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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur fyra pedagoger (förskollärare) tänker och arbetar för att 

stimulera och utveckla den språkliga medvetenheten hos barn i förskolan. Undersökningens 

frågeställningar gäller vilka arbetssätt och vilka förhållningssätt de utvalda pedagogerna 

använder och utgår ifrån.  

 

Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer. Analysen har därefter skett med hjälp av 

utskrivna samtalstexter och jämförelser med utvald litteratur inom området språklig 

medvetenhet. 

 

Studien visar att de utvalda pedagogerna har medverkat till att skapa pedagogiska miljöer som 

utvecklar och stimulerar språklig medvetenhet hos förskolebarn. Den fysiska miljön är efter 

yttre förutsättningar planerad för att väcka nyfikenhet och lust att leka. Leken och språklekar i 

olika form får stort utrymme. Pedagogerna intar medvetet olika förhållningssätt som ser det 

enskilda barnet och syftar till att stärka barnets självtillit. Ledord i verksamheten är samtala, 

lyssna, stötta, uppmuntra och vägleda. Genom engagemang och att vara goda språkliga 

förebilder hjälper de barnen till språklig medvetenhet. 

 

Nyckelord 

Arbetssätt, förhållningssätt, pedagogiska verktyg, språklig medvetenhet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag har valt att studera hur fyra pedagoger (samtliga är förskollärare) i förskolan tänker och 

arbetar för att stimulera och utveckla förskolebarns språkliga medvetenhet, vilken enligt 

forskning visat sig vara av stor vikt för att barn skall lära sig läsa och skriva.  

 

Att kunna läsa och skriva är både en mänsklig och en demokratisk rättighet (Lärarförbundet 

2006 & Fridolfsson 2008). Fridolfsson menar att en av skolans viktigaste uppgifter är att 

säkerställa att alla barn lär sig läsa och skriva. Att kunna detta öppnar nya möjligheter för 

individen och kan därför påverka den personliga tillvaron på ett avgörande sätt. Liberg (2008) 

går så långt i sin beskrivning av språkets betydelse, både det skriftliga och det talade, att det är 

själva fundamentet som vårt samhälle vilar på. Författaren anser också att hela den mänskliga 

samvaron inte skulle kunna existera utan kommunikation i olika former.   

 

En god språklig förmåga är också viktig för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper under 

sin fortsatta utbildning, fastslår utbildningsrådet Lundqvist (Skolverket 2007). I läroplanen för 

förskolan, Lpfö98, beskrivs att ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk- 

och identitetsutveckling” (Skolverket 2006 s. 6) och att ”Förskolan skall sträva efter att varje 

barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och 

att uttrycka tankar” (Skolverket 2006 s. 9). Vidare betonas vikten av att stimulera barns 

språkutveckling genom att tillvarata deras naturliga nyfikenhet och intresse för skriftspråket. 

Förskolan skall också hjälpa barnen att fylla på sina ”ord- och begreppsförråd och sin förmåga 

att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk […]” och verka för ”[…] förståelsen av symboler 

och deras för kommunikativa funktion” (Skolverket 2006 s. 9). 

 

Även Horn m.fl. (TRAS 2007) menar att språket är viktigt. Det skapar identitet för individen, 

och därigenom en tillhörighet i gemenskapen. Dessutom lär sig barnet att förstå sig självt och 

omvärlden genom språket, ”något som är avgörande för barnets vidare utveckling både 

intellektuellt, socialt och emotionellt” (TRAS 2007 s. 8).  

  

De förmågor som är viktigast för den tidiga läs- och skrivinlärningen, menar Fridolfsson 

(2008), är bland annat bokstavskunskap, fonologisk medvetenhet, ordförrådet samt förmåga 

att förstå språkets grammatiska och morfologiska regler. Förskolans uppgift är att skapa 
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förutsättningar och möjligheter för barnen att tillägna sig läs- och skrivkompetens under 

skolåren. Det sker genom att förbereda barnen med stimulering och utveckling av deras 

språkliga medvetenhet. Skolverket skriver: ”Språk- och begreppsutveckling är nära 

förknippad med hur barn utvecklar en förståelse för sig själva och olika fenomen i omvärlden 

och hur de kan använda dessa kunskaper i sin vardag” (2005 s. 25).  

 

Skolverket (2005) påpekar vidare att det inom forskningen råder samsyn avseende 

personalens förhållningssätt som en viktig kvalitetsfaktor i förskolans pedagogiska 

verksamhet. Även i förskolans läroplan, Lpfö98, påtalas att det främst är en fråga för de 

pedagoger som arbetar i förskolan att skapa en pedagogisk verksamhet som möjliggör att 

styrdokumentens mål nås. Viktigt är dock att verksamheten skall utgå från barnens 

erfarenhetsvärld, deras intressen och motivation samt drivkraft att söka kunskaper (Skolverket 

2006). 

 

Med bakgrund av forskningens beskrivning av hur stor betydelse läs- och skrivkompetensen 

har för individen, har jag bestämt mig för att studera hur fyra utvalda pedagoger 

(förskollärare) i förskolan valt att arbeta, och vilka förhållningssätt de intar, för att stimulera 

och utveckla de viktiga byggstenarna i barns språkliga medvetenhet. 

 

 

1.2 Syf te och f rågestäl ln ingar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra pedagoger tänker och arbetar för att 

stimulera och utveckla den språkliga medvetenheten hos barn i förskolan. 

 

Studiens grundläggande frågeställningar är: 

 Vilka arbetssätt används av pedagogerna för att stimulera och utveckla barns språkliga 

medvetenhet i förskolan? 

 Vilka förhållningssätt intar pedagogerna för att stimulera och utveckla barns språkliga 

medvetenhet i förskolan? 
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1.3 Avgränsningar  

Min studie avser endast att undersöka hur fyra utvalda pedagoger arbetar för att stimulera och 

utveckla barns språkliga medvetenhet i förskolan. Hur barn stimuleras parallellt med detta i 

andra miljöer, eller den eventuella påverkan barnens sociokulturella uppväxtförhållanden har 

för deras språkliga medvetenhet, kommer jag inte att ta upp. 

 

I mitt val av intervjupersoner utgick jag från en kartläggning av förskolebarnens språkliga 

medvetenhet i enlighet med Bornholmsmodellen (Lundberg 2008). Kartläggningen 

genomfördes ungefär ett halvår efter det barnen börjat i förskoleklass. I valet av 

intervjupersoner tog jag ingen hänsyn till den eventuella utveckling av den språkliga 

medvetenheten som barnen kunde ha tillägnat sig under det halvår som de befunnit sig i 

förskoleklassen. Att det var flera pedagoger som utförde kartläggningen, och att det därmed 

finns en viss risk att kartläggningskriterierna hanterats olika, har jag inte heller beaktat.   

 

2 Litteraturgenomgång 

 

2.1 Språkl ig medvetenhet 

Den språkliga medvetenheten uppstår, skriver Svensson (1995), då barnet på egen hand och 

avsiktligt funderar över det talande och skrivna språket, dess uppbyggnad, form och 

betydelse. Författaren menar att det språkligt medvetna barnet inte bara hör vad som sägs utan 

också noterar hur det sägs, och kan skilja dess form från dess innehåll samt även separera det 

från situationen.   

  

Svensson påpekar dock att ”språklig medvetenhet är inte detsamma som språklig förmåga” 

(1998 s. 85). Detta belyses med exemplet om ett barn som kan formulera en korrekt mening i 

sitt huvud, men när det uttalar den låter det fel, beroende på att barnet kanske ännu inte lärt 

sig sje-ljudet. När det hör en vuxen återberätta samma mening på samma sätt som barnet nyss 

sagt den, och barnet då påpekar att den vuxna säger ordet på fel sätt, menar Svensson att 

barnet just visat prov på medvetenhet men avsaknad av förmåga. Författaren påpekar att också 

det omvända förhållandet kan gälla.  
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Liknande slutsatser har även Arnqvist (1993) dragit och han betonar distinktionen mellan 

begreppen språklig uppmärksamhet och språklig medvetenhet. Han påtalar att det är betydligt 

svårare att vara språkligt medveten, eftersom det innebär att barnet exempelvis ska kunna 

förklara vad ett språkljud betyder, eller kunna klargöra varför vissa ord rimmar. Eftersom det 

talade språket är relativt osynligt och abstrakt krävs det en viss kognitiv och språklig 

erfarenhet hos barnet, för att förstå språkets uppbyggnad. Också Svensson (1998) beskriver 

utmaningen för barn att genomskåda att talet är skapat av mindre beståndsdelar. Författaren 

beskriver orden med en metafor om en fönsterruta: ”Man ’kan se världen genom den, men 

själva glaset ser vi inte’.” (Svensson 1998 s. 84).   

 

Westerlund (2009) ansluter sig också till dem som menar att det är betydelsefullt för barnets 

förmåga att lära sig tala, skriva och läsa att det kan byta uppmärksamhet från betydelse av ett 

ord till dess form. Författaren menar att ”Språkligt medveten, eller från början snarare 

språkligt uppmärksam, kan man vara på såväl pragmatisk som lexikal, grammatisk och 

fonologisk nivå” (Westerlund 2009 s. 142). Vidare menar hon att den fonologiska 

medvetenheten, där barnet avkodar språkljud från bokstäver, har betydelse för barnets läs- och 

skrivutveckling, men att den i sig självt inte räcker. Westerlund framhåller att avkodnings-

kompetensen är viktig, men att det i själva verket är språkförståelsen som är grunden för 

läsningen och läsförståelsen. Författaren skriver vidare att samband mellan fonologisk 

medvetenhet och avkodning är påvisat i tidigare forskning, samt att ordförråd och 

meningskonstruktion har inverkan på läsförståelsen.  

 

Tornéus definierar språklig medvetenhet som förmågan att distansera sig i ett reflekterande 

perspektiv till språket, det vill säga att kunna ge ”akt på ordens form och funktion snarare än 

på dess betydelse” (Tornéus 2002 s. 8).  För att vara språkligt medveten, skriver författaren, 

måste man ha en medvetenhet om språkets ljud (fonologisk medvetenhet), ord och 

begreppsbildning (morfologisk medvetenhet) och språkets regler (syntaktisk medvetenhet) 

samt om hur språket används (pragmatisk medvetenhet). 

 

 

2.1.1 Fonologisk medvetenhet 

Den fonologiska medvetenheten bygger på att barnet kan urskilja och göra uppdelningar av 

olika ljud i ett ord (minsta betydelseskiljande enheter), förklarar Tornéus (2002). Vidare 

menar författaren att undersökningar har påvisat att fonem kan vara svårt att förstå för barn i 
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förskoleåldern, istället hör barnet ordet som en helhet. Först när barnet förstår att de olika 

ljuden kan användas för att bilda ord, ökar förståelsen av att ljuden har en betydelse för 

språkets uppbyggnad. En annan förklaring till förskolebarns svårighet att bilda ord av fonem 

är att de har svårt att minnas ljuden, skriver Tornéus.  

 

Genom att arbeta mycket med rim och ramsor, att tillsammans med barnen reflektera över hur 

orden låter, att börja dela upp ord i stavelser och att sätta samma stavelser till ord ger man 

barnen en bra utgångspunkt att öka barnets fonologiska medvetenhet, skriver Lindgren & 

Modin (1996). När barnet behärskar detta så kan man gå vidare genom att börja urskilja de 

enskilda ljuden. Genom att medvetet träna den fonologiska medvetenheten så uppnås mycket 

goda långsiktiga effekter för läsinlärningen, menar författarna.  

 

Fridolfsson (2008) påpekar att brister i den fonologiska medvetenheten kan medföra 

svårigheter för barnets läs- och skrivinlärning. Likt Lindgren & Modin (1996) betonar hon att 

språklekar är väsentliga och att dessa bör genomföras regelbundet och ofta eftersom det 

stimulerar den fonologiska medvetenheten. 

 

 

 

2.1.2 Morfologisk medvetenhet 

Fridolfsson (2008) menar att det morfologiskt medvetna barnet har kunskap om att samma 

ord, fast med olika ändelser, kan få en annan innebörd. Svensson (1995) förklarar morfologisk 

medvetenhet som att barnet förstår vad ett ord står för samt kan urskilja de minsta 

betydelsebärande delarna i det. Svenson menar att detta får en betydelse för hur lätt barnet har 

att läsa och avkoda ord, eftersom de kan uppfatta prefix och suffix i olika ordtyper. 

 

Att vara morfologiskt medveten har inte samma anknytning till läs- och skrivsituationer som 

den fonologiska medvetenheten, menar Fridolfsson (2008). Trots detta är det betydelsefullt att 

kunna förstå hur ordböjningar fungerar och är uppbyggda, för att läsning ska fungera effektivt 

i framtiden. 

 

Förskoleåldern är en mycket expansiv period när det gäller användningen av språk, menar 

Tornéus (2002). Barnen fångar upp ord, eller till och med konstruerar nya om så behövs. 

Trots detta, menar hon, är förskolebarnen oftast fullständigt omedvetna om orden som 

enheter, de saknar förmågan att segmentera språket. Tornéus förklarar vidare att det först är i 
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tio- tolvårsåldern som barnet utvecklat en ordförståelse som liknar vuxnas, det vill säga att 

barnet förstår att ord är konstruerade av en mängd morfem (minsta betydelsebärande enhet). 

Vidare menar författaren att den morfologiska medvetenheten har betydelse och påverkar 

barnets läsförståelse i framtiden, samt dennes avkodningsstrategier. Hon framhåller 

läsningens betydelse, för att den skapar medvetenhet om ord och bidrar till att öka 

ordförrådet.  

 

 

2.1.3 Syntaktisk medvetenhet  

Syntaktisk medvetenhet är medvetenhet om språkets regler, skriver Tornéus (2002). Barns 

syntaktiska bedömningar skiljer sig naturligtvis från den vuxnes som utgår från den 

syntaktiska formen. Författaren menar att barn i två-treårsåldern verkar utgå ifrån sin 

förståelse, vilket betyder att meningar som de inte förstår kommer att betraktas som felaktiga, 

medan de däremot uppfattar en mening som de kan förstå som korrekt, trots att den 

syntaktiska formen kanske är felaktig. När barnet blir något äldre, fyra-fem år, så skiftar 

bedömningsgrunden till att handla om att meningsinnehållet skall vara rimligt eller troligt för 

att barnet skall tycka att det är korrekt. Tornéus menar att först i sex-sjuårsåldern har barnet 

utvecklats så att det börjar göra bedömningar utifrån syntaktisk form. 

 

Arnqvist (1993) menar, precis som Tornéus (2002) att den syntaktiska medvetenheten inte är 

helt utvecklad innan barnet börjar i skolan, utan utvecklas under barnets tidiga skolår. Höien 

& Lundberg (Fridolfsson 2008) hävdar att barn som har svårigheter med den syntaktiska 

medvetenheten kan få problem med att läsinlärningen, på grund av att det inte förstår vad de 

läser och inte kan koda av orden. Författarna menar vidare att detta innebär att barnet kan få 

svårt att läsa långa meningar, eftersom det ställer högre krav på korttidsminnet och 

arbetsminnet. Därför, skriver författarna, är det av vikt att barnet till en början får möjlighet 

att läsa enkla texter med korta meningar. Elbro (Fridolfsson 2008) menar också att det är av 

stor vikt att barn får möjlighet att läsa samma text ett flertal gånger, vilket skapar 

igenkännande och på så sätt kan barnet tillägna sig kontroll över språkets grammatik och 

uppbyggnad. 

 

Tornéus (2002) påpekar det faktum att det inte existerar någon forskning där man 

vetenskapligt studerat effekterna av syntaktisk träning, vilket betyder att vi i nuläget inte vet 

om det går att stimulera utvecklingen av den syntaktiska medvetenheten. Författaren påpekar 
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dock att erfarenheter från andra språkliga områden visar att det går att väcka barns nyfikenhet 

och leda dem till förståelse. Tornéus skriver: ”Det förefaller därför mycket sannolikt att 

insiktsfull och inspirerad undervisning i språklära kan fungera stimulerande för elevernas 

metasyntaktiska utveckling liksom för deras metalingvistiska utveckling i stort” (Tornéus 

2002 s. 46). 

 

 

2.1.4 Pragmatisk medvetenhet 

Pragmatisk medvetenhet är medvetenhet om hur språket används, skriver Torneús (2002). 

Med detta menar författaren att barnet förstår vad som egentligen menas och inte bara vad 

som sägs, att det får en förståelse för språkliga bilder. Denna medvetenhet är inte så väl 

utvecklad hos förskolebarn, som oftast tolkar det sagda bokstavligt, menar Lindgren & Modin 

(1996). Författarna menar att den pragmatiska medvetenheten handlar mycket om att kunna 

distansera sig till språket. Genom samtal, reflektion av det sagda och genom att fråga när det 

inte förstår tränar barnet upp denna förmåga.  

