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”Medvetandet avspeglar sig i ordet, så som i en liten vattendroppe. 

Ordet förhåller sig till medvetandet som den lilla världen till den 

stora, som en levande cell till organismen och som atomen till 

kosmos. Så är det också medvetandets lilla värld. Det meningsfulla 

ordet är det mänskliga medvetandets mikrokosmos.” 

                                                                (Vygotskij, 1999: 474) 
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1 Inledning 
 

Vi är båda intresserade av hur barn lär sig och tar till sig språket. Under kursen ”Svenska 

språket – barns språkutveckling” hösten 2011 på Linnéuniversitetet växte intresset ännu mer. 

Eftersom en av oss arbetar på kommunal förskola och den andra på en montessoriförskola 

växte det fram en nyfikenhet hos oss om vilka skillnader och likheter det finns i det 

pedagogiska förhållningssättet mellan de båda förskolorna och vad detta får för konsekvenser 

för hur barn tillägnar sig språket. Vi är också intresserade av att jämföra arbetssätten och dra 

slutsatser kring vad vi kan lära av varandra och därigenom förbättra på våra egna förskolor. 

 

Bente Eriksen Hagtvet (2004), professor vid institutet för specialpedagogik vid Oslos 

universitet, skriver i boken Språkstimulering att om inte de nyfikna barnen möts av 

inspirerande och intresserade vuxna kan intresset och lusten hos barnet utvecklas till 

likgiltighet inför lärandet. Om barnet inte får språklig stimulering denna tidiga period, kan 

konsekvensen bli negativ för den språkliga utvecklingen menar författaren. Vi har kommit att 

intressera oss för hur vi kan inspirera och stimulera den språkliga utvecklingen på våra 

förskolor och denna undersökning är ett led i detta. Utvecklingen av ordförrådet hos tre- till 

femåringar ökar i snabb takt enligt Eriksen Hagtvet (2004), samt förmågan att förstå ordens 

innebörd. Då är det ännu viktigare att lärarna på förskolan ger barnen många ord och begrepp. 

Eriksen Hagtvet (2004) menar att studier visar att kring matbordet är den språkliga 

stimuleringen som mest aktiv men givetvis är alla situationer i vardagen viktiga för barns 

språkutveckling. Det är upp till varje pedagog att inspirera och entusiasmera barnen i deras 

språkutveckling. Det är också vårt ansvar som pedagoger att ta tillvara lusten och glädjen i att 

vilja lära och ta vara på barnets känsliga period för språk. 

 

Kristina Skjöld Wennerström är special-, lågstadie- och montessorilärare i förskola och skola 

och Marie Bröderman Smeds är special-, mellanstadie- och montessorilärare i förskola och 

skola. Numera arbetar de som rektor respektive biträdande rektor på en montessoriförskola. 

De har även skrivit en gemensam bok som heter Montessoripedagogik i förskola och skola. 

Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) menar precis som Eriksen Hagtvet (2004) 

att om vi inte tar tillvara de känsliga perioderna, som är en unik chans för barnet att utveckla 

en färdighet, blir inlärningen vid ett senare tillfälle svårare för barnet. Därför ser vi det som 

synnerligen viktigt att stimulera barns språkutveckling i förskolan. Jörgen Frost (2009), 

professor i specialpedagogik vid Oslo universitet, skriver i sin bok Läsundervisning och 
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läsutveckling att barn som har kompetenta människor i sin närhet, både andra barn och vuxna 

i hemmet och på förskolan, tar till sig färdigheter i skriftspråket genom samspel och 

interaktion. Dessa kompetenta människor ska finnas till hands när barnet intresserar sig för 

skriftspråket och inspirera för vidare utveckling samt vara delaktig i samspelet i det talande 

språket. Precis som Frost (2009) menar Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth 

Mellgren och Lars-Erik Olsson (2006) i sin bok Barn upptäcker skriftspråket att det är i 

samspel med andra som barn lär sig. Inger Fridolfsson (2008), som utbildar lärare och är aktiv 

i ett forskningsprojekt som behandlar läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet 

betonar i sin bok Grunderna i läs- och skrivinlärning vikten av att tala med barnen för att 

stimulera den språkliga utvecklingen. Förskolans lärare har en viktig roll i hur 

förskolebarnens språkliga utveckling inspireras, till exempel genom att samspela med barnen. 

Författaren menar att talspråket utvecklas när barnen samspelar med andra och får språklig 

uppmuntran och stimulans. Margareta Öhman (2007) som är barnpsykolog och har bedrivit 

olika utvecklingsarbeten vad gäller barns språk-, lek- och empatiförmåga i förskolan, menar 

att det är i dialogen och interaktionen samt i leken, som den språkliga kompetensen utvecklas. 

 

Uppsatsens disposition är uppdelad i tre huvudavsnitt: metod, forskningsöversikt och resultat. 

I det första avsnittet beskrivs metodvalet för uppsatsen som är enkät. I andra avsnittet beskrivs 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. I sista delen redovisas 

enkätsammanställningarna, resultat med analys, diskussion och till sist en sammanfattning. 
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2 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att vi vill jämföra likheter och skillnader i arbetet med läs- och 

skrivinlärning inom kommunal- och montessoriförskoleverksamhet, samt hur pedagogerna 

förhåller sig till den nya reviderade läroplanen. 

 

Vilka likheter och skillnader finns mellan kommunal förskola och montessori vad gäller läs- 

och skrivinlärning? 

 

Hur tar montessori- och kommunala förskolor tillvara barns nyfikenhet på språket? 

 

Hur arbetar man med läs- och skrivinlärningen på kommunal respektive montessoriförskola  

med tre- till femåringar?  

 

Hur förhåller man sig på montessoriförskola och kommunal förskola till läroplanen? 

 

Hur arbetar förskolorna med implementeringen av den nya läroplanen, Lpfö 98 reviderad 2010, 

vad gäller språket? 
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3 Metod 
 

Här beskriver vi metoder vi har använt för att försöka få svar på frågorna som vi ställt, samt 

berättar om hur vi har utfört vår undersökning. 

 

3.1 Metodval 

Författarna Patel och Davidsson (2011) som i många år har undervisat i forskningsmetodik på 

Linköpings universitet, skriver i sin bok Forskningsmetodikens grunder, att det finns olika 

tillvägagångssätt för att bestämma sig för hur betydelsefull information ska samlas in, när 

man ska utföra en undersökning. De olika tillvägagångssätten kan till exempel vara 

dokument, observationer, intervjuer och enkäter. Vilken metod vi bestämmer oss för är 

beroende av våra frågeställningar, hur mycket tid vi har och vilka medel vi har. Vi väljer den 

metod som kan ge de bästa svaren på frågorna menar Patel och Davidsson (2011). 

 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning är enligt Patel och Davidsson 

(2011), att en kvalitativ undersökning har fokus på informantens funderingar och tankar om 

det bestämda ämnet, exempelvis kvalitativa enkäter och intervjuer och analyser som är 

tolkade. I en kvantitativ undersökning är frågorna strukturerade och man har ofta ett bestämt 

frågeformulär som utgångspunkt. Det Patel och Davidsson (2011) menar med en kvantitativ 

studie är en undersökning som medför mätningar och statistiska analys- och 

bearbetningsmetoder. 

 

Trost (2007) författare till olika böcker, bland annat Enkätboken är fil. dr och professor i 

sociologi vid universitetet i Uppsala. Trost (2007) menar att om vi till exempel vill förstå hur 

individer tänker och diskuterar, samt hitta mönster, är en kvalitativ undersökning att föredra. 

Om vi däremot till exempel vill veta hur många som tycker si eller så eller hur allmänt något 

är, är den kvantitativa att föredra. 

 

Vi är i vår studie intresserade av informanternas åsikter och tyckanden och då krävs det enligt 

Patel och Davidsson (2011) öppet ställda frågor, som till exempel hur och vad frågor så 

informanten kan svara med egna ord. Frågorna handlar om ett speciellt ämne men de är 

ställda så att informanten kan svara flexibelt. Med utgång från detta valde vi en kvalitativ 

undersökning. Utformningen av enkäter har enligt Patel och Davidsson (2011) många gånger 
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bestämda svarsförslag, det vill säga de är strukturerade. Det är inte den strukturerade 

varianten vi är ute efter, utan en enkät med öppet ställda frågor eftersom vi är intresserade av 

pedagogernas åsikter och tankar om tidig läs- och skrivinlärning. Trost (2007) menar att man 

med enkätens hjälp kan få fram detta. Enligt Patel och Davidsson (2011) är syftet med 

kvalitativa studier att få fram en mer djupgående kunskap än den bredare och mer ytliga 

kunskap som vi får fram av kvantitativa metoder. 

 

Vi kallar den ena förskolan för ”kommunal förskola” och den andra för ”montessoriförskola” 

och vi har valt att skriva uppsatsen helt gemensamt, det vill säga även metod och resultat.  

 

3.2 Missivbrev  

Patel och Davidsson (2011) hävdar att det endast finns ett sätt att skapa motivation hos 

informanten om vi har valt att skicka ut enkäter, och det är med hjälp av missivet (brev som 

följer med enkäten). I missivbrevet berättar man vem man är, vad syftet är och att man 

behöver informantens hjälp med att svara på frågorna som är underlag för uppsatsen. Man 

berättar också att uppgifterna är anonyma, inga namn på lärare eller förskolor kommer att 

nämnas i uppsatsen samt att det är frivilligt att deltaga. Förhoppningen är att informanten 

känner att hans/hennes information är viktig och att han/hon svarar på frågorna, eftersom det 

endast är missivbrevet som kan motivera informanten enligt Patel och Davidsson (2011). 

Även Trost (2007) håller med om detta. 

 

3.3 Deltagarna i vår undersökning och beskrivning av förskolorna 

Vi valde att intervjua sex pedagoger. Tre pedagoger som arbetar på tre olika kommunala 

förskolor och tre pedagoger som arbetar på tre olika montessoriförskolor. Pedagogerna har 

varit verksamma i yrket i olika antal år men det är inget som har påverkat vårt urval. För 

enkelhetens skull har vi valt att döpa pedagogerna med en bokstav och en siffra. 

 

 K1 – En kvinnlig förskollärare i 25-årsåldern som har arbetat i yrket i cirka 4 år. 

Barnens åldrar är från tre till fem år. 

 K2 – Två kvinnliga förskollärare i 40-årsålder som har arbetat i yrket i cirka 15 år. 

Barnens åldrar är från tre till fem år. 

 K3 – En kvinnlig förskolechef i 40-årsåldern som är förskollärare/lärare från början. 
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 M1 – En kvinnlig montessoripedagog i 40-årsålder som har arbetat i yrket i cirka 15 

år. Barnens åldrar är från tre till sex år. 

 M2 – En kvinnlig montessoripedagog och förskolelärare i 35-årsålder som har arbetat 

i yrket i cirka 10 år. Barnens åldrar är från tre till sex år. Kvinnan arbetar även som 

föreståndare för förskoleverksamheten på samma förskola. 

 M3 – En kvinnlig montessoripedagog och förskolelärare i 40-årsåldern som har arbetat 

i yrket i cirka 20 år. Barnens åldrar är från tre till sex år. 

 

Kommunal förskola 1, ligger i ett bostadsområde med närhet till stranden och till stora 

grönområden i en mellanstor stad.  Där finns två småbarnsavdelningar (ett till tre år) med 17 

barn på ena avdelningen och 16 barn på den andra avdelningen. På de två syskonavdelningar 

(tre till fem år) går det 22 barn på den ena och 21 barn på den andra avdelningen. Sammanlagt 

arbetar tolv pedagoger på förskolan. En pedagog som arbetar på syskonavdelningen svarade 

på enkätfrågorna. 

 

Kommunal förskola 2, består av tre fristående byggnader som ligger i ett bostadsområde med 

stora fina grönområden i en mellanstor stad. I vardera byggnad finns en småbarnsavdelning 

med 16-17 barn som är ett till tre år och en syskonavdelning med 21-22 barn mellan tre och 

fem år. På varje avdelning arbetar tre pedagoger. Pedagogerna som svarade på enkätfrågorna 

arbetar på syskonavdelningen. 

 

Kommunal förskola 3, består av tre avdelningar med närhet till både skogen och stranden i en 

stor stad. Det finns en småbarnsavdelning (ett till tre år) och två syskonavdelningar, på varje 

avdelning går det 20-25 barn och 3-5 pedagoger på varje avdelning. Det var förskolechefen 

som svarade på enkätfrågorna. 

