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Abstract 
_____________________________________________________ 

 

Anni Nilsson 

Språk är allt – hur förskollärare kan arbeta för att främja barns 
språkutveckling 

Language is everything – how preschool teachers may work to promote 
childrens language development 

Antal sidor 41 

 

 

Studien syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar med att främja barns 

språkutveckling i förskolan utifrån barns olika förutsättningar.  Fokus i studien är att se 

likheter och skillnader mellan en förskola som arbetar med en specifik metod (Öjaby- 

metoden) och en förskola som arbetar ”traditionellt” med språkutveckling utan någon 

specifik metod. Jag tar också upp de olikheter som kan finnas i barns språk och vikten 

av att barn får sitt språk stimulerat på en rad olika sätt. Både i hemmet och i förskolan.  

För att undersöka detta har jag använt mig av en kvalitativ ansats där jag intervjuade 

fyra förskollärare. Två förskollärare på en traditionell förskola och två på en förskola 

som arbetar med förhållningssättet tidig läs- och skrift.  

I resultatet framkom det att förskollärarna är väl medvetna om språket och det är 

verkligen något som de arbetar med på många olika och kreativa sätt. Det finns också 

skillnader i hur de båda förskolorna arbeta för att främja barns språkutveckling.  

Nyckelord: Barns tidiga intresse för läs och skrift, Läs- och skrivutveckling, Läs- och 
skrivutvecklingsmetoder 
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1. Inledning 
Jag har intresserat mig för barns sociala och kulturella kapital och hur förskolan kan 

arbeta för att utjämna de skillnader som finns i barns språk. Anledningen till att jag valt 

det här ämnet är för att jag under min utbildning alltmer funnit ett större intresse i 

språket. Det finns mycket i språket som har stor betydelse för oss och inte minst barnen 

i förskolan. Det känns både meningsfullt, roligt och spännande att arbeta aktivt med 

språket i förskolan eftersom jag tror att det kan göra skillnad. Att vara en del i deras 

språkutveckling och hjälpa dem framåt i de språkliga aktiviteter som barn stöter på i 

förskolan. Vilket gör mitt blivande yrke mer intressant ur den synvinkel att jag som 

förskollärare, genom min medvetenhet om språkets viktiga funktion, kan lägga grunden 

för deras framtida lärande. Oavsett om barnen har olika bakgrunder ska de få lika stor 

möjlighet i förskola/skola till ett välutvecklat och nyanserat språk. Det är viktigt för alla 

men ännu mer för de som inte får sitt språk berikat i sin hemmiljö. Förskolan och skolan 

har en utmaning att ta till vara på de språkliga kunskaper barnen bär med sig, oavsett 

om de har ett språk som liknar skolans. Ett av förskolans uppdrag är att:  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska 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 

Reviderad 2010).  

Det språk vi får med oss hemifrån kan påverka val vi gör senare i livet i form av 

utbildning, studier och yrkesval. Vårt sociala och kulturella kapital påverkar barns 

möjligheter och de val som finns att göra i dagens samhälle. Vissa barn är väl 

förberedda inför skolan och de krav som finns där, andra inte. Men oavsett vilka 

förutsättningar varje barn har så ska förskolan/skolan möta varje barn där det är och leda 

samt stödja det fram till kunskap. Skapa vilja att lära och självkänsla och tillit till 

barnets egen förmåga.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar med att främja barns 

språkutveckling i förskolan utifrån barns olika förutsättningar.  Fokus i studien är 

(undersöka)  att se likheter och skillnader mellan en förskola som arbetar med en 

specifik metod (Öjaby- metoden) och en förskola som arbetar ”traditionellt” med 

språkutveckling utan någon specifik metod.  

 

2.1 Frågeställningar  

På vilket sätt kan förskollärare arbeta med att främja språkutveckling utifrån barns olika 

förutsättningar?  

 

Vilka fördelar och nackdelar kan det finnas att arbeta med en specifik metod i relation 

till en traditionell språkutveckling?  

 

 

 

3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning  
I min litteraturgenomgång börjar jag med att beskriva hur tidigare forskning sett 

ut angående barns lärande. Jag börjar med att presentera tre perspektiv inom barns 

lärande och socialisation in i språket. Dessa perspektiv är det sociala samspelet, 

det interaktionistiska perspektivet och det utvecklingsekologiska perspektivet.  

För att sedan beskriva vårt sociala och kulturella kapital som innebär att vi har 

olika förutsättningar hur vi socialiseras in i språket. Mitt tredje kapitel handlar om 

språk, läsning och skriftens betydelse för de allra minsta. Här tar jag upp viktig 

litteratur som stärker vikten av att barn behöver möta ett nyanserat språk tidigt i 

livet, vikten av läsning och att små barn är kompetenta skrivare redan från början 

på sitt eget vis. Jag väver också in forskning från Elisabeth Björklunds (2008) 

avhandling, att erövra litteracitet som behandlar hur barn tar sina första steg mot 

läsning och skrift. Till sist presenterar jag ett förhållningssätt som kommer från 

Öjaby förskola utifrån deras bok, skriv och läsglädje! Om barns naturliga vilja att 
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bli medlemmar i skriv och läsklubben.  

3.1 Det sociala samspelet, det interaktionistiska perspektivet och det 
utvecklingsekologiska perspektivet   

Vi erövrar inte ny kunskap i det tysta utan det sker i ett kulturellt och socialt 

sammanhang. Barn befinner sig i en rad olika miljöer, hem, förskola och skola. 

Från dessa miljöer får de sin kunskap och för att barn ska utvecklas optimal måste 

man förstå hur det lär sig och var. Den här kunskapen kommer från den ryske 

pionjären Lev Vygotskij inom det kognitiva perspektivet på inlärning 

(Hwang/Nilsson 2003).  Han menar att för att klara av problem, tolka och lösa 

dem finner barn främst svaren i språket. Det är i språket som barn bygger upp en 

förståelse för omvärlden. Språket hjälper barn att vara deltagare i det sociala 

samspelet och genom att föra olika slags dialoger, inre dialoger, samtal med 

andra, förmågan att resonera med sig själv. Genom dessa faktorer utvecklar barn 

sitt tänkande. Hwang/ Nilsson (2003) menar att Vygotskij hade ett intresse för hur 

barn kan bli medvetna hur de tänker inför en problemlösning. En så kallad 

metakognition vilket innebär inom den kognitiva teoribildningen att barn är aktiva 

deltagare i sin inlärning samt hur de tolkar verkligenheten. Inlärningen och 

informationen sker genom olika strategier som sedan lagras i olika minnessystem.  

 

Vilket i sin tur sker i vårt undermedvetna, barn blir på så sätt medvetna om hur de 

lär sig och vilka mål de har för inlärningen. Metakognition handlar också om att 

ha kunskap om kunskapen och med hjälp av den insikten kan barn veta hur de ska 

lära sig på det mest optimala sättet. Hur de ska minnas, planera, kontrollera och 

styra sin inlärning medan den pågår. Äldre barn har lättare att sortera ut och förstå 

vad de behöver göra för att lära sig på bästa sätt och vilka strategier som fungerar 

bäst för just den enskilde individen. Små barn har ännu inte anammat den här 

förståelsen (Hwang/Nilsson 2003). Men det betyder inte att vi inte ska lära ut 

inlärningsstrategier utan tvärtom. Vygotskij menar att barn kan ha stor nytta av 

vuxna i dess närhet för att utveckla sitt tänkande ännu mer. Han benämner den här 

inlärningen för proximal utveckling vilket innefattar en utveckling som ligger 

steget före barnets nuvarande utveckling men inte alltför långt ifrån. Barnen ska 

alltså utsättas för utmaningar och krav för att inlärningen ska leda någon vart.  

 



8 

 

Kraven får inte vara större än vad barnet förmår. Då tenderar inlärningen att få 

motsatt effekt. Att göra något tillsammans är en viktig del i vår utveckling menar 

Vygotskij, både den informella som sker inom hemmet och den formella som sker 

i förskolan/skolans värld är av stor vikt för barns sociala och kulturella utveckling 

(Hwang/Nilsson 2003).  

 

3.1.1. Det interaktionistiska perspektivet 

I det interaktionistiska perspektivet finner man liknande tankesätt som hos 

Vygotskij. Det interaktionisktiska synsättet syftar först och främst till ordet 

interaktionism. Vilket innebär att människans viktigaste uppgift är att på ett aktivt 

sätt tolka budskap, relationer samt situationer. Människan är och vill vara en 

social varelse och det interaktionistiska synsättet menar också att det till och med 

är en drift hos oss. ”Vi blir människor först då vi ingår i sociala relationer och blir 

medlemmar i en social värld, dvs. då vi lär oss de innebörder som ligger i olika roller och 

relationer, saker och händelser”(Hwang/Nilsson:51). Samhället är lika viktigt för oss och 

samhället klarar sig inte utan människan. Hur en människa blir sker i samspel med 

andra, vårt beteende bestäms i interaktion med andra. Roller, status, förväntningar 

som i sin tur bestäms av de sociala system vi omges av. Detta system är 

avgörande för hur vår självbild och jag-uppfattning blir (Hwang/Nilsson 2003).  