 

Westerlund menar att den pragmatiska medvetenheten innefattar ”det verbala och det icke-

verbala samspelet, dvs. både det som sägs i ord och det som uttrycks på annat sätt” 

(Westerlund 2009 s. 99). För att kunna resonera, berätta och samtala med sin omgivning 

måste barnet kunna förstå när och hur språket ska användas, fortsätter författaren. Hon menar 

att det inte räcker med att barnet har förmåga att använda överenskomna ord, kan bygga 

meningar och ha ett korrekt uttal. 

 

Då det gäller de pragmatiska förmågorna, som ingår i de språkliga grundläggande delarna, 

utvecklas de livet ut, ”Men det är under förskoleåldern som barnet måste lära sig att det man 

säger måste passa in i det sammanhang man befinner sig, t ex leken.” (Westerlund 2009 s. 

101).  

 

 

2.2 Pedagogiska verktyg  

2.2.1 Lekens och språklekens betydelse för språket 

I förskolans uppdrag har Skolverket fastslagit att en god pedagogisk verksamhet skall 

bedrivas, så att förutsättningar för ett livslångt lärande skapas (2005). I förskolan ska det 
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enskilda barnet få möjlighet att utvecklas och lära i en miljö som inspirerar, inbjuder och 

lockar till lek. Skolverket anser att ”Lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra 

grunden för den pedagogiska verksamheten” (Skolverket 2005 s. 25). I Läroplanen för 

förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2006) beskriver strävansmålen att alla barn ska utveckla sitt 

ord- och begreppsförråd och att deras intresse för skriftspråket skall stimuleras. Vidare 

beskrivs att de skall få förståelse för symboler och hur dessa används för att kommunicera, 

men också att de skall utveckla sin kompetens att leka med ord.  

 

Westerlund (2009) gör jämförelser mellan leken och språket, och menar att i bägge fallen 

handlar det om att kunna använda symboler, men att det till största delen handlar om 

begreppsuppfattning. Författaren beskriver en studie av McCune (Westerlund 2009) som visat 

starka samband mellan barnets språkliga utveckling och på vilket sätt det leker. Westerlund 

menar att barnets språkförmåga och leken är två företeelser som ger varandra näring och 

därför bör gå hand i hand. Även Lindö framhåller studier som visat att det går ”att träna 

språkförsenade barn med symbolisk lek” (Lindö 2002 s.99) och att sambandet mellan leken 

och språkutvecklingen därmed är fastslaget. 

 

Att språket har betydelse för barnets rollek menar Westerlund (2009). Det är inte ovanligt att 

barnet härmar ord och fraser och gör dem till sina egna. Rescorla & Goossens talar om 

rollspråket, där barnet för det mesta talar i presensform förutom när ”barnen kliver ur sina 

roller för att i dåtidsform regissera sig själva och andra” (Westerlund 2009 s.62) och menar att 

detta ställer lite högre krav på språkförmågan. Vid fem- sex års ålder, när barnets regelstyrda 

lekar uppstår, krävs det ännu mer av den språkliga förmågan eftersom barnet då måste 

behärska förhandling och samtal. Genom avancerade lekar övar sig barnet både i språk och 

socialt samspel. 

 

Leken och samspelet med andra människor har en avgörande betydelse för barnens 

språkutveckling, hävdar även Lindö (2002). Författaren skriver att både forskare och 

pedagoger är ense om att ”leken är förskolebarnens viktigaste kunskapsform” (Lindö 2002 s. 

98) och hur viktigt det därför är att leken bejakas och ges det utrymme i verksamheten som 

den förtjänar. Också Vygotskij (Dahlgren 2006) lyfter fram leken och menar att genom denna 

upptäcker barn sin omvärld, en slutsats som även Lindö (2002) dragit. Hon hänvisar till 

Winnicot (Lindö 2002), som säger att leken är den skapande länken mellan barnets inre 

subjektiva uppfattning av verkligheten och den yttre objektiva sanningen.  
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Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir (2001) påtalar också vikten av att leka och genomföra olika 

språkstimulerande aktiviteter för att främja barnets läs och skrivutveckling. Författarna menar 

att ”I förebyggande syfte bör man därför lägga vikt vid att stimulera mera allmänna 

språkfärdigheter i förskolan” (Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir 2001 s. 75). Vid sex års ålder är 

det betydelsefullt att barnet har ett brett ordförråd, kan bygga meningar och ha ett rationellt 

och sammanhängande talspråk. De bör även ha en förmåga att själva ta ansvar för 

kommunikation, samt kunna lyssna på sin omgivning, där barnen använder språket som 

redskap för sitt eget tänkande, menar författarna.  

 

Liksom vikten av att kunna kommunicera med talspråk framhåller Dahlgren m.fl. (2006) 

betydelsen av det skrivna språket. Författarna förordar en didaktisk skriftspråksmiljö där 

läraren bekräftar barnets skriftspråksinlärning genom lustfyllda aktiviteter. På så sätt utvecklar 

barnet en språklig förståelse och en möjlighet att förstå sambandet mellan det skrivna och det 

talade språket. Detta poängterar även Liberg (2008), då hon menar att förmågan att kunna läsa 

och skriva växer fram i samvaro mellan barn och vuxna, i en process som är tätt 

sammanlänkad med talspråksutvecklingen.  Lindqvist delar också denna uppfattning och 

hävdar att ”Barn lär sig läsa genom att skriva och skriva genom att läsa” (Lindqvist 1996 s. 

151). 

 

Lindö (2002) menar att lek och undervisning inte får flyta ihop för mycket. Hon skriver att 

barnet måste ges en möjlighet att utan vuxennärvaro bearbeta nyförvärvad kunskap, för att på 

så sätt vidga sin erfarenhetsvärld. Författaren förklarar att ”I den konkreta leken tränger barnet 

allt djupare in i verkligheten, det sker ett kunskapande” (Lindö 2002 s. 101).  

 

2.2.2 Användande av ordbilder som pedagogiskt verktyg 

Söderbergh (1979) har gjort många studier av de processer som ett barn genomgår när det lär 

sig att läsa. Hon är också den barnspråksforskare i Sverige som gått i täten vad gäller att visa 

på ordbildsmetodens (eller helordsmetoden som den också kallas) många möjligheter vid tidig 

läsinlärning. Författaren menar att det är fullt möjligt att barn med denna metodik redan vid 

ett och ett halvt års ålder kan lära sig att läsa och därefter att skriva i tre- fyraårsåldern 

(Svensson 1998). 
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Glenn Doman utgav år 1965 en bok i vilken han lanserade en revolutionerande metod att lära 

barn att läsa (Söderberg 1979). Genom denna bok kom Söderberg i kontakt med den 

ordbildsmetod som den svenske kyrkoherden Israel Gustaf Wänman (under pseudonym 

Cadmus) publicerade under början av 1800-talet. Svensson (1998) förklarar vidare att denna 

metod även kallas för analytisk metod, eftersom ordet analyseras visuellt som en helhet. Den 

metodik som tidigare var dominerande vid läsinlärning byggde på ljudning, där man istället 

utgick från språkljuden i ordet, vilka sedan bakas ihop till ordets helhet (varför denna metod 

även kallas för syntetisk metod).   

 

Ordbildsmetoden är en språklek med färdigskrivna ordlappar, förklarar Söderbergh (1979). 

Till en början skall ordens begrepp vara kända för barnet och finnas i dess närhet. Ord som 

”mamma”, ”pappa” och olika kroppsdelars namn är lämpliga att börja med och författaren gör 

jämförelser med peka-titta-benämna-leken, som hon menar har stor inverkan på ordförrådet 

och barnets tidiga talspråk. Genom korta lekfulla övningar med ordlapparna lär sig barnen 

betydelsen av orden, och efterhand ökar ordförrådet. När barnet lärt sig cirka 50 ord kan dessa 

börja kombineras till kortare meningar. Vikten av att inte pressa barnet till läsning, att inte 

stressa fram förståelsen kan inte nog understrykas när det gäller barn i förskoleåldern, påpekar 

Söderbergh. Det gäller hela tiden att utgå från barnets intresse och nyfikenhet. Cadmus 

uttrycker detta med sina egna ord: ’Minnet, äggadt af nöjet, skall sedan lätt återväckas; 

deremot skulle ledsnaden snart förderfa alltsammans’ (Söderbergh 1979. s. 115).  

 

Svensson (1998) hänvisar till den diskussion gällande vilken läsinlärningsmetod som bör 

användas, och författaren menar att ljudnings- och helordsmetoderna olyckligtvis fortfarande 

ställs emot varandra. Hon anser att detta är en felaktig utgångspunkt och att de båda 

metoderna istället bör komplettera varandra, för att kanske användas under olika stadier i 

läsutvecklingen, eller för att individanpassa lärsituationerna eftersom barn har olika lärstilar. 

Denna inställning är också tydlig hos Liberg (2008), som med stark betoning framhåller att ett 

ensidigt användande av ljudningsmetoden kan få stora negativa konsekvenser för de barn som 

inte är mogna att ta till sig denna teknik inledningsvis. 

 

2.2.3 Bokstavslek och lekskrivning skapar förståelse för språket 

Andersson m.fl. (2000) menar att lek med bokstäver bidrar till att barnen skapar sig en 

förståelse av olika ord och hur de är konstruerade. Författarna menar att barnets eget namn är 
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en bra utgångspunkt att börja laborera med, eftersom barnet oftast redan känner igen det. 

Genom att skapa en ordbild av namnet och leka med de ingående bokstäverna upptäcker 

barnen först helheten av namnet, därefter att ordet består av olika ljud som i sin tur 

representerar olika bokstäver. Andersson m.fl. menar att barnens namn kan användas till ett 

antal sorteringsövningar, bland annat att dela in dem efter kön, begynnelsebokstäver, antal 

bokstäver eller antal stavelser. Att sortera barnens namn i ett bokstavsdiagram, och därigenom 

skapa förutsättningar för samtal och räkneövningar, är också ett bra sätt att synliggöra och öva 

på bokstävernas utseende och ljud, menar författarna. Genom att upprepa dessa bokstavslekar 

lär sig barnen hur språket är uppbyggt och kan så småningom skapa nya egna ord. 

 

Det är när barnet visar eget intresse, menar Dahlgren m.fl. (2006), som den vuxne genom att 

skapa förutsättningar och möjligheter till lekskrivning, kan bidra till att påverka 

skriftspråksinlärningen på ett positivt sätt. Taube (2007) menar att väl planerade och 

genomförda språklekar i förskolan banar väg för skolans läsinlärning och förklarar att lekar 

med bokstäver och ljud minskar risken för senare lässvårigheter.  

 

Att försöka skriva ställer krav på barnen, menar Dahlgren m.fl. (2006). Främst är det 

motoriken, ögats och handens koordination han avser. Författarna påpekar att barnets önskan 

om att åstadkomma den ”perfekta bokstaven” oftast leder till ett krampaktigt tag om pennan 

och ett flitigt användande av radergummit. Motorisk träning leder inte automatiskt till 

snabbare skriftspråksinlärning, eftersom denna i huvudsak är en intellektuell, språklig och 

känslomässig aktivitet, och endast till en liten del är motorisk. Däremot, påpekar Dahlgren 

m.fl. vidare, lär sig barnet oftast versalerna först, eftersom dessa är enklare att forma.  

 

2.2.4 Datorer används i den pedagogiska verksamheten 

Informationstekniken är en rättvise- och demokratifråga menar Skolverket (1998) och 

framhåller att det är viktigt ”att skapa likvärdiga förutsättningar för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet” (Skolverket 1998 s. 82). Pedagoger uppmanas därför att ge barn som saknar 

dator i hemmet förtur till användandet i förskolan. Skolverket betonar även att det är 

pedagogens egen vana med datorn som redskap, tätt knutet till den pedagogiska kompetensen, 

som skapar rätt förutsättningar för att barnen skall bli intresserade och lära sig använda IT.   

 

Den norske forskaren och pedagogen Arne Trageton (2005) räknar upp de fyra grundläggande 

kompetenserna; tala, läsa, skriva och räkna, och menar att kunskap om informationsteknologi 
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idag har blivit den femte. Vidare skriver författaren att Sverige och Norge har satsat miljarder 

för att öka användningen av IT i skolan, men att satsningarna hittills mestadels varit på 

tekniken och att det pedagogiska användandet först på senare tid har ökat. Trageton säger att 

det endast finns få undersökningar gjorda som visar den egentliga inlärningseffekten, och 

förklarar att den största nyttoeffekten av datorn som redskap troligen är att använda den som 

skrivmaskin. Vad gäller barn i förskoleålder så ser han den motoriska utvecklingen som ett 

hinder för att lära sig skriva bokstäver, ett problem som direkt försvinner om barnet i stället 

använder datorns tangentbord.   

 

Ahlsén (2002) förklarar att datorn kan vara ett bra redskap för barnets lärande och 

språkutveckling. Författaren har funnit att barn samspelar med varandra och att det uppstår 

diskussioner dem emellan, samt att de uppmuntrar och stödjer varandra när de löser uppdrag 

med datorn tillsammans. Ahlsén skriver att öppna program, exempelvis bild- eller 

ordbehandlingsprogram där innehållet måste skapas av användaren, är att föredra därför att 

barnen genom att använda dem lär sig att utbyta tankar på ett högre mentalt plan. Detta 

innebär att barnet kan leka med språket genom datorn på olika sätt, exempelvis; rimma, skriva 

egna berättelser till bilder, eller göra egna låtar, samtidigt som det lär sig hur datortekniken 

fungerar.  

 

Just samspelet och interaktionen mellan barn vid datorn, har Alexandersson m.fl. (2001) 

studerat. De intresserade sig för hur barnen arbetar parvis tillsammans för att lösa uppgifter 

och det visade sig att samarbetet gav bättre inlärningsprestation än det enskilda försöket. De 

menar också att det inte spelade någon roll om barnen var jämbördiga i sin kompetens, eller 

om den ene var något mer språkligt medveten, utan det var samspelet och diskussionerna som 

ledde till den förbättrade förståelsen.  

 

 

2.2.5 Sagor, berättande och högläsning är viktiga pedagogiska verktyg 

Westerlund (2009) beskriver vikten av att berätta, samtala och läsa för barn i olika åldrar, 

samt att låta barnen studera böckernas bilder för att stimulera deras språkliga utveckling. 

Författaren hävdar att ”Barn som tidigt får erfarenheter av att någon tittar i böcker 

tillsammans med dem och också berättar och läser högt för dem blir själva intresserande av att 

kunna läsa” (Westerlund 2009 s. 44). Barnet lär sig också hur man ska hantera en bok och hur 

läsandet sker. Till en början är det inte alls självklart för det yngre barnet hur en bok ska 
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hållas, men de lär sig snart att man vänder ett blad i taget, och att bilder och text hänger ihop. 

På detta sätt skapas en nyfikenhet för att börja tolka innehållet och budskapet i böckerna.  

 

Dahlgren m.fl. (2006) talar om läsritualer, och hur barn gärna kryper tätt intill varandra och 

den vuxne när det är dags för sagostund. Författarna menar att detta beteende inte enbart 

handlar om att kunna se bilderna i boken, utan också för att de vill ha en rofylld stund med 

närhet. Barn i tidig förskoleålder sätter likhetstecken mellan läsning och att titta och att prata 

om bilder, vilket naturligtvis också påverkar att det blir ”trångt” omkring den läsande. Ur 

pedagogens perspektiv innebär detta att läsningen hela tiden blir avbrutet av bildvisning. Det 

är viktigt att alla barn får tid att se bilderna ordentligt, menar författarna, och påtalar att just 

detta faktum gör att barnen upplever att den vuxne berättar vad som finns på bilderna, snarare 

än att de läser en text. 

 

Westerlund (2009) menar vidare att högläsning bidrar till att barnet blir förtrogen med 

skriftspråket, eftersom meningsbyggnad och ordval skiljer sig från det talande språket. Barnet 

lär sig nya begrepp och utvecklar sitt ordförråd. Genom att återberätta och samtala om bokens 

innehåll efteråt, ”om det som har hänt och det som ska hända, får barnet dessutom använda 

ett språk som är oberoende av ett här-och-nu” (Westerlund 2009 s. 148). Detta leder till 

reflektion, och en förståelse av det talade och skrivna språket, men det hjälper även barnet att 

förstå andra människors känslor och uppfattningar. Merrit & Liles påpekar också det faktum 

att ”när barn får återberätta en saga eller en historia, blir redogörelsen oftast både mer 

fullständig och längre än vid fritt berättande” (Westerlund 2009 s. 154). 