 

Montessoriförskola 1, som är en friskola, ligger intill en park i en medelstor stad. Området 

består mest av småhus, hyres- och bostadsrätter. Det går 35 barn på förskolan och det finns 

två småbarnsavdelningar (ett till tre år) med 7 barn på varje avdelning samt en 

syskonavdelning (tre till sex år) med 21 barn. Det arbetar 10 lärare på förskolan. En lärare 

som arbetar på syskonavdelningen har svarat på enkätfrågorna. 

 

Montessoriförskola 2, som är en friskola, ligger i en större träddunge i en mindre by. Området 

består av villor. Det går 52 barn på förskolan. På småbarnsavdelningen går det 16 barn och på 
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syskonavdelningen 36 barn. Det arbetar 13 pedagoger på förskolan. Förskoleläraren som 

också är föreståndare, har svarat på enkätfrågorna och hon jobbar på syskonavdelningen. 

 

Montessoriförskola 3, är en friskola som ligger i en medelstor stad med närhet till skogen. 

Området kring förskolan består av flerfamiljshus och villor. På förskolan går det drygt 90 barn 

som är fördelade på två småbarnsavdelningar (ett till tre år) och tre syskonavdelningar (tre till 

sex år). En lärare på syskonavdelningen har svarat på enkätfrågorna. 

 

3.4 Genomförande 

Vi började med att läsa relevant litteratur samtidigt som vi formulerade enkätfrågorna. 

Informanterna kontaktades per telefon och blev tillfrågade om de kunde tänka sig att svara på 

enkätfrågorna. Därefter skickades enkäterna tillsammans med missivbrevet ut till de 

pedagoger som vi tidigare hade tagit kontakt med, tre montessoripedagoger och tre pedagoger 

på kommunal förskola.  

 

Vad gäller tillförlitligheten enligt Patel och Davidsson (2011) kan vi knappast kontrollera den 

på förhand. Det vi kan göra i förväg är att se till att frågornas utformning är tydlig så att de 

inte kan missförstås. Vi kan också testa enkäten på exempelvis våra arbetskolleger, då ser vi 

om de har förstått frågorna så som vi hade tänkt oss menar Patel och Davidsson (2011). 

Författarna menar att inte förrän vi har sett resultatet kan vi uttala oss om tillförlitligheten när 

det gäller enkäter. 

 

Patel och Davidsson (2011) menar att forskaren själv får besluta om hur man vill bearbeta 

inkommen empiri, av den orsaken att det inte finns någon speciell metod att tillgå. Den 

empirin som vi har insamlat ska vi kategorisera, komprimera och arbeta med för att få svar på 

våra ställda frågor menar Patel och Davidsson (2011). Vi klippte ut frågorna och svaren för att 

sedan lägga våra inkomna svar under respektive fråga. Vi tyckte vi fick en bra helhetssyn och 

översikt genom att göra på detta sätt. Efter sorteringen använde vi datorn och började 

systematiskt med fråga ett och skrev in alla inkomna svar i ett dokument. Sedan arbetade vi 

med fråga två och skrev in svaren i ett annat dokument och så vidare med alla frågorna. 

Samtidigt som vi skrev in svaren i dokumenten plockade vi ut citat från texterna och dessa 

placerade vi i ett eget dokument. Det kanske låter omständigt men det var ett bra sätt för oss 

att sätta oss in i svaren genom att skriva in svaren i dokumenten. 
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3.5 Etiska övervägande 

Vi har tagit del av och följer, de forskningsetiska principer som gäller enligt Vetenskapsrådet 

(2005 reviderad 2011) genom att fingera alla namn såsom personer, förskolor och städer, vi 

har informerat informanterna om vårt syfte med undersökningen och om att det är frivilligt att 

deltaga. I den humanistiska - samhällsvetenskapliga forskningen finns det fyra överordnade 

etikregler som vetenskapsrådet har skrivit. Det första kravet är informationskravet som 

innebär att den som forskar ska informera sina informanter om studiens syfte. Det andra 

kravet som är samtyckekravet betyder att det är frivilligt att delta i undersökningen. För 

konfidentialitetskravet som är det tredje kravet, gäller att forskaren fingerar alla namn på till 

exempel personer och förskolor. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att 

all inhämtad information om enskilda individer bara får användas i forskningssyfte. 
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4. Bakgrund 
 

4.1 Vad säger Lpfö 98/10 om läsning och skrivning? 

Vi lutar oss mot den reviderade läroplanen för förskolan eftersom den beskriver förskolans 

mål som de ska sträva mot. Språket är kanske vårt viktigaste kommunikationsmedel och om 

vi inte lär oss hur vi ska nyttja det och hur det är uppbyggt kan det lättare uppstå konflikter 

mellan människor. 

 

Språket är en förutsättning för att lära sig nya saker. Detta innebär att förskolan medvetet 

måste arbeta med barnens språkutveckling eftersom det står så här i Lpfö 98/10: ”Språk och 

lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” (Lpfö 98/10:7). Detta håller 

vi med om eftersom många barn från fyraårsåldern och framåt blir intresserade av läsning och 

skrivning är det viktigt att vi lärare utvecklar vår kunskap om läs- och skrivinlärning så vi kan 

möta barnet när intresset visar sig. 

 

Lpfö 98/10 nämner bland annat lust, nyfikenhet och det lustfyllda lärandet vid ett flertal 

tillfällen och det står till och med att det lustfyllda lärandet ska vara en grund för 

verksamheten. Detta förstärker ännu mer hur viktigt det är att vi lärare kan möta barnet när det 

kommer in i någon intresseperiod som till exempel läs- och skrivintresset. Nedan följer några 

citat som exempel på lust, nyfikenhet och det lustfyllda lärandet: I Lpfö 98/10 står det under 

utveckling och lärande att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet 

och sin lust samt förmåga att leka och lära.” (Lpfö 98/10:9). Läroplanen betonar det lustfyllda 

lärandet och menar att verksamheten ska gynna och locka fram nyfikenheten och lusten att 

lära. ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska 

verksamheten.” (Lpfö 98/10:9). 

 

Att behärska ett språk och lära sig att interagera med andra är synnerligen viktigt och i leken 

får barnet möjlighet till detta. Vi anser att leken utgör en viktig del i barnets lustfyllda lärande 

och i Lpfö 98/10 står det: ”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 

och lösa problem.” (Lpfö 98/10:6). 
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4.2 Den kommunala förskolan 

På den kommunala förskolan arbetar pedagogerna efter Lpfö 98, som är en läroplan som 

Utbildningsdepartementet gav ut 1998 och som blev reviderad 2010.  Den reviderade 

läroplanen började gälla 1 juli 2011. Det som är förskolans uppdrag är att ”Förskolan skall 

lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för 

alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där 

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” (Lpfö 98/10:4). 

 

Barngrupperna kan se olika ut beroende på hur förskolan arbetar utifrån barnens ålder. Det 

traditionella är att det finns småbarnsavdelningar för barn mellan ett och tre år och 

syskonavdelningar för barn mellan tre och fem år. Barn lär och utvecklas bäst i ett tillåtande 

klimat som präglas av glädje och ömsesidig respekt.  På den kommunala förskolan försöker 

de att utgå från barnens intresse och behov under dagen, och ser självklart till att allt material 

finns tillgängligt för barnen. Barnen ska inte behöva be om hjälp varje gång de vill aktivera 

sig med något utan pedagogerna finns med som ett stöd om de skulle behöva hjälp. På de 

kommunala förskolorna finns det mycket av Vygotskijs teorier och hans tankesätt finns med i 

pedagogernas arbete med barnen. Vygotskij anser att alla barn har en skapande ådra i sig, så 

som alla människor. Han menar vidare att ”barnet är socialt från början och språket fyller en 

social funktion genom dialog med andra människor. Genom andra lär man känna sig själv.” 

(Vygotskij, 1999:11) 

 

4.3 Maria Montessori 

Enligt Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) föddes montessoripedagogikens 

grundare, Maria Montessori år 1870 i Italien. Montessori växte upp i en medelklassfamilj och 

hon var enda barnet. Montessori utbildade sig först till ingenjör men hon insåg sedan att det 

var medicin hon ville studera. År 1896 blev Maria Montessori Italiens första kvinnliga läkare. 

Montessori fick en tjänst på universitetets psykiatriska klinik i Rom och där kom hon i 

kontakt med barn som var mentalt handikappade. Dessa barn var placerade på en vuxenklinik 

och fick ingen som helst stimulans. Montessori observerade barnen och hon blev synnerligen 

uppskakad över hur barnen hade det på sjukhuset. Montessori ansåg att barnen behövde 

skolor som var anpassade för dem och hon var fast besluten att hjälpa barnen. De franska 

läkarna Jean Itard (1775-1838) och Edouard Seguin (1812-1880) hade framställt material som 
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tränade olika sinnen samt skrivit olika arbeten om utvecklingsstörning, vilka Montessori 

studerade.  

 

4.4 Montessoriförskola  

För en del elever handlar lärandet kanske om en mix av både auditivt (genom att lyssna och 

diskutera) och visuellt (genom att läsa och iaktta) lärande. Vissa barn lär sig lättast genom att 

ta i och känna på saker d.v.s. taktilt/kinestetiskt lärande. På montessoriförskolor finns bland 

annat konkret språkmaterial där barnen till exempel kan känna på sandpappersbokstäver, då 

alla bokstäver är gjorda i sandpapper på träplattor. Barnet kan på så vis känna bokstävernas 

form och samtidigt säga bokstavens ljud. Montessori kallade händerna för ”den mänskliga 

intelligensens verktyg” (Montessori 1992:35). Hon menade att med hjälp av händerna 

upptäcker barnen omvärlden och praktiskt är det ju också – du bär ju alltid händerna med dig. 

Sandpappersbokstäverna är ett steg i barnets språkutvecking. Barnet kan med hjälp av sitt 

pek- och långfinger känna bokstävernas form och samtidigt säga bokstavens ljud. Detta ger 

barnet känsel-, muskel-, syn- och hörselminne menar Skjöld Wennerström och Bröderman 

Smeds (2008). Författarna menar vidare att om vi följer barnets egen utveckling kommer 

skrivning före läsning. 

 

Allt montessorimaterial går från det kända till det okända och från det konkreta till det 

abstrakta, så gör även läsmaterialet. Det ljudenliga språkmaterialet är det första läsmaterialet 

som barnet träffar på. Barnen är från fyra år och uppåt. Det finns små askar med föremål och 

ordkort eller bilder och ordkort. Barnet läser ordkortet och parar ihop det med föremålet. 

Andra läsövningar är till exempel små böcker, ordlistor som hänger lite varstans i rummet och 

hemligheter. Nästa steg är ord med kort vokal och så småningom det ljudstridiga materialet 

som är uppbyggt på samma sätt som det ljudenliga materialet vilket skapar trygghet hos 

barnet menar Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008). Enligt Skjöld Wennerström 

och Bröderman Smeds (2008), anser Maria Montessori att först när barnet själv kan läsa en 

notis från någon annan, har barnet en fullständig läsförmåga (total reading).  
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5 Forskningsöversikt 
 

Här redogör vi för den forskning som vi har tagit del av och som vi ser relevant för vårt 

arbete. Detta är också det teoretiska utgångsläget för uppsatsen. Det finns många teorier om 

barns läs- och skrivinlärning. Vi bestämde oss för att fördjupa oss i Jean Piagets och Lev 

Vygotskijs teorier, samt skillnaderna mellan teorierna. Dels för att montessoriförskolan är 

inspirerad både av Piaget och Vygotskij och dels för att kommunal förskola är inspirerad av 

Vygotskij och arbetar enligt hans synsätt. Nedan följer en presentation av Piaget och 

Vygotskij 

 

5.1 Piaget 

Enligt Håkansson (1998) är Piaget, (fransk psykolog), en representant för kognitivisterna som 

utgår från hur utveckling av kunskap visar sig hos individen. Hans inlärningsteori bygger 

även på vad som skulle kunna vara medfött. Piaget menar även att barnet själv inhämtar 

kunskap genom någon sysselsättning. Kognitivisterna fokuserar sig på lärande av ord och 

begrepp. Piaget skiljer på inlärning som hänger samman med specifika färdigheter och 

utveckling som handlar om allmänna tankeprocesser. Dessa två processer hör ihop menar 

Håkansson (1998). Hon skriver vidare att Piaget menar, för att ett barn ska kunna inhämta 

kunskap måste det ha kommit till ett visst utvecklingsstadium och att denna inlärningsprocess 

växlar mellan assimilation (barnet bearbetar intryck om omgivningen) och accomodation 

(barnet integrerar nya intryck i tidigare insikt om omvärlden). Piaget menar också att 

inlärningen är en summa av någon aktivitet och att barnet måste agera mot världen omkring 

dem. Genom barns nyfikenhet och aktivitet upptäcker de själva saker och arbetar sedan 

laborativt. Det var viktigt att barnen var aktiva och att det fick förståelsen genom att göra.  