 

George Herbert Mead var en förespråkare för det interaktionisktiska perspektivet, 

han var intresserad av hur barn utvecklar medvetenhet om sig själva och sitt jag- 

medvetande. Han menade att vår sociala och personliga utveckling sker i samspel 

med andra, detta gäller både barn och vuxna. För att bli medveten om sig själv 

måste vi gå ”utanför oss själva” och se sig utifrån andras ögon. Genom att barn 

intar och träder in i andras roller, det vill säga sätta sig in i andras ställe i 

förhållande till sig själva. Barnen tar över de roller som redan finns i deras 

omgivning och applicerar dem i sin egen identitetsutveckling. Det är alltså först 

genom andra vi hittar vår egen identitet. Små barn får en positiv jagbild och 

jaguppfattning om de som står barnet närmst, oftast föräldrarna ger positiva 

attityder från det att barnet föds. Barnets socialisation sker i ett samspel mellan 

vuxnas uppfostran och barnets identitetsutveckling (Hwang/Nilsson 2003).  
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3.1.2. Utvecklingsekologiskt perspektiv 

I det utvecklingsekologiska perspektivet finner vi den rysk-amerikanske 

psykologen Urie Bronfenbrenner. Han studerade barn och deras utveckling med 

tyngdpunkt på miljöns inverkan på vår hur vi blir som individer. Bronfenbrenner 

framställde en modell som representerar de samband som finns mellan människan 

och samhället, modellen innehåller fyra system: mikro, meso, exo och makro 

(Hwang/Nilsson 2003). Det första systemet mikro är barnets närmsta miljö som 

består av föräldrar och syskon. Bronfenbrenner betonar också samspelet mellan 

familjemedlemmarna och för att barnet ska må väl är det viktigt att detta system 

fungerar samt att mikrosystemet är i balans. Detta system utvecklas också genom 

att barnet blir äldre och de sociala konstruktionerna utvidgas och blir större. Där 

barnet ingår i andra miljöer än hemmet ex. förskola, kompisar på gatan, skolan, 

fritids. Det andra systemet, meso består av de kopplingarna mellan mikrosystemet 

och mesosystemet. Exempel utifrån det här systemet kan vara: hur mitt barn trivs 

på förskolan, utgör inte bara på det som sker i förskolan utan även hur familjen i 

övrigt fungerar. Det kan också vara hur jag som förälder engagerar mig i mitt barn 

och förskolan ex. att man kommer på utvecklingssamtal och föräldramöten vilket 

i sin tur även blir gynnsamt för mitt barn (Hwang/Nilsson 2003). Exosystemet 

syftar till de miljöer vi inte är delaktiga i men som påverkar oss. Exempel på detta 

kan vara hur det ser ut på föräldrarnas arbete och skolans personalsituation. Fler 

exempel kan vara den politik som drivs inom kommunen, alla dessa faktorer 

påverkar barn. I det sista systemet makro, syftar på det samhälle som vi lever i 

och exempel på sådana faktorer är: levnadsstandard, familjepolitik, skolpolitik 

och andra kulturella faktorer (Hwang/Nilsson 2003). Det finns mycket av dessa 

perspektiv att hämta från och ta inspiration till in i dagens samhälle. Mycket av de 

teorier och teser Lev Vygotskij, George Herbert Mead och Urie Bronfenbrenner 

tar upp går även att direkt koppla till förskolans lärande och utveckling, särskilt 

om språket. Detta eftersom barn i förskolan dagligen ingår i en social gemenskap 

där de ofta lär tillsammans och av varandra.  

 

 



10 

 

3.2 Det sociala och kulturella kapitalet 

Det sociala och kulturella kapitalet beskriver att vi människor har olika resurser 

beroende på vår sociala tillhörighet. Med resurs menas inte bara det ekonomiska 

kapital en människa besitter utan också utbildning, språkbruk, vanor och sociala 

kontakter räknas som en tillgång. Arhne, Roman & Franzén (2008) hänvisar till 

en fransk sociolog, Pierre Bordiue som delar dessa vanor i två kategorier såsom 

kulturellt och socialt kapital. Det sociala kapitalet innefattar de kontakter man 

som enskild individ har som också kan beskrivas som vårt sociala nätverk. 

Nätverket är i sin tur indelat i ytterligare en kategori, hur stort nätverket är och 

vilka som är med samt hur stort kapital de har. Kulturellt kapital använder 

Bordiue för att få en förklaring till varför barn med olika sociala klasser inte får 

samma framgång i skolan. Det kulturella kapitalet kan kopplas samman med 

vilken utbildning en människa har. I en familj ärvs det kulturella kapitalet över 

generationer vilket i sin tur ger barn olika förutsättningar genom att det kulturella 

kapitalet inte ser likadant ut i alla familjer. En del familjer har stora kulturella 

kapital som sedan överförs till barnen och därför blir ett kulturellt kapital en del i 

socialisationsprocessen. Detta sker dock inte i de familjer som har en liten mängd 

kulturellt kapital och därför uppstår klasskillnader mellan dessa familjer.  

Forskning visar att många av de allra högsta cheferna kommer från familjer med 

högt kulturellt kapital där föräldrarna hade hög utbildning. Intressant i 

sammanhanget är att det är fler kvinnor än män i de högre chefspositionerna som 

växt upp med ett stort kulturellt kapital. En anledning till detta fenomen är att det 

helt enkelt krävs större kulturellt kapital från en kvinna än en man (Ahrne, 

Roman, Franzén 2008).  

 

Ahrne/Roman/Franzén (2008) lyfter också fram skillnader i språket beroende på 

vilken social tillhörighet man har. Att läsa vidare till högre studier innebar att många 

av dem som gjorde en klassresa kände ett starkt främlingskap och ambivalens. ”Det är 

ju i språket som skillnaderna ligger”(Ahrne/Roman/Franzén 2008:80). Språket 

fungerar alltså som ett hinder för arbetarbarn att läsa vidare. Hur väl eleverna klarar av 

skolan hänger ihop med deras föräldrars utbildning och yrke. Den sociala 

snedrekryteringen till högre utbildning är att de som har föräldrar som har akademisk 

utbildning väljer att följa den också. Dessa barn har en större tendens att läsa vidare till 
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högre studier än barn från tjänstemannahem, trots att de hade likvärdiga betyg 

(Ahrne/Roman/Franzén(2008). Dock att tillägga i sammanhanget är att detta möjligen 

håller på att förändras, för cirka femtio år sedan var det 5000 personer i en årskull som 

tog studentexamen. Vilket då var betydligt mer exklusivt än vad dagens 

forskarutbildning är. På sextiotalet var det lika många som tog studentexamen som det 

finns doktorander i början av 2000-talet Einarsson (2009).  

Högskolestudier kommer kanske alltså så småningom trots allt att bli ”ett tecken på 

normalitet”, och högskolan ”förknippas inte längre med samhällets elitskikt” 

Einarsson:337).  

Olika klasser inom samhället kommer troligen alltid att finnas men i andra former som 

förändras över tid. För att gynna och lyfta fram mångfalden kan vi inte blunda för de 

sociala skillnader som finns (Einarsson 2009).  

I en amerikansk studie har forskning visat stora skillnader på barns ordförråd beroende 

på vilken uppväxtmiljö de kommer ifrån. Studien gjordes på barn i treårsåldern och 

visade att de barn som kom från högutbildade familjer hade ett mer aktivt ordförråd på 

1200 ord. Barn till arbetaryrken hade cirka 800 ord, de som hade föräldrar med låg 

utbildning och med socialbidrag hade endast tillskrivit sig ett ordförråd på 500 ord. 

Det var också en skillnad i hur många ord de olika barnen exponerats för. I de 

högutbildade familjerna hade treåringarna hög språkstimulering med 33 miljoner ord 

och de som var lågutbildade samt de som levde på socialbidrag, deras barn hade endast 

exponerats inför cirka 10 miljoner ord. Ytterligare en skillnad var också kvalitén och 

ordvalen inför barnen. De högutbildade föräldrarna använde mycket mer beröm och 

uppmuntran, medan de lågutbildade använde mer förbud, tillsägelser och poängterade 

barnens fel och brister. Vid uppföljningen av de barn som kom från lågutbildade 

familjer visade det sig att barn vid 10 års ålder fått problem med språket och behövde 

allt oftare specialundervisning än de som kom från högutbildade familjer.  

En svår uppgift för förskolan/skolan att bära på sina axlar är att försöka sudda ut de 

språkliga och sociala skillnader barnen bär med sig till förskolan/skolan. Kanske till 

och med det svåraste uppdraget av de flesta krav som ska uppfyllas, möjligen så svår 

att den inte heller går att lösa om inte skolan tar sitt ansvar som verkande motkraft 

Einarsson (2009). Lundberg (2010) menar att dessa olikheter hade kunnat utjämnas 

med hjälp av förskolan och en förståelse för språkets betydelse samt vikten av tidig 
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insatts av språkstimulering. I vårt land borde vi ha goda möjligheter att utjämna dessa 

sociala skillnader eftersom de flesta barn går i förskolan. Lundberg (2010) talar om en 

ordfattigdom som socialt utsatta barn kan stå inför och kan leda till bristfällig 

orientering i omvärlden. Orden ger oss sammanhang och överblick. Den som saknar 

ord får svårt att förklara för sin sak, svårt att argumentera, lösa konflikter.  

Barns språkutveckling sker i ett socialt, kommunikativt sammanhang. Einarsson 

(2009) refererar till en engelsk sociolog, Basil Bernstein, som tar upp språkliga 

skillnader som kan förekomma hos de olika sociolekterna (syftar på den språkliga 

variation som utmärker en social grupp). Han menar att de olika språkliga 

variationerna leder till en ojämn framgång i skolan. Bernstein lät två femåringar 

beskriva en serie med bilder och resultatet blev olika beroende på vilket sociolekt 

barnen tillhörde. De två variationerna var:  

”Tre pojkar spelar fotboll och en pojke sparkar till bollen och den åker genom fönstret bollen slår 

sönder fönstret och pojkarna tittar på det och en man kommer ut och skriker åt dom för att dom har 

slagit sönder fönstret så springer dom iväg och sen tittar den där tanten ut genom sitt fönster och hon 

jagar iväg pojkarna” 

”Dom spelar fotboll och han sparkar till den och den åker igenom där den slår sönder fönstret och dom 

tittar på det och han kommer ut och skriker åt dom för att dom har slagit sönder det så springer dom 

iväg och sen tittar hon ut och jagar iväg dom”(Einarsson 167).  

Den första berättelsen är en medelklass beskrivning och den andra kommer från ett 

arbetarbarn. Medelklassversionen syftar mer till en hel mening, vilket innebär ett mer 

korrekt elevsvar i skolan. Einarsson (2009) citerar Bernstein som menar att språket är 

sammankopplat med andra faktorer såsom klass, uppfostran och skolframgång. 

Medelklassbarnen har redan erfarenhet av skolrelaterade svar från hemmet som syftar 

på frågorna; Vad? Hur? och Varför?  