 

Kopplingen mellan att återberätta något man tidigare hört i förhållande till att uttrycka något 

man själv upplevt, diskuterar Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir (2001). De menar att barn i ett 

tidigt språkligt utvecklingsstadium har mycket lättare att återskapa en redan berättad historia, 

än att komma på något eget att berätta om. Detta, menar författarna, bör pedagogen ha i 

baktanke för att lättare kunna hantera mer tystlåtna barn. Hagtvet & Pálsdóttir tar upp vitsar 

och gåtor som exempel på återberättande. Med dessa kan även barn med låg språkkompetens 

väcka nyfikenhet och intresse hos sina kamrater. De menar att själva syftet nu blir att 

underhålla, och då flyttas åhörarnas fokus från den språkliga prestationen till den förväntade 

poängen. Den oftast fasta strukturen i vitsar gör det lättare för barnet att minnas innehållet 

menar författarna, och när de väl lärt sig berättelsestrukturen börjar de ofta hitta på egna 

vitsar.   
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Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir (2001) förklarar att en god text alltid har en planerad struktur 

och en speciell uppbyggnad. De menar att läsarens/åhörarens upplevda känsla av kvalitet är 

knutet till att vi upplever en tydlig inledning, en handling som har ett motiv och ett slut som 

gärna får innehålla en poäng. Författarna påpekar att det naturligtvis inte går att lära barnen 

detta omedelbart, men i cirka fem-sexårsåldern kan en grundläggande förståelse för 

berättelsestruktur noteras. Detta verkar vara positivt för både läsförståelse och senare 

uppsatsskrivning menar Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir. De rekommenderar därför ett medvetet 

arbete med sagor i förskolan. Arnqvist (1993) belyser tidigare forskning, som visar att barn 

som lär och stimuleras att återberätta sagor i förskolan har större möjlighet att öka sin 

läsförståelse.  

 

Högläsning och berättande i förskolan är två utmärkta aktiviteter för att uppmuntra och 

stimulera barns språk, berättande, nyfikenhet och fantasi, menar Henriksson (2000). 

Andersson m.fl. (2000) hänvisar till den italienska författaren Calvino som säger att ”man vid 

lyssnande utsätts för ett regn av inre bilder. Dessa bilder är ett bra stöd för minnet när barnet 

sedan ska berätta självt” (Andersson 2000 s. 24). Henriksson (2000) anser vidare att sagor 

också kan användas temainriktat, där barnen tillåts att ”leka boken” genom rollekar eller 

genom att klä ut sig, skapa, dansa och sjunga. Att införa boksamtal i små läsgrupper 

stimulerar också barns lek och kreativitet, men författaren betonar vikten av att pedagoger 

finns med och kan samtala om bokens innehåll, samt vilka känslor och tankar som har väckts 

hos barnen. 

 

Genom högläsning väcks barnets intresse, vilket påverkar viljan av att läsa och skriva, menar 

Ekström (2002). I böcker får barnet möta språkets form och uppbyggnad, innehållet i 

kontexten, vilket kommer att påverka barnets förmåga att kunna uttrycka sig i tal, skrift och 

bild. Författaren hävdar att den dagliga högläsningen i förskolan bör vara planerad, men att 

den även ska ske spontant i mindre barngrupper. Ekström påpekar det faktum att en del 

pedagoger anser att tiden inte räcker till för sagostunder och boksamtal, eftersom 

barngruppernas storlek har ökat. Denna situation anser hon är oroväckande. Författaren 

påtalar att samarbete med barnbibliotekarien därför är viktigt och menar att ”vi måste stödja 

varandra när det gäller det språkuppbyggande arbetet” (Ekström 2002 s. 20).   
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2.2.6 Samtal utvecklar språklig medvetenhet 

Barnets språk har olika funktioner som används i samvaro med andra människor, hävdar 

Ekström (2004). Genom att samtala med sin omgivning uppstår interaktion och på så sätt lär 

barnet sig att kommunicera, vilket påverkar barnets språkliga och sociala process. Författaren 

skriver: ”Det gäller både att själv uttrycka sig, höra sina egna ljud, ord, tankar och 

formuleringar och förstå vad andra säger” (Ekström 2004 s. 9). Hon hävdar att förskolan är en 

arena där barnet kan utvecklas språkligt, eftersom det är vanligt att språket stimuleras genom 

sagor, bilder, berättande, ramsor och musik. Ekström påtalar också betydelsen av att 

pedagoger lyssnar aktivt på vad och hur barnet förmedlar och uttrycker sig språkligt. Detta 

bidrar till en större förståelse för barnets språk, eftersom ”lyssnandet är en väsentlig del av 

dialogen och en förutsättning för meningsutbyte” (Ekström 2004 s. 10). 

 

 

Också Taube (2007) talar om förskolan som en miljö där barn tillsammans med vuxna genom 

samtal får möjlighet att utveckla åsikter och känslor, samt tillägna sig ett rikt ordförråd. 

Författaren påtalar pedagogrollen som viktig, där uppmuntran och respekt är betydelsefulla 

inslag för barnets språkutveckling och lärande. Genom att samtala, lyssna på barnets 

förklaringar, samt ge det tid att formulera sig, stimuleras språkutvecklingen. Ekström (2002) 

betonar också hur viktigt det är att låta samtalet ta tid, och att ge barnet betänketid i sina 

berättelser och dialoger. Hon påpekar hur lätt det är för oss vuxna att bryta in, fylla i eller 

feltolka ett barn, bara för att vi inte tar oss tid att lyssna och att lyssna färdigt. Författaren 

menar att varje tillfälle måste tas tillvara för samtal med barnen. Det är inte tillräckligt med en 

strukturerad samling med planerade språklekar, utan i alla situationer måste tillfället utnyttjas.     

 

Genom samtal utvecklar barnet en medvetenhet om hur språket används och är uppbyggt, 

förklarar Taube (2007). De blir språkligt medvetna och uppmärksamma på språkets minsta 

beståndsdelar; fonemen, vilket är en förutsättning för barnets läsutveckling. I dag är forskare 

övertygade om att språklekar gör barn uppmärksamma på språkljud, vilket in sin tur ger ett 

positivt resultat på läsutvecklingen. Slutsatsen att samtalet utvecklar barnets språkliga 

medvetenhet delas även av Edwards (2008). Hon är också tydlig i sin synpunkt att slarvigt 

vardagstal inte är tilläckligt för att skapa en god språklig kompetens hos barnet. Det är också 

viktigt, menar Edwards, att även prata om världen utanför förskolan, eftersom förskolemiljön 

oftast bara uppmuntrar till redan kända uttryck och ord.   
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Även Öhman & Aspeli (2001) ger uttryck för att kommunikation mellan barn och vuxna är 

viktigt. Det ger barn en möjlighet att uttrycka, formulera och språkliggöra sina upplevelser 

och sina tankar, genom att sätta ord på sina upptäckter. Författarna beskriver barnets eget 

berättande som betydelsefullt, eftersom barnet lär sig att laborera och leka med ord, vilket har 

betydelse för barnets språkliga utveckling. När barnets tillåts att pröva och leka med ord, samt 

gestalta sina erfarenheter tillsammans med sin omgivning upptäcker barnet språkliga 

sammanhang och helheter. Öhman & Aspeli menar att ”Där lek skapas finns förutsättningar 

att finna ett gemensamt språk” (Öhman & Aspeli 2001 s. 67), vilket skapar samvaro och 

relationer mellan människor.  

 

Att samtalet mellan barn också har stor betydelse för deras språkliga utveckling, framhåller 

Andersson m.fl. (2000).  Författarna menar att när ett barn ska förklara för någon annan hur 

det tänker, måste det formulera sig så att den andre kan förstå. Och även det omvända 

förhållandet är utvecklande, det vill säga att när barnet hör hur någon annan tänker, så kan det 

leda till att barnet självt utvecklar sitt eget tänkande. Pedagogerna bör därför dela in barnen i 

lämpliga grupper så att dessa tankeutbyten och samtal kan möjliggöras. Rekommendationen 

är att variera mellan små och stora grupper, så att alla kan få komma till tals och ett rikt 

idéutbyte kan ske.   

 

Vygotskij (Lindqvist 1996) anser även att barnet får sin kunskap om världen genom en social 

process i samtal med vuxna, och att ”dialog” och ”mening” (betydelse) är centrala begrepp för 

barnets kunskapsprocess. Han menar att ”Språk och handling är intvinnande i varandra och 

kontakten med omvärlden sker alltid via en dialog med en annan människa” (Lindqvist 1996 

s. 143). 

 

2.2.7 Drama, teater och rollekar är viktiga aktiviteter för den språkliga 

medvetenheten  

Dramalekarnas koppling till barns språkliga medvetenhet, menar Wiklund (Lindö 2002), är 

att aktiviteten tränar deras förmåga att iaktta, tänka och uttrycka sig. Även Lindqvist (1996) 

hävdar att leken stimulerar barnets språkutveckling, eftersom barnets färdighet att leka och 

beskriva är tätt sammanlänkande. Författaren hänvisar till den forskning i vilken Pellegrini 

påvisade att barn som hade utvecklat förmågan att leka drama- och fantasilekar också hade 

lättare för att berätta. Lindqvist hävdar att detta beror på att barnen i leken lär sig att ”använda 
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språket oberoende av sammanhanget. Språket skapar sammanhanget, för handlingen framåt 

och formar lekens karaktärer eller roller” (Lindqvist 1996 s. 106). 

 

Det som gör dramalek unikt i förhållande till teater, och vad pedagogen måste vara 

uppmärksam på i sitt förhållningssätt, är att det i denna lekform inte får finnas någon form av 

prestationskrav på ett resultat eller något som skall visas upp för publik. Dramaleken är endast 

till för att utveckla individen, inte att åstadkomma en föreställning (Lindö 2002).   

 

Knutsdotter (Lindö 2002) framhåller också rolleken som viktig, eftersom barnet där lär sig att 

byta perspektiv. Detta gynnar barnets färdigheter i språk, förståelsekunskap, samt utvecklar 

lyssnarförmågan och dessutom stärker samarbetsförmågan mellan barnen. Också Dannberg 

(Lindö 2002) menar att barnen utvecklar kommunikativa och sociala kompetenser i rollspel, 

genom att lyssna, kompromissa och genom att tyda varandras kroppsspråk.  

 

 

2.3 Mi l jöns betydelse för den språkl iga medvetenheten  

Leken bör stå i centrum för den pedagogiska verksamheten i förskolan, vilket innebär att 

pedagogen bör utforma en verksamhet som är lustfylld och som inspirerar, menar Pramling 

Samuelsson & Sheridan (1999). Den fysiska miljön ska utveckla barnets nyfikenhet och 

kreativitet, samt stödja barnets lärprocesser. Det är också viktigt att barnen tillåts vara 

delaktiga i hur den pedagogiska miljön utformas. Författarna poängterar att både fysiska och 

psykiska aspekter skall värderas, det vill säga både hur lokalerna inreds och utrustas men 

också vilket pedagogiskt klimat som skall råda.   

 

I lekvärlden, menar Pramling Samuelsson & Sheridan (1999), utforskar barnet egna 

upplevelser, eller vad de hört andra berätta, samt tolkar och bearbetar sina erfarenheter av sin 

omvärld. När barnet prövar sina föreställningar konkret sker det enskilt eller i samspel med 

andra människor. Därför är det viktigt att pedagogen skapar en pedagogisk miljö som främjar 

barnets lek, där de tillåts utveckla sin sociala och empatiska kompetens, samt lär sig 

kompromissa. Detta innebär att det måste finnas rikt och varierande materiel som är 

tillgängligt, utifrån barngruppens behov och det enskilda barnets utvecklingsnivå, samt att 

barnet får tillräckligt med frihet för att undersöka och lära. Författarna menar att ”Miljön ska 

kunna användas och förändras på ett flexibelt sätt beroende på vilka verksamheter som pågår 

och vad som för tillfället intresserar barnen” (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999 s. 94).  
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I förskolan skall möjligheterna för barnet att arbeta med och utveckla alla sina uttrycksmedel 

tillgodoses, anser Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) vidare. Detta ställer höga krav på 

att den fysiska miljön organiseras så att barnen får ett rikt urval av materiel att arbeta med, 

samt att de i möjligaste mån bereds en avgränsad yta så att den egna, eller andras, lek inte 

störs. Författarna framhåller betydelsen av att lekmateriel, såsom exempelvis pennor, papper, 

musikinstrument, spel och utklädningskläder, alltid finns tillgängligt för barnen så att de kan 

skapa när de får lust, eller att de blir inspirerade till lek.    

 

Eriksen Hagtvet (1990) betonar vikten av att utforma en skriftspråkstimulerande miljö, 

exempelvis genom att inrätta olika aktivitetshörn utifrån barnets intresse och behov. Detta kan 

vara allt utifrån en butikhörna eller posthörna med pennor och olika rekvisita, som görs om 

efter barnets intresse och behov där barnet skriver skyltar eller inköpslistor osv.   

 

Pedagogen måste ta hänsyn till barnens intresse, förutsättningar och motivation när 

inlärningssituationer planeras, menar Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir (2001). För att 

språkstimulerande aktiviteter ska uppstå är det en förutsättning att barnet upplever en social 

trygghet med en fast struktur i förskoleåldern. Detta innebär, menar författarna, att pedagogen 

måste skapa och organisera en trygg social miljö runt barnen, där de lär sig att samarbeta och 

stärka gemenskapen. Detta gynnar det enskilda barnets grupptillhörighet i framtiden.  

 

Även Bertolani & Andersson (1998) talar om den fysiska och den känslomässiga miljöns 

betydelse och hur den påverkar barnets personlighetsutveckling. När barnet möts av trygga, 

engagerade, empatiska och harmoniska vuxna övervinner barnet sin rädsla, oro och blyghet. 

Omgivningen framstår även som inbjudande, fängslande och intresseväckande, vilket bidrar 

till att barnet vill undersöka och lära. De menar att ”pedagogens personliga och varma 

förhållningssätt och den väl avgränsade fysiska miljön medverkar till en vidare utveckling, en 

identifiering och ett igenkännande av barnets egen identitet” (Bertolani & Andersson 1998 s. 

66).  
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2.4 Förhål ln ingssätt  

2.4.1 Pedagogens roll och förhållningssätt 

I Läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2006) fastslås det att det etiska förhållningssätt 

som skall råda i verksamheten skall vila på en värdegrund, och att vuxna skall vara goda 

förebilder för barnen.  

 

Den pedagogiska verksamheten i förskolan ska vara inbjudande, lockande, trygg, samt vara 

rolig och lärorik, för att på bästa möjliga sätt lägga grunden för barnets livslånga lärande och 

utveckling. Pedagogens roll handlar således om att tillrättalägga en pedagogisk miljö där varje 

enskilt barn kan utvecklas och använda sina resurser, samt öka sina kompetenser och 

förmågor utifrån sina förutsättningar och behov. Skolverket (2006) menar att pedagogen ska 

ses som en viktig förebild för barnet, för att vägleda och stimulera barnet mot nya 

kunskapsområden. 

 

I Lpfö98 (Skolverket 2006) påtalas även att förskolan, och därmed också dess personal, skall 

acceptera och uppmuntra att det finns skillnader i individers uppfattningar och levnadssätt. 

Pedagogen skall arbeta för att varje barn får bilda sina egna uppfattningar och därmed göra 

val utefter sina egna förutsättningar. Skolverket menar att ”Delaktighet och tilltro till den egna 

förmågan skall på så vis grundläggas och växa” (Skolverket 2006 s. 4). 

 

Självtillit är mycket viktigt för ett barns utveckling mot en god identitet, framhåller Bertolani 

& Andersson (1998). De menar också att identiteten byggs upp av summan av barnets 

samlade känslomässiga erfarenheter. Vidare framhåller de att det som barnet upplever positivt 

på det känslomässiga planet skapar nyfikenhet, intresse och en lust att delta eller agera. De 

menar därför att pedagogens roll blir att stimulera och bemöta det enskilda barnet på ett för 

barnet adekvat sätt. De betonar också att pedagogen måste stödja barnet att utveckla en 

förmåga till egen reflektion, eftersom ”reflektioner möjliggör användningen och utvecklingen 

av symboler, dvs. förmågan att tänka” (Bertolani & Andersson 1998 s. 37).  

 

Att barnets utveckling och självförtroende är starkt beroende av en tydlig självbild och 

självkänsla anser även Svavelryd (2007). För att barnets skall tro på sin egen prestations-

förmåga måste pedagogen stödja, bekräfta samt handleda och uppmuntra barnet att komma 

vidare i sin utveckling.  Författaren menar att ”Ett gott självförtroende är en nödvändig 
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förutsättning för ett kreativt och lustfyllt lärande” (Svavelryd 2007 s. 53), varför pedagogens 

fokus måste vara inriktat på att hjälpa barnet att utveckla detta. 

 

För att hjälpa ett barn att växa, måste pedagogen förstå att ”ett barn blir något om det blir sett 

av någon som varande någon” (Bertolani & Andersson 1998 s. 70). Ett barns självuppfattning 

grundar sig på hur barnet bemöts och av den vuxne. Pedagogens stöd, engagemang och 

empati i ett barnorienterat förhållningssätt är viktigt för att barnet skall kunna utveckla 

självkärlek och god självrespekt. Författarna menar att detta kräver ett psykopedagogiskt 

förhållningssätt och en vilja att se individen i barngruppen och stödja varje enskilt barn utefter 

dess utvecklingsrytm, lärstil och specifika behov.   