 

Svensson (2009) har bestämt sig för att benämna Piagets teori för konstruktivistisk på grund 

av att Piaget gör gällande att barnen genom olika aktiviteter tillägnar sig kunskaper. Det som 

kännetecknar ”den konstruktivistiska teorin är uppfattningen att strukturerna och processerna i 

den kognitiva utvecklingen påverkar individen på samtliga utvecklingsområden – språket 

intar alltså inte någon särställning.” (Svensson 2009:30). Detta betyder att grundpelaren för 

den språkliga utvecklingen är den kognitiva utvecklingen och grundpelaren för den kognitiva 

utvecklingen är det som barnet erfar fram till år ett med hjälp av rörelse och sina sinnen menar 

Svensson (2009). Genom att barnet använder sina sinnen, till exempel känner på saker, lär det 
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sig efter hand hur omvärlden ser ut. När barnet så småningom för samman sina erfarenheter 

och upplevelser så utvecklas dess tänkande. Enligt den kognitiva teorin lär sig barn språk 

genom erfarenheter med hjälp av sina sinnen. Svensson (2009) menar att de erfarenheter som 

barnet förvärvar leder vidare till en kognitiv utveckling, vilken i sin tur leder till språklig 

utveckling och interaktion. Den språkliga interaktionen leder till ännu en kognitiv förmåga 

och därmed blir intellektet ett stöd för barnet i språkutvecklingen. Barnet tar till sig språket 

beroende på var i utvecklingen det befinner sig. Piaget har valt att studera den inre kognitiva 

mognaden och erfarenheten. Piaget hävdar att barnet måste ha den kognitiva förutsättningen 

innan det kan tillägna sig begrepp. Om barnet är i en känslig period tar det till sig mer i 

språkutvecklingen än om inputen kommer vid ett annat tillfälle menar Håkansson (1998) och 

Svensson (2009) 

 

5.2 Vygotskij  

Vygotskij, (rysk psykolog), är precis som Piaget engagerad i barnets kognitiva utveckling och 

håller även med Piaget i många av hans åsikter vad gäller barns lärande av språket menar 

Håkansson (1998). Svensson (2009) menar att Vygotskij är den som i första hand 

representerar den sociokulturella teorin. Teorin heter sociokulturell för att Vygotskij menade 

att den sociala interaktionen var vägen till den mentala förkovran. Något som skiljer de båda 

psykologerna åt är att Vygotskij hävdar att interaktionen är A och O för språkutvecklingen 

och begreppsbildningen och genom samspel med andra lär barnet sig språket, skriver 

Håkansson (1998) och Svensson (2009).  

 

Vygotskij kallar den längd mellan barnets språknivå till den nivån som ligger strax över för 

den proximala utvecklingszonen. Här ligger barnets utvecklingspotential menar Håkansson 

(1998). 

 

Människan kan inte ses skild från kultur. Var vi befinner oss 

påverkar vilka vi är. Det finns ingen kulturbefriad intelligens. Det 

finns ingen medfödd läsfärdighet. Det finns inget medfött språk. 

Det som finns är en fantastisk hjärna som gör det möjligt för oss att 

utveckla intellekt, läsförmåga och språk – om världen erbjuder 

sådana möjligheter. I en värld utan böcker uppstår ingen 

läsfärdighet. I en värld utan kommunikation uppstår inget språk. 

                                                                  (Strandberg 2006:20) 
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Vygotskij har som åsikt att ingen individ är befriad från kultur eftersom var vi än lever, blir vi 

påverkade och det gör oss till den vi är menar Strandberg (2006). Strandberg (2006) menar 

vidare att Vygotskij hävdar att läsfärdigheten inte är naturligt medfödd det vill säga språket är 

inte medfött.  Vygotskij menar att med vår fenomenala hjärna har vi de bästa 

förutsättningarna att utvecklas både vad gäller vår förmåga att läsa, lära oss språk och växa 

intellektuellt, under förutsättning att vår miljö omkring oss ger oss chansen. Det går inte att 

frambringa någon läsfärdighet om det inte finns några böcker och vi får inget språk om vi inte 

kommunicerar menar Strandberg (2006). 

 

Strandberg (2006) menar vidare att barns språklärande hänger samman med de glosor som 

brukas i gemenskaperna mellan dem som talar. Om barnen ska ha möjlighet att utveckla ett 

gediget språk måste det tidigare ha förekommit rika och utvecklande samtal. Barnen behöver 

kulturella tecken (begrepp och betydelsefulla ord) hävdar Strandberg (2006). Enligt 

Strandberg (2006) finns det i svenska skolor och förskolor en vilja att fånga upp barnet och 

starta på den utvecklingsnivån som barnet befinner sig på och att placera barnet i centrum. 

Denna tanke förmodas ha uppstått när man har försökt göra lärandet förståeligt och spännande 

för barn. 

 

Även om Piaget och Vygotskij var samstämmiga i många viktiga frågor ställs de gång på 

gång emot varandra. Båda två hade en åsikt om att förnuftet och intellektet stärks och 

utvecklas när barn interagerar med andra och med miljön. De hade också samma åsikt om att 

barnets egen sysselsättning och handlingskraft utvecklar både förnuftet och intellektet genom 

inre arbete och genom att dela med sig av sina lärdomar med andra. 

 

5.3 Läsmetoder och skrivmetoder 

Valet av läs- och skrivinlärningsmetod kanske inte alltid är så lätt för läraren, men vi anser att 

det är viktigt att läraren har insikt i olika metoder för att kunna möta barnet när intresse för 

läsning och skrivning visar sig. Enligt Fridolfsson (2008) och Montessori (1992) ska man utgå 

från det enskilda barnets behov och dess förutsättningar för att hjälpa barnet med inlärningen. 

Enligt Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) menade Montessori att barnet ska 

vara i centrum och få utvecklas i egen takt, på sin egen nivå och utifrån sin egen förmåga och 

läraren ska observera barnet och ta vara på de känsliga perioderna. Fridolfsson (2008) och 
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Liberg (2006) menar vidare att det är viktigt att vara medveten om att barn är olika och den 

metod som passar för det ena barnet kankse inte passar för det andra barnet. Därför menar hon 

att lärare inte är tvungna att följa ett pedagogiskt förhållningssätt eller en metod, utan 

observera och upptäcka vad varje barn behöver. 

 

5.3.1 Olika nivåer för läs- och skrivutveckling 

Enligt Fridolfsson (2008) är språket indelat i olika nivåer och det är naturligtvis betydelsefullt 

att ha kunskap om dessa för att få reda på barnets språkliga förmåga. De nivåer som betyder 

mest för läsutvecklingen är den fonologiska nivån, den semantiska nivån samt den 

grammatiska nivån menar Fridolfsson (2008). Enligt Fridolfsson (2008), Svensson (2009), 

Liberg (2006) och Hagtvet (2004), handlar den fonologiska nivån om språkets ljud samt om 

förmågan att urskilja ljud som finns i språket. Fridolfsson (2008) och Hagtvet (2004), gör 

gällande att den fonologiska systematiken oftast är fullt utvecklad vid fyra till femårsåldern, 

men givetvis inte hos alla barn.  

 

Den semantiska nivån behandlar uttryck, fraser, ord och relationerna mellan ord.  Barnets 

ordförråd ökas och utvecklas rejält åren innan det börjar skolan och både Fridolfsson (2008) 

och Hagtvet (2004), menar att det är besvärligt att bedöma barnets passiva och aktiva 

ordförråd. Det beror också på vilken undersökning man har gjort. Författarna säger att en 

tvååring har ett aktivt ordförråd på cirka 50 ord medan en fem-sexåring kan cirka 1 200-2 000 

ord. Det passiva ordförrådet för en fem-sexåring bedöms vara ungefär 8 000 - 13 000. När 

barnet går i skolan kommer det att lära sig ungefär 3 000 ord per år. Det är inte säkert att 

orden betyder samma sak för ett barn och en vuxen, ofta har ordet en bredare (överextension) 

innebörd för barnet. Enligt Fridolfsson (2008), Hagtvet (2004), Svensson (2009) och Liberg 

(2006), lär barnet sig nya ord bäst genom att tala och interagera med individer som brukar ord 

som har sin placering några nivåer högre än barnets samt genom att läsa olika texter. När 

barnet läser har orden en självklar plats och genom att samspela och tala lär barnet sig orden i 

dess rätta sammanhang. Fridolfsson (2008) menar att för att barnen ska förstå orden och 

kunna förvara dem i långtidsminnet måste barnet uppleva orden. 

 

De grammatiska regler som vi har i vårt språk kan delas in i två grupper; den syntaktiska 

nivån är bestämmelser som styr ordningsföljden mellan orden och den morfologiska nivån är 

de bestämmelser vi har för hur orden ska böjas. Vissa barn, som är morfologiskt svaga böjer 
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inte orden eller hör inte skillnad på olika böjningar. Enligt Fridolfsson (2008), Hagtvet (2004) 

och Svensson (2009) behöver vi inte rätta barnen om de till exempel böjer något ord fel. Vi 

ska dock givetvis tala korrekt så barnen så småningom tar efter det vi säger. Om barnet har 

någon svaghet inom den syntaktiska nivån kanske det hoppar över vissa småord, till exempel 

om barnet säger hoppa hage kan det mena, jag vill hoppa hage.  

 

Fridolfsson (2008) redogör för läsutvecklingens olika nivåer och hon menar att läsningen 

består av två delar, avkodning och läsförståelse, dessa två delar är av stor betydelse för att 

läsningen ska kunna fungera på ett bra sätt. Om avkodningen är automatiserad kan barnet 

fokusera sig på att förstå innehållet i texten.  Om avkodningen inte är automatiserad kan det 

bli slitsamt för barnet. Då finns det risk att barnet upplever läsningen som tråkig eftersom det 

inte får någon behållning av boken. Enligt Fridolfsson (2008) och Svensson (2009), finns det 

olika utvecklingslägen (strategier) som avkodningen kan passera (pseudoläsning, logografisk 

läsning, fonologisk läsning, (alfabetisk läsning), ortografisk läsning). För att läraren ska 

kunna upptäcka vilka strategier barnet nyttjar är det nödvändigt att ha kunskap om dessa olika 

utvecklingslägen. Det är inte så att läsinlärningen följer en viss strikt mall poängterar 

Fridolfsson (2008) och Svensson (2009) utan strategierna kan brukas samtidigt. 

Pseudoläsningen (skenläsning) betyder att barnet härmar vuxnas beteende vid läsning, det vill 

säga barnen låtsasläser och låtsasskriver.  

 

Den logografiska läsningen handlar om att känna igen till exempel reklamskyltar och 

logotyper som GB och IKEA menar Fridolfsson (2008) och Svensson (2009). Det är ordet 

som bild, det utmärkande särdraget barnet känner igen. Ihopljudning av ord har barnet ännu 

inte lärt sig och det har ännu inte knäckt läskoden menar Fridolfsson.   

 

När barnet använder sig av den fonologiska lässtrategin har det knäckt koden för alfabetet. 

Barnet ljudar ihop bokstäver till ord och vet också att varje bokstav representerar ett ljud. Från 

den logografiska strategin till den fonologiska är en stor förändring för barnet och läraren kan 

bjuda på helt andra utmaningar än tidigare. När barnet läser fonologiskt innebär det att det har 

kännedom om anknytningen mellan bokstav (grafem) och ljud (fonem). Syftet med den 

fonologiska läsningen är att barnet kan läsa många ord trots att det inte känner till eller 

kommer ihåg alla ljud men det vet att alla bokstäver representerar ett ljud. Detta är en 

möjlighet för barnet att läsa ord som det inte har mött förut Frost (2009) menar att man på 
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förskolorna kan stärka den fonologiska medvetenheten genom att låta barnet skriva tidigt och 

genom olika språklekar. 