I sin hemmiljö får barnet ett ordförråd och det lär sig grammatik. Förutom detta lär det 

sig även normer, värderingar och seder som tillhör deras grupp. I vardagen får barnet en 

uppfattning om vad som passar in för sig själv och för gruppen. Barnet tränas genom en 

otal mängd situationer i hur de ska uppföra sig och vara. Det som inte sägs räknas 

också, tonfall, blickar, miner. Barnet iakttar det osagda, gester och kroppshållning (Fast 

2008). Miljön som barnen växer upp i har betydelse för barns vägar in i skriftspråket. 

Läsa betyder inte bara att man läser en bok utan det kan ske i andra kontexter där 
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symboler, bilder och texter kan figurera. Den kulturella miljön har alltså betydelse för 

vilken typ av text ett barn stöter på och hur text tolkas. ”Barn tar sina första steg mot att 

bli läsare genom att uppföra sig som en sådan.” De ser hur vuxna håller en bok, läser i 

den och vänder blad. Barnen gör likadant. Det lägger det ena benet över det andra då de 

sitter med en bok. De bläddrar fram sida efter sida och ”läser” med en speciell röst och 

redan ett mycket litet barn kan få identitet som läsare på detta sätt. Detta fenomen kallas 

för emergent literacy och syftar till barns tidiga möte med läsning och det skrivna ordet. 

Emergent literacy beskrivs: 

1. Utvecklingen av literacy börjar långt innan barnen börjar i formell undervisning 

2. Literacy utvecklas i det dagliga livet  

3. Barn lär sig skriftspråket genom att aktivt engagera sig i den egna världen. De samspelar socialt 

med vuxna i läs- och skrivsituationer, de utforskar skrift på egen hand och drar nytta av att 

betydelsefulla vuxna, framförallt föräldrarna demonstrerar läsande och skrivande.  

4. Även om barns literacy- utveckling kan beskrivas i termer av generaliserande stadier, kan barn 

passera dessa stadier på ett otalt sätt och i skiftande åldrar (Fast 2008,s38 & 39).   

Elisabeth Björklund betonar i sin avhandling att erövra litteracitet där hon menar att 

små barn är mycket mer kompetenta vad de kan ge uttryck för verbalt. Hon skriver att 

genom sina intentioner och handlingar visar de omgivningen att de redan tidigt är 

kompetenta på många sätt. Hon citerar också även Lindahl (1995, 1998) och Liberg 

(2006) som tar upp de som Fasth (2008) menar med att barn tar sina första steg mot att 

bli läsare genom att uppföra sig som en sådan. De betonar också att barn beter sig precis 

som läs- och skrivkunniga skulle göra. De håller i, tittar i och talar samtidigt som de 

bläddrar i boken eller håller i papper och penna. Om dessutom omgivningen är 

förstående, utvecklas en känsla hos barn av att klara av något som många i andra i deras 

omgivning också kan, nämligen läsa (Björklund 2008).  

 

Skolmiljön påverkar elevernas tänkande och språkutveckling flertalet år i deras liv. Att 

poängtera i sammanhanget är att de elever som klarar sig bra i skolan har ett starkt stöd 

hemifrån och påverkas därmed mindre av lärarens handlande i klassrummet. Dessa 

elever är motiverade och har annan stimuli utanför skolan (Henriksson 2009). Intressant 

i sammanhanget är att Fast (2008) menar att förskolan/skolan inte är en neutral zon utan 
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barn delas snabbt in i fack. Vem har rätt att tala? Vems ord är mer värt än någons 

annans? Fast (2008) gör en liknelse till barns ryggsäckar för att beskriva att barn har 

olika språkliga och sociala kapital när de kommer till skolan. Där endast vissa barn 

bjuds in till att öppna sina ryggsäckar och ta fram sitt innehåll. Det är de barn som har 

liknande erfarenheter, språk och böcker som i skolan. Men även de barn som inte har 

mött samma textvärldar som liknar skolans måste de få öppna sina innehåll i just deras 

ryggsäck (Fast 2008).   

”Hem som till synes kan verka påvra vad gäller böcker behöver inte vara det vad 

gäller texter. Barnen kan vara bärare av rika erfarenheter av texter av olika slag 

men deras erfarenheter kanske inte stämmer in på skolans praktik och skolans 

förväntningar och värderingar”(Fast 2008:122).  

Det finns normer för hur vi förhåller oss till skriftligheten och i dessa normer 

finns en skillnad i olika kulturer. Därför blir också vår socialisation in i ”literacy” 

olika vilket leder till att skolan måste hantera dessa skillnader om den vill stå för 

”en skola för alla” (Einarsson 2009).  

 

 

3.3 Språk, läsning och skriftens betydelse för de allra minsta 

Björk & Lidberg (1996) skriver om att alla barn borde ha fått ta del av den ”litterära 

amningen” innan de börjar skolan. De menar att alla inte får en sådan bra start där man 

ex. läser högt för sina barn. Vilket i sin tur kan leda till att barnen får en alltför stor 

omställning när de sedan kommer till skolan och inte har samma förutsättningar. Därför 

har förskolan och skolan ett ansvar att ge barn möjligheter och upplevelse genom att 

läsa högt för barnen. När barn får en berättelse berättad hjälper det barnen att få en 

förförståelse hur en berättelse är uppbyggd. Det blir extra gynnsamt om man som vuxen 

dessutom hjälper barnen att få en förståelse mellan olika händelser i en berättelse vilket 

leder till att de sedan minns den bättre (Fast 2008).  På så sätt genom egen erfarenhet 

blir det mer spännande för barnen eftersom de blir delaktiga. Barnen får också en 

inblick hur det är att återberätta något vilket är mycket viktigt eftersom de lär sig hur 

språket är uppbyggt och dess struktur (Fast 2008).  

Elisabeth Björklund (2008) citerar i sin avhandling ”Att erövra litteracitet”  Snow och 

Ninios (1986)  forskning kring bilderboksläsning mellan barn och deras föräldrar. 
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Samtalen mellan mammorna och deras barn vid bokläsning var mer språkligt komplexa 

och sammansatta än annan kommunikation som uppstod i leksammanhang. Det visade 

sig också att samtalen och läsningen återkom och blev därför rutinaliserade vilket ledde 

till att forskarna drog slutsatsen att bokläsning tillsammans med en vuxen kunde ha 

betydelse för barnens språkinlärning.  

Elisabeth Björklund (2008) refererar även till ytterliggare studier från Snow & Ninio 

(1986). Forskarna ställde då frågan om barns deltagande i bokläsning har någon 

betydelse för barns litteracitet. Barnen var i åldrarna tio månader till tre och ett halvt år. 

De fann bland annat att barn genom bokläsning med en förälder lärde sig olika regler 

för läsning som de benämner med ”litteracitetskontrakt”. Kontraktet innehåller sju 

delar. De tar bland annat upp faktorer som att barn lär sig att böcker är något man läser 

i, bilder representerar saker, bilderna kan benämnas och de handlar om en låtsas och 

fristående värld. Forskarna menar även att många glömmer en viktig del som finns i 

böckernas värld och det är att böcker kan förtrolla läsaren och skapa förundran. De vill 

framhäva att den tillgången kanske är störst till erövrandet av litteracitet. Björklund 

(2008) citerar även Martinez (2003) som menar att när barn får en berättelse och 

bilderböcker lästa för dem måste de hantera två sorters information, dels den talade 

samt kunna läsa bildspråket i boken. Detta leder till att barn till slut förstår dessa två 

sorters information som också ingår och bidrar till komplexiteten i ett meningsskapande 

bygge. Dessa forskare betonar också vikten av att det finns flera faktorer som är viktiga 

och har betydelse för barns litteracitet. Barnen måste få höra, läsa och tala om 

berättelser och texter. När barnen vistats i meningsskapande situationer såsom vid 

bokläsning uppstår interaktion med andra som också lyssnar och respondera till samma 

berättelse. Mening skapas när texter har ett rikt språk som syftar till känslor och viljan 

till att uttrycka barns tankar. Björklund (2008) refererar till Nikolajeva (1998, 2003) 

som menar att den viktigaste källan till läserfarenheter får barn genom bilderböcker. 

Böckerna tar upp olika ämnen såsom glädje, kunskap, moral och hur man kan hantera 

det sociala i livet. Forskningen visar att i bilderböcker sker det en interaktion mellan 

text och bild. Studien syftar till att de som:  

”Förmedlar litteratur till små barn måste också vara medvetna om hur den text som erbjuds barnen i 

bilderboken ser ut. Det är viktigt att utifrån det stora utbud föräldrar och andra som läser för barn har att 

välja från noggrant granska och välja böcker utifrån olika perspektiv och problem”(Björklund (2008:60).  
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Frost (2009) påtalar att det finns skillnader i barns förutsättningar i barns läsförmåga 

och menar att mycket tyder på att elevgruppens sammansättning vad gäller 

förutsättningar för en god läsutveckling är annorlunda idag än på femtiotalet. En ökad 

spridning ifråga om förkunskaper har visat sig vara ett tilltagande problem. Detta 

bevisar ytterligare att förskolan måste se lärandet i ett vidare perspektiv eftersom barn 

inte har samma förutsättningar vilket leder till alltför olika kunskaper i läsförmåga.  

 Emergent literacy traditionen har enligt Frost (2009) betydelse för hur olika barn 

socialiseras in i skriftspråkets värld. Skriftspråkskulturen byggs alltså upp under 

uppväxten där barn tar till sig skriftspråkliga färdigheter i samspel med nära vuxna, i 

förskolan och skolan. Det är viktigt att vuxna fungerar som förebilder och visar ett 

intresse när barnen börjar använda sig av skriftspråket. Frost (2009) poängterar också att 

det är lärarens uppgift att bygga vidare på det ”bagage” eleverna har med sig och lägga 

upp undervisningen utifrån deras egna förutsättningar. Taube (2007) skriver att 

förskolan och skolan har en betydande roll till att hjälpa alla barn att berika sitt 

ordförråd samt får en större förmåga till att uttrycka sina tankar och känslor. Detta 

oavsett vilken hemmiljö barnen kommer ifrån och utgångspunkten ska vara att allas 

språk duger. Förskollärare och lärare bör därför ta sig tid till att lyssna på alla och få 

barn/elever till att vilja säga vad de tycker och tänker. I förskolan är det viktigt att det 

finns inslag av rim, ramsor, sånger, högläsning och sånglekar för att väcka glädjen inför 

språkets användning. På så vis deltar barnen med hela sin kropp och person där 

motoriska rörelser samspelar i ett socialt sammanhang (Taube 2007). Fast (2008) 

refererar till den ryske poeten Kornej Tjukovskij (1976) som inspirerat många 

pedagoger världen över och han menar att barn har ett nära och sinnligt förhållande till 

språket. Barn lyssnar på klangen och rytmen i språket och redan det lilla barnet tycker 

om och följer ofta med i rytmen när de hör en sång. Det är viktigt att barnen känner 

glädje över språket och känner av gemenskapen och samspelet med andra (Frost 2009). 