 

Öhman & Aspeli (2001) talar om den medmänskliga, empatiska och hängivna pedagogen i 

förskolan som skapar mötesplaster i de vardagliga tillfällena. Då de möter närvarande 

pedagoger som finns tillgängliga upplever barn att de är betydelsefulla. På så sätt byggs en 

relation och trygghet uppstår mellan barn och vuxen. Vidare menar författarna att pedagoger 

som är känslosamma och lyhörda är väsentliga för verksamhetens kvalité i förskolan. Det 

gäller att vara en engagerad pedagog som är nyfiken och vill lära känna det enskilda barnets 

livsvärld. Genom att barnet får möjlighet att återspegla sina åsikter och tankar med vuxna, 

stärks barnets självtillit, vilket leder barnets utveckling framåt. Öhman & Aspeli menar att ”I 

vardagsarbetet är det i dessa små, unika möten mellan oss vuxna och de betydligt yngre 

människorna som pedagogiken tar sin början” (Öhman & Aspeli 2001 s. 65). 

 

’Pedagogikens värsta fiende’ (Forsell 2005 s. 204) är den leda som tenderar att smyga sig in i 

pedagogiska sammanhang, menar Malaguzzi. Att inta ett utforskande förhållningssätt, och 

låta barnets naturliga nyfikenhet och frågeställningar bli en källa till egen inspiration, är 

därför en absolut nödvändighet. Att lära sig att behärska lyssnandets och frågandets konst, och 

att undvika att ge barnet lösningar innan det självt sett problemet, hjälper barnet att utvecklas.  

 

Utmaningen att utveckla ett reflekterande förhållningssätt, menar Malaguzzi (Forsell 2005), 

kan också blåsa liv i den pedagogiska miljön. Författaren påtalar att man inom Reggio Emilia 

kontinuerligt reflekterar och utvecklar den pedagogiska praktiken. De skapar det 

medforskande förhållningssättet genom att använda ’pedagogisk dokumentation’ (Forsell 

2005 s. 205), vilken blir en gemensam utgångspunkt för pedagogernas reflektion.  
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2.4.2 Barnperspektiv och barnsyn 

Det har funnits olika teorier gällande synen på barnperspektivet, vilket bland annat har 

medfört att kravet på pedagogernas arbetssätt också har förändrats. Lindgren (Öhman 2006) 

har studerat förskolans styrdokument trettio år tillbaka, och kommit fram till att dessa 

dokument belyste barnet som aktivt och självständigt. Pedagogiken tog fäste i att utöka 

barnets självförståelse men barnet sågs, ”som ett främmande folk, de tänker och förstår 

annorlunda och är olika vuxna” (Öhman 2006 s. 40). Barnperspektivet har i många avseenden 

förändrats sedan dess, förklarar Öhman. Under sjuttiotalet kom ny kunskap som innebar att 

barnet sågs som socialt redan när det föddes. Det utvecklades en dialogpedagogik så att 

pedagogen, i enlighet med Jean Piaget och Eric H. Ericsons (Öhman 2006) generella teorier 

om utveckling, skulle hjälpa barnet att utveckla sin självförståelse och självständighet genom 

samspel med sin omgivning. Under åttiotalet började pedagogerna betrakta det ”lekande 

barnet” (Öhman 2006 s. 41) med ny insikt, och lekpedagogiken föddes. Öhman menar att 

pedagogens förhållningssätt nu skulle inriktas på att ”förstå och tolka lekens språk och lägga 

tillrätta för lek i syfte att främja barnens självförståelse och självständighet” (Öhman 2006 s. 

41). Vidare förklarar författaren, att under nittiotalets slut kom Läroplan för förskolan och nu 

riktas fokus mot lärandet. Detta sker genom att utveckla en pedagogik som ”utmanar och 

utvecklar barns förståelse” (Öhman 2006 s. 41). Pedagogen skall nu inta ett reflekterande 

förhållningssätt, samt även ge barnet en möjlighet och kompetens att reflektera över sitt eget 

lärande. Öhman avslutar sitt resonemang och uttrycker att ”något förenklat har det officiella 

barnperspektivet alltså glidit från ett erkännande av små barn som sociala varelser till att små 

barn inte bara är sociala utan också aktivt utvecklar egen kunskap och lärande” (Öhman 2006 

s. 42).  

 

Öhman menar också att pedagogen måste kunna skifta ”mellan ett barnperspektiv och att ta 

ett barns perspektiv”. Hon hänvisar också till Barnombudsmannen, som i sin årsrapport 1998 

skrev:  

Vi vuxna har ansvaret för barns livsvillkor, men om vi ska kunna ta det ansvaret måste vi skaffa 

kunskap om barn från barn själva. Det betyder att vi måste söka barnets perspektiv, försöka förstå 

barnets känslor och upplevelser och se i vilket sammanhang det lever (2006 s. 42). 

 

För att kunna skifta mellan dessa båda perspektiv, menar Öhman (2006), måste pedagogen ha 

generella teoretiska pedagogiska kunskaper och kännedom om utvecklingspsykologin. 
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Dessutom är en förmåga att utveckla en situationsberoende förståelse för det enskilda barnet 

som växer fram när denne delar barnets livsvärld nödvändig. 

 

 

3 Metod 

3.1 Metodval  

De senaste årtiondenas diskurs om kvantitativ och kvalitativ forskning sammanfattar Patel & 

Davidsson (2003), genom att påstå att begreppen syftar på hur forskaren ”väljer att generera, 

bearbeta och analysera den information man har samlat in” (Patel & Davidsson 2003 s. 14).     

 

Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar vid 

datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativt inriktad 

forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. i form av 

kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial (Patel & 

Davidsson 2003 s. 14). 

 

Det finns dock avvikande meningar om användandet av benämningarna kvantitativ och 

kvalitativ forskning, även om det ovan redovisade synsättet verkar vara mest etablerat. Åsberg 

(2001) menar att metoden är en beskrivning av det tillvägagångssätt vi använder vid 

datainsamlandet, men att kvalitet och kvantitet enbart beskriver egenskaper hos fenomenet vi 

studerar, inte sättet vi finner data på.  

 

Patel & Davidsson (2003) menar att om problemformuleringen handlar om att finna de 

”bakomliggande mönstren” (Patel & Davidsson 2003 s. 14) så används med fördel kvalitativa 

intervjuer och verbala analysmetoder. I alla forskningsmetoder finns styrkor och svagheter. 

Johansson & Svedner (2006) påpekar bland annat att intervjufrågorna inte får vara för allmänt 

formulerade, vilket ökar risken för att svaren blir för intetsägande. Om inte intervjun 

kompletteras med en kvalitativ observation är det svårt att kontrollera det som sägs mot 

pedagogens praktiska arbetssätt. Även vald intervjuteknik kan bidra till att intervjupersonen 

inte ger fullständiga eller utvecklade svar. Och sist, men inte minst betydelsefullt, det gäller 

att finna ett så läsarvänligt sätt som möjligt att presentera informationen som framkommer 

under intervjun. 
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Med hänsyn till de sammanfattade rekommendationerna avseende metodval, och då jag anser 

mig väl förberedd för att hantera de beskrivna svårigheterna ovan, har jag valt den kvalitativa 

intervjun som verktyg för min undersökning.   

 

3.1.1 Hantering av den kvalitativa intervjun 

Patel och Davidsson (2003) påpekar att i en kvalitativ intervju är både intervjuaren och den 

intervjuade delaktiga i att skapa ett framgångsrikt samtal. För att lyckas, menar författarna, att 

forskaren bör ”hjälpa intervjupersonen att bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande 

resonemang kring det studerade fenomenet” (Patel & Davidsson 2003 s. 78). I den kvalitativa 

intervjun utgår man från ett antal frågeområden, vilket möjliggör för intervjuaren att anpassa 

och variera själva frågorna efter intervjupersonen och hur denne reagerar under intervjun 

(Johansson & Svedner 2006). De frågeområden som jag valt för att kunna uppfylla studiens 

syfte och besvara frågeställningarna är förskollärarens 

- bakgrund/utbildning 

- arbetsätt 

- val av pedagogiska verktyg 

- planering och användande av den fysiska miljön 

- intagande av förhållningssätt 

- hantering av barns olika förutsättningar att utveckla språklig medvetenhet. 

 

(Se även bilaga 1 – Huvudsakliga intervjufrågor) 

 

För att klara av att diskutera med mina valda intervjufrågor som utgångspunkt, var det viktigt 

att jag innan intervjuerna tillägnade mig en god kunskapsgrund. Detta för att jag skulle kunna 

ställa relevanta utvecklande frågor under intervjuns gång. Patel & Davidsson (2003) påpekar 

det faktum att ingen forskare startar en undersökning utan förkunskap. Tvärtom menar 

författarna att ”förförståelse är en naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen fram mot 

förståelse” (Patel & Davidsson 2003 s.79), men att man måste vara medveten om sin kunskap 

och att den färgar intervjun så lite som möjligt. Jag strävar efter en optimal balans mellan det 

hermeneutiska synsättet och det kvalitativa arbetssättet. I det hermeneutiska synsättet är 

förkunskap viktigt i arbetet med att undersöka en intervjupersons kunskap, eller brist på 

kunskap. I det kvalitativa arbetssättet är man medveten om risken att missa det okända om 

förarbetet är alltför noggrant och omfattande (a.a.).   
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3.2 Urval  

Valet av intervjupersoner till min studie har sitt avstamp i att min skola har fattat beslut att 

börja arbeta med språklekar, efter den nya Bornholmsmodellen, i förskoleklasserna. I denna 

modell föreskrivs att arbetet skall börja med en kartläggning av den språkliga medvetenheten, 

för att hitta varje enskilt barns utgångsläge (Lundberg 2008). Kartläggningen innehöll olika 

språkliga delmoment och varje rätt svar belönades med en poäng. Maximal utdelning var 35 

poäng.  

 

I en förskoleklass låg utfallet mellan 27 och 35 poäng, medan en annan klass hade en 

spridning mellan fem och 35 poäng. Skillnaden i det genomsnittliga utfallet fick mig att bli 

intresserad av kartläggningen i de övriga avdelningarna. Efter samtycke från min rektor och 

personal i förskoleklasser fick jag ta del av deras barns resultat. Sammanlagt var det 91 barn 

som hade genomgått kartläggningen av den språkliga medvetenheten, och deras resultat 

presenteras i grafen nedan.  

 

 

Figur 2. Barnens poängmässiga resultat i kartläggningen av den språkliga medvetenheten. 
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Jag sammanställde även utfallen klassvis och räknade fram varje avdelnings genomsnittliga 

utfall. Dessa medelvärden redovisas i tabellen nedan.  

 

Avd Genomsnittsresultat 

V 32,1 

W 27,8 

X 25,9 

Y 24,1 

Z 21,1 

    

Alla 26,2 

Figur 3. Sammanställning av avdelningarnas genomsnittliga resultat. 

 

Mitt val av intervjupersoner gjordes utefter vilka förskoleavdelningar de barn gått på som 

hade det högsta utfallet i kartläggningen av språklig medvetenhet enligt Bornholmsmodellen. 

Genom att välja en förskollärare på varje avdelning, av de totalt fyra avdelningarna vars barn 

hamnat högst i kartläggningen, hoppas jag kunna synliggöra och lyfta fram de goda 

pedagogiska exemplen, som stimulerat dessa barns språkliga medvetenhet på ett utvecklande 

sätt. Mitt syfte är därför inte att jämföra eventuella skillnader avseende förhållningssätt och 

arbetssätt mellan pedagogerna, vilket skulle kunna leda till att någon intervjuperson skulle 

kunna känna sig utpekad. Samtliga respondenter arbetar inom samma förskoleområde och 

känner till varandras deltagande i denna studie, vilket gör det viktigt för mig att inte skapa 

möjligheter för dem som läser denna studie att jämföra de medverkande personernas 

förhållnings- och arbetssätt.  

 

På tre av förskoleavdelningarna fanns endast en förskollärare i arbetslagen, så där var valet av 

intervjuperson självklart. På den fjärde avdelningen arbetade två förskollärare och där valde 

jag utefter kriteriet vem som tagit sin lärarexamen senast. Detta val gjorde jag för att få största 

möjliga spridning mellan hur länge sedan det var respektive förskollärare tog sin examen. På 

detta sätt fångar jag upp såväl ny kunskap som mångårig erfarenhet. 

 

Samtliga fyra intervjupersoner har lång yrkeserfarenhet av arbete med förskolebarn. Tre av 

respondenterna har vardera 21 års anställning som förskollärare, och två av dem har dessutom 

arbetat ytterligare elva år som barnskötare innan de läste vidare till förskollärare. Den fjärde 
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intervjupersonen tog förskollärarexamen för ett halvår sedan, men har dessförinnan arbetat 

som barnskötare. De tre pedagoger som har längst tid i förskolläraryrket har arbetat på de 

nuvarande förskoleavdelningarna i två, respektive sex och 22 år. Den nyligen utexaminerade 

förskolläraren har arbetat fyra och ett halvt år på denna förskoleavdelning. Samtliga 

respondenter har fortlöpande gått längre eller kortare fortbildningskurser i ämnen som har 

relevans för stimulering och utveckling av förskolebarns språkliga medvetenhet. Dessa 

utbildningar har bland annat handlat om sagoläsning, sagopåsar och handdockor samt om 

Bornholmsmodellen. Det har också varit utbildningar kring hur samlingar kan bli attraktivare 

och intressantare, tidig lek, skriv- och alfabetslek samt hjärnans betydelse för läs- och 

skrivinlärning. 

 

3.2.1 Forskningsetik 

I min undersökning tar jag hänsyn till de forskningsetiska principer som forskningsrådet inom 

Humaniora och Samhällsvetenskap antagit. För att ge forskaren vägledning i kontakten med 

undersökningsdeltagarna/uppgiftslämnarna så har följande fyra huvudkrav ställts upp 

(Forskningsrådet 1990): 

 

 Informationskravet 

Undersökningsdeltagaren måste informeras om de villkor som gäller för deras medverkan.  

 Samtyckeskravet 

Undersökningsdeltagaren måste samtycka till sin medverkan. De skall informeras om att den 

är frivillig samt att de när som hels kan avbryta sin inverkan utan konsekvenser för dem 

själva. 

 Konfidentialitetskravet 

Undersökningsdeltagaren skall inte kunna identifieras av utomstående. 

 Nyttjandekravet 

Insamlade uppgifter om enskilda personer får inte användas till andra syften än just 

forskningen.  

 

För att följa de forskningsetiska principerna startade jag med att inhämta tillstånd från den 

rektor vars förskollärare jag valt ut till intervju. Jag informerade om syftet med min studie och 

vilka frågeställningar som jag avsåg att besvara. Jag förklarade även mitt metodval och på 

vilket sätt intervjuinformationen skulle komma att hanteras i min studie. Jag visade det brev 
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(Se Bilaga 2 - Brev till intervjupersonerna) jag tänkte skicka till intervjupersonerna för att be 

om deras lov att intervjua dem, och i vilket jag beskrivit hur jag hanterar de forskningsetiska 

kraven. Brevet beskriver de villkor som gäller för deras medverkan. De måste samtycka till 

intervjun och kan när som helst avbryta sin medverkan utan konsekvenser för dem själva. Den 

information de lämnar under intervjun kommer inte att kunna härledas till dem själva utav 

utomstående efter intervjun. Den information som avlämnas under intervjun kommer inte att 

användas till andra syften än just denna studie.    

 

Efter det att jag fått rektors tillstånd att intervjua förskollärarna kontaktade jag de utvalda 

pedagogerna och bad om deras tillstånd för en intervju. Jag gav dem informationsbrevet (Se 

Bilaga 2 - Brev till intervjupersonerna) och bilagan med mina förberedda frågeområden (Se 

Bilaga 1 – Huvudsakliga frågeområden) och poängterade särskilt att deras deltagande var 

frivilligt, att de kunde dra sig ur närhelst de så kände, samt att jag totalt avidentifierar dem i 

min rapport så att någon utomstående inte kan förstå vilka de är. Jag påtalade även att den 

information som de kommer att ge mig under intervjun inte kommer att användas till 

någonting annat än just denna studie. Samtliga fyra utvalda informanter samtyckte till 

intervjun. 

 

3.3 Procedur 

I mina förberedelser för de kvalitativa intervjuerna genomförde jag en pilotintervju, vilket 

även Patel & Davidsson menar är en god start för att ”orientera sig och successivt kunna 

utveckla underlag för den egentliga intervjustudien” (Patel & Davidsson 2003 s. 79). 