 

Liberg (2006) redogör för ljudtekniken, ett slags läsande i tidigt skede. Den går ut på att 

barnet lär sig bokstavens namn, lär sig formen på bokstaven och att alla bokstäver har ett eget 

ljud. Barnet ska försöka lyssna på ljuden i ordet och på så sätt höra ordet som det läser. Liberg 

(2006) kallar denna strategi för grammatisk läsande och när barnet börjar med denna metod är 

de nära att knäcka koden. 

 

5.3.2 Syntetisk metod – ljudmetoden 

Ljudningsmetoden, även kallad för syntetisk läsinlärningsmetod, utgår från delarna, bokstäver 

och bokstavsljud menar Fridolfsson (2008) och Svensson (2009). Internationellt heter 

metoden Phonics. Bokstavsljuden ljudas ihop till ord och vidare till meningar. Detta är den 

vanligaste metoden för läsinlärning. Barnen övar in bokstäverna och dess ljud och så 

småningom blir detta automatiserat. Enligt Fridolfsson (2008) är ljudningsmetoden väldigt 

strukturerad och barnen lär endast in ett ljud och en bokstav i taget, vilka lärs in noggrant.  

Fridolfsson (2008) och Svensson (2009) menar vidare att skrivinlärningen sker parallellt med 

läsinlärningen och tanken är att barnet ska ljuda bokstaven samtidigt som de skriver den. 

Detta gör man för att barnet ska förstå och binda samman ljud och bokstav.  

 

I montessoripedagogiken gör barnet något liknande, de känner på sandpappersbokstäver 

samtidigt som de säger ljudet för bokstaven. Enligt Fridolfsson (2008) och Svensson (2009) 

har ljudningsmetoden blivit ifrågasatt av många kritiska personer och blir så fortfarande. En 

anledning är att man anser att metoden är för teknisk och kan bli svårbegriplig och att det 

finns risk för att läsningen blir mekanisk. Det som kan hända är att barnen inte förstår 

meningen med att kunna läsa och att de inte uppfattar läsningen som något lustfyllt. Andra 

kritiker menar att metoden har ett begränsat ordförråd och att arbetsgången, som är väldigt 

strukturerad, dessutom är för mycket styrd av läraren. Kritikerna menar att med anledning av 

ovanstående kan man inte ta tillvara barns lust, nyfikenhet och glädjen i att lära sig läsa menar 

Fridolfsson (2008). Även om ljudningsmetoden har fått mycket mothugg har man sett att den 

hjälper barn som man anar kommer att få svårigheter med att lära sig att skriva och läsa, och 

även de barn som har en långsammare läsinlärningstakt. Ljudningsmetoden är enligt 

Fridolfsson (2008) en mycket strukturerad metod och det är just vad dessa barn behöver för 
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att lyckas bra med läsinlärningen. I och med att man arbetar så planmässigt med inlärningen 

av bokstäverna och ihopljudningen ger det barnen en säkerhet i både stavning och avkodning. 

Detta är den främsta styrkan i ljudningsmetoden menar Fridolfsson (2008). 

 

Läsinlärning är komplext eftersom vi inte ännu vet vad som fordras, Svensson (2009) 

uttrycker det så här: ”Vad som krävs för att lära sig läsa är inte klarlagt utan vi kan konstatera 

att läsning är en komplex aktivitet” (Svensson 2009:121). 

 

5.3.3 Bornholmsmetoden 

Fridolfsson (2008) skriver om Bornholmsprojektet som man genomförde i slutet på 1980-talet 

på Bornholm. Med i projektet var bland andra Ingvar Lundberg, professor emeritus och 

läsforskare. Man ville ta reda på om barn i förskoleklass, genom strukturerade övningar av 

språklig medvetenhet, blev hjälpta i sin kommande läsinlärning. Under ett läsår tränade 

barnen 20 minuter dagligen, fem dagar i veckan. Projektet klargjorde att elever som var svaga 

och fick den här strukturerade träningen klarade sig med större fördel, än de elever som var 

svaga i kontrollgruppen och inte fick denna strukturerade träning. En annan positiv aspekt 

som man fann i projektet var att de barn som inte befann sig i någon riskzon för att få problem 

med läsinlärningen, fick i träningen chansen att lägga märke till formsidan av språket genom 

att lyssna på till exempel rim och ramsor. Förskoleklassbarnen besvärades inte av glosornas 

innehåll och det är också detta som är en del av syftet med projektet menar Fridolfsson 

(2008).  

 

I Lundbergs bok (2007) Bornholmsmodellen – vägen till läsning – språklekar i förskoleklass, 

redogör han för hur man med hjälp av leken tränar barns språkliga medvetenhet som 

författaren menar är en betydelsefull förutsättning för läsinlärningen. Enligt Lundberg (2007) 

har språklekarna en gynnsam inverkan på läsinlärningen, samtidigt som lusten och intresset 

inför språkinlärningen stärks. Språklekarna arrangeras i fem grupper; lyssna lekar, rim och 

ramsor, meningar och ord, stavelser och fonem. 

 

Enligt Fridolfsson (2008) är en del forskare (Eriksen Hagtvet) kritiska och tycker att den 

fonologiska biten tar för stor plats i förskolan och de kritiska rösterna menar att man istället 

skulle satsa mer på språkets innehåll och sätt att fungera. Kritikerna trycker på att det är mer 

betydelsefullt att förskolan satsar på att stimulera förmågorna att tala och förstå verbal 
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kommunikation. Enligt Mattingly (1972) i Svensson (2009) är inte språklig medvetenhet lika 

med språklig förmåga. Barnen kan ha en stor språklig förmåga även om det inte har någon 

språklig medveteenhet. Barnet hänger med och förstår det som sägs, det kan också själv 

samtala även om den språkliga medvetenheten inte finns. 

 

5.3.4 Analytisk metod 

Den analytiska metoden som också kallas för ordbildsmetoden som innebär att man har ett 

holistiskt sätt att se på läsinlärningen det vill säga man börjar med helheten som är en enkel 

text, sedan analyseras språkljuden och bokstäverna. Den analytiska metoden är en variant av 

ordbildsmetoden och skillnaden mellan dem är att i den analytiska metoden får barnen en 

klarare vägledning av pedagogen, vilket också gör att processen i läsinlärningen är mer 

pedagogstyrd. 

 

Liberg (2006) hävdar att forskningen om de traditionella läsinlärningsmetoderna, 

helordsmetod (kallas även för ordbildsmetod) och ljudmetod enats i en kompromiss. 

Forskarna menar att man ska kombinera helordsmetoden och ljudmetoden. Orsaken till detta 

är att man som läsare pendlar mellan bokstavsljuden (delarna) till helheten och från helheten 

till delarna, menar Liberg (2006).   

 

Det finns en engelsk-amerikansk variant, Whole Language, och poängen är att barnet raskt 

ska få en förståelse för att innehållet i texten har en meningsfull betydelse samt något som den 

vill berätta för oss. Man jobbar med barnnära texter det vill säga sådant som barnet har 

erfarenhet av från sin vardag. Barnen väljer själva hur de vill lära sig att läsa. Mycket tid 

avsätts till egen läsning, det är inte meningen att barnen ska undervisas, utan genom att de 

själva läser ska de också så småningom själva koppla systemet om avkodning. Man tränar inte 

barnets fonologiska medvetenhet (kunskap om språkets ljudsida), inte heller vilken 

förbindelse bokstäver och fonem har. Enligt Fridolfsson (2008) menar företrädarna för Whole 

Language att ljudning hindrar förståelseprocessen för barnet. 

 

5.3.5 LTG – Läsning på talets grund 

Läsning på talets grund, LTG, är en analytisk metod som Ulrika Leimar införde på 1970-talet. 

Leimar (1974) anser att det är betydelsefullt att barnen kan se sammanhangen mellan det som 

sker utanför skolan och kunskaperna de tar till sig i skolan. Poängen i metoden är att samtalet 



   23 

är basen för utvecklingen av språket. Undervisningen ska anpassas så att den passar alla barn 

på olika nivåer hävdar Leimar (1974). Det är angeläget att till exempel barnens teckningar är 

med i läsinlärningen menar Leimar (1974) och att barnen är med och lyssnar, tittar och får 

ljuda med när texten tillverkas samt att läraren utgår från de ord och begrepp som ligger nära 

barnet. Barnet görs medveten om att ett ord består av olika ljud och så småningom kan barnet 

se kopplingen mellan bokstäver och ljud, skriven text och talande ord anser Leimar (1974). 

Enligt LTG - metoden får barnet en stegrande insikt för hur ljud och bokstav hänger samman 

och hur skrivspråket fungerar. Leimar (1974) menar också genom att använda sig av barnets 

text uppfattar det att deras berättelse har en mening. Parallellt med barnets läsinlärning tränas 

också enligt LTG – metoden fri skrivning. 

 

5.3.6 Lekskrivning 

Ellneby (2003) menar att en del barn visar intresse när de ser och känner igen sitt eget namn 

nerskrivit på papper. Vidare menar Ellneby (2003) att den kinestetiska och det visuella 

kunnandet användes av barnen när de skriver och på så sätt stimuleras läs och 

skrivinlärningen för barnen. I förskolans värld så är inte målet att få barnen att använda sig av 

lekläsning för att de ska lära sig läsa. Det viktigaste målet är att de lär sig språket genom ordet 

som står på papperet och när barnet pratar så förstärker ordet och talet varandra. Man kan 

använda sig av namnlappar där pedagogerna skriver olika namn på vardagliga saker och visa 

dem för barnen när de hör ordet sägas, då förstärks ordet när de ser bokstäverna på 

namnlappen. 

Enligt Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson (2006) så studerar barnen oss vuxna när vi 

läser och skriver, sedan gör de likadant när de ska skriva och läsa. När de ska skriva håller de 

i pennan och tittar ner på papperet samtidigt som de drar en massa streck, och berättar oftast 

vad de skriver. Oftast säger de att andra ska vara tysta precis som vuxna gör. När de läser 

pekar vissa barn fingret på papperet samtidigt som de läser/hittar på, några barn bläddrar 

väldigt fort genom boken, några berättar vad de ser på bilden. Oftast vill de barn som läser att 

det ska vara tyst och lugnt runt omkring dem när de läser själva eller för andra. När barnen 

läser så gör de det väldigt fort eller så pratar de väldigt fort när de gör det. 
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5.3.7 Det bästa från olika metoder 

Liberg (2006) kom i sin undersökning fram till att barn som på egen hand lär sig läsa har olika 

strategier. Författaren kan se problem med undervisningen av läsinlärning på traditionellt sätt 

eftersom alla barn förväntas lära sig ihopljudningen först och dessutom samtidigt. Liberg 

(2006) och Montessori (1992) menar att skrivningen kommer före läsningen och att 

ihopljudningen (det grammatiska läsandet) kommer senare, om barnen själva får välja. Detta 

är enligt Liberg (2006) de stora skillnaderna mellan barnets egna sätt att lära sig läsa och 

skriva, och det traditionella sättet. Enligt Liberg (2006) bör den syntetiska och den analytiska 

metoden betraktas som att de kan komplettera varandra i stället för som två motsättningar. 
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6 Pedagogernas förhållningssätt 
 

Enligt Svensson (1995) är det både viktigt att pedagoger tar sig tid och visar sitt intresse när 

de samtalar med barnen, och att de leker med språket tillsammans för att ge barnen en bra 

grund att stå på i språkutvecklingen. När barnen ser att de vuxna engagerar sig i olika 

språklekar och att de ser att de vuxna tycker språket är kul, så blir barnens möte med 

skriftspråket mer intressant och roligare. Genom att pedagogerna börjar leka med språket 

redan på förskolan så får barnen lättare att lära sig skriva och läsa, då de har kommit i kontakt 

med språket på ett lekfullt sätt och blivit lite mer medvetna om hur språket fungerar från 

grunden.  Det står i läroplanen för förskola att ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman 

liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje 

barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen.” (Lpfö 98/10:7). 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver om hur viktigt det är att ha en bra 

verksamhet med mycket pedagogiska material för att stimulera barns tal och så att barnens 

läs- och skrivutveckling utvecklas hela tiden. Barnen utvecklas olika snabbt så det gäller att se 

vart barnet befinner sig och ge dem de verktyg som behövs för att erövra skriftspråket. Detta 

förespråkar Montessori (1998) också. 