Viktigt att poängtera är att förskolan inte ska fokusera på enskilda barn som inte klarar 

av det ena eller andra i språkliga sammanhang. Utan grundtanken ska ligga på 

gemenskap och tillhörighet av att göra de språkliga aktiviteterna tillsammans, då blir det 

naturligt att alla följer med från sina egna förutsättningar. Barn behöver också bli stärkta 

i sitt språk utav vuxna och detta görs bäst om de vuxna ställer frågor till barnen ex. ”Nu 

förstår jag inte vad du menar” Kan du förklara” Eller menar du? Det handlar om att 

hjälpa barnen att komma fram till vad det vill ha sagt (Frost 2009). Det lilla barnet 



17 

 

möter skrift dagligen och många börjar intressera sig för att själva kunna skriva och 

förstå. Frost (2009) menar att detta bör också även kunna ske på förskolan. Detta genom 

att besvara frågor om skrivning och visa hur skrivning går till för de barn som är 

intresserade och ta med barnen in i vardagliga situationer där vi använder oss av det 

skrivna språket. Förskolan kan också ha en egen liten skrivhörna där barnen alltid ha 

tillgång till material såsom blyertspennor, papper, papp, kuvert, etiketter, tuschpennor, 

kritor, häftapparat och hålslagare. Detta för att främja lusten för det skrivna språket.  

”Genom ett oformellt möte med skriftspråket vänjer sig det lilla barnet vid det, och 

inspireras att dra in det i leken på sitt eget sätt” (Frost: 40).  

Det finns en modell som pekar på dessa faktorer som kallas för skriftspråkssocialisation, 

barnet växer in i skriftspråket. Modellen syftar till det som är positivt för barnets 

läsutveckling, vilket innebär att vuxna kan vara förespråkande skriftspråksmodeller. 

Detta sker när barn ser vuxna använda skriftspråk och att tillgången till skriften är god 

vilket i sin tur betyder att det bör finnas många böcker hemma och i förskolan. Skriften 

ska användas så att barnen blir medvetna att skrift är en viktig funktion i vardagslivet. 

Till slut bör barnen exponeras för det skrivna språket genom högläsning och barnen kan 

aktivt delta i läsandet genom att boken diskuteras (Frost 2009). Allt detta kan ses ur ett 

förebyggande syfte och förskolan får på så vis en mycket tongivande betydelse för barn 

som av olika anledningar inte får det naturliga samspelet med vuxna i 

skriftspråksituationer hemifrån (Frost 2009). Det finns också forskning som pekar på att 

arbete med skriftspråket i hemmet eller i förskolan gör att barnen utvecklar en viktig 

grund för att lära sig att läsa (Frost 2009).  

 

 

3.4 Skriv och läsglädje – Om barns naturliga vilja att bli medlemmar i 
skriv och läsklubben  

En förskola som arbetar med att få barn att anamma skriften lika väl som andra 

aktiviteter är Öjaby förskola. Titeln på detta kapitel kommer från deras bok, skriv och 

läsglädje – om barns naturliga vilja att bli medlemma i skriv och läsklubben. Vilket 

innefattar att skriften ska vara en lika naturlig del hos oss som talet och att ”lära” sig 

skriva och läsa startar redan innan skolstarten. Vi behöver inte längre vänta tills barnen 
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börjat skolan, den formella läs- och skrivinlärningen är förbi där varje enskild bokstav 

bearbetades en efter en (Thorsjö 2004). Öjabys förskola kallar därför den tidiga läs- och 

skrivglädjen mer för ett förhållningssätt än en metod eftersom syftet är att väcka 

nyfikenhet hos barnen inför ett oformellt möte med skrift och läsning. Alla barn ska få 

bli medlemmar i skriv- och läsklubben (Thorsjö 2004).  Det finns ingen exakt ålder då 

barnet är läsmoget menar Margaret Clay som sa detta redan 1966 (Fast 2008). Med 

detta ville hon visa att barn träder in i skriftspråket successivt och vägen dit påverkas av 

den kulturella och sociala miljö barnen växer upp i. Carina Fast (2008) refererar till en 

amerikansk forskare, Yetta Goodman (1984) som talar om ”roots of literacy”. Alla är vi 

unika i vårt erövrande i literacy och dessa rötter som Yetta Goodman talar om, där finns 

allt det som barnet lär sig tidigt i livet. Såsom när de tittar i leksakskataloger, lyssna på 

sagor, ser vuxna skriva, lär sig olika logotyper och dessa rötter utvecklas långt innan 

barnen kommer i kontakt med den formella läs- och skrivinlärningen. Erfarenheterna 

läggs på varandra och för varje erfarenhet ett barn får kring läs- och skriv har de sedan 

stor nytta av när de sedan ska ta sina första steg mot sitt eget skrivande och läsande 

(Fast 2008). Elisabeth Björklund (2008) menar att det inte har varit helt enkelt att 

presentera ett sådant arbetssätt i förskolan. Men att de nya styrdokumenten har en mer 

öppnare syn på vad ett litet barn förmår att kunna innan det börjar skolan. Dock hävdar 

hon att det ändå inte skett en större förändring i praktiken, detta på grund av långvariga 

traditioner av synsätt som fortfarande lever kvar. Att små barn ska ägna sig mer åt lek 

och lärande och inte ett lärande som liknar skolans.  

På förskolan i Öjaby startar arbetet med den tidiga läs- och skrivglädjen redan på 

inskolningsdagen då föräldrar blir informerade om att förskolan använder läslappar i 

den dagliga verksamheten. Barnen får en läslåda med sitt namn på och personalen 

skriver de första lapparna med mammas, pappas och barnets namn. Lapparna utökas 

sedan efter hand men den första tiden läggs fokus på namn som är väl kända för barnet 

t.ex. på nära och kära. Elisabeth Björklund (2008) refererar till Kress (1997) som menar 

att barns namnskrivning är en del av deras anknytning till litteracitet. Kress menar att 

det egna namnet verkar ha en stor betydelse för barn och som dessutom omges av 

positivitet. Namn hör till själva skrivandet och är nära förbundet med ägande eftersom 

vi ofta skriver vårt namn när något ska skrivas på, ägas eller ges till någon. Ytterligare 

två forskare som Elisabeth Björklund (2008) citerar i sin avhandling att erövra 

litteracitet är Lorentzen och Evensen (1995) som beskriver barns tidiga möte med skrift. 
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De vill lyfta fram att barn före skolåldern behöver få möta kompetenta skrivare och få 

dela sina texter med andra. Samt att det är viktigt att få skriva till någon eftersom det då 

blir viktigt och personligt för barnet. Genom ett sådant perspektiv, till och från blir 

skriften därför en aktivitet som känns som på ”riktigt” för barnen. Barn blir kompetenta 

skrivare när de interagerar med andra skrivare och genom att pedagoger eller föräldrar 

stöttar barnen utifrån den egna förmågan och där det är barnet som styr skrivprocessen 

(Elisabeth Björklund 2008).  Skriften blir även en del av barns ”görande” nämner 

Elisabeth Björklund (2008) och barnen säger ofta ”jag berättar en saga”, ”jag läser”, 

”jag skriver” vilket är en del i att se sig själv som en läsare eller skrivare.  

Läslapparna finns där hela tiden och är en naturlig del i förskolans dagliga arbete som 

tillexempel samlingar, sångstunder och i barnens lek. Barnens lådor finns synliga för 

dem och barnen får också skriva egna lappar. Det egna namnet är extra populärt att 

skriva och alla lappar sparas, får ett datum för att personal, barn och föräldrar ska se 

utvecklingen i skriften. I samlingsrummet finns kuddar till barnen, varje barn har en 

egen kudde och ovanför hänger en ordlapp med barnets namn. Barnen har också 

namnlappar i en låda, fiskelådan. Lådan går runt till varje barn och den får fiska upp en 

namnlapp. Personalen tillsammans med barnen tittar på lappen och talar om vems namn 

det är, vilka barn som kommer senare, vilka som är sjuka, vilket personal som är här 

och alla har en namnlapp med sitt namn på. Även sångerna och ramsorna har namn på 

sig, de förvaras i en plastficka. I varje ficka finns en bild på sångramsan, och en ordlapp 

med sångens eller ramsans namn. Andra sagor såsom flanosagor och sagopåsar har 

namnlappar på sig, inte endast bilder utan ord och bild samarbetar hela tiden. 

Ordlapparna vävs in i verksamheten och personalen märker hur barnens intresse för ord, 

lappar och skrift ökar efter hand (Thorsjö 2004).  

