedel som användes på förskolorna, men det 

som användes mest var språkpåsar, namnskyltar, flanotavlor och bilder. Barnen 

jobbade mycket med sina egna namn eftersom de flesta barnen kände igen sina egna 

och kompisarnas namn. En förskola hade barnens bilder och namnskyltar 

lättåtkomligt uppsatta på en vägg i lekrummet där barnen själva fick öva sig att sätta 

rätt namn till rätt bild. Hjälpmedlen hade en viktig roll i förskolans verksamhet 

eftersom barnen ofta uppfattade språkövningarna som en lek och inte som lärande 

övning som annars kunde uppfattas som tråkig. De visade stor glädje och entusiasm 

och kunde använda sig av hjälpmedlen till att koppla de visuella bilderna till texterna 

och därigenom utveckla sitt språk. Myndigheten för skolutveckling (2008) skriver att 

det ger bättre resultat om inlärningen integreras i viktiga och ändamålsenliga 

situationer. Barnexemplet med namnskyltar visar tydligt hur barnen kopplar samman 

sitt namn med sin hyllplats eller matplats. Därför anser vi att det är bra att använda 

sig av barnens namn vid så många lärsituationer som möjligt. 

 

6.5 Barnperspektiv på språkövningarna 

 

För att få fram om pedagogerna nådde sina mål med språkaktiviteterna utfördes även 

samtalen med barnen för att få fram deras åsikter och tankar i undersökningen. När 

vi jämförde pedagogernas målsättningar med sina språkliga aktiviteter och samtalade 

med barnen om pedagogernas budskap verkligen nådde fram så var det svårt att få 

svar från barnen som bekräftade detta. Undersökningen visade att pedagogernas 

budskap nådde fram till viss del även om barnen tolkade det annorlunda och kunde 

sätta ord på vad de lärde sig. Som exempelvis när barnen trodde sig rimma vid 

observationen men pedagogen egentligen var ute efter att lära barnen att ljuda. I 

tidigare undersökningar får man oftast bara ta del av pedagogernas synvinkel därför 

tyckte vi det var viktigt att även barnens perspektiv framkom om språkövningarna. 

 

6.6 Sammanfattande diskussion 

 

I vår undersökning såg vi vikten av att samtala med barnen och fånga upp dem där de 

befann sig i sin språkutvecklingsnivå som en röd tråd och detta är någonting som vi 

har valt att framhäva som en viktig del av förskolans verksamhet. Hela förskolans 

miljö är utformad på ett inbjudande vis som lockar till lärande genom lek helt enligt 

förskolans läroplan. Målet med vår undersökning har varit att synliggöra hur 

förskolorna arbetar med barnens läsutveckling. Vår målsättning var inte att hitta 

vilken metod som fungerade bäst utan vi har snarare arbetat för att visa vilka metoder 

som används.  
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6.6.1 Vidare forskning 
 

För vidare forskning vore det intressant att undersöka under en längre tid och i större 

omfattning för att se vilken eller vilka metoder som verkar fungera bäst. Det är svårt 

att hitta en universell metod som fungerar på bästa sätt eftersom förutsättningarna 

varierar för de olika förskolorna och de olika barngrupperna. Men precis som för 

pedagogerna i grundskolan gäller det att skaffa sig en effektiv och varierad 

”verktygslåda” av metoder och kunskaper. Detta för att kunna utveckla barnens språk 

på bästa sätt vid den tidpunkten när barnen står på tröskeln till att lära sig läsa. 
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BILAGA 1 

 

 

Samtalsfrågor till pedagogen: 

 
 

1. Hur tyckte du att den observerade samlingen gick?  

2. Vad hade du för syfte med den observerade samlingen? 

3. Vad tror du barnen lärde sig? Vilken målsättning hade du med 

samlingen?  

4. På vilka andra sätt arbetar ni för att väcka barnens intresse för 

läsning? 

5. Arbetar ni olika beroende på barnens åldrar? Hur gör ni då? 

6. Vilka metoder använder ni för att stimulera barnens läsinlärning? 

7. Vilka störningsmoment kan förstöra läsaktiviteten?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 

 

 

Samtalsfrågor till barnen (några barn i grupp): 

1. Vad tyckte ni var bäst under den observerade samlingen? 

2. Vad lärde ni er på samlingen? 

3. Blir ni sugna på att lära er läsa efter samlingen? 

4. Är det några av er som redan kan läsa? 

5. Hur lärde ni er att läsa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 3 

 

 

Vårdnadshavares godkännande för barns medverkande vid 

videoobservation och intervjusamtal. 

 
Hej! 

Jag heter Jörgen Romberg och studerar till lärare på Kalmar Högskola. 

Nu skriver jag och min studiekamrat Daniel på vårt avslutande 

examensarbete om hur man som förskollärare kan arbeta aktivt med 

barnens förberedande läsinlärning. Till vårt examensarbete behöver vi 

göra videoobservationer och ljudinspelade samtal med barnen vid dessa 

inlärningstillfällen och vore tacksam om ni låter era barn delta. 

Materialet kommer att raderas när vårt examensarbete blivit godkänt. 

Varken barnens namn eller skola kommer att nämnas för att skydda 

barnens integritet. Deltagandet är frivilligt och sammanlagd 

observationstid ca tre timmar med början V.20-2009. 

Tack på förhand! 

Jörgen Romberg  

 

 

Jag godkänner att ___________________________________ är med på 

videoobservationer och ljudinspelade samtalsintervjuer som underlag till 

examensarbetet hur man som förskollärare kan arbeta aktivt med barnens 

förberedande läsinlärning V.20-V.23(examination)-2009. 

 

Vårdnadshavares  

underskrift:_________________________________________________ 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 4 

 

 

Vårdnadshavares godkännande för barns medverkande vid 

videoobservation och intervjusamtal. 

 
Hej! 

Jag heter Daniel Petersson och studerar till lärare på Kalmar Högskola. 

Nu skriver jag och min studiekamrat Jörgen på vårt avslutande 

examensarbete om hur man som förskollärare kan arbeta aktivt med 

barnens förberedande läsinlärning. Till vårt examensarbete behöver vi 

göra videoobservationer och ljudinspelade samtal med barnen vid dessa 

inlärningstillfällen och vore tacksam om ni låter era barn delta. 

Materialet kommer att raderas när vårt examensarbete blivit godkänt. 

Varken barnens namn eller skola kommer att nämnas för att skydda 

barnens integritet. Deltagandet är frivilligt och sammanlagd 

observationstid ca tre timmar med början V.20-2009. 

Tack på förhand! 

Daniel Petersson   

 

 

Jag godkänner att ___________________________________ är med på 

videoobservationer och ljudinspelade samtalsintervjuer som underlag till 

examensarbetet hur man som förskollärare kan arbeta aktivt med barnens 

förberedande läsinlärning V.20-V.23(examination)-2009. 

 

Vårdnadshavares  

underskrift:_________________________________________________ 

                   

 

 

 