Pilotintervjun genomförde jag med min mentor, som är förskollärare i en parallellklass på min 

skola. Fördelarna med att välja henne till denna intervju var att jag på så sätt kunde genomföra 

intervjun på ett avslappnat sätt och att hon har ett mycket stort intresse av att hjälpa mig skapa 

ett relevant intervjuunderlag. Mitt syfte med denna inledande intervju var att: 

 

 Undersöka om frågeställningarna var relevanta, och om de behövde utvecklas eller 

kompletteras. 

 Identifiera eventuellt nya infallsvinklar som jag inte tänkt på själv. 

 Ge mig själv ett övningstillfälle innan de riktiga intervjuerna skulle ske. 
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Efter denna pilotintervju gjorde jag vissa förändringar i min frågemall. Jag upptäckte att vissa 

frågor inte hade relevans för mitt syfte, så dessa kunde jag stryka. Jag fick även information 

om att förskolans pedagoger får hjälp av en talpedagog för att stödja de språksvaga barnen, ett 

arbete som även kommer alla barn tillgodo. Denna specialresurs arbete var okänt för mig 

innan pilotintervjun och att denna typ av information dök upp bekräftade vikten av en 

pilotintervju för mig. Genom pilotintervjun fick jag även bekräftelse på att min teoretiskt 

beräknade tid som intervjun skulle ta, någorlunda stämde med min ursprungliga uppfattning. 

 

Intervjuerna genomfördes på plats i respektive förskoleavdelning. Pedagogerna hade bokat ett 

rum så att vi skulle få vara ostörda. Samtliga intervjuer kunde genomföras utan avbrott.  

 

Dokumentation av intervjuerna skedde med hjälp av diktafon, vilket ingen av respondenterna 

motsatte sig eller blev hämmade av. Johansson & Svedner (2006) menar att detta sätt att 

dokumentera en intervju ger möjlighet att i efterhand fånga pauseringar och tonfall, vilket kan 

vara viktigt för att förstå vad respondenten menar.   

 

Då jag endast formulerat huvudsakliga frågeområden, vilket enligt Johansson & Svedner 

(2006) ger intervjuaren möjlighet att anpassa de konkreta frågorna efter varje respondent och 

vilka aspekter de tar upp. Genom att anteckna nyckelord kunde jag fånga nya tankar och ställa 

utvecklande följdfrågor utan att avbryta den intervjuade mitt i ett svar. Författarna påpekar att 

flera minnesforskare beskriver minnets uppbyggnad som associativt, det vill säga att ”Minnet 

av en händelse ligger lagrat i form av episoder som är sammanlänkade med associationer” 

(Johansson & Svedner 2006 s. 45). Detta betydde för mig som intervjuare att jag började 

ställa öppna frågor för att sedan med följdfrågor hjälpa respondenten att följa och avsluta sina 

tankebanor. Johansson & Svedner påtalar risken om utföraren av en kvalitativ intervju inte har 

förmågan att lyssna på respondenten och försöka förstå det som sägs. Då är det lätt hänt att 

det kvalitativa faller bort och att det istället blir en strukturerad intervju. Jag lade mig därför 

vinn om att hela tiden lyssna uppmärksamt på intervjupersonens svar, så att min koncentration 

inte hamnade på nästa förberedda fråga. I enlighet med Johansson & Svedners 

rekommendationer lät jag respondenterna sitta tysta och fundera när jag märkte att de sökte 

efter svar som de inte omedelbart kunde leverera. Detta är annars en situation, menar 

författarna, där det är lätt att störa intervjupersonerna i deras tankebanor och man riskerar att 

inte få ett fulländigt svar.  
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När intervjuerna var genomförda fick respondenterna läsa utskriften av sin intervju och 

genom en underskrift intyga att utskriften i allt väsentligt var det som sagts under intervjun.  

 

3.4 Databearbetning 

Jag förberedde bearbetningen av intervjuerna genom att skriva ut dem i skriftspråklig form. 

Patel & Davidsson (2003) förvarnar om att utskrift av kvalitativa undersökningar är mycket 

tidskrävande, så jag avsatte gott om tid i min undersökningsplan för detta moment. Mina fyra 

intervjuer, som vardera tog drygt en timme att genomföra i verkligheten, genererade totalt 53 

sidor utskriven text och tog cirka 20 timmar att transkribera. 

 

Eftersom mina intervjuer utgått från frågeområden och de olika intervjupersonerna tagit upp 

olika aspekter och i olika ordning, så började jag min bearbetning av intervjuerna genom att 

samla svaren i kategorier, sorterade efter mina övergripande frågeställningar. För att 

underlätta analysen av den utskrivna textmassan följde jag Patel & Davidssons råd (2003) att 

använda dubbelt radavstånd, vilket skapade goda möjligheter att skriva kommentarer och att 

arbeta med olika färgmarkeringar för att se samband.  

 

4 Resultat 

4.1 Begreppshanter ing 

I min resultatbeskrivning använder jag begreppen förskollärare, intervjuperson, respondent 

och pedagog synonymt.  

 

4.2 Vi lka arbetssätt används av pedagogerna för at t  st imulera och 

utveckla barns språkl iga medvetenhet i  förskolan?  

Alla förskollärare är samstämmiga i att leken har en mycket stor betydelse för utveckling av 

barns språkliga medvetenhet. Främst betonar de att barnen talar mycket med varandra när de 

leker och att de på detta sätt stimulerar och lär av varandra. 

Barnen pratar mycket i leken, det sker ett utbyte mellan barnen hela tiden. 

Leken är viktig, den är A och O. 

I leken går barnen in i olika roller. Att prata med varandra, att smaka på olika ljud, det kommer i 

leken. 
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Det finns dock en skillnad i två av respondenternas synpunkter om leken, och det handlar om 

huruvida det är en fördel eller inte att pedagogen är närvarande och deltar i leken. 

Jag tror att leken är den absolut viktigaste delen på förskolan. Det är under fria leken där de själv 

fantiserar, och kommer på egna ord och de tar efter varandra och upptäcker. Det är här, och inte 

när de styrs av oss, som jag tror att de utvecklas mest.  

 

Fri lek är en lek som barnen väljer, men det behövs en vuxen som styr upp lite grann och som 

intresserar sig för barnens lek. Och som kan föra leken och samtalen i leken vidare. 

 

Alla pedagogerna talar om lekens betydelse, eftersom den ger barnen en möjlighet att under 

lustfyllda former prova och utveckla sin språkliga medvetenhet. Detta sker bland annat genom 

samtal med varandra eller vuxna. Respondenterna menar att när de yngre barnen leker med 

äldre kamrater blir de större barnen förebilder och påverkar samtalet. De yngre lyssnar, tar 

efter och får på så sätt en språklig utveckling.  

 

Samtalet som pedagogiskt verktyg används även planerat av pedagogerna för att hjälpa 

barnen vidare i sin språkliga medvetenhet. Samtliga intervjupersoner nämner samlingar och 

matsituationer som upprepande och ofta återkommande situationer, där samtalet med barnen 

förs medvetet. Pedagogerna försöker att få med alla barnen i samtalen, vilket betyder att de 

måste dämpa vissa barn och locka andra för att skapa talutrymme åt alla.  

Vi sitter ju alltid tillsammans i mindre grupper minst tre gånger om dagen vid mattillfällen och där 

jobbar vi medvetet med att få igång alla i ett samtal. 

Samtalet är mycket viktigt. Det ökar bland annat på barnens ordförråd. 

Samtal är jätteviktigt. De tränar sig på att prata och att tycka och tänka, både i liten och i stor 

grupp. Ofta vid måltiderna tar vi tillfället i akt att prata och låta alla komma till tals. 

Vi har olika sorters samlingar men vi pratar väldigt mycket och alla får komma till tals. Vi har en 

vandrande sten som vi skickar runt, som alla får hålla i och berätta någonting. 

 

Alla respondenterna talar om utmaningen att fånga alla barn i den stora gruppen. För att 

lyckas med detta tar ofta intervjupersonerna olika pedagogiska verktyg till hjälp. Om det 

plötsligt dyker upp en ”Farmor Skogsmus” eller en ”Plupp” så vet barnen att det är 

någonting roligt på gång och spetsar öronen. Två av pedagogerna beskriver att de använder 
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”Veckans ramsa” och ”Veckans sång” som stående inslag under samlingen, och att detta är 

aktiviteter som både fångar barnens intresse och som stimulerar deras språkliga medvetenhet. 

En av intervjupersonerna säger också att de försöker styra samtalsämnena vid samlingarna 

mot vad barnen är intresserade av, och att dessa diskussioner inte sällan leder vidare till andra 

aktiviteter under dagen.   

I den stora gruppen kan det ibland vara så att vi har samlingar i flera timmar och alla sitter stilla 

och alla lyssnar. Då pratar vi om någonting som alla är intresserade av, och de vet att vi bryr oss 

om vad de är intresserade av. En händelse i morse var till exempel att Malmö och Helsingborg 

hade mötts i en fotbollsmatch. Då pratade vi om vilket lag man skulle hålla på, vem som hade 

vunnit och så. De gick direkt in på datorn och kollade och då hittade vi bland annat hejaramsor för 

HIF, som barnen lärde sig i morse, och som de nu gått och sjungit på hela dagen.  

 

Precis som leken och samtalet är sången ett utmärkt sätt att stimulera barns språkliga 

medvetenhet förklarar pedagogerna. Eftersom sångerna kan vara uppbyggda på så många 

olika sätt, på rim eller ramsor, på nonsensord, på tema, vara berättande och beskrivande eller 

kanske rent av bara vara roliga, så menar respondenterna att sångens oändliga möjligheter ger 

barnen en stor språklig stimulans.  

 

Det sjungs även mycket i avdelningarnas temaarbeten. En pedagog berättar att de jobbat 

väldigt mycket med just med sångerna när de hade Klas Klättermus-tema, och en annan 

respondent nämner att de alltid har ett sånguppträde under sitt språktema. I en avdelning som 

arbetat med bokstavstema, planerades alltid ett rytmik- och musikpass in varje vecka då de 

alltid sjöng. När det exempelvis närmar sig jul, så ljuder de traditionella julsångerna på 

avdelningarna. Dessa sånger ger ofta upphov till diskussioner om vissa ords betydelse och 

dess synonymer, vilket bidrar till att öka barnens ordförråd. En pedagog berättar om ett barn 

som inte riktigt hittat det rätta ljudet av alla bokstäver ännu. Då tränade de detta i hela 

barngruppen genom att sjunga sånger som innehåller dessa begynnelsebokstävers ljud.  

 

Det skiljer sig en del mellan hur de olika intervjupersonerna introducerar och arbetar med 

bokstäver på sina respektive avdelningar. Gemensamt för samtliga är dock att de använder 

ordbilder i form av lappar med barnens namn. Genom dessa namnlappar, menar pedagogerna, 

lär sig barnen många saker. Till exempel vilken bokstav som det egna namnet börjar och 
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slutar med och vilka andra barn som har namn på samma bokstav. De lär sig även att räkna 

hur många bokstäver namnet innehåller och kan jämföra antalet med sina kamrater.  

 

På samtliga avdelningar finns bokstäverna och alfabetet synliga för barnen, men det skiljer sig 

hur pedagogerna använder bokstäverna och bokstävernas ljud. På en avdelning tonar man ner 

det planerade arbetet med bokstäver och dess ljud. 

Vi jobbar inte mycket planerat med bokstäver och dess ljud. Vi har barnens egna ordbilder på 

deras namn, dem känner alla igen väldigt tydligt. Vårt mål är inte att lära med bokstäver, men vi 

uppmuntrar de som är intresserade. Det är i vardagen som vi pratar och sjunger, vi ljudar och vi tar 

fram instrument och klappar i takt, men vi jobbar inte medvetet med att lära dem läsa.   

 

Hos en annan pedagog finns liknande tankegångar hur bokstävernas ljud skall användas, men 

denne uttalar en skillnad i arbetssätt beroende på barnens ålder. De yngre barnen har inte så 

stort intresse av den enskilda bokstavens ljud, medan de äldre barnen som är på väg till 

förskoleklassen, har börjat reflektera och experimentera med ljudning av bokstäver och ord. 

Alla respondenter väver in den språkliga medvetenheten i sina tematiska arbeten och en av 

intervjupersonerna berättar hur de arbetade med bokstäver i ett bokstavstema.  

Det fanns inget mål att man skulle lära sig att skriva eller läsa, utan bara att det skulle vara kul att 

leka med bokstäver och ord. Vi hade ungefär samma koncept varje vecka, fast vi bytte bokstav. 

Vi hade alltid en samling där vi presenterade vilken bokstav vi skulle jobba med. Man fick alltid 

smaka på någonting, som började på den bokstaven. Vi frågade alltid barnen; ”Vet ni någonting 

som börjar på denna bokstav?” Vi tog hela alfabetet från A till Ö, och vi skrev upp alla sakerna 

som barnen kom på tavlan, och ofta kom barnen på massor av saker även efter samlingen, så vi 

fick komplettera listan hela tiden. Under veckan kopplade vi allting vi gjorde till den aktuella 

bokstaven. När det var bokstaven A, fick de till exempel måla Ansikten och Armbågen, Apelsin 

och så vidare. 

 

Pedagogen beskriver vidare att de använde bokstavtemat även under de aktiviteter där de 

hjälper barnen att utveckla sin motorik. Hon anser att motoriken är viktig för allt, även för den 

språkliga medvetenheten, och de planerar mycket målmedvetet vad som skall tränas och 

genomförandet byggs alltid upp som en lek. Oftast handlar det om en sagoberättelse, där 

barnen går omkring och råkar ut för olika händelser under sin promenad eller resa. Ibland rör 

de sig också till musik. 
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Vi använder Tuta och kör på gymnastiken, de är jättebra. Där är också en massa språk och det är 

hopp och tjo, så det hänger ihop. 

 

Även en annan intervjuperson nämner motorikens betydelse för den språkliga utvecklingen. 

När man till exempel har gymnastik, så pratar man ju med barnen, det är jättemycket språk under 

gymnastiken. Det är sånger, man kan hoppa till alfabetet och annat.  

 

Lek, samtal och sånger vävs samman i rollspel och regisserade föreställningar och uppträden. 

Samtliga intervjupersoner beskriver att den fria leken inte så sällan består av rollspel i olika 

former. De menar att barnens fantasi är enorm när det gäller att ikläda sig olika skepnader, 

verkliga som påhittade, och tillsammans med sina kamrater utvecklar de spännande lekar. 

Ibland har de jordnära förankring, som till exempel att ha en tebjudning, eller att laga mat på 

en restaurang, och ibland hämtas inspirationen från sagornas och böckernas värld: 

Barnen gör mycket egna sagor och det blir en form av rollspel, där de delar in sig i vem som är 

mus, vem som är Kalle och Pelle och Draken, och vem som berättar och så vidare. Regelrätt teater 

har vi inte. Mycket av detta kommer fram spontant i den fria leken, plötsligt är alla Lemurer, 

Bambi eller något annat, det är mycket rollekar. 

 

Två av pedagogerna menar att det är viktigt att som vuxen delta så ofta som möjligt i barnens 

rollspelslekar. Detta bland annat för att säkerställa att även de språksvaga barnen får utrymme 

i leken och att utveckla lekarna så att språkstimuleringen sker på ett mer effektivt sätt. 

Som pedagog ser jag en fördel i att delta i lekarna, bland annat för att säkerställa att alla barnen får 

utrymme i leken. Generellt sett tycker jag att vi vuxna deltar för lite i barnens lekar, framför allt i 

rollekar.  

Nu är temat troll och då spelar de olika troll. Oftast får barnen inte välja själva vilket troll de skall 

vara, utan vi pedagoger tillsätter rollerna. Vi brukar tänka på vem som kan få stöd utav vem och så 

i rollfördelningen. Vem känner jag mig trygg med, så att jag vågar? Vi är lite tuffa där, så det ges 

oftast inget val.   

Fri lek är en lek som barnen väljer, men det behövs en vuxen som styr upp lite grann och som 

intresserar sig för barnens lek. Och som kan föra leken och samtalen i leken vidare, som i 

dockrummet till exempel. Går barnen själva in där och leker idag, så ligger alla 2001 sakerna snart 

i en hög på golvet. Men som jag vuxen följer med och sitter där och blir serverad blir det en annan 

sak. Jag kan ha ett samtal med barnen och till exempel undra hur många barn som kommer på 

besök, hur många glas vi behöver, hur vi ska duka.”Åh, nu skriker Lillan!” Att man kan leva sig in 

i rollen och leken, och sätta ord på händelserna, det är ett sätt att stimulera deras språk. Att man 
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lagar mat och benämner verktygen; ”Nu får du hämta vispen när du ska göra välling”, att man 

använder orden. Lek, samtal och att låta barnen bli sedda är mina främsta verktyg för att stimulera 

barnens språkliga medvetenhet. 