Det finns olika benämningar som forskare använder för att förstå barns tidiga möte med 

läsning och skrift menar Elisabeth Björklund (2008) som refererar till Hagvet Eriksen 

(2006) som använder ordet ”pseudoläsning” när hon definierar barns aktiviteter när de 

läser ordbilder. Fortsättningsvis tar Hagvet Eriksen upp de allra minsta barnens syn på 

hur de benämner sin egen läsning och skrift och att de då säger att de lek- eller 

låtsasläser och lekskriver. Liberg (2006) använder orden ”preläsande” och 

”preskrivande” som är en svensk översättning från engelskans ”pre- reading” och 

”prewriting”. Liberg (2006) menar att det är ”försök att läsa och skriva”. Elisabeth 
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Björklund (2008) förstätter att refererar till Liberg som menar att ”pre-reading” och 

”preskrivande” inte kan tillhöra grammatiskt korrekt användande av språket eftersom 

det barnen skriver och läser kan läsas och skrivas olika beroende på vad barnet vill att 

det ska stå. Men viktigt att lyfta fram är att barn som ”låtsasläser” eller ”låtsasskriver” 

ser ut att kunna läsa och skriva samt att de beter sig som någon som kan (Elisabeth 

Björklund 2008). Elisabeth Björklund citerar i sin avhandling Thorsjö (2004) som anser 

att vi ofta har en underskattande syn på barns aktiviteter när det kommer till läsning och 

skrift. Han säger bland annat att vi säger ju inte att när barnen talar sina första ord att de 

”låtsaspratar” vilket motsäger och står i kontrast till Libergs benämningar till små barns 

möte med läsning och skrift. Elisabeth Björklund (2008) menar att vi precis som 

Thorsjö (2004) måste se det kompetenta barnet framför oss och sätta tilltro till deras 

förmågor samt och undvika att dela in deras göranden i negativ klang och att det inte är 

på riktigt.  

 

 

 

4. Metod 
För att få svar på mina undersökningsfrågor har jag använt mig av kvalitativ 

forskningsstrategi vilket enligt Bryman (2002) innebär att ha sin tonvikt mer på ord än 

på kvantifiering vid insamling och analys av data. En kvalitativ forskningsstrategi är 

induktiv, tolkande och konstruktionistisk vilket grundar sig i en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt. Som även också beskrivs som interpretativ där tyngden ligger på att förstå 

den sociala verkligheten och hur deltagarna i en specifik miljö tolkar verkligheten. 

Specifikt för en kvalitativ forskare är att man intresserar sig för människor som ingår i 

den sociala verkligheten (Bryman 2002).  
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4.1 Metodval  

I mitt arbete använde jag en kvalitativ forskningsstrategi utifrån mitt syfte som handlade 

om hur förskollärare arbetar med att främja barns språkutveckling ansåg jag att en 

tolkande ansats var den mest lämpliga. Detta för att inom hermeneutiken kan vi tolka 

och förstå den mänskliga existensen genom språket. Hermeneutiken står för en 

kvalitativ förståelse och rollen som forskare är öppen, subjektiv och engagerad. Genom 

att försöka förstå andra människor och deras livssituation kan vi tolka hur mänskligt liv 

och existens finns i det talade och skrivna språket samt i våra handlingar och 

livsyttringar (Patel & Davidson 2003). Genom ett hermeneutiskt synsätt som Patel & 

Davidson (2003) presenterar har jag försökt förstå och tolka det mina respondenter har 

sagt i intervjuerna.  

 

 

4.2 Kvalitativa Intervjuer  

Intervjuer är enligt Bryman (2002) sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ 

forskning. Jag använder mig av det som Bryman (2002) kallar för semi- strukturerad 

intervju i studien. Vilket innebär att jag använde mig av specifika teman som jag 

använde mig av då jag intervjuade mina respondenter. En semi- strukturerad intervju 

ger intervjupersonerna stor frihet att svara efter eget tycke. Anledningen till att jag valde 

den här typen av intervju är att den även ger mig som intervjuar stor frihet. Detta 

eftersom frågorna nödvändigtvis inte behöver komma rakt efter varandra och kom jag 

på något viktigt och väsentligt under intervjuns gång hade jag också möjlighet att ställa 

dem. Typsikt för en semi- strukturerad intervju är enligt Bryman (2002) att man som 

forskare utformar en intervjuguide. Vilket innebär att man tänker på följande:  

Under intervjuns gång ska man kunna ändra ordning på frågorna, intervjufrågorna eller 

teman ska underlätta arbetets frågeställningar. Språket i frågorna ska vara lätta att förstå 

och som forskare ska man vara försiktig så att man inte ställer ledande frågor. 

Bakgrundinformation såsom ålder, kön och namn (Bryman 2002, s 205)  

 

 



22 

 

4.3 Urval  

Urvalen av intervjuer kan enligt Bryman (2002) ske enligt bekvämlighets- eller 

tillfällighets urval. Mitt urval av intervjupersoner grundar sig ur ett bekvämlighetsurval 

då de personer jag intervjuade var kända för mig innan. Det första jag gjorde var att jag 

sökte på förskolornas namn med hjälp av datorn och Google. Där fann jag deras 

avdelningar och ringde direkt till dem. Jag valde att intervjua fyra förskollärare totalt 

varav två arbetar på en förskola utan någon specifik metod och två som arbetar mot en 

specifik metod. Tre av förskollärarna var kända för mig innan men den fjärde valde jag 

slumpmässigt ut via en av förskolornas hemsida. Förskolorna ligger i två olika 

kommuner och ytterligare en av anledningarna till att jag valde de här är för att den ena 

förskolan arbetar med en specifik metod och den andra är en traditionell förskola som 

arbetar med blandade metoder. De förskollärare jag intervjuade har gemensamt att de 

arbetat länge inom verksamheten i minst tjugo år samt att de också arbetat på samma 

ställe i många år. Förskolorna har också gemensamt att de ligger i ett område med 

mycket villa bebyggelse där inga lägenheter förekommer i närheten av förskolan. Det är 

alltså homogena områden där likasinnade ekonomiska förhållanden förekommer.  

 

 

4.4 Genomförandet  
Utifrån syfte och frågeställningar samt litteratur därefter sammanställde jag en intervju 

guide som består av nio till tolv frågor. Jag tog kontakt med förskollärarna via telefon 

och presenterade mitt syfte med undersökningen. Jag intervjuade fyra förskollärare 

totalt två på den traditionella förskolan och två på den med en specifik metod. Före 

intervjun påbörjades informerade jag dem om de grundläggande etiska frågor som 

Bryman (2002) tar upp. Intervjupersonerna hade inte fått tagit del av frågorna innan 

men eftersom jag presenterat mitt arbete för dem var ämnet inte helt främmande för 

dem. Intervjuerna genomfördes ostört och jag använde mig av en semi- strukturerad 

intervju som spelades in på min mobil.  
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4.5 Bearbetning och Analys  
När samtliga intervjuer var genomförda transkiberades de, vilket innebar att jag skrev 

ner intervjun ord för ord. Vilket man som kvalitativ forskare gör av intresse för vad 

intervjupersonerna säger. Genom att transkribera hjälper man sig själv och underlättar 

utformandet av sin analys. Efter transkriberingen läste jag noga det som 

intervjupersonerna ordagrant sagt. Jag gick tillbaka till syftet och valde därefter ut 

utsagor som besvarade någon av mina undersökningsfrågor med hjälp av tre olika 

färgpennor.  

 

 

4.6 Validitet/ Reliabilitet  

Validitet handlar enligt Bryman (2002) om huruvida en eller flera indikatorer som 

formats för att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet. Frågan man kan 

ställa sig är: har jag undersökt det jag ville undersöka? Reliabilitet menar Bryman 

(2002) är, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp. Är alltså 

forskarens undersökningar/mätningar utförda på rätt sätt och är de tillförlitliga?  

Vissa forskare enligt Bryman (2002) menar att det finns andra ståndpunkter för hur man 

ska specificera den kvalitativa forskningens validitet och reliabilitet. En ståndpunkt som 

inte har så mycket med mätningar att göra. Dessa kallas för trovärdighet och äkthet som 

dessutom syftar mot den kvalitativa forskningens grund. I mitt forskningsarbete har jag 

hög trovärdighet, detta på grund av mitt urval eftersom jag direktkontaktade 

intervjupersonerna och valde ut dem själv.  

 

 

4.7 Etiska överväganden 

I ett forskningsarbete ska man använda sig av de grundläggande etiska frågor som 

Bryman (2002) tar upp och de innefattar frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet. Bryman (2002) tar även upp de etiska principer man bör beakta i sin 

forskning och dessa är följande:  
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Informationskravet. Vilket innebär att forskaren ska ge information till de som deltar i 

undersökningen om arbetets syfte. Den här informationen gav jag till de förskollärare 

när jag kontaktade dem via telefon. Intervjupersonerna har också rätt att avbryta om det 

dem upplever att något inte känns bra. De ska även få information om vilka moment 

som ingår i intervjun.  

Samtyckeskravet. De som deltar i undersökningen får själva bestämma över deras 

medverkan. Om någon är minderårig, kan föräldrars eller vårdnadshavares godkännande 

krävas.  

Konfidentialitetskravet. De uppgifter som finns om de inblandade i undersökningen ska 

tas hand med stor konfidentialitet. Personuppgifter ska bevaras och förvaras på så vis att 

ingen obehörig kan komma åt dem. När jag intervjuade gav jag dem informationen 

enligt konfidentialitetskravet som Bryman (2002) tar upp, att de är anonyma och att 

deras arbetsplats också kommer att vara anonym.  

Nyttjandekravet. Innebär att de uppgifter jag som forskare samlar in om enskilda 

berörda personer, deras uppgifter kommer endast att använda till mitt forskningsarbete. 

Den här informationen gav jag till mina intervjupersoner innan jag startade min 

intervju.. 

 

 

4.8 Metodkritik  

Anledningen till att jag valde intervjuer, semi- strukturerade intervjuer var för att jag 

intresserade mig för att veta hur förskollärarna tänkte kring ganska övergripande ämnet 

som de dagligen arbetar med och möter. Jag tyckte inte det var svårt att komma på 

frågor som var lämpliga att ställa för att få svar på mitt syfte. Men att använda sig av 

den här typen av intervju är mycket svårare än vad jag trodde. Jag som intervjuare måste 

vara väldigt uppmärksam och vaken på vad personerna i fråga säger för att få ett bra 

samtal. Det gäller att vara tålmodig, lyssnande och samtidigt ställa bra följdfrågor såsom 

Hur tänker du när du säger så? Vad menar du? Kan du utveckla svaret… osv. Vilket 

var otroligt svårt eftersom jag samtidigt ville verkar som att jag bara lyssnade på dem 

och inte tänka på vad jag ska fråga härnäst. Jag upplevde också att man måste gå in med 
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en slags säkerhet att det här kan jag och detta kommer att gå bra. Den egna nervositeten 

bör lämnas utanför dörren, inte helt lätt men efter hand går det. Detta skedde dock bara 

vid en intervju och jag kände mig inte lika förberedd som jag gjort vid de andra 

tillfällena. Vilket min intervju person kände på sig och det blev okej men ändå inte lika 

bra som det kunde ha blivit. Därför är det mycket viktigt som jag nämnde ovan att vara 

mer än väl förberedd.   