Enligt Eriksen Hagtvet (2004) är det grundläggande att pedagogerna är medvetna om hur 

mycket språket stimuleras i samspelet i den dagliga verksamheten på förskolan, så att de 

lättare kan använda sig av sin egen kunskap i den pedagogiska omgivningen för att hjälpa 

barnen. Det är betydelsefullt att ”Respekten för barnet är grunden för pedagogernas 

förhållningssätt och deras syn på barns utveckling och lärande. För att utveckla ett medvetet 

förhållningssätt behöver pedagogerna reflektera över sin egen syn på barn gentemot 

läroplanens kunskapssyn samt reflektera över hur detta kommer till uttryck i det praktiska 

arbetet med barnen”. (Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan 2005:26). 

 

Allt i montessoripedagogiken genomsyras av respekt för barnet men också för allt levande 

och vår miljö. I montessoriförskolans förberedda miljö finns förutsättningarna för hur barnen 

ska kunna utvecklas, både kunskapsmässigt och psykiskt. Läraren presenterar något för barnet 

och sedan måste hon visa stor tillit till barnens egen drivkraft och dra sig tillbaka för att lämna 

barnet ifred och att observera. Barnen känner på så sätt att läraren visar respekt för dem 
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genom att visa att barnens arbete är viktigt. De barn som blir behandlade med respekt och får 

vara det barn som de är blir trygga vuxna samhällsmedborgare menar Skjöld Wennerström 

och Bröderman Smeds (2008).  
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7 Lekens betydelse för läs- och skrivinlärning 

 

Precis som det står i Lpfö 98/10 menar Vygotskij att leken är ett bra medel för barn att lära sig 

olika saker på. Enligt Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (1999) uttrycker sig 

Vygotskij så här: ”Enligt Vygotskij är leken ett sätt både för yngre och äldre barn att utveckla 

sin omvärldsförståelse och närma inlärning till utveckling.” (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren 

och Olsson 1999:77). Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (1999) menar att när man 

observerar barn i deras lek ser man att den ofta genomsyras av vad man arbetar med på 

förskolan. Barnen leker oftast att de är pedagoger eller någon av de vuxna som de har 

omkring sig hemma. Det är viktigt att vi vuxna fångar upp och är delaktiga i barnens lek så att 

vi kan utveckla deras språkstimulering. Detta kan vi göra genom att ställa frågor så att barnet 

får tänka till lite på egen hand och att man inte ger dem rätt svar direkt utan uppmuntrar det 

till att diskutera sig fram till svaren tillsammans. 

 

Liberg (2006) betonar vikten av att leka med språket, till exempel genom rim och ramsor 

vilket författaren menar kan vara en ingång till läsning och skrivning. Ett annat sätt att leka 

med språket kan vara att spela spel på datorn och sällskapsspel. I lekens modell övar och lär 

sig barnet väldigt mycket av den grammatiska basen som ingår i undervisningen av 

ljudningen menar Liberg (2006). Precis som Liberg (2006) betonar Skolverket (2005) också 

lekens betydelse för inlärningen och de menar att ”Leken utgör grunden i barns utveckling 

och lärande. Det är därför viktigt att personalen organiserar verksamheten så att barnen ges 

rikligt med tid, rum och material för olika former av lek samt ger dem upplevelser som 

stimulerar fantasin, kreativiteten och förmågan att leka. Använder leken som ett medel såväl i 

arbetet med barngruppen som i arbetet med enskilda barns utveckling och lärande.” 

(Skolverket 2005:27).  

 

Strandberg (2006) menar att när barn leker så ger de sig in i leken utan att förstå den språkliga 

formen, men använder sig av den ändå. I leken använder sig barn av olika verktyg, roller, 

meningar för att undersöka något som det inte har en aning om. Genom detta sätt lär de sig att 

undersöka det tillsammans med sina kompisar eller med vuxna, vilket är den huvudsakliga 

förutsättningarna hur barn utvecklar sitt lärande i lek. Enligt Strandberg (2006) är det barnen 

själva som bestämmer vilka lekregler som gäller i deras fantasifulla lek som utformas under 

tiden av just barnen. Det finns två viktiga förmågor som barnen lär sig, barns tänkande om hur 
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leken ska vara och att barnen lägger märke till saker som tidigare hänt tämligen osett. 

Vygotskij ger exempel på hur två flickor, fem och sju år gamla som är systrar, en dag yttrar 

sig emellan; ”Låt oss leka systrar.” (Strandberg2006:160). ”Det kan synas lite märkligt men 

genom att systrarna leker systrar kan de fästa uppmärksamheten på det som annars, i det 

verkliga livet passerar ouppmärksamheten för dem; att de är systrar. De kan i leken undersöka 

vad det innebär att vara systrar.” (Strandberg, 2006:169). Något som är en bra aktivitet för ett 

abstrakt tänkande är sagor, där sagorna står för den fantasifulla världen som gör att barnen 

kan leva sig in i sagofigurernas magiska roller. Genom berättelser, filmer och sagor stimuleras 

barns skapande leksituationer, och det utvecklas regler i barns tänkande när de föreställer 

olika figurer i leken. Får barnen lära sig detta i förskolan så får de det lättare för att lära sig 

läsa, skriva, räkna och att skapa samt iscensätta teorier om hur de önskar leva sitt liv menar 

Strandberg (2006).  

 

Svensson (1995) menar att för att ge barnen en språkutveckling måste de vuxna prata med 

barnen och föra intressanta och utvecklande samtal hela tiden. Även när barnen leker ska de 

vuxna vara delaktiga och leka med orden så barnen lär sig olika språkliga uttryckssätt. ”Barn 

som fått leka med språket tillsammans med intresserade vuxna kommer att intressera sig för 

skriftspråket och uppleva kontakten med skriftspråket som naturligare.” (Svensson 1995:12). 

Vidare menar Svensson (1995) att när de vuxna leker med språket tillsammans med barnen 

och visar sig engagerade, blir barnens intresse för skriftspråket mer naturligt. Därför är det 

viktigt att låta barnen använda sig av språklekar så de tillsammans kan upptäcka språkets 

formsida, som är att se språket ur en annan synvinkel och som hjälper dem vid läs- och 

skrivinlärningen. Under lekens gång kommer barnen att uppleva och höra olika språkljud som 

består av små komponenter. Enligt Svensson (1995) är detta förberedandesätt något som vi 

kunde förväntas ta tillvara på ännu mer för att hjälpa barnen i deras läs- och skrivinlärning.  

Fridolfsson (2008) menar att ”Orden måste följaktligen upplevas för barnet för att innebörden 

ska förstås och för att de ska kunna lagras i långtidsminnet.” (Fridolfsson, 2008:26).  Enligt 

Svensson (1995) är det viktigt att när barn pratar och de säger fel, ska man bara säga det rätta 

utan att påpeka felsägningen i ordet. Pedagoger måste visa en bra attityd när barnet lär sig nya 

saker med språket, det viktigaste är att man har roligt tillsammans. 

 

Enligt Lindgren och Modin (1994) beror framgången i läsinlärningen i hög grad på hur 

mycket barnen har utvecklats i sin språkliga medvetenhet. Förskolan och föräldrarna har 

gemensamt ett betydelsefullt åtagande att uppfylla. Författarna säger så här; ”genom att tidigt, 
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i lekens form, stimuleras till språklig medvetenhet lotsas barnet på ett mjukt sätt in i 

språklandet och får en grund att stå på inför den kommande läsinlärningen” (Lindgren och 

Modin 1994:11). Således med hjälp av olika språklekar som barnet tycker är festliga, kan vi 

genom leken stödja det i dess språkliga utveckling. Samtidigt vidgas barnets kunskaper om 

språket inför läsinlärningen i skolan menar Lindgren och Modin (1994). För att barnet ska 

vidga sitt ordförråd ska man som vuxen läsa regelbundet och lite längre fram samtala om vad 

som blivit läst och vad som händer i boken. På detta sätt får barnet se hur språket är uppbyggt. 

Barn utvecklar sin språkliga medvetenhet när de får lyssna på berättelser och sagor samt ”Det 

är ett sätt för barnet att gradvis närma sig det distanserande språket, att förstå att handlingen i 

sagan skiljer sig från här och nu.” (Lindgren och Modin 1994:14).  

 

Barn erövrar omvärlden genom leken. När barn utforskar och 

försöker förstå sig själva och sin omvärld sker det oftast genom 

lek. Det går därför knappast att skilja lek och lärande. I leken 

utforskar barn sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och 

kommunicerar med andra. I leken upptäcker barn sina förmågor 

och intressen. Genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, 

motoriskt och intellektuellt. Lek och lekfullhet bör därmed ses som 

en betydelsefull dimension i allt lärande.  

                               (Pramling Samuelsson och Sheridan 2006:83)  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) betonar lekens betydelse för språkutvecklingen 

som exempelvis kommunikation med andra, där barnen måste berätta på ett sätt så andra 

vuxna och barn förstår. Barnen använder sig också av till exempel gester, olika tonfall och 

rörelser vilket gynnar utvecklingen av den kommunikativa kompetensen menar Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006). När intresset för skriftspråket synes i leken menar Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) att det är lägligt att på ett lustfyllt, konkret och i ett 

meningsfullt sammanhang, ta upp skriftspråket. 
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8 Resultat 
 

Här kommer vi att redovisa enkätsvaren som vi har fått av tre pedagoger som arbetar på 

kommunal förskola och tre pedagoger som arbetar på montessoriförskola. Efter 

svarsredovisningen analyseras svaren.  

 

Vi kommer att jämföra svaren mellan förskolorna för att förtydliga likheter och skillnader 

mellan kommunal- och montessoriförskola. 

 

8.1 Enkätfråga 1 

Hur har ni på förskolan arbetat med att implementera Läroplanen, Lpfö 98 reviderad  

2010, i verksamheten och hur har den inspirerat arbetet tillsammans med barnen? 

 

Traditionell förskola: 

K1 berättar att samtliga barn har varsin barnpärm där barnens utveckling och lärande synliggörs. 

Ibland är barnen med och sätter ord på sin egen utveckling, det vill säga de berättar vad de har 

upplevt exempelvis kring ett foto. Det som visas i barnpärmarna är kopplat till läroplanen. Detta 

för att det blir synligt både för barnen men också för deras föräldrar (kanske t.o.m. för syskon). K1 

berättar vidare att ”Genom barnpärmarna får vi som pedagoger fram vad som intresserar och 

motiverar barnen, det är där vi fortsätter vårt arbete tillsammans med barnen. Vi ställer oss frågor 

som: Vad var det som intresserade barnet? Hur kan vi vidareutveckla detta/aktiviteten? Vilket mål 

ska vi nu synliggöra? Pärmarna finns synligt på avdelningen och barnen sitter ofta i soffan och 

tittar samt diskuterar tillsammans, både barnen emellan men även tillsammans med oss 

pedagoger.”. K1 berättar vidare att alla avdelningar på förskolan har en läroplanstavla för att 

synliggöra vad som händer på avdelningen. Detta är en verksamhetsdokumentation som ligger till 

grund för Qualis som synliggör vad pedagogerna arbetat med och vad som behöver utvecklas mer, 

medan barnens pärmar är individuella dokumentationer. På tavlan synliggörs vad de arbetat med i 

verksamheten och dessa är givetvis också kopplade till läroplanen. På arbetsplatsträffar har alla 

pedagoger suttit i smågrupper och diskuterat hur de skulle föra in den nya reviderade Lpfö 98.  

 

K2 skriver att de kopplar dokumentationer till läroplanen som pedagogerna synliggör på väggen, 

barns dokumentationer i pärmen där pedagogerna gör tydliga kopplar till Lpfö 98. Med 

pedagogernas ökade medvetenhet och kunskap av Lpfö 98 fångar pedagogerna upp och inspirerar 
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barnen. En tilltalande inne- och ute miljö ger nyfikna barn. All personal har varit aktiva i 

diskussioner i hur de skulle implementera den nya reviderade läroplanen för förskolan. 