 

 

Rollspel förekommer även planerat i verksamheterna, det kan exempelvis vara i form av 

sagoföreställningar som spelas upp för föräldrarna, eller som charader eller små 

teaterförställningar. Två av pedagogerna berättar att de brukar avsluta sina långa teman med 

någon form av uppträde. Två intervjupersoner förklarar också att de använder små pjäser eller 

sketcher, som de själva spelar upp för barnen, för att starta diskussioner och befästa 

värdegrundsfrågor. 

Vi använder ofta sketcher för att arbeta med värdegrundsfrågor. Det ger barnen massor och de 

brukar sedan härma oss, och använda våra ord. Det tycker barnen är jätteroligt!  

 

 

Under intervjuerna framkom det att alla pedagoger får vägledning av en talpedagog när det 

gäller att stötta de språksvaga barnen i grupperna. Även en logoped finns tillgänglig när 

barnens behov kräver det. Talpedagogen har även genomfört utbildningar i TILSA (Tidig lek- 

skriv och alfabetslek) berättar intervjupersonerna. De förklarar att metodiken handlar om att 

barnen bland annat samlar på ordkort i var sin kortlåda, och som sedan används i pedagogiskt 

syfte.  

Vi gör bland annat spel med dem. Antingen använder man pricktärning, eller färgtärning, det kan 

baren själva välja, och sen gör de egna spelplaner. Betoningen ligger hela tiden på lek, det ska vara 

roligt och lustfyllt, det ska inte vara ”skolsituation” utan helt efter barnens intresse. 

 

Vidare berättar respondenterna att TILSA innebär att man sätter upp beskrivande ordbilder på 

saker i lokalerna, exempelvis ”dörr”, ”lampa”, ”fönster” eller ”stol”. En pedagog säger dock 

att de inte anammat just denna del, utan att de istället jobbar med ordbilder och bokstäver i de 

situationer där barnet visat nyfikenhet och inte försökt att styra verksamheten för mycket. 

 

Samtliga pedagoger är samstämmiga gällande betydelsen av böcker, sagor, högläsning och 

berättande som stimulans av barns språkliga medvetenhet, och de försöker alla att skapa så 

stort utrymme som möjligt för barnen att komma i kontakt med detta i verksamheten. 

Samtliga intervjupersoner ser dock barnsgruppernas storlek som ett hinder för att skapa goda 

pedagogiska situationer vid exempelvis sagoläsning och högläsning. Pedagogerna talar också 
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om miljöns begränsningar för att kunna åstadkomma lugna, avskilda platser där barnen kan få 

lyssna, diskutera och utveckla förståelse för vad de läser eller lyssnar på. I en av 

avdelningarna har detta fått effekten att högläsningen avstannat för tillfället, och i en annan att 

man delar in barnen i två grupper, en för de minsta barnen som lyssnar på sagor, och en för de 

barn som skall vidare till förskoleklassen som lyssnar på kapitelböcker. Gemensamt för alla 

respondenterna är dock att de berättar att under ”vilan” så är det alltid högläsning eller 

sagobandslyssnande. 

 

På samtliga avdelningar finns böcker alltid tillgängliga för barnen. Pedagogerna beskriver att 

några av de äldre barnen som börjat kunna sätta ihop bokstäver ibland läser enklare böcker för 

sina yngre kamrater, och att barnen ofta pratar med varandra om innehållet. Antingen om 

bilderna, eller vad de läst om. 

Böcker tittar barnen i flera, flera gånger om dagen. Vi har det som ett sätt att varva ner innan 

frukost och lunch och samlingar, de tar varsin bok och bläddrar i. Ibland väljer de en bok med lite 

text i som de läser, ibland tar de en bok med massor av text i och då pratar de istället mycket med 

varandra om den. Vi har även fisketidningar och jakttidningar som de ofta talar om. Vad det är för 

fisk, vad det är för spö och så vidare. Vi har barn som är jätteintresserade av fiske och jakt. 

 

Att bilderna i böckerna är viktiga, vittnar alla intervjupersonerna om. En pedagog menar att 

de till och med är viktigare än texten när barnen är små, och att det först när de börjar bli lite 

äldre som de intresserar sig för bokstäverna och börjar förstå att de är viktiga och att det finns 

någonting i boken som man skall läsa också. Bilderna ger upphov till många samtal, både 

mellan barnen själva och när pedagogerna är närvarande. Två av respondenterna nämner 

också att de arbetar med flanosagor (vilket är egentillverkade bilder som fäster på flanell), 

just för att kopplingen mellan bild och berättelse är så viktig, och för att bilderna är ett 

utmärkt sätt att stimulera barnens fantasi. Barnen skapar ibland egna ritmålningar, som de 

sedan använder för att berätta en saga eller historia om. 

 

När jag ber intervjupersonerna beskriva sina erfarenheter av högläsning kontra berättande 

säger alla samstämmigt att berättandeformen är vad barnen uppskattar mest. En pedagog 

nämner också att hon tycker att berättande är den bästa formen, eftersom barnen då deltar på 

lika villkor. Hon menar att om man läser en bok är det alltid någon som inte ser bilderna, 

någon som vill sitta nära eller som inte förstår och så vidare. En annan respondent är inne på 
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samma linje och säger att hon upplever att det tar för mycket tid att först läsa och sedan visa 

bilderna så att alla ser. En tredje intervjuperson säger att svårigheten med att få alla barn med 

sig under en högläsning är att man verkligen läser med inlevelse. Det gäller att stanna upp och 

fråga, att bryta in med effekter, ändra tonläge och använda sitt kroppsspråk. Detta menar hon, 

kommer automatiskt när man berättar. Två av intervjupersonerna påpekar just det faktum att 

vissa människor är bättre berättare än andra, eftersom de har gåvan att kunna fånga lyssnarna 

genom sitt sätt att framföra berättelsen. De känner att de kanske saknar en del av detta, men 

säger samtidigt att de ändå ofta väljer berättandeformen. En av dessa pedagoger använder sig 

av verkliga sagor, fast framför dem i berättandeform, och menar att barnen uppskattar det mer 

än högläsningen av samma saga. Två intervjupersoner framhåller också humorns betydelse, 

och att deras barn älskar Bellmanhistorier. När de väl förstått uppbyggnaden av vitsarna hittar 

de på egna historier och kan roa sig med detta under många timmar. 

 

Några utav skillnaderna mellan högläsning och berättande beskriver två av respondenterna så 

här: 

När vi berättar själva är det bättre. Vi gör det spännande, det är överraskningsmoment, de stora 

barnen älskar exempelvis alla Bellmanhistorier och spökhistorier. Det är mycket berättande i vår 

verksamhet. 

 

De personer som har den här gåvan, det fängslar barnen mer än högläsning. Väldigt mycket mera, 

även om du läser en bok med enorm inlevelse. Det som åstadkommer detta tror jag är 

ögonkontakten mellan den som berättar och barnen. Sitter man och läser en bok tittar man ju också 

upp, men det är inte kontakt på samma sätt. 

 

 

Betydelsen av berättande för barns språkliga medvetenhet uttrycker en av pedagogerna som 

att de lär sig olika nyanser i språket när man talar. Genom att barnen inte alltid får se färdiga 

bilder till sagorna, sätts också fantasin i rörelse, och det kan leda till många pedagogiska 

samtal när man i efterhand diskuterar vilka ”inre bilder” som barnen skapat till berättelsen 

eller sagan. Barnen utvecklar också sitt sociala samspel genom att träna sitt eget 

historieberättande: 

 
De lär sig grundstrukturen i vitsar och gåtor, hur det ska vara, och sedan hittar de på själva. De 

älskar att göra sagor själva och de ritar många bilder till. De är oerhört produktiva, och vill gärna 

berätta för varandra. Det börjar alltid med; ”Det var en gång...”, och sedan slutar de med; ”Snipp, 

snapp snut, nu är sagan slut”! De vet hur en saga är uppbyggd, hur man berättar och hur man kan 

göra för att det ska bli spännande och roligt. 
 

 

Att böcker och högläsning är viktiga inslag i verksamheten är alla intervjupersoner ense om, 

och en av dem uttrycker sig på följande sätt: 
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 Jag tror att man lär sig lyssna, koncentrera sig, upptäcka ord, meningar, se sammanhang och 

förstå, vilket ju är precis det som den språkliga medvetenheten handlar om, att upptäcka allt detta. 

 

 

Bortsett från de böcker som avdelningarna själva har finns ett bra samarbete med den 

närliggande skolans bibliotek. Beroende på avståndet mellan förskolan och biblioteket så sker 

besöken oftare eller mer sällan, men alla är överens om vikten av att ge barnen en bra 

introduktion till vad ett bibliotek kan erbjuda dem, både nu och senare i livet. De stora 

barngrupperna beskrivs även här som ett problem, eftersom pedagogerna vill erbjuda barnen 

positiva upplevelser med sitt besök, och inte bara tjat om att de skall vara tysta och inte störa 

andra besökare. Lösningen blir att de tar med sig barnen i smågrupper.  

 

Besöken på biblioteket har flera olika funktioner. Naturligtvis lånar barnen böcker, vilket är 

det primära syftet, men en pedagog betonar även vikten av att barnen får komma i kontakt 

med skolans miljö, träffa äldre barn och lära känna skolans personal. När de slutar förskolan 

skall de ju flyttas till förskoleklass på just denna skola. På biblioteket finns även sagopåsar i 

ett sagoskåp som man kan låna. Varje förskoleavdelning har skapat en sagopåse var, som 

förutom en sagobok innehåller material och saker som relaterar till sagan och som kan 

användas när man har högläsning. En av respondenterna berättar att de gjort egna sagopåsar 

på sin avdelning.  

 

Även barnen skapar egna sagor. Till en början är det bara muntliga sagor men efterhand så 

gör de försök att skriva ner dem. Genom lekskrivning börjar barnen så småningom att själva 

forma bokstäver. En intervjuperson anser att lekskrivningen har lika stor betydelse som när 

barnet börjar tala, och att det är mycket viktigt att hjälpa till och att uppmuntra denna 

aktivitet.  

Vi får absolut inte klanka ner på dem och påpeka felstavningar. Vi bekräftar hela tiden hur bra de 

har skrivit, och bryr oss inte om att de vänder på orden, utan förstärker istället när de vänder 

tillbaka orden och det blir rätt.   

 

Två av pedagogerna menar att lekskrivningen ofta börjar med att barnen skriver av sina 

namnlappar. Två intervjupersoner berättar också att barnen ofta hittar på egna sagor som de 

låtsas skriva ner och målar bilder till. Det förekommer också ofta att barnen frågar 
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pedagogerna hur vissa ord stavas. Då hjälper de till genom att skriva ordlappar, som barnet 

sedan skriver av. Även de på väggen uppsatta alfabeten tjänar som hjälp till barnen när de 

formar sina egna bokstäver. 

 

Respondenterna talar också om att barnen gärna lekskriver på datorerna. Det finns en dator 

per avdelning. En pedagog berättar att hon ofta skriver ord och meningar på ett papper, som 

barnen sedan använder som mall när de letar upp bokstäverna på tangentbordet. En annan 

intervjuperson talar om de språkpedagogiska program som finns installerade på datorn och 

som barnen gärna använder. En annan pedagog påpekar att vissa barn, speciellt de lite äldre, 

behöver större utmaningar än vad dessa relativt enkla program erbjuder. Hon säger också att 

hon tror att vissa barn har betydligt mer avancerade program hemma och att de uppfattar 

förskolans spel som barnsliga. Datorerna lockar dock till interaktion mellan barnen: 

Ofta är det kanske de lite äldre barnen som sitter där, och då kommer ju även de mindre och vill 

vara med och lekskriva. 

Ofta så samlas alla barn runt om den, sätter sig och leker vid datorn. 

 

Samtliga intervjupersoner är eniga om att den fysiska miljön är viktig, och att utformningen av 

densamma definitivt påverkar möjligheterna att stimulera och utveckla barns språkliga 

medvetenhet. En av pedagogerna formulerar sig så här: 

Den har också väldigt stor betydelse. Vi har alltid mycket saker överallt att prata och diskutera 

runt. På vår avdelning ser det inte ut som ett vardagsrum där hemma, vi är på jobbet för barnens 

skull. Det skall finnas massor av saker att upptäcka, att prata om och att fundera över. Och det 

roliga är att, trots att vi har så fruktansvärt mycket grejer, så räcker det att vi sätter in en pytteliten 

ny sak och barnen upptäcker det direkt och så pratar vi om den saken. 

 

Alla pedagogerna berättar att de försökt skapa olika ”pedagogiska rum”, eller åtminstone 

någorlunda avskilda hörn i ett rum, där barnen kan leka på olika sätt. Genomgående för alla 

avdelningar så ser man det stora barnantalet och de begränsade utrymmena som ett problem, 

eftersom det är svårt att skapa miljöer som medger att barnen kan leka i lugn och ro utan att 

störa varandra. Kreativiteten är dock stor, och alla gör det bästa efter de givna 

förutsättningarna för att skapa en så pedagogisk fysisk miljö som möjligt.  

 



42 

 

På alla avdelningar finns det ett utrymme, större eller mindre, för skapande verksamhet. Där 

finns bland annat skriv- och ritmateriel tillgängliga för barnen. En intervjuperson berättar 

vidare att de också har ett rollspelsrum, eller ”dockrum” som barnen säger, och en spelhörna 

samt en datorplats. Pedagogerna ser till att det alltid också finns spel och pussel tillgängliga 

för barnen, placerade på ett sätt att de själva kan komma åt dem. En av intervjupersonerna 

nämner att de skapat en mycket uppskattad miljö för avkoppling: 

Vi har haft lite förändringar i huset under en period, men vi har ett ”sinnesrum” som vi har använt 

jättemycket till de äldsta barnen, där vi har haft sagostunder varenda dag. Nu har det varit 

upptaget, för de har satt in en massa saker där, så då har vi fått vara i ett annat rum, men det är 

jätteskönt att komma in där. Ibland har vi bara hört på lite avslappnande musik och ibland läser vi 

en saga. 

 

Likaväl som man är medveten om vad som är en god fysisk miljö, så är man medveten om 

vad som är sämre, men av utrymmesskäl så kan situationen inte påverkas. En pedagog säger 

att de olyckligtvis tvingats placera datorn mitt i ett rum, vilket gör att användandet av den 

begränsas. Två pedagoger berättar att de inte lyckats skapa en läshörna som ger den 

avskildhet de önskar: 

Någon läshörna har vi inte. Vår plats som alltid finns på samma ställe är vår soffa. Men jag hade 

gärna sett att vi hade haft ett litet mer avgränsat rum där man kan stänga dörren omkring sig. Här 

får man göra det så mysigt det går, och jag menar inte att man inte kan läsa i soffan, men det är 

fem dörrar in till andra rum och det kommer nästan alltid någon som ”stör”, så det blir inte den 

”mysiga” läshörnan som jag vill ha. Att läsa en saga med inlevelse och få barnen med sig är svårt 

när det ideligen kommer in andra personer och stör. 

 

Vi har två fåtöljer och där är böcker och där är bandspelare, så att man kan sitta och mysa. Om vi 

hade haft ett lite avskilt rum så hade det varit bättre, för som det är nu så fungerar det inte att sitta 

och läsa en saga. 

 

Eftersom inomhusmiljön i vissa delar har sina begränsningar används utomhusmiljön som ett 

fullgott alternativ. Förskolorna i den här undersökningen är naturskönt belägna, och alla 

intervjupersonerna menar att de på olika sätt tar vara på detta faktum. En respondent förklarar 

att de har en planerad utedag per vecka och att de dessutom vid ytterligare två tillfällen gör 

utflykter i närområdet. Hon beskriver sina tankar omkring utomhusaktiviteter så här: 

Utomhusleken är jag ju väldigt glad för. För där kan jag se att hos oss är vi mycket ute, och har 

alltid så varit, och de lekarna som barnen har ute är helt skilda från de som de har inne. Och alla 
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dessa ord som finns utomhus. Barnen byter ofta grupp, mycket mer utomhus än inomhus. Man kan 

gå in i olika grupper och leka och få vara med mycket mer än inomhus. 

 

Två respondenter menar att det finns en skillnad mellan utomhus- och inomhusaktiviteter, 

speciellt när de gör utflykter bortom skolgården; 

Jag gillar ju att vara ute, så jag kan bara se fördelar. Det blir ett helt annat lugn för barnen när man 

går iväg. Då är inte alla 22 barnen på samma ställe samtidigt, utan det blir smågrupper på ett helt 

annat sätt, och man har möjlighet att småprata med några åt gången. Det blir mycket lugnare och 

bättre för alla parter. 

Ibland går vi iväg i olika grupper och så gör vi olika saker. Ibland får barnen ”bara vara”. Visst ska 

barnen få vara ifred och leka själva, och det finns det bättre möjligheter till ute tycker jag. 