 

 

 

5. Resultat  
I detta avsnitt redovisas mitt resultat av intervjuer. Intervjupersonernas utsagor kopplar 

till syfte och frågeställningar som är: på vilket sätt kan förskollärare arbeta med att 

främja språkutveckling utifrån barns olika förutsättningar? Vilka fördelar och nackdelar 

kan det finnas att arbeta med en specifik metod i relation till en traditionell 

språkutveckling? Mina rubriker syftar till det som intervjupersonerna nämner i citaten.  

 

 

5. 1 Språket är allt 

De förskollärare som jag intervjuade, oavsett om de arbetar med en specifik metod 

(Öjabymetoden) eller enligt ett mer traditionellt arbetssätt var alla överens om att 

förskolans uppdrag att främja barns språkutveckling var mycket viktigt. De är alla 

medvetna om vad språket ger barnen och vilka möjligheter de får av ett rikt ordförråd. 

En av intervjupersonerna uttryckte det så här:  

Språket är ju det viktigaste redskapet för att du ska komma fram i livet 

och har du inte det så får du det svårt med allting egentligen. 

Ett rikt språk fyller flera funktioner enligt intervjupersonerna. Det handlar om att kunna 

kommunicera med andra för att skapa kontakt och för att klara det sociala samspelet 

t.ex. i leken. Via språket skapas också den egna identiteten. 
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Även för små barn är språket viktigt enligt en intervjuperson. Om små barn har tillgång 

till ett språk och kan uttrycka vad de vill kan det förebygga andra sätt att kommunicera 

som t.ex. att bitas. 

Jag tänker på våra småttingar, ju mer de kan prata desto mindre 

behöver de använda sig av att bitas eller slåss för att få sin vilja 

igenom. Med språket kan de förmedla vad de vill.  

 

 

5.2 Arbete som främjar barns språk 

Intervjupersonerna använder olika arbetssätt för att främja barns språkutveckling, där 

några utgår från Öjabymetoden medan andra arbetar mera ”traditionellt” men med 

inspiration från Bornholmsmetoden. Alla intervjupersonerna tycker att det är en rolig 

uppgift att arbeta med språkträning. Intervjupersonerna skiljer sig åt i vad de betonar 

som de viktigaste inslagen beroende på vilken metod eller arbetssätt de arbetar efter. De 

intervjupersoner som arbetar enligt Öjabymetoden betonar mer språkträning som viktigt 

för att förbereda barnen inför skolan och att det handlar om en typ av undervisning även 

om det inte får vara den enda motiveringen. En intervjuperson som arbetar enligt 

Öajbymetoden menar att fördelarna med arbetssätt är att: 

Man får ju väldigt mycket gratis med det här arbetssättet, en väldigt 

bra grund inför skolan. Men det får inte bli den enda motiveringen för 

huvudsyftet är ju ändå att det ska vara kul på vägen. Det ser oss och 

tycker det är kul, vill hänga på och också vara en läsare och en som 

skriver. Det blir naturligt för dem. 

De som arbetar enligt det mer traditionella arbetssättet betonar språkets funktion som 

kommunikation och att det är viktigt att stimulera barnen till ett rikt ordförråd genom att 

samtala med dem och inte undvika svåra ord. 

Det är viktigt att samtala med barnen hela tiden och tala med dem inte 

till dem. Jag tänker på att använda ett nyanserat språk med svåra ord, 

även om inte barn förstår dem så kan man alltid förklara med enklare 

ord. 
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Något som är lika oavsett vilket arbetssätt man arbetar efter är att språkträningen går 

som en röd tråd genom hela förskolan och även andra inslag i förskolans pedagogik kan 

påverka språkutvecklingen positivt. 

Allt som vi gör här på förskolan följer en röd tråd i barnens 

språkutveckling. Det kan vara sådana saker som man inte tänker på 

såsom motorikpassen och rörelse som har gynnsamma effekter på 

barns språkutveckling. 

 

 

 

 

5.3 När språket brister  

När det gäller arbetet med barn som har språkliga brister finns vissa skillnader mellan 

hur intervjupersonerna beskriver detta arbete beroende på vilken metod man arbetar 

efter. 

De intervjupersoner som arbetar enligt Öjabymetoden menar att själva metoden som 

sådan gör att man fångar upp de barn som inte är så intresserade av språk. Man försöker 

också arbeta med barnen i mindre grupper. 

Något som jag och mina kollegor försöker tänka på är att arbeta i 

mindre grupper eftersom det är många barn idag. på det viset får du 

med dig fler barn som har svårt att tala inför andra, man stärker sin 

självkänsla genom att våga anser vi. 

Intervjupersonerna som arbetar enligt en mer traditionell arbetssätt betonar mer den 

lekfulla biten. 

Vi leker fram språket och samtidigt tränas viktiga bitar som vi har i 

bakhuvudet och vet om men som barnen uppfattar bara det som något 

kul. 

Något som de nämner under intervjun oavsett arbetssätt är att gemenskapen är viktig 

och att inget barn ska känna utanförskap att han eller hon kan inte delta. Så här uttrycker 

de sig angående ämnet:  
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Det som är positivt med vårt förhållningssätt är att det alltid, ja jag kan nog säga alltid går att 

hitta något som intresserar barnen för att vilja skriva. Vill man läsa och skriva om traktorer i 

ett halvår så får man det. Vi får inte ha för mycket regler och pekpinnar om vi ska arbetar med 

läs och skriv på förskolan då blir det inte på barnens villkor.  

Vi arbetar ju med Bornholmsmetoden och där finns också bra tips för hur man ska 

stärka de barn som ”tappat” vissa delar i språket och det gör vi ju med alla, även de 

som inte har svårigheter.  

 

 

 

5.4 Faktorer som hindrar barns språkutveckling 

Intervjupersonerna har arbetat minst tjugo år i samma bransch och därför upplevt 

förändringar både positiva men också en del negativa. De positiva är att de fortfarande 

talar varmt om sin yrkesroll. De negativa förändringarna handlar främst om de stora 

barngrupperna som ses som ett hinder, dels för verksamheten och dels för språket.  

De stora barngrupperna gör att det blir ett ”högt tryck” av barn under hela 

arbetstiden, förr var det ovanligt att vi hade många barn hela tiden.  

När jag började här på avdelningen hade vi nästan inga heltidsbarn och nu är ju alla 

heltidsbarn i stort sett. Trenden och tekniken har gjort att man pratar mindre med 

sina barn idag och man umgås mindre idag tror jag.  

Skillnader som går att urskilja hos intervjupersonerna är att förskollärarna som arbetar 

med Öjabymetoden har en medvetenhet om hur samhället ser ut och vill därför hjälpa 

barn till att få ett bättre språk. De menar att:  

Jag tycker att barn lyssnar mindre idag än förr. De får mycket mer intryck av media, 

tv och deras ”paddor” som barnen säger. Man måste fånga upp dem mer idag och det 

är därför vi arbetar mycket med samtal.  

Förut var det tvärtom att vi fick arbeta mycket mer med att barn skulle våga ta för sig 

mer så visst har det ändrats. Det är mer okej idag att man som barn tar för sig och 

ropa för att man vill ha uppmärksamhet. Det är ju den goda sidan men det andra 

måste finnas där också, där man både kan göra sin röst hörd men också lyssna på vad 

andra har att säga.  
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5.5 Barns olika förutsättningar för språkutveckling  

De flesta förskollärarna anser att föräldrar över lag är intresserade av vad som händer 

deras barn rent utvecklingsmässigt. Samtliga anser också att föräldrar tycker att deras 

arbete är värdefullt och att de lägger fokus på rätt saker. På utvecklingssamtal och 

föräldrar möten försöker förskollärarna betona lärandet hos små barn och vikten av 

deras arbete. Vi kan bara göra vår del och hoppas att de tar med sig det vi sagt och 

reflektera över det men en av dem. De båda förskolorna har gemensamt att de känner 

föräldrars stöd i deras arbete och menar att:  

 Jag upplever att vi står på samma värdegrund som föräldrarna och det gör vårt 

arbete lätt.  

Hade vi inte haft föräldrarna med oss så hade det varit svårare. I en annan del av byn 

kanske föräldrars energi och kraft hade gått till något annat.  

 

Angående föräldrars utbildning och intresse för språket finns det olika meningar hos de 

båda förskolorna. Förskolan som arbetar med Öjabymetoden menar att:  

Det är ingen som har mindre utbildning än någon annan här men över lag då mest 

högutbildade. Har man en högre utbildning kanske man också har insikten om vilken 

makt språket ger. Men vi har också fördomar det vet jag, att vi tror att den och den 

läser på grund av utbildningens skull men vi kan ju aldrig veta. Därför är vårt arbete 

viktigt och vårt arbete känns aldrig meningslöst.  

Medans förskolan som arbetar med ett mer traditionellt arbetssätt har mött föräldrar där 

de ser att språket brister.  

För mig har det varit självklart att sätta ord på saker och ting när mina barn var små, 

att ser man en gul bil så säger man det och ser man en skata så talar man om det för 

sitt barn. 

 Jag har blivit förvånad många gånger hur lite föräldrar vet om språket, ibland har de 

fått riktiga aha upplevelse när man berättar hur man själv tänker.  

Förskolan utan någon specifik metod har också sett och reflekterat över vilka föräldrar 

det är som har barn med ett sämre utvecklat språk och vad det kan beror på.  
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Jag har mött och stött på attityder hos föräldrar att de inte hinner eller orkar läsa på 

kvällen för det gör ni ju ändå här på förskolan. De som inte hinner eller orkar läsa är 

heltidsarbetande föräldrar som har sin karriär att tänka på.  

De barn i min grupp som har ett mindre bra utvecklat språk är barn till högutbildade 

föräldrar, men dock väldigt medvetna föräldrar. De vill ha hjälp och söker den, både 

på egen hand och med hjälp av oss.  