 

K3 skriver att de under förra läsåret arbetat med varje del i den förtydligade läroplanen som är 

kopplat till vårt kvalitetssystem Qualis. Pedagogernas arbetsplatsträffar har innehållit pedagogiska 

diskussioner där alla pedagoger får ge konkreta exempel på hur de arbetar med de olika delarna. 

Samtalsmodellen har varit lärande samtal vilket innebär att läsa som förberedelse och forma 

konkreta exempel. Sedan fick alla i gruppen på fem personer delge varandra utan att avbryta. I 

slutet sker en diskussion och samtalen leds av samtalsledare. Alla pedagoger är medvetna om att 

förskolan idag ska forma en ”lära” kultur till skillnad från en ”göra” kultur som det har varit under 

många år. Alla pedagoger tränar barnet i språkmedvetenhet det vill säga hur orden uttalas, början 

till grammatisk träning, ordens betydelse och känslouttryck. Vidare arbetar pedagogerna aktivt 

med att göra dokumentationen pedagogisk alltså inte bara fånga en aktivitet utan ett lärande över 

tid, barnen är delaktiga i dokumentationsprocessen och i utvärderingen. 

 

Montessoriförskola: 

På förskolan M1 arbetar på har de gjort sammanställningar med läroplanen och deras målsättning 

för förskolan. De utvärderar målen en gång per år och drar då paralleller till hur de har omsatt 

målen i det dagliga pedagogiska arbetet. Detta blir sedan deras kvalitetsredovisning. 

 

M2 berättar att på deras förskola försöker de erbjuda ett så rikt materialutbud och så många olika 

aktiviteter som de kan när det gäller den språkliga förmågan. Exempel på material och aktiviteter 

kan vara bilder och bildstöd, frekvenssagor, musik och sång, drama, bild och form, spel, pussel, 

språkmaterial, läs- och skrivmaterial, flanosagor, sagor, sagopåsar och sagokorgar, böcker på olika 

språk, lyssna på olika språk både i musikform och på vårdnadshavare som har ett annat 

modersmål. Pedagogerna tränar också språklig medvetenhet med barnen utomhus, bland annat 

genom lekar och olika begreppsbildningar och genom olika projekt utomhus. ”Just vikten av att 

arbeta aktivt på ett lustfyllt och utmanande sätt med språket på så många olika sätt och att 

kommunicera på olika sätt tycker vi är jätteviktigt.” (M2, 2012). 

 

M3 berättar att de arbetat med läroplanen på personalkonferenserna i form av föreläsningar 

och diskussioner. Pedagogerna tycker det är viktigt med språklig medvetenhet och 

montessoris språkutvecklande material vilket inspirerar barnen vidare i utvecklingen. Det är 
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också betydelsefullt att lärarna har klart för sig syftet med de olika materialen så det blir en 

röd tråd i undervisningen. 

 

Vad vi kan utläsa har alla förskolorna utom en som inte svarade, arbetat med den nya 

reviderade läroplanen och dess implementering på olika sätt som diskussioner och 

föreläsningar. De kommunala förskolorna lyfte fram arbetet med dokumentationen som 

synliggör barnens utveckling och vi tolkar det som att det är en viktig del i pedagogernas 

arbete för att inspirera barnen i dess utveckling. Vi tolkar det som att pedagogerna tycker det 

är viktigt att synliggöra barnens arbeten genom att dokumentera med text och bild utifrån 

läroplanen. Vi tolkar det så att pedagogerna på två kommunala förskolor anser det 

betydelsefullt att barnen med egna ord, är delaktiga i sina egna dokumentationer och på så sätt 

synliggörs arbetet för barnet. I fråga ett kom det fram att barnen på två kommunala förskolor 

diskuterar med både barn och pedagoger när de sitter och tittar i sina dokumentationspärmar 

vilket vi tolkar att det stärker barnens språkutveckling och samspelet med andra. På en 

kommunal förskola menar pedagogerna att genom kunskap om den nya läroplanen och dess 

mål är det lättare att inspirera och fånga upp barnen i dess utveckling och föra dem vidare. 

Det vi kan utläsa av ovan är att det är viktigt att få utbildning och rätt kunskap för att utveckla 

sig själv och kunna inspirera barnen vidare i sin språkutveckling. 

 

På montessoriförskolorna tolkar vi att det är viktigt för språkutvecklingen med en mängd 

olika pedagogiska språkutvecklande material. Vad vi mer kan se är att två 

montessoriförskolor och en kommunal förskola använder sig av ett lustfyllt och utmanande 

arbetssätt med den språkliga medvetenheten.  

  

8.2 Enkätfråga 2 

Vad gör ni på förskolan för att hjälpa barnet i dess språkutveckling? 

  

Traditionell förskola: 

K1 skriver genom att vara en ”närvarande och observant pedagog så försöker jag hela tiden 

utmana barnen i deras språkutveckling. Det vill säga att jag, som pedagog inte "nöjer" mig 

med att barnen pekar, utan om jag vet att barnen kan så måste man utmana dem i språket. Jag 

ställer frågor som kräver längre svar. Sedan pratar jag mycket med barnen vilket utvecklar 

barnen i deras språkutveckling. Jag svarar med den rätta termen exempelvis om ett barn säger 
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”igår gående jag”, då svarar jag jasså, var gick du då. Vid utvecklingssamtalen diskuteras 

detta tillsammans med föräldrarna och då försöker vi tillsammans med dem diskutera fram 

hur vi går vidare. Vi har ett förslag som vi delger föräldrarna och så får de säga vad de 

tycker.” 

K2 skriver att de hjälper barnen i deras språkutveckling hela dagen genom att använda 

konkreta material, vägledning, engagemang och svarsbeteende hos pedagogerna. Det är 

viktigt med närvarande pedagoger som är lyhörda, engagerade och att man ger barnen 

individuella konkreta material utifrån deras behov. 

K3 skriver att genom att barnen får diskutera, kommunicera med varandra och föra 

reflekterande samtal får de möjlighet att träna språkets funktioner, ordens betydelse, innehåll, 

form dvs. fonologi, morfologi och syntax. Barnen får på detta vis möjlighet att om man gör 

uppgiften i mindre grupp diskutera tillsammans och delge varandra vad man har för 

erfarenheter och kunskaper kring en utmaning/problemlösning. Barnen tränar också på att 

skriva sina namn. TAKK är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, det 

vill säga en metod som hjälper barnet att interagera och lära sig språkregler och 

kommunikation. TAKK används samtidigt som man talar till barnet. Barnen lär sig att 

använda tecken i sin kommunikation med varandra, som ett komplement till det verbala 

språket. TAKK använder vi främst för att stimulera kommunikationen och språk hos barn i 

allmänhet samt som ett stöd eller brygga till det svenska språket för barn med annat 

modersmål.  

Montessoriförskola: 

På förskolan där M1 arbetar har alla barn varsin utvecklingsplan och pedagogerna observerar 

barnen för att se vilken utvecklingsnivå de befinner sig på. Pedagogerna anpassar 

verksamheten så att den passar de barn som går på förskolan. M1 menar att man kan hjälpa 

barn som är språksvaga i grupp utan att de känner sig utsatta, bara alla får individuella 

uppgifter som de klarar av. 

 

M2 berättar att för att hjälpa barnen i deras språkutveckling använder de skriftspråk, 

läsmaterial, spel, pussel, bildstöd, TAKK (tecken till tal), böcker sagopåsar, diabildssagor, 

flanosagor, cd-skivor och arbetar med modersmål. ”Det är också viktigt att vi för samtal med 

barnen kring deras tankar och funderingar, att vi lyssnar på dem och att ta dem på allvar och 

låter barnen få den tid de behöver.” (M2 2012). M2 menar vidare att på deras förskola ger de 
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barnen tid, uppmuntran, en tro på dem själva, lockar och erbjuder vidare utmaningar utifrån 

deras observationer. 

 

M3 berättar att de har individuella utvecklingsplaner och genom observationer följer de barnet 

i dess utveckling. Tid anser man är en annan viktig aspekt i lärandet samt att man ständigt för 

dialoger med barnet. 

 

Vi tolkar det som att alla pedagoger på de kommunala förskolorna tycket det är viktigt att de 

är närvarande, engagerande, har ett svarsbeteende och är utmanade i barnens språkutveckling. 

Vi tolkade att man på en förskola gav det enskilda barnet rätt konkret material för att kunna 

utveckla sitt språk.  Vi kunde se att en förskola tycket det var viktigt att dela upp barnen i 

smågrupper för att få tid att diskutera med varandra och få ett reflekterande samtal. Vi kunde 

även se att två förskolor använde sig av TAKK i sin verksamhet. Vi tolkar att två 

Montessoriförskolor använder sig av utvecklingsplaner som anpassar verksamheten utifrån 

det enskilda barnet genom observationer så att de får rätta uppgifter. Genom att utläsa två 

andra montessoriförskolor ser vi att de arbetar mycket med tid som metod och att låta barnen 

få fram sina egna tankar. Vi uppfattar att barnen får mycket beröm och på så sätt växer deras 

självförtroende. På en kommunal förskola ”nöjer” man sig inte med att barnen pekar om de 

vill något utan pedagogerna utmanar barnen vidare och det tolkar vi som ett led i barnens 

språkutveckling. Av svaren kan vi också utläsa att alla förskolor i vår undersökning, anser att 

dialoger är betydelsefulla för den verbala språkutvecklingen. 

 

8.3 Enkätfråga 3 

Hur kan ni på förskolan inspirera barn till läsning?  

Traditionell förskola: 

K1 skriver att de har en "hörna" på avdelningen där det finns böcker synligt. Ibland vill 

barnen sitta och "läsa" själva och ibland vill de att pedagogerna ska läsa för dem, vilket de 

också gör. Det sker också ibland läsning i helgrupp exempelvis efter maten.  

 

K2 skriver att de använder sig av namnlappar, flanosagor, sagolekar, mattelekar och spelar 

spel. 
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K3 skriver att genom att barnen kontinuerligt får använda sig av ipad i verksamheten får 

barnen möjlighet att använda språket tillsammans på olika sätt. De har även ljud på bokstäver, 

sagoläsning varje dag samt sagopåsar som föräldrarna kan få låna med sig hem. Pedagoger 

och barn besöker ofta biblioteket.   

Montessoriförskola: 

För att inspirera barnen till läsning lånar vi mycket böcker berättar M1. Vidare berättar hon att 

de ofta har fester på förskolan där ett visst litterärt tema följer med. De firar Astrid Lindgrens 

födelsedag då de läser böcker och lyssnar på cd-skivor från hennes bokskatt i ungefär en 

månad före den stora festen. Dessa böcker och cd-skivor finns endast framme under denna 

speciella tid som återkommer varje år. M1 menar att det blir ett kärt återseende. Att läsa för 

barnen gör vi dagligen även om bara ett barn vill lyssna på en saga ger det vinst för det 

kommer ändå fler barn och lyssnar efter hand. ”Att läsa en bok behandlas som en viktig 

aktivitet och inget som görs för att slå ihjäl tid eller rädda en stökig barngrupp. Att ta sig tid 

att läsa även om det bara är för ett barn lönar sig, man har ändå tio barn runt sig efter att ha 

läst några sidor.” (M1 2012). 

  

M2 berättar att där hon arbetar inspirerar de barn till läsning genom montessoris läsmaterial, 

helordsmetoden, spel, böcker och sagor och ordbilder. Förskolan samarbetar med en F-2:a där 

skolbarnen läser på svenska för de mindre barnen och de barn som går i tredje till femte klass 

läser högt på engelska för de mindre barnen. 

 

M3 berättar att de läser mycket för barnen och lånar ofta böcker från det egna biblioteket.   

 

Vi tolkar att alla förskolor tycker det är viktigt med böcker och sagoläsning och en kommunal 

förskola har även sagopåsar som barnen kan få låna hem vilket vi tolkar som ett initiativ till 

att engagera föräldrarna i barnets språkutveckling. En montessoriförskola har sagor som tema 

för att som vi tolkar det, väcka läslust hos barnet. En kommunal och två montessoriförskolor 

lånar ofta böcker för att inspirera barnets läsutveckling. Vi tolkar det som att alla sex 

förskolor tycker det är centralt att uppmuntra barnet till läsning. Ipad är ett annat 

arbetsverktyg som en kommunal förskola använder sig av i verksamheten. Vi tolkar det som 

intressant för barnen att få möjlighet att ta del av detta. 
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8.4 Enkätfråga 4 

Hur arbetar ni på förskolan praktiskt med läs- och skrivinlärning? 