 

Bortsett från den fria leken menar alla pedagoger att de även använder utemiljön i sina teman, 

fast på olika sätt. En pedagog tar upp sitt miljötema och förklarar att de under denna period 

vistades mycket i naturen. De diskuterade mycket med barnen om ord och begrepp som är 

kopplade till miljön. En annan intervjuperson återkopplar till sitt bokstavstema och berättar att 

de varje vecka gick samma utomhusrunda, men att det hände olika saker, kopplat till den 

bokstav de för tillfället arbetade med. En tredje respondent nämner att de alltid har 

målarmateriel med sig, färger och staffli, och att barnen älskar att måla av naturen. Hon 

berättar även att under cirka två dagar per termin så förlägger de hela verksamheten utomhus.  

Om avdelningarna har haft ett sagotema exempelvis, så händer det ibland att någon sagofigur 

dyker upp under utflykterna, och då berättas det sagor. Tre pedagoger berättar vidare att 

barnen ibland formar bokstäver och siffror när de är utomhus. Ibland sker det med 

naturmateriel och en intervjuperson berättar dessutom att hennes barn använt sina kroppar för 

att skapa bokstäver och ord på marken. Två respondenter tar också upp att de brukar ha 

faktaböcker med sig ut, både med fåglar, småkryp och med växter i, så att barnen kan hitta 

saker i naturen och forska i böckerna.  

 

Avslutningsvis i den del av intervjuerna som avhandlade de pedagogiska verktygen ställde jag 

frågan till intervjupersonerna om de arbetar med reflektion, antingen i arbetslaget eller 

tillsammans med barnen, och i så fall vilka erfarenheter de har av detta med avseende på 

stimuleringen av barns språkliga medvetenhet.  
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Alla respondenterna arbetar med någon form av reflektion och eftertanke. En av pedagogerna 

menar att reflektion är väldigt viktig i deras verksamhet. Under lunchmåltiden exempelvis, 

utvärderar och reflekterar vi alltid förmiddagens händelser tillsammans med barnen, berättar 

hon. Vidare förklarar hon, att det även händer att de återkopplar till någon utflykt eller 

liknande, särskilt när det är några av barnen som själva minns tillbaka och börjar berätta. Hon 

tar även upp vikten av att personalen reflekterar över verksamheten och genomförda 

aktiviteter. 

Även vi pedagoger reflekterar mycket tillsammans. Hur gick det och varför gick det som det gick? 

Vi speglar även detta på barnen, för vi är ju nyfikna på vad det tycker och vad de vill och hur de 

har upplevt olika saker. 

 

Ytterligare en pedagog beskriver att de ofta reflekterar tillsammans med barnen. I detta 

fall beskriver respondenten att de tar fram skapade alster från temaarbeten under 

samlingarna och låter barnen minnas tillbaka vad de gjort. Även i den egna planeringen 

av kommande års verksamhet tas dokumentationen från föregående år fram, och 

personalen reflekterar över vad som fungerade bra och vad som behöver förändras.  

 

Även en tredje respondent nämner att de ofta reflekterar i den dagliga verksamheten. 

Hon nämner att den rika förekomsten av spel, pussel och annan materiel ofta ger 

upphov till dialog och reflektion med barnen. 

 

Också den fjärde respondenten beskriver sig som en reflekterande pedagog. Både i sin 

relation till barnen och deras situation och med sina kollegor, berättar hon. I arbetslaget 

diskuteras ofta om den inslagna vägen är framkomlig, om de ser någon framgång hos 

barnen eller om de måste ändra någonting. Hon betonar slutligen att hon önskade att 

arbetslaget hade ännu mer tid för reflektion och utvärdering av verksamheten och hur 

det fungerar i barngruppen, eftersom hon anser att dessa samtal är mycket viktiga. 

 

På min fråga på vilket syfte pedagogerna har med reflektionen och hur de ser 

kopplingen till barns språkliga medvetenhet får jag lite olika svar. En pedagog menar att 

samtalet i sig självt bidrar till att barnens ordförråd ökar, men att de också medvetet 

använder reflektionen för att lära barnen att förstå att det finns skillnader mellan olika 

individers sätt att tycka och tala, och att detta är naturligt. 
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Man kan tycka olika men ändå respektera varandra. Man delger hur man tycker, hur man pratar 

och vem man är. Vi har haft barn med språksvårigheter, barn som stammar och barn med utländsk 

bakgrund – alla låter olika, men alla pratar utan att det är några bekymmer och de är helt 

accepterade. 

  

En annan pedagog menar att barnens egen reflektion är viktig, att de vågar avbryta när 

de inte förstår, att få hjälp att komma ikapp i tankebanorna, det är då barnen lär sig 

menar hon. 

 

 

4.3 Vi lka förhål ln ingssätt  intar pedagogerna för at t  st imulera och 

utveckla barns språkl iga medvetenhet i  förskolan?  

Alla pedagogerna talar om lekens och samtalets stora vikt för barns språkliga medvetenhet. 

De framhåller hur viktigt det är att ha ett korrekt språk, att använda rätt ord för saker, att 

variera sina formuleringar och verkligen vara språkliga förebilder för att vägleda barnen till 

ett brett ordförråd. Detta gäller självklart i samtal med barnen men även i diskussioner med 

kollegor eller andra vuxna där barnen lyssnar. I samtalet med barnet, där den vuxne är 

förebilden, är det viktigt att verkligen lyssna färdigt på barnet, ställa följdfrågor och 

utvecklande frågor, då lär sig barnet hur en dialog går till, menar en respondent. Även en 

annan intervjuperson förklarar att hennes erfarenhet är att om hon lyssnar på barnet, så lär sig 

barnet också att lyssna på henne. En pedagog påpekar vikten av att fånga barnperspektivet 

och lyssna in vad barnen är intresserade av, så att samtalsämnena blir intressanta för så många 

som möjligt; 

Jag lyssnar på barnen, vi pratar mycket ofta om det som barnen är intresserade av, och det gör vi 

för att då kan vi fånga alla känner vi. För är de inte intresserad av hur ett äpple är uppbyggt så bryr 

de sig inte, då är de tyst istället. Men tycker de att ”Honda” är trevligt, ja då pratar vi om Honda, 

för att alla ska prata och få talutrymme. 

 

En av intervjupersonerna berättar att några barn i hennes barngrupp tar verbalt ganska stor 

plats i den lilla gruppen, men när det kommer till situationer i storsamling så saknas modet att 

delta i diskussionerna. Hon förklarar sitt förhållningssätt så här: 

Vissa barn kan vara blyga i storsamling, men kan vara förbaskat tuffa i en mindre grupp och ska 

bestämma allt. Och där utmanar vi verkligen dem i storgruppen, eftersom vi vet att de har 

kapaciteten, de skall bara våga släppa loss och våga i den stora gruppen också. Om man inte vågar 

så räcker man ju aldrig upp handen, men då är vi uppmärksamma och frågar; Vad tycker du? På så 

sätt försöker vi få med alla. 
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Både i den fria och i den styrda leken menar samtliga pedagoger att det egna deltagandet är 

viktigt. Dels för att kanske väcka det initiala intresset, förklara och instruera hur leken går till, 

dels för att motivera de lite mer tillbakadragna barnen. Genom att föregå med gott exempel; 

”Vågar fröken så vågar jag!”, att berömma och att uppmuntra, så kan alla barnen få vara med 

på sina villkor. 

De lite mer tillbakadragna barnen får man hjälpa. Men man får hjälpa dem på ett sätt så att det inte 

blir jobbigt för dem. Har man den personligheten så kan man ju inte rå för det, men man får hjälpa 

dem så att de också vågar träda fram. De måste också förstå att de är vikiga, att andra lyssnar på 

dem.  

 

Även en annan intervjuperson berör sitt förhållningssätt när det gäller att hjälpa barnen; 

De lite blyga barnen behöver peppas mycket att våga för att kunna utvecklas. Så mitt 

förhållningssätt blir mycket att uppmuntra, berömma och pusha på. Det gäller ju även de som är 

lite längre komna i sin språkutveckling. 

  

En av respondenterna menar att pedagogen alltid måste inta ett förhållningssätt som bidrar till 

att skapa intresse hos barnet. Oavsett vilken uppgift som ligger framför barnet så skall fokus 

ligga på lust och glädje så att intresset väcks och kan bibehållas. Barnen skall stimuleras till 

aktiviteter på olika sätt, antingen genom att pedagogen tar initiativet, eller genom att till 

exempel skriv-, rit- och lekmateriel placerats på ett sådant sätt att barnen ser det själva och 

blir nyfikna. En annan pedagog är inne på samma spår vad gäller möbleringen i lokalerna; 

Vi lyssnar på barnen, vi observerar vad de gör och möblerar om därefter. Det skall finnas 

möjligheter för dem att kunna göra olika saker. 

 

Avslutningsvis under intervjuerna frågade jag alla respondenterna huruvida de såg några 

individuella egenskaper hos barnen som medfört att de utvecklats mer än sina kamrater i den 

språkliga medvetenheten. Jag märkte att detta var en reflektion som ingen av pedagogerna 

gjort, och svaren kretsade till en början mycket barnens naturliga nyfikenhet och hur de på 

olika sätt använder den för att aktivera barnen. En pedagog menade att det mesta i 

verksamheten handlar om att stimulera nyfikenheten och att få barnen att prova nya saker, att 

detta är ett viktigt medvetet förhållningssätt hos pedagogen.   

 

Respondenterna talar också om att barn som är mer framåt, tar mer plats i talrummet och 

kanske därmed stimulerar sin språkliga medvetenhet mer framför de barn som är mer 

dämpade. Men det behöver nödvändigtvis inte vara en absolut sanning att det är så;  
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Jag har ett barn som är väldigt tystlåtet, tycker inte om att stå i centrum. Men när hon väl pratar så 

är hon mycket utvecklad i sitt tal och sin språkliga medvetenhet. Man skulle ju kunna tänka sig att 

det är de lite mer framåt barnen som kommit längst i sin språkliga medvetenhet, men så är det inte 

alltid som jag ser det. 

 

Att just våga prata i storgrupp kan vara en fördel. Men det kan ju vara ganska många ord per 

minut, och inte så mycket innehåll. 

 

Samtliga pedagoger menar dock att de jobbar mycket för att blyga och osäkra barn skall få 

utrymme, att de också skall våga träda fram, få känna sig delaktiga och betydelsefulla. En 

pedagog beskriver så här hur de aktivt jobbar för att åstadkomma detta; 

Vi jobbar mycket med självtilliten, det är jätteviktigt hos oss, att våga. Och att våga i den stora 

gruppen också. När de kommer upp i skolan så måste de våga. Vi vill att de förstår att det inte 

finns någonting som är rätt och fel, utan att alla tankar är rätt. För det kan ju vara så att de är rädda 

för att säga någonting fel och att det är det som håller dem tillbaka. 

 

Några pedagoger berör också förhållandet mellan den språkliga medvetenheten och hur långt 

barnet kommit i sin sociala kompetens. Genom att inse hur man skall förhålla sig till sina 

kamrater och medmänniskor skapas fler möjligheter till givande diskussioner, vilket 

stimulerar språkutvecklingen. En pedagog är dock tveksam till vilket som kommer först, vad 

som påverkar vad; 

Har du social kompetens och kan ta kontakt, då har du ju redan ett språk. 

 

Utan undantag arbetar alla pedagogerna mycket aktivt och medvetet med att skapa trygghet 

och grupptillhörighet, två förutsättningar för att en god pedagogisk miljö skall uppstå. En av 

respondenterna sätter fingret på verksamhetens kärnpunkt; ”Men vi tror ändå att trivsel, 

trygghet och att ha roligt är det viktigaste för att utvecklas. Mår man inte bra, har man inte 

roligt och inte tycker det är kul, så står barnen rätt så still i sin utveckling. Då blir det ingen 

glöd!” 

 

 

5 Diskussion 

Syftet med min studie är att undersöka hur fyra pedagoger tänker och arbetar för att stimulera 

och utveckla den språkliga medvetenheten hos barn i förskolan. Mina huvudsakliga 

frågeställningar är vilka arbetssätt pedagogerna använder och vilka förhållningssätt de intar 

för att stimulera och utveckla den språkliga medvetenheten hos barn i förskolan. Jag kommer i 
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detta avsnitt att redogöra för de viktigaste resultaten och väga dem mot tidigare forskning och 

mina egna synpunkter. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Patel & Davidsson (2003) menar att kvalitet i en kvalitativ studie avser validitet och 

reliabilitet, men att reliabiliteten i den till skillnad från kvantitativa studier tar hänsyn till hela 

forskningsprocessen, och inte enbart resultatet. Vidare menar författarna att 

reliabilitetsbegreppet närmar sig validitetsbegreppet, vilket i den kvalitativa forskningen får 

en bredare innebörd än i den kvantitativa och kan istället uttryckas som till exempel 

”autenticitet eller förståelse” (Patel & Davidsson 2003 s. 103). 

 

Varför jag avstått från att komplettera studien med exempelvis en kvalitativ observation, beror 

på tidsaspekten. Den sammanlagda tid som skulle ha åtgått till förberedelser, genomförande 

och analys, fanns inte till mitt förfogande. Jag har i stället fokuserat att nå en hög kvalitet i 

min kvalitativa studie. 

 

För bedömningen av reliabiliteten i mina slutsatser och tolkningar bör nämnas att jag valt att 

hantera intervjuerna med förberedda frågeområden och endast ett fåtal förberedda specifika 

frågor. Det kan ha medfört att alla intervjupersoner inte fått exakt samma frågor, eller att 

frågorna har formulerats på olika sätt. Mina frågeställningar har också fått de olika 

pedagogerna att svara olika uttömmande på olika frågor. Genom att ha ställt frågorna i annan 

ordning kunde jag eventuellt ha fått annorlunda svar, eftersom associationsprocessen hos 

intervjupersonen då kunde blivit annorlunda. Detta medför att eventuella skillnader i 

intervjupersonernas svar inte skall övertolkas, utan kan bero på min brist i att inte ha ställt 

relevanta följdfrågor. Min egen förförståelse kan också ha medverkat till att jag vid något 

tillfälle inte har trängt tillräckligt djupt in i ett frågeområde. Samtidigt som den troligen också 

medverkat till att jag inom vissa områden inte har nöjt mig med det första intuitiva svaret, 

utan fortsatt att söka och hittat mer uttömmande förklaringar.  

 

Validiteten i mina resultat byggs upp av ett antal faktorer. Dels att jag verkligen undersöker 

rätt företeelse, vilket jag styrkt med relevant teorigrund, dels att jag använder en lämplig 

metod. Valet av kvalitativ intervju, utan triangulering, det vill säga att jag enbart använt en 

metod för datainsamling påverkar naturligtvis innehållsvaliditeten negativt. Samtidigt har 

mina intervjupersoner genom utbildning, fortbildning och lång erfarenhet av att arbeta med 
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stimulans och utveckling av barns språkliga medvetenhet, gett mig ett fylligt intervjuinnehåll 

att arbeta med. Genom att pedagogerna efter intervjun fick läsa igenom min utskrift av 

samtalet och underteckna den, verifierade de att jag i allt väsentligt uppfattat dem rätt. Att 

samtliga intervjuer genomfördes på plats i respektive förskolas verksamhet, gjorde att jag med 

egna ögon till viss del kunde verifiera många utav intervjusvaren, framför allt det som rörde 

den fysiska miljön (Jag är dock medveten om att detta inte är att jämföra med en kvalitativ 

observation).  

 

Vad gäller generaliserbarheten så bör följande beaktas: Urvalet av intervjupersonerna skedde 

genom analys av en kartläggning av barns språkliga medvetenhet enligt Bornholmsmodellen, 

som genomfördes i samtliga förskoleklasser på min skola. Alla fyra utvalda pedagoger 

samtyckte till intervjun, varför det inte finns något bortfall ur den aspekten. Jag anser att mina 

resultat kan anses som generella och representativa för pedagogers arbets- och 

förhållningssätt, men endast på avdelningar inom detta förskoleområde.  

 

 

Vad gäller begreppsvaliditeten så förklarade samtliga intervjupersoner att de hade vetskap om 

att den språkliga medvetenheten har stor betydelse för att barn lär sig skriva och läsa. Men det 

var ingen av respondenterna som kunde fylla begreppet språklig medvetenhet med hela det 

innehåll som exempelvis Tornéus (2008) beskriver. Det kan ha medfört att pedagogerna i 

vissa svar har avsett språklig uppmärksamhet (jmf Fridolfson 2008) eller språklig förmåga 

(jmf Svensson 1998) i några av sina svar. Om jag skulle göra om denna studie en gång till, så 

skulle jag inom vissa frågeområden ha varit mycket tydligare och grundligare i hur 

respondenterna kopplade sina svar just till den språkliga medvetenheten. 