 

 

5.6 Utbildning, intresse och medvetenhet  

En av dessa förskollärare menar att man inte kan dra en koppling till utbildning utan det 

är intresse och person. För du kan ju vara lågt utbildad och läsa massor av böcker och 

du kan prata jättemycket med dina barn för du tar med dig dem när du bakar, handlar, 

städar osv. Men du kan ju vara högutbildad och göra det också men du kan också vara 

högutbildad och strunta i dem här sakerna. Du kanske inte är så medveten om språket 

om du är lågutbildad men du gör det av intresse men det är klart du har ju det språk du 

har och du kanske inte har det nyanserade språket om du är lågutbildad. Ju mer du kan 

ett språk desto mindre behöva du använda svordomar och visst där ser man en skillnad 

kan jag känna. Samma förskollärare menar också att skulle man ha samma intresse och 

vara lika medveten då skulle en högutbildad ha mer att ge sitt barn språkligt än en 

lågutbildad. Men sen menar hon att det är andra faktorer som spelar in med tid, intresse 

och medvetenhet. Samtliga förskollärare menar att:  

En del föräldrar pratar bebis språk, bekräftar inte det barnet säger, skrattar lite och håller 

med.  

Man ser vilka som tar sig tid till att tala med sitt barn och få det här mötet och samtalet som vi 

jobbar mycket med. En del föräldrar har väldigt bråttom och det enda de säger är kanske ah 

skynda dig nu, så jag tror föräldrar påverkar mer än vad vi tror.  

Förskolan kan aldrig ersätta föräldrarna och visst ser jag skillnader hos de barn som har de 

nyanserad språket och barn som inte har det. Men det är klart har du en förälder/föräldrar 

som inte prata med dig så får du ingen språklig stimulans då får barnet det mer här.  
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5.7 Fördelar och nackdelar med en metod eller inte  

De två förskolorna skiljer sig på det sättet att den ena arbetar med en specifik metod 

riktat mot tidig läsning och skrift medans den andra arbetar med traditionell 

förskolemetod. En av förskollärarna som arbetar med en specifik metod menar att deras 

förhållningssätt blir en gemenskap och barnen lär av varandra.  

Det blir roligare om man gör något tillsammans. Våra barn blir läsare och skrivare redan från 

tidig ålder och det är vi som har hjälp dem till det. Det känns ibland stort när man tänker på 

det och det måste vara skönt att komma till skolan med en sådan bra grund som vi ger barnen. 

Vi kan också fånga de som inte är så vidare förtjusta i det här med läs- och skriv, då får vi 

locka med något som intresserar just dem. Det brukar nästan alltid gå och nu har vi också en 

”padda” som vi försöker hitta bra grejer med läs- och skriv. Jag har bara sett en 

kvalitetsredovisning för fem år sedan där förskolebarn gjorde ett läs- och skriv test och där låg 

”våra” barn högt med både läsförståelse och skrivfärdigheter.  

Den andra förskolläraren som också arbetar med en specifik metod menar att det är ett 

förhållningssätt som även följer med hela tiden.  

Det är en medvetenhet om språket som vi får av vårt arbete med tidig läsning och skrivning 

menar hon. Jag tror att det blir en mer helhetssyn och som även följer med oss i allt annat 

arbete vi gör här på förskolan. Jag tror vi får mycket gratis med vårt förhållningssätt och man 

får ett djupare tänk. Att man lyssnar in barnen och få dem att tänka efter genom att ställa 

öppna frågor så får man en reflektion från barnen på köpet.  

De två förskollärare som arbetar utan någon specifik metod har blandade känslor inför 

tidig läs- och skriv. Den ena tror att deras arbete höjer nivån lite och hjälper barnen 

inför skolan. De båda menar att de jobbar också för att främja barns läsning och intresse 

för skrift men inte på det sättet.  

Vi jobbar med att de ska få leta upp sitt namn, lära sig sitt efternamn, vi leker hänga gubbe och 

vi har det här Trageton projekten, att barnen får nonsensskriva. Kanske skiljer det inte så 

mycket i slutändan trots allt menar hon. Ungefär hälften av våra barn är intresserade av att 

läsa och skriva medans de andra har fokus på annat, man kanske är en riktig lekare och det 

måste få vara så också. Den fria leken och det fria livet är också viktigt säger hon. Men jag 

tycker absolut man ska ha väckt något intresse innan man slutar här och det får vi ju jobba 

med, absolut.  

Det måste vara på ett lekfullt sätt det får man inte glömma och sen tycker jag att det verkar så 

synligt det här med lapparna. Jaha du har femton men jag har bara två, är jag mindre värd 
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nu? Jag är rädd för att det ska bli mätning med kompisen och jag vill jobba med det här med 

läs- och skriv lite mer fritt.  

De ska vara tankande med så mycket självkänsla som möjligt när de gå utanför de här 

dörrarna, man ska vara nöjd med den man är och det är mitt fokus säger förskolläraren. Det 

kommer så mycket sen ändå i skolans värld, att ens kunskap mäts menar hon och det ska inte 

spelar någon roll om du har två lappar eller femton, barnen ska vara nöjda ändå och det jag 

gör är bra.  

 

 

Den andra förskolläraren menar att hon inte tror på den metoden och att den är för 

extremt utformad för hennes smak.  

Jag tror barnen kan få ett lika bra språk utan någon specifik metod och jag tror det är 

viktigare att möta barnen när de är intresserade om de är intresserade. Det som jag tycker är 

positivt är då att väcka nyfikenheten om barnen tycker det är roligt menar hon och det finns 

inget barn som inte är intresserad av språk om man gör det på ett lekfullt sätt. Aktuellt idag 

faktiskt satt jag och skrev med några barn, de brukar sitta och skriva vid sitt lilla bord trots att 

de bara är två tre år. Båda barnen började på bokstaven E och då skrev vi deras namn och 

andra saker som började på E. Vi pratade också om hur ett E låter och så blev det ett samtal 

om språk och bokstäver från barnens egen vilja, sen kan man ge dem lite input så att dem blir 

intresserade. Man kan skriva på samlingar om vi gjort något spännande, att barnen ser att 

man skriver och att det är något viktigt. Att man använder språket så att det blir spännande 

menar men inte som metod utan mer om barnen nappar på det här och nu.  
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6. Analys  
I detta kapitel kommer jag att analysera mitt resultat och väva in relevant litteratur 

utifrån mitt litteraturavsnitt.  

 

 

6.1 Språket som kommunikation  

De fyra förskollärarna jag intervjuade är väl medvetna om språkets viktiga funktion 

vilket de alla talar om under rubriken språket är allt. Samtliga talar också om lärandet på 

längre sikt och därför känns deras arbete meningsfullt och värdefullt. Frost (2009) 

påtalar att det finns skillnader i barns förutsättningar i deras läsförmåga när de kommer 

till skolan och orsaken är en ökad spridning ifråga om förkunskaper. Vilket bevisar 

ytterligare att förskolan måste se lärandet i ett vidare perspektiv eftersom barnen inte 

har samma förutsättningar. Genom ett aktivt arbete med språket i förskolan får barnen 

ett större ordförråd och har mindre risk att drabbas av svårigheter (Frost 2009).  

Förskollärarna ser språket som ett kommunikationsmedel som hjälper barnen att klara 

det sociala samspelet i förskolan. Även Vygotskij (Hwang 2003) betonar vikten av att 

delta i det sociala samspelet och det är språket som hjälper oss att föra olika slags 

dialoger. Språket är ett sätt att uttrycka sig menar en av dem och förmedla vad de vill ha 

sagt, har barn ett språk slipper de bitas eller slåss. Detta betonar Lundberg (2010) och 

menar att den som saknar ord får svårt att förklara för sin sak, svårt att argumentera och 

lösa konflikter. En av förskollärarna menar att det är genom möten med andra som man 

hittar sin identitet och George Herbert Mead (Hwang 2003) talar om detta och säger att, 

det är alltså först genom andra vi hittar vår egen identitet. Genom deras medvetenhet om 

språkets viktiga funktion arbetar de också utifrån Läroplanen som betonar:  

I förskolan ska vi sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Lpfö 98 Reviderad 2010).  
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6.2 Barn med språkliga brister 

Det finns också ett vidare djup och tänk hos förskollärarna att de finns till för att utmana 

barnen och stötta dem till att lära sig. Samtliga tar upp barn som kan ha språkliga brister 

och hur man kan arbeta för att stärka språket. De menar att alla ska vara delaktiga och 

känna gemenskapen i gruppen, det får inte vara utpekande att hon/han inte kan detta. 

Frost (2009) poängterar att förskolan inte ska fokusera på enskilda barn som inte klara 

av det ena eller andra i språkliga sammanhang. Han menar att grundtanken ska ligga på 

gemenskap och tillhörighet av att göra de språkliga aktiviteterna tillsammans. I 

förskolan ska det också finnas inslag av rim, ramsor, sånger, högläsning och sånglekar 

för att väcka glädjen för språkets användning. På så vis deltar barnen med hela sin kropp 

och person där motoriska rörelser samspelar i ett socialt sammanhang (Frost 2009). 

Precis som en förskollärare säger att de leker fram språket och samtidigt tränas viktiga 

bitar som vi har i bakhuvudet och vet om men barnen uppfattar bara det som något kul. 

Frost (2009) anser att barn behöver bli stärkta i sitt språk och detta görs bäst med hjälp 

av vuxna som ställer frågor till barnen t.ex. Nu förstår jag inte vad du menar? Kan du 

förklara, eller menar du… Det handlar om att hjälpa barnen att komma fram till vad de 

vill ha sagt. Detta talar en förskollärare om, genom att använda sig av sokratiska samtal 

som kommer från den grekiske filosofen Sokrates. Där syftet är att få ett bra samtal med 

barnen och varje barn ska få tala fritt och de andra som inte pratar får lyssna.  