 

Traditionell förskola: 

K1 skriver att när barnen visar intresse för skriftspråket så fångar de upp detta och 

vidareutvecklar. Pedagogerna ger barnet förutsättningar så att de kan utveckla sitt skriftspråk 

och utmanar dem genom att de skriver sitt eget namn och kanske något mer på sin teckning. 

Pedagogerna pratar ofta om bokstäver och det är fantastiskt när barnen kommer på att flera 

bokstäver tillsammans bildar ord. Alfabetet finns synligt på avdelningen också vilket då blir 

naturligt att prata om bokstäver tillsammans med barnen. De letar ibland upp "sin" bokstav 

samt sina familjemedlemmar eller syskons "bokstäver".  

 

K2 skriver att de leker mattelekar, spelar spel, bakar där vi tillsammans läser instruktionerna. 

Barnen har också tillgång till dator och ipad.  

 

K3 skriver att de formar ljud, har talande tangentbord, barnen skriver sina egna planeringar 

med hjälp av bilder och bokstäver, barnen skriver på ipaden som är bra för öga hand 

koordinationen. Barnen skriver också på datorn vilket är lättare för många av barnen även när 

de inte har finmotoriken för att forma bokstäver.  

 

Montessoriförskola: 

M1 berättar att de försöker bejaka det barnen redan kan vilket är en hel del som de snappat 

upp hemma vid datorn menar hon. Vidare berättar hon att det finns färdig text till materialen 

för de barn som kan läsa men ännu inte har den motoriska skickligheten att forma bokstäver. 

M1 menar också att ”Inga barn ska behöva avstå från något för att de inte tycker att de skriver 

tillräckligt fint. De är ju uppvuxna med att maskiner gör det.” (M1 2012). 

 

Praktiskt arbetar de på förskolan där M2 arbetar med läs- och skrivinlärning genom att ge 

barnen individuella utmaningar utifrån varje barns behov och förutsättningar med hjälp av läs- 

och skrivmaterial utifrån montessorimaterialet och övningar som de själva tillverkar. Hon 

berättar att de hämtar tips och aktiviteter från olika webbsidor. 
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M3 anser att pedagogerna ska möta barnen på dess egen nivå och utmana dem en liten bit 

över den egna nivån. De barn som är intresserade av läs och skrivinlärning utmanas hela 

tiden. 

 

En kommunal förskola synliggör bokstäverna genom att aktivt arbeta med dem och tar tillvara 

barnens intresse. En montessoriförskola möter upp barnen på dess egen nivå och tar på så sätt 

tillvara på intresset. Vi ser en likhet mellan en kommunal och en montessoriförskola när det 

gäller användningen av datorer och att inse vinsten med barnets intresse. Vår tolkning är att 

genom att använda datorer hjälper man barnen att lyckas med sina uppgifter. Av svaren tolkar 

vi att alla sex förskolor är medvetna om olika sätt att arbeta praktiskt med läs- och 

skrivinlärning.  

 

8.5 Enkätfråga 5 

Varför är synsättet så viktigt för barns läs- och skrivinlärning? 

  

Traditionell förskola: 

K1 skriver att hon anser att det ar viktigt att pedagogerna på förskolan försöker på ett lek- och 

lustfyllt sätt implementera skriftspråket för barnen, allt för att förbereda barnen inför skolans 

värld.   

 

K2 skriver genom att utmana, inspirera stimulera barns intresse för läs och skrivinlärning i 

tidig ålder får de mycket lättare för kommunikation samt matematik, teknik och naturkunskap.  

 

K3 skriver att de tar del av forskningen som visar att de barn som får högläsning varje dag 

under förskoleåldern och tidiga skolåldern är en hel termin före i kunskapsutvecklingen än de 

barn som inte får detta.  

 

Montessoriförskola: 

M1 uttrycker att på deras förskola tycker pedagogerna att det är viktigt med så lite press som 

möjligt. De menar att allt har sin tid och finns inte intresset hos barnet finns inte förmågan. 

 

På förskolan där M2 arbetar menar man att barnens arbete ska vara lustfyllt och väcka 

nyfikenhet. Det är viktigt att ge barnen tid, uppmuntran och en tro på att de kan. Barnen 
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behöver ständigt nya utmaningar och stimulans. Alla möten med barnen sker på deras nivå 

med ögonkontakt. 

 

M3 svarade inte på frågan. 

 

En förskola poängterade vikten att på ett lekfullt sätt föra in skriftspråket så att lusten tas 

tillvara och att barnen förbereds inför skolstarten. En annan förskola menar att läs- och 

skrivinlärningen är grunden för att lära sig andra ämnen som matematik, teknik och 

naturkunskap. Förskolan som K3 arbetar på har tagit del av forskningen och menar att det är 

en stor vinst med högläsning eftersom barnet får en hel termins försprång i 

kunskapsutvecklingen än vad andra barn får. En montessoriförskola menar att man inte ska 

pressa barnen utan var sak har sin tid. Finns inte intresset finns inte förmågan. M2 menar att 

det är väsentligt att ge barnen tid och att barnen upplever sitt arbete som lustfyllt och 

intressant. De poängterar vikten av att ha ögonkontakt med dem man talar med. 

 

Vi tolkar ovan att det finns en medvetenhet hos pedagogerna vad gäller hur man ser på läs- 

och skrivinlärningen. Vi tolkar det så att två montessoriförskolor vill ge barnen tid och 

utrymme att utforska i sin egen takt och att tids nog kommer läs- och skrivinlärningen. 
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9 Diskussion 
 

I vår studie kom vi fram till att det fanns en hel del likheter mellan kommunala- och 

montessoriförskolor. Både kommunala- och montessoriförskolor arbetar efter den reviderade 

läroplanen. Vid implementeringen av den reviderade läroplanen arbetade både den kommunala- 

och montessoriförskolorna i stora respektive små grupper och förde diskussioner kring den 

reviderade läroplanen och dess innebörd på arbetslagsträffar. En del personal hade varit på 

föreläsningar om implementeringen av den reviderade läroplanen som de sedan delgav resten av 

arbetslagen. Alla pedagoger har tyckt att det varit givande att de arbetat så grundligt med den 

reviderade läroplanen och att de fått mer kunskap om vad de olika målen egentligen säger. Vi tror 

att den reviderade läroplanen för förskolan har gjort att förskolan kommit närmare skolan och att 

man på förskolan ser annorlunda på sitt eget uppdrag till förskolan än vad den gjorde tidigare.  Nu 

har det blivit många diskussioner och det har analyserats på förskolorna om vad det egentligen står 

i läroplanen och vad målen i läroplanen verkligen handlar om. 

 

Den språkliga medvetenheten arbetar kommunal- liksom montessoriförskolan med och man tycker 

det är en viktig bit att arbeta med och dessutom anser man att det är viktigt med ett lustfyllt 

lärande. Det gemensamma för både kommunal- och montessoriförskola är att de besöker 

biblioteket för att låna böcker och att böcker finns tillgängliga för barnen att läsa när de känner för 

det. Sedan är det lite olika hur pass ofta de olika förskolorna läser för barnen. Vi kan tänka oss att 

det ibland kan bero på hur pass pedagogen är intresserad av att läsa och att det även beror på deras 

förmåga att fånga en hel barngrupp och få med in i sagans värld. Det som en pedagog sade 

stämmer så väl ”Att läsa en bok behandlas som en viktig aktivitet och inget som görs för att slå 

ihjäl tid eller rädda en stökig barngrupp. Att ta sig tid att läsa även om det bara är för ett barn lönar 

sig, man får ändå ytterligare tio barn runt sig efter att ha läst några sidor.” (M1 2012). 

 

En annan likhet är hur viktigt det är att ha en rolig och inspirerande verksamhet med olika 

pedagogiska material som passar det enskilda barnen. Materialet ska vara i barnens höjd så att 

de ska kunna ta materialet själv. Det är viktigt att miljön ska vara iordningställt efter barnens 

intresse och att det finns pedagogiskt material som är anpassat till alla barnen. En pedagog 

från den kommunala förskolan skrev att alla är medvetna om att förskolan idag ska forma en 

”lära” kultur till skillnad från en ”göra” kultur som det har varit under många år, det gäller 

även i montessoriförskolan. 
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Både kommunal- och montessoriförskolan anser att det är viktigt att vi på förskolan försöker på ett 

lek- och lustfyllt sätt implementera skriftspråket för barnen allt för att förbereda barnen inför 

skolans värld, det är betydelsefullt att barnens arbete ska vara lustfyllt och väcka nyfikenhet. Det 

är angeläget att ge barnen tid, uppmuntran och en tro på att de kan. Det är även grundläggande 

som både kommunal- och montessoriförskolan anser att utmana, inspirera, stimulera barns intresse 

för läs och skrivinlärning i tidig ålder så får de mycket lättare för det språkliga. När intresset för 

skriftspråket synes i leken menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att det är lägligt att på 

ett lustfyllt, konkret och i ett meningsfullt sammanhang, ta upp skriftspråket.  

 

Det finns ingen tradition i den kommunala förskolan att arbeta med läsning och skrivning men i 

och med att förskolan fick en egen läroplan förändrades också uppfattningen om skrivning och 

läsning. I Lpfö 98 står det tydligt att förskolan ska stimulera språkutvecklingen hos barnen: ”Språk 

och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska 

lägga stor vikt vid att simulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” (Lpfö 98/10:7). 

 

Det gemensamma för både kommunal- och montessoriförskola är att de besöker biblioteket för att 

låna böcker och böckerna finns tillgänglig för barnen att läsa när de känner för det. Sedan är det 

lite olika hur pass ofta de olika förskolorna läser för barnen. Vi upplevde att de läses mer på 

montessoriförskolan, det han kanske bero på att de har tillgång till ett eget bibliotek som de har 

tillgång till när som helst under dagen. 

 

De kommunala förskolorna skriver att de under förra läsåret arbetat med varje del i den 

förtydligade läroplanen som är kopplat till deras kvalitetssystem Qualis. Arbetsplatsträffar har 

innehållit pedagogiska diskussioner där alla pedagoger får ge konkreta exempel på hur de arbetar 

med de olika delarna som upplever som ett bra sätt för att komma under ytan. På en 

montessoriförskola har de gjort sammanställningar med läroplanen och deras målsättning för 

förskolan. De utvärderar målen en gång per år och drar då paralleller till hur de har omsatt målen i 

det dagliga pedagogiska arbetet. Detta blir sedan deras kvalitetsredovisning. 

 

Vi kom fram till att de arbetar lite olika med implementeringen av den nya läroplanen, Lpfö 

98 reviderad 2010, vad gäller språket. Det framkom att pedagogerna på montessoriförskolan 

tycker det är grundläggande att pedagogerna är medvetna om vad de språkutvecklande 
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materialen har för syfte och hur man inspirerar barnen vidare i utvecklingen. Inom den 

kommunala förskolan får vi fram genom enkätfrågorna att pedagogerna tycker det är viktigt 

att synliggöra barnens arbeten genom att dokumentera med text och bild utifrån läroplanen, de 

anser det betydelsefullt att barnen med egna ord, är delaktiga i sina egna dokumentationer och 

på så sätt synliggörs arbetet för barnet. Det framkom även att förskolor diskuterar med både 

barn och pedagoger när de sitter och tittar i sina dokumentationspärmar vilket vi tolkar att det 

stärker barnens språkutveckling och samspelet med andra.  