 

 

 

5.2 Resultatd iskussion 

Inte så förvånande har jag funnit en fullständig enighet hos mina fyra intervjuade förskollärare 

att leken är av stor betydelse för stimulans och utveckling av barns språkliga medvetenhet. 

Skolverket har i Läroplan för förskolan, Lpfö98, fastslagit att den pedagogiska verksamheten 

skall ha sin grund i lek och att barns nyfikenhet att utforska och lära skall främjas. Detta är 

naturligtvis ingen av pedagogerna ovetande om, eftersom denna barnsyn är självklar idag. Inte 

desto mindre har jag fått belägg för att pedagogerna verkligen har tagit detta uppdrag och 

gjort målen till sina egna. Leken får mycket stort utrymme i verksamheten och det framhålls 
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att det är den lustfyllda lärsituationen som medverkar till barns mottaglighet för utvecklande 

stimulans. Pedagogerna menar att barnen snabbare lär sig det som de tycker är roligt och som 

de är intresserade av. Denna synpunkt delar förskollärarna med bland annat med Bertolani & 

Andersson (1998) som menar att det som barnet upplever som positivt på det känslomässiga 

planet skapar nyfikenhet och intresse. Lindö (2002) går så långt att hon säger att ”leken är 

förskolebarnens viktigaste kunskapsform” (Lindö 2002 s. 98) vilket också intervjupersonerna 

framför. Även Westerlund (2009) sätter en koppling mellan leken och barnets språkförmåga, 

och menar att dessa ger varandra näring och därför bör gå hand i hand. 

 

Respondenterna talar dels om den fria leken och dels om den styrda leken, men lyfter i båda 

fallen särskilt fram samtalet som berikande och stimulerande för barns språkliga medvetenhet. 

I leken är samtalet nästan alltid närvarande, antingen tillsammans med en vuxen eller med en 

kamrat som förebild, och barnet får därför många tillfällen att utveckla sin språkliga 

medvetenhet. När pedagogerna förklarar att de aktivt jobbar med att få barnen att inte bara 

prata utan att även lyssna, stämmer detta väl överens med Ekströms syn. Hon menar att 

”lyssnandet är en väsentlig del av dialogen och en förutsättning för meningsutbyte” (Ekström 

2004 s. 10).  

 

Samtalet som pedagogiskt verktyg används av alla pedagogerna, både i planerade aktiviteter 

och spontant. Samlingarna och matsituationerna nämns som två tillfällen där en medveten 

diskussion förs. Här uppfattar jag att pedagogerna ställs inför en stor utmaning när de ska låta 

alla barn få taltid och att verkligen låta lyssnandet vara viktigt. De stora barngrupperna, och 

vissa barns förmåga att ta stor plats, ställer krav på respondenterna att noga tänka igenom hur 

alla ska få komma till tals. Vissa barn måste dämpas något medan andra barn måste bjudas in 

i samtalen. Inte sällan, menar intervjupersonerna, tar de något pedagogiskt verktyg till hjälp. 

Det kan till exempel vara en handdocka eller någon form av språklek. Hälften av pedagogerna 

nämner ”Veckans ramsa” och ”Veckans sång” som två stående inslag som både fångar 

intresse och utvecklar barnens språkliga medvetenhet. Jag ser ett mycket medvetet arbetssätt 

när jag analyserar intervjuerna. Alla pedagogerna fokuserar på att skapa intresse och väcka 

barnens nyfikenhet. För som Eriksen Hagtvet (1990) poängterar, fångar man inte barnets 

intresse så finns det ingen förutsättning för en positiv lärsituation. 

 

På olika sätt använder alla pedagogerna datorer i arbetet att stimulera och utveckla barns 

språkliga medvetenhet. Någon nämner lekskrivningsmomenten, och att barnen lättare kan 
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skapa en bokstav på datorn eftersom de slipper det finmotoriska momentet med penna och 

papper. Även Trageton (2005) framhåller datorn som verktyg framför pennan som snabbare 

väg att lära sig skriftspråket. Alla respondenterna menar att datorerna ger upphov till 

diskussioner, problemlösning och samarbete mellan barnen. Den studie Alexandersson m.fl. 

(2001) gjort vad gäller parvis uppgiftslösning med hjälp av datorn, visar på en positiv 

inverkan på resultatet, och genom barnens konversation och interaktion stimuleras även den 

språkliga utvecklingen.  

 

När jag i intervjuerna undrar om, och på vilket sätt, de introducerar bokstäverna och dess ljud 

för barnen, får jag till synes väldigt skiftande svar. Men vid närmare eftertanke ser jag många 

likheter och en total samstämmighet i att bokstavslekarnas huvudsyfte inte är att lära barnen 

att läsa eller att skriva. De lite äldre barnen, som precis står inför att börja i förskoleklass, 

stimuleras och uppmuntras dock till detta när de själva visar intresse och nyfikenhet. Alla 

avdelningarna har alfabetets bokstäver uppsatta på något sätt, synliggjorda för barnen. 

Pedagogerna förklarar att detta ofta ger upphov till spontana samtal runt hur bokstäverna ser 

ut, låter och exempelvis vilka ord de kan kopplas till.  

 

Vad gäller hur pedagogerna jobbar med ordbilder finns också några skillnader, men 

gemensamt för alla avdelningarna är att barnen har lappar med sina namn. Andersson m.fl. 

(2000) menar att just sitt eget namn är en bra utgångspunkt för barnet att börja laborera 

ljudmässigt med, eftersom det är välkänt för barnet. Pedagogerna beskriver att barnen ofta tar 

fram sina namnlappar för att försöka avbilda bokstäverna när de lekskriver. Barnen ber också 

ofta respondenterna om hjälp med att skriva ordlappar som de sedan kan kopiera, antingen på 

papper eller med datorns hjälp.  

 

Ett annat område där pedagogerna är helt eniga om betydelsen för den språkliga 

medvetenheten gäller högläsning och kontakten med böcker. De förklarar att sagor, antingen 

lästa eller fritt berättade, trollbinder barnen. Andersson m.fl. förklarar att barnets fantasi 

stimuleras vid sagoläsning eller berättande och att de upplever ”ett regn av inre bilder” (2000 

s. 24), som blir ett mycket bra stöd för minnet när barnet sedan skall berätta självt. 

Intervjupersonerna menar också att när barnen har lärt sig sagornas struktur, så blir de oerhört 

kreativa i att hitta på egna sagor. Pedagogerna arbetar gärna med flanosagor, eller skapande 

av en saga till en färdig bild, där kopplingen mellan bild och berättelse också blir väldigt 

tydlig för barnen. Även vitsar bygger på en fast struktur och pedagogerna beskriver med 
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vilken glädje och inlevelse barnen berättar exempelvis Bellmanhistorier för varandra. Min 

tolkning av respondenternas svar är att de mycket medvetet skapar lustfyllda lärsituationer 

och hjälper barnen med de yttre ramarna för sagors och berättandets form. På detta sätt väcker 

de ett stort intresse och startar barnens kreativitet, som på ett lekfullt sätt lockas att prova sig 

fram i skapandet av egna sagor eller historier. Detta stimulerar och utvecklar deras språkliga 

medvetenhet, precis som bland annat Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir framhåller. Författarna 

menar att barn i tidig språkutveckling många gånger har lättare att återberätta än att skapa 

själva och därför är exempelvis vitsar och gåtor utmärkta pedagogiska verktyg (Eriksen 

Hagtvet & Pálsdóttir 2001). 

 

Den pedagogiska miljön, som skapas genom hur den fysiska miljön inreds och genom vilket 

pedagogiskt klimat som råder, har många likheter mellan respondenternas avdelningar. Vad 

gäller hur de inreder lokalerna så har alla efter bästa förmåga och fysiska begränsningar 

försökt att skapa avgränsade aktivitetsytor med pedagogiskt materiel som skall väcka 

nyfikenhet och locka till lek. Detta sätt att arrangera den fysiska miljön är ingen ny kunskap, 

utan finns väl dokumenterad i litteraturen (jfr Pramling Samuelsson & Sheridan 1999 och 

Eriksen Hagtvet 1990). 

 

Den begränsade fysiska ytan i lokalerna medför också att pedagogerna ofta förlägger 

verksamheten utomhus. De menar att detta också bidrar till att barnens språkliga medvetenhet 

ökar, eftersom utomhusaktiviteterna bland annat lockar till samtalsinnehåll som inte genereras 

inomhus, där de flesta föremål och aktiviteter efter hand blir mycket välkända för barnen. 

Denna tanke delar även Edwards (2008), som gärna ser att vi pratar med barnen om världen 

utanför, just av den anledningen. Författaren påtalar också vikten av att vårda sitt språk som 

pedagog, vilket alla mina intervjupersoner också uttryckligen påtalar. De vill också vara 

språkliga förebilder genom att benämna saker vid deras rätta namn och att arbeta mycket med 

synonymer för att barnen skall få ett brett ordförråd.  

 

I min intervju fann jag två olika synpunkter gällande synen på vad som ur ett barnperspektiv 

var mest effektivt för utvecklingen av språkmedvetenheten genom leken, och det gällde 

huruvida pedagogen skulle delta eller inte. Det avgörs i grund och botten av vilket 

förhållningssätt pedagogen väljer i den aktuella situationen. Det är i valet av förhållningssätt 

som pedagogen skapar det pedagogiska klimat barnet vistas i. Även Lindö (2002) menar att 

barnet måste ges en möjlighet att utan vuxennärvaro ibland bearbeta nyförvärvad kunskap och 
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att ”i den konkreta leken tränger barnet allt djupare in i verkligheten, det sker ett 

kunskapande” (Lindö 2002 s. 101).    

 

Samtliga respondenter talar om sig själva i termen av reflekterande pedagog. På olika sätt 

hjälper de även barnen att reflektera över sig själva och sitt lärande. På frågan hur detta 

påverkar barnens språkliga medvetenhet, fick jag bland annat svaret att samtalet i sig självt är 

berikande. En pedagog menar också att barnets insikt att det inte förstår en sak, och att det 

vågar påpeka det så att det kan få hjälp att komma ikapp i sina tankebanor, leder till att barnet 

utvecklas.   

 

Vetskapen om att självtilliten, självbilden och självkänslan är generellt viktiga för barnets 

lärande framhålls av Bertoloni & Andersson (1998) och Svavelryd (2007). Denna insikt visar 

alla pedagogerna att de har när de bland annat förklarar hur de medvetet undviker att påpeka 

felaktigheter när barnen exempelvis lekskriver. De bortser från felstavningar och felvända 

ord, istället förstärker de det positiva i att barnet provar sig fram. Samma medvetna inställning 

till självtilliten beskrivs när respondenterna jobbar med att få alla barn att våga delta i leken. 

De använder också olika metoder för att få barnen aktiva i diskussioner, både i den lilla och i 

den stora gruppen. Barn med något språkhinder stöds att ta samma plats i samtalen som 

övriga kamrater. Detta åstadkommer de genom vad jag upplever som ett stöttade, 

uppmuntrande, vägledande och empatiskt förhållningssätt men också genom att de vinnlägger 

sig om att vara goda förebilder. Jag anser, likt Öhman & Aspeli (2001), att detta kräver en 

närvarande pedagog, att man ser mötet med barnet som viktigt. Detta sker på det sättet att 

pedagogen måste vara känslosam, lyhörd och engagerad. Författarna menar att ”I 

vardagsarbetet är det i dessa små, unika möten mellan oss vuxna och de betydligt yngre 

människorna som pedagogiken tar sin början” (Öhman & Aspeli 2001 s. 65). Tyvärr säger 

mina intervjupersoner att de inte alltid hinner med att vara så nära varje barn som de skulle 

vilja. De menar att detta beror på barngruppernas ökande storlek och den otillräckliga tiden.  

 

Under intervjuerna beskrevs att pedagogernas barnsyn väl överensstämmer med intentionerna 

i Skolverkets uppdrag till förskolan (jfr Öhman 2006 s. 41). De arbetar medvetet och aktivt 

med att utmana, stimulera och utveckla barnens språkliga förståelse genom ett reflekterande 

förhållningssätt. De ger leken stort utrymme eftersom de vet att denna pedagogik leder till 

självförståelse och självständighet, två komponenter som är viktiga för barns stimulans och 
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utveckling av den språkliga medvetenheten. Som en av förskollärarna säger: ”Leken är viktig. 

Den är A och O”. 

  

 

5.3 Förslag t i l l  fortsat t forskn ing 

Under intervjuerna förklarar förskollärarna att de får hjälp utav en talpedagog när det gäller 

stimulans och utveckling av vissa barns språkliga medvetenhet. Jag tycker att det skulle vara 

intressant att studera om skillnaden mellan förskolläraren och talpedagogen enbart är den 

teoretiska kunskap som skiljer utbildningarna åt eller om det även finns någon skillnad i 

arbetssätt och förhållningssätt.  

 

Arbetet med att stimulera barns språkliga medvetenhet avstannar inte bara för att barnet börjar 

i förskoleklass. Jag skulle vilja undersöka hur överlämningsprocessen mellan förskola och 

förskoleklass ser ut för det enskilda barnet ur perspektivet språklig medvetenhet. Därefter 

vore det också intressant att studera hur förskoleklassen tar vid. Fortsätter de där barnet 

befinner sig, eller riskerar barnet att bromsas upp eller får ”börja om” i sin språkliga 

medvetenhet och vad får det i så fall för konsekvenser för barnet?  
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 Bilaga 1  

Huvudsakliga intervjufrågor 
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Inledande frågor 
Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

Har du någon annan yrkesbakgrund förutom förskollärare? 

Vilka utbildningar har du gått?  

När tog du lärarexamen? 

Hur länge har du jobbat på denna avdelning? 

Har du fått någon fortbildning i att stimulera barnens språkliga medvetenhet sedan du kom hit? 

Vad betyder begreppet ”språklig medvetenhet” för dig? 

 
Arbetssätt 
Hur arbetar du för att stimulera barnens språkliga medvetenhet? 

 

Pedagogiska verktyg 
Vilka pedagogiska verktyg använder du för att stimulera språkliga medvetenhet? 

Vad är din erfarenhet av dessa? 

 

Fysisk miljö 
Vad anser du om den fysiska miljöns betydelse för att stimulera barnens språkliga medvetenhet? 

På vilket sätt har ni tagit hänsyn till den språkliga medvetenheten när ni utformat den fysiska miljön? 

 

Förhållningssätt 
Hur ser du på din egen betydelse för barnens språkliga medvetenhet?? 

Vad har du för erfarenheter av olika förhållningssätt för att stimulera barnens språkliga medvetenhet? 

 

Individen 
Alla barn har olika förutsättningar för att nå språklig medvetenhet. Hur påverkar dessa skillnader ditt arbetssätt 

och förhållningssätt? 

 

Avslutande frågor 
Har du erfarenheter av andra metoder och arbetssätt som påverkar barnets språkliga medvetenhet? än de vi har 

talat om under intervjun? 
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 Bilaga 2  

Brev till intervjupersonerna 
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Institutionen för Pedagogik    2009-05-15 

Marina Byqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

I min utbildning till förskollärare återstår mitt examensarbete. Jag ämnar undersöka barns språkliga medvetenhet 

i förskolan och syftet med studien är att undersöka hur fyra pedagoger tänker och arbetar för att stimulera och 

utveckla barnens språkliga medvetenhet. 

 

Skolan har beslutat att använda Bornholmsmodellen i arbetet med barnens läs- och skrivutveckling. I en 

kartläggning av barnets språkliga medvetenhet som genomfördes i samtliga skolans förskoleklasser visade det 

sig att några barn, bl.a. från er förskoleavdelning, hade ett mycket högt utfall. Det väckte min nyfikenhet och jag 

skulle nu vilja ha ditt samtycke till en intervju, så att jag kan ta del av hur du tänker och arbetar med barnens 

språkliga medvetenhet. 

 

Jag kommer att genomföra samma intervju på fyra förskoleavdelningar inom kommunen och resultatet av min 

undersökning kommer att finnas i den rapport som skall presenteras vid min examen till höst. Rapporten blir en 

offentlig handling som du mycket gärna får ta del av. 

 

Ditt deltagande i intervjun är självfallet frivilligt. Du kan när som helst under processen välja att avbryta din 

medverkan.  

 

Intervjun beräknas ta ca 45 till 60 minuter. Som en bilaga till detta brev finner du de områden som jag kommer 

att vilja diskutera och höra dina synpunkter och tankar om.  

 

Resultatet av intervjun kommer inte att användas för något annat syfte än denna studie.  

 

I min undersökning tar jag hänsyn till de forskningsetiska principer som forskningsrådet inom Humaniora och 

Samhällsvetenskap antagit. Detta innebär till exempel att alla uppgifter du lämnar kommer att avidentifieras i 

min rapport, så att de inte går att härleda vare sig till dig eller till din avdelning. 

  

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Marina Byqvist 

Telefon: xxx-xxxxxx 

E-post:  xxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx 

 

 

 

 