 

Svensson (1995) menar för att ge barnen en språkutveckling måste de vuxna prata med barnen 

och föra intressanta och utvecklande samtal hela tiden. Genom detta arbetssätt synliggör 

kommunal förskola att de verkligen arbetar utifrån läroplanen både för sig själv, barnen och 

för det vidare och ger föräldrarna en förståelse för den kommunala förskolan och de ser även 

vad deras barn gör på förskolan. Genom dokumentationen öppnas det upp en förståelse av 

barnens väg till kunskap. Vidare står det i Uppföljning, utvärdering och utveckling i 

förskolan, Skolverket (2012) att 

 

”Genom arbetet med pedagogisk dokumentation blir det möjligt att utgå från det som sker 

bland barnen; det som barnen är intresserade av och upptagna med att utforska i den dagliga 

verksamheten. Det blir möjligt att ta tillvara barnens utforskande och deras frågor och 

erfarenheter i planeringen av verksamheten. Dessutom bidrar dokumentation till att 

synliggöra hur personalens förhållningssätt påverkar verksamhetens utveckling och 

möjligheterna för barn att lära och utvecklas.” (Skolverket, 2012:5) 

 

Vidare menar pedagogerna att genom kunskap om den nya läroplanen och dess mål är det lättare 

att inspirera och fånga upp barnen i dess utveckling och föra dem vidare. Montessoriförskolan 

arbetar säkert mycket med läroplanen men genom vår undersökning kom det inte fram hur de 

arbetar med den med just barnen, förutom att de använder sig av ett lustfyllt och utmanande 

arbetssätt med den språkliga medvetenheten, vilket även kommunal förskola gör. Vi tror att det är 

väldigt viktigt att alla pedagoger är väl insatta i de olika målen i Lpfö 98/10 för att kunna ge alla 

barn språklig kunskap och att kunna inspirera dem vidare till läs- och skrivinlärning redan på 

förskolan. 

 

Frost (2009) menar att ”Förskolan har hittills vägrat att dra in skriftspråk i sin pedagogiska 

verksamhet.” ( Frost 2009:202). Det Frost (2009) menar är att förskolan mer medvetet ska 
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stimulera barnen och föra in skriftspråket i barnens lek. Vi upplever att de förskolor vi har 

undersökt, både den kommunala- och montessoriförskolan arbetar ytterst medvetet med språket, 

exempelvis lekskrivning, så vi håller inte med Frost (2009) på den punkten.  

 

Kommunala förskolor använder sig av datorer och ipad med olika pedagogiska spel för barn som 

är bra för öga hand koordinationen. För att de ska ge barnen något är det viktigt att en pedagog 

sitter med och förklarar så barnen förstår syftet med det hela och blir medveten om betydelsen av 

det. På kommunal förskola fångar pedagogerna upp barnen när det visar intresse för skriftspråket 

och vidareutvecklar det genom att själv skriva på sin teckning som de har ritat. Att ha ett alfabet 

synligt på väggen som de kommunala förskolorna har, gör att bokstäver blir ett naturligt 

samtalsämne. 

 

”Inga barn ska behöva avstå från något för att de inte tycker att de skriver tillräckligt fint. De är ju 

uppvuxna med att maskiner gör det.” (M1 2012). Detta säger en montessoripedagog som har 

erfarenhet av att barn inte tycker de skriver fint och att det som de har skrivit inte duger. Vi är 

båda för tekniken och dess utveckling och att anser den har stor betydelse för barnens språkliga 

utveckling men vi tycker även det är viktigt att barnet får lära sig att skriva skriftspråket för hand. 

En konsekvens av ipad och datorer är just som pedagogen ovan skriver ”att det är maskiner som 

gör det”. Vi anser att det ska vara en balans mellan användandet av datorer och papper och penna. 

Vi tycker det är betydelsefullt att skrivkonsten bevaras. 

 

Montessoriförskolan använder sig av språkutvecklande material vilket inspirerar barnen vidare i 

utvecklingen. De följer barnet, det vill säga tar tillvara barnets drivkraft, det fria valet och sättet 

som barnet lär sig på. Detta visar vilken respekt man hyser för barnet och att man ser det och följer 

det. Idén är att när barnet är i till exempel en känslig period för språk, läggs barnets fokus och 

uppmärksamhet på ett visst område och inlärningen går lättare. När perioden är över upphör 

känsligheten. Detta är en aspekt på hur viktigt det är att följa barnen. Detta är helt i linje med vad 

Bente Eriksen Hagtvet (2004), Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008), anser, att om 

inte de nyfikna barnen möts av inspirerande och intresserade vuxna kan intresset och lusten hos 

barnet utvecklas till likgiltighet inför lärandet. Om barnet inte får språklig stimulering denna tidiga 

period, kan konsekvensen bli negativ för den språkliga utvecklingen menar författarna. Frost 

(2009) hävdar att det ska finnas kompetenta människor till hands på förskolan när barnet 

intresserar sig för skriftspråket och inspirera för vidareutveckling samt vara delaktig i samspelet i 

det talande språket.  Enligt Håkansson (1998) och Svensson (2009) menar Piaget att om barnet är i 
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en känslig period tar det till sig mer än om inputen kommer vid ett annat tillfälle. Vi uppfattar det 

som att det är därför montessoriförskolan inte vill vänta med läs- och skrivinlärningen.  

 

En kommunal förskola använder sig av sagopåsar i sin verksamhet. Dessa påsar får barnen 

även låna hem och vi upplever detta som ett trevligt engagemang. Alla kommunala förskolor 

arbetar dagligen med sagolekar, flanosagor, spel, ipad, namnlappar, talande tangentbord, ljud 

på bokstäver. Montessoriförskolan använder sig mycket av ordbilder, spel och sitt 

montessorimaterial, bildstöd, frekvenssagor, musik och sång, drama och form, spel, pussel, 

flanosagor, sagor, sagopåsar och sagokorgar. De använder sig även av böcker på olika språk 

och lyssnar på olika språk både i musikform och på vårdnadshavare som har ett annat 

modersmål. Pedagogerna tränar också språklig medvetenhet med barnen utomhus, bland 

annat genom lekar och olika begreppsbildningar och genom olika projekt utomhus. Liberg 

(2006) betonar vikten av att leka med språket, till exempel genom rim och ramsor vilket 

författaren menar kan vara en ingång till läsning och skrivning. Skolverket (2005) betonar 

också lekens betydelse för inlärningen och menar att basen för barns lärande och utveckling är 

leken. Precis som det står i Lpfö 98/10 menar Vygotskij att leken är ett bra medel för barn att 

lära sig olika saker på skriver Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (1999). 

 

Vi kan tänka oss att det ibland kan bero på hur pass pedagogen är intresserad i att läsa och 

även på deras förmåga att fånga en hel barngrupp in i sagans värld. Så här säger Lindgren och 

Modin (1994) om hur viktigt det är att läsa för barnen: ”För att barnet ska vidga sitt ordförråd 

ska man som vuxen läsa regelbundet och lite längre fram samtala om vad som blivit läst och 

vad som händer i boken på detta sätt får barnet se hur språket är uppbyggt. Barn utvecklar sin 

språkliga medvetenhet när de får lyssna på berättelser och sagor. Det är ett sätt för barnet att 

gradvis närma sig det distanserande språket, att förstå att handlingen i sagan skiljer sig från 

här och nu.” (Lindgren och Modin 1994:14). Vi anser, precis som författarna, att det är 

synnerligen viktigt att läsa för barnen och inte endast ha det som en aktivitet efter lunchen 

eller för att lugna en barngrupp. Så här uttryckte M1 sig: 

 

Att läsa en bok behandlas som en viktig aktivitet och inget som 

görs för att slå ihjäl tid eller rädda en stökig barngrupp. Att ta sig 

tid att läsa även om det bara är för ett barn lönar sig, man har ändå 

tio runt sig efter nån sida.                                             (M1, 2012) 
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Vi anser att barnen ska få leka och vara barn, men vi menar att det endast är de barn som är 

intresserade av läsning och skrivning som håller på med det. Finns intresset blir det en rolig 

och meningsfull aktivitet för barnet. Vi anser också att barn lär genom lek och att både 

lärande och lek ska vara roligt och lustfyllt. Vad vi vet finns det endast positivt med tidig 

läsning och skrivning. Om förskolan följer barnens intressen tror vi inte att det blir för höga 

krav. Vi ser endast positiva saker med att lära sig någonting. 
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10 Sammanfattning 
 

Vi har undersökt vad det är för skillnad mellan kommunal förskoleverksamhet och 

montessoriförskoleverksamhet i deras arbete när det gäller läs- och skrivinlärning. Vi har 

undersökt hur förskolelärarna förhåller sig till den nya reviderade läroplanen 2010 när det 

gäller läs- och skrivinlärning. Det vi har kommit fram till är att det finns en del skillnader 

mellan förskolorna och hur pedagogerna arbetar med språket och den reviderade läroplanen. 

Utifrån våra enkätfrågor kom vi fram till lite olika svar på våra frågor på grund av att alla 

pedagoger inte svarat så utförligt som vi hade önskat för att få en så rättvis jämförelse som 

möjligt mellan de olika förskoleverksamheterna.  

 

Vi kan i alla fall se att alla på både kommunal- och montessoriförskoleverksamhet har arbetat 

mycket med implementeringen av den nya läroplanen genom att göra en analys utifrån de 

olika diskussionsforum som de haft på respektive förskolor. Vi ser dock att de kommunala 

förskolorna har synliggjort den reviderade Lpfö 98 på ett mer synligt sätt både för sig själva, 

barnen och för föräldrarna i verksamheten utifrån de svaren vi fått på enkätfrågorna. 

 

Det har framkommit hur viktigt det är att arbeta med språklig medvetenhet redan i tidig ålder 

för att barnen ska få en bra start i skolan. Hos pedagogerna kan vi se att de själva tycker att 

det är grundläggande att deras eget förhållningssätt, bemötande och engagemang är viktigt för 

att kunna möta barnen vart de än befinner sig i sin utveckling. I undersökningen ser vi att alla 

pedagoger på de sex förskolorna inser hur pass betydelsefull leken är för barns inlärning. 

Genom undersökningen kan vi se att montessoriförskolan använder sig mer av läs- och 

skrivinlärning än vad de kommunala förskolorna gör i deras dagliga arbete med barnen. Vi 

upplever att montessoriförskolorna använder sig mer av att de sitter ner och arbetar aktivt med 

barnen, medan det på de kommunala är mer så att barnen får leka sig fram till detta på olika 

sätt i leken. 

 

I undersökningen kom det fram att alla sex förskolorna lånar böcker på biblioteket och läser 

för barnen och ibland använder man även någon form av sagopåse. Vi upplever dock att 

montessoriförskolan engagerar sig mer i sagor än vad den kommunala förskolan gör. 

 

I vår undersökning kom det fram att alla förskolorna använder sig av datorer och ipad i sina 

olika verksamheter. Vi ser speciellt att montessoriförskolan och en kommunal förskola har 
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kommer långt i utvecklingen med olika pedagogiska program och sökning av material på 

internet. Vi anser själva att det är viktigt att följa med i datorns utvecklade och utvecklande 

värld. Dock tycker vi att även att det är viktigt att hålla skriftspråket vid liv genom att barnen 

får hålla i pennan och skriva, så att de inte bara lär sig att trycka på en massa knappar på 

tangentbordet för att få fram ord.  

 

Genom pedagogernas enkätsvar kom det fram att montessoriförskolan använder sig mer av 

färdigt material att arbeta med i sin verksamhet och på de kommunala förskolorna används 

det mer ”leksaker” i barnens lek. Den kommunala förskolan inskaffar mer och mer 

pedagogiskt material för att barnen ska få ett lustfullt och utmanande lärande som passar det 

enskilda barnet.  

 

Vi ser i vår undersökning att pedagogerna i den kommunala verksamheten arbetar mycket 

enligt Vygotskijs teorier och i montessoriverksamheten ser vi hur pedagogerna arbetar mer 

enligt Piagets teorier. 
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Bilagor 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska 

tillsammans skriva vårt examensarbete med syfte att ta reda på hur förskolor arbetar med läs- 

och skrivutvecklingen med i åldrarna tre till fem år. Vi behöver er hjälp med att svara på 

enkätfrågorna som kommer att vara underlag i vårt examensarbete. 

Uppgifterna kommer vara anonyma, inga namn på förskolelärare eller förskolor kommer att 

nämnas i examensarbetet. Det är frivilligt att deltaga. 

  

Enkätfrågor 

Vi är mycket tacksamma om ni tar er tid att svara utförligt på frågorna som följer. 

 

1. Hur har ni på förskolan arbetat med att implementera Läroplanen, Lpfö 98 reviderad  

2010, i verksamheten och hur har den inspirerat arbetet tillsammans med barnen? 

 

 

2. Vad gör ni på förskolan för att hjälpa barnet i dess språkutveckling? 

 

 

3. Hur kan ni på förskolan inspirera barn till läsning? 

 

 

4. Hur arbetar ni på förskolan praktiskt med läs- och skrivinlärning? 

 

 

5. Varför är synsättet så viktigt för barns läs- och skrivinlärning?  

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna! 

Camilla Svensson och Christina Wallin  