 

 

6.3 Barns sociala och kulturella bakgrund  
Förskollärarna vet om att det finns olika klasser i samhället och att barn kan ha olika 

förutsättningar. Men de upplever att de flesta barn lever under likvärdiga förhållanden 

på deras förskolor.  Eftersom de anser att de flesta föräldrar är relativt högutbildade och 

står under likasinnade värdegrunder som de själva har. Det är en förskollärare som 

diskuterar detta mer ingående och menar att det inte går att dra en koppling mellan 

utbildning och språket utan att det istället handlar om intresse och person. Dock säger 

hon att de föräldrar som har lägre utbildning kanske inte är så medvetna om språket men 

du talar med dina barn av intresse. Du tar med dig dem när du handlar, baka, städar osv. 

Man har det språk man har och du kanske inte har det nyanserade språket om du är 
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lågutbildad, ju mer du kan ett språk desto mindre behöver du använda svordomar och 

visst menar förskolläraren där finns en skillnad mellan de båda ”statusen” kan jag 

känna. Hon betonar också att skulle man ha samma intresse och vara lika medveten då 

skulle en högutbildad ha mer att ge sitt barn språkligt än en lågutbildad. Som jag 

uppfattar detta talar hon om två olika språk, ett som tillhör en högutbildad förälder och 

ett annat som talas av en som har lägre utbildning. Vilket som jag uppfattar att det då 

finns vissa skillnader som jag betonar i mitt litteraturavsnitt. Där Einarsson (2009) 

refererar till en amerikansk studie där barn får olika ordförråd beroende på vilken 

uppväxt miljö de kommer ifrån. Studien innefattar också skillnad mellan ordvalen och 

kvalitén inför barnen. Där de högutbildade föräldrarna använde mycket mer beröm och 

uppmuntran medan de lågutbildade använde mer förbud, tillsägelse och poängterade 

barnens fel och brister. 

Samtliga förskollärare har också upplevt föräldrar som inte använder ett nyanserat språk 

men ingen av dem kan koppla det till utbildning. En menar att förskolan aldrig kan 

ersätta föräldrarna men visst har du föräldrar som inte prata med dig så får du ingen 

språklig stimulans och då får du mer hos oss såklart. Ytterligare en förskollärare betonar 

att hon anser att föräldrar påverkar mer än vad vi tror men att hennes arbete aldrig känns 

meningslöst. En förskollärare betonar vikten av att arbeta med språket trots att det råder 

likasinnade ekonomiska förutsättningar på förskolan. Kommunikationen är lika 

värdefull hos alla människor. En förskollärare har mött attityder där föräldrar varken 

orkar eller hinner läsa för sina barn på kvällen för de anser att de gör ni här på 

förskolan. De som inte hinner är heltidsarbetande föräldrar som har sin karriär att tänka 

på. Hon har också barn i sin grupp som har ett mindre bra utvecklat språk och de barnen 

har högutbildade föräldrar. Vilket verkligen motsäger och står i kontrast till mitt 

litteraturavsnitt om det sociala och kulturella kapitalet. Hur det än är så har alla en 

medvetenhet att det kan finnas skillnader och att de har stor förståelse för hur viktigt 

språket är för barn. Lundberg (2010) betonar och menar att dessa olikheter hade kunnat 

utjämnas med förskolor och en förståelse för språkets betydelse samt vikten av tidig 

insatts av språkstimulering. Han menar också att i vårt land borde vi ha goda 

möjligheter att utjämna dessa sociala skillnader eftersom de flesta barn går i förskolan.  
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6.4 Likheter och skillnader  

Två av förskollärarna arbetar på en förskola med en specifik metod (förhållningssätt) 

som syftar till tidig läs och skriv. De två andra arbetar också med skriften fast inte som 

en uttalad metod och när är jag berättar om det här förhållningssättet har de blandade 

känslor. Vilket Elisabeth Björklund (2008) också påtalar i sin avhandling att erövra 

litteracitet, hon menar att det inte har varit helt enkelt att presentera ett sådant arbetssätt 

i förskolan. Det beror på långvariga traditioner som fortfarande lever kvar, små barn ska 

ägna sig åt lek och lärande och inte ett lärande som liknar skolans. Med metod eller utan 

så arbetar de båda förskolorna med skriften och det är det som är det viktigaste i 

sammanhanget eftersom det klart och tydligt står i förskolans läroplan.  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska 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 Reviderad 2010).  

Både läroplan och forskning som jag tagit upp i mitt litteraturavsnitt avsnitt påtalar 

vikten av att barn socialiseras in i skriftspråket långt innan skolan. Den största 

skillnaden med att arbeta med en specifik metod eller inte är att förskollärarna vet vad 

barnen är kompetenta till med en specifik metod. De vet att deras arbete gagnar och 

gynnar barnen till att bli läsare och skrivare på ett oformellt och naturligt sett. Elisabeth 

Björklund (2008) betonar i sin avhandling att erövra litteracitet där hon menar att små 

barn är mycket mer kompetenta än vad de kan ge uttrycka för verbalt. De visar tidigt att 

de är kompetenta på många sätt. Vilket jag anser att alla förskollärarna inser och att 

deras barnsyn syftar till det komptenta barnet oavsett om de arbetar med en specifik 

metod eller inte.  

Vår relation till skriftspråkskulturen byggs upp under uppväxten i samspel med nära 

vuxna, i förskolan och skolan. Därför är det viktigt att barn får möta vuxna som 

fungerar som förebilder och visa ett intresse när barnen börjar använda sig av 

skriftspråket (Frost 2009). Vilket de båda förskolorna arbetar efter även de två som 

arbetar utan någon specifik metod. De vill arbeta med skriften men med ett intresse som 

kommer från barnen. Visar barnen att de tycker det är kul vill de mer än gärna arbeta 

med att främja deras lust till det skrivna språket. Skillnaden här blir då att förskolan utan 

metod arbetar med skriften utifrån barnens intresse och lust. Förskolan med metod har 
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själva ett intresse och menar att de främjar lusten för skriften med deras metod. Deras 

förhållningssätt kan kopplas ihop med det som Fast (2008) beskriver hur barn möter 

läsning och det skrivna ordet. Hon menar att barn tar sina första steg mot att bli läsare 

genom att uppföra sig som en sådan, de ser hur vuxna håller en bok, läser i den och 

vänder blad. Barnen gör likadant. Vilket hon i sin tur kallar för emergent literacy och 

syftar till barns tidiga möte med läsning och det skrivna ordet. Som en förskollärare som 

arbetar med en specifik metod beskriver deras arbetssätt: De ser oss och tycker det är kul, vill 

hänga på och också vara en som läser och en som skriver. Det blir naturligt för dem. Precis som 

Elisabeth Björklund (2008) citerar till Lindahl (1995, 1998) och Liberg (2006) som 

också påtalar att barn tar sina första steg mot att bli läsare genom att uppföra sig som en 

sådan. De betonar också att barn beter sig precis som läs- och skrivkunniga skulle göra. 

De håller i, tittar i och talar samtidigt som de bläddrar i boken eller håller i papper och 

penna. Om dessutom omgivningen är förstående, utvecklas en känsla hos barn att klara 

av något som i många andras i deras omgivning också kan, nämligen läsa (Björklund 

2008). Som nämnt innan spelar det ingen roll om man arbetar med en metod eller utan, 

det viktigaste i sammanhanget blir ändå att förskollärarna arbetar med språket på något 

sätt. De har en förståelse för språket och de har reflekterat över vilken betydelse den kan 

ha för barn i förskolan. Men det som båda förskolorna har gemensamt är att de ser till 

det långsiktiga lärandet som jag själv värnar om starkt. Barn i förskolan ska någon gång 

bli en vuxen person och det måste man ha i åtanke och inte bara se till lärandet här och 

nu utan i ett större och mycket bredare perspektiv. Forskning pekar på att arbetar man 

med skriftspråket i hemmet eller i förskolan gör det att barnen utvecklar en viktig grund 

för att lära sig att läsa (Frost 2009). Vilket blir den slutgiltiga skillnaden mellan de båda 

förskolorna eftersom förskolan som arbetar med en specifik metod redan arbetar med 

det som forskningen menar är så otroligt viktigt.  
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7. Diskussion 
I diskussionen kommer jag att ta diskutera mitt arbete utifrån tankar och idéer som dykt 

upp under arbetets gång. Min diskussion kommer att beröra ämnen som språk, 

samhälliga förändringar och hur det ser ut i samhället idag samt vad det har för inverkan 

på förskolan. Diskussionen innehåller även hur jag skulle vilja att det såg ut i förskolan 

angående barns språkutveckling och hur man kan tänka för att ge barn ett bättre språk. 

Som förskollärare men också som förälder.  

Jag har alltid gillat språk och det har också varit ett av mina bästa ämnen från dag ett i 

skolan. Jag förstod tidigt att skriften är ett sätt att uttrycka sig och leva ut sin fantasi. I 

ungdomens ibland svåra vardag blev skriften ett sätt att hantera allt som hände runt 

omkring. I texten och i det skrivna ordet kunde jag för stunden vara vem jag ville. I 

vuxen ålder och under min utbildning har jag verkligen förstått hur viktigt språket är. 

Mitt arbete, forskning och litteratur har också bevisat språkets viktiga funktion. Språk är 

verkligen makt på ett positivt sätt, med det talade ordet och det skrivna kan du med ett 

välutvecklat språk formulera, förklara, lösa problem och hantera livet på ett bättre sätt. 

Med ett nyanserat språk får du självförtroende och en bättre självkänsla. Vilket också är 

viktigt att tänka på som förskollärare, med vårt arbete ger vi barnen något som de 

verkligen kan ha nytta av, inte minst i skolans värld som inte alltid är helt lätt.  

Resultatet visar att förskollärarna anser att språket är otroligt viktigt. Under arbetets 

gång har jag upptäckt hur viktig gemenskapen är i förskolan. Både i litteratur och hos 

mina intervjupersoner. Gemenskapen och vikten av det sociala samspelet grundade 

Vygotskij för många år sedan och hans synsätt och tankar står verkligen för något bra 

anser jag. Jag har tänkt och reflekterat över att det kanske inte är metoden i sig som är 

den allra viktigaste i sammanhanget, utan pedagoger som brinner eller har ett intresse 

för någonting. Gemenskapen är också viktig i arbetslaget, att man kommer överens så 

här jobbar vi och detta tycker vi är bra.  Något som håller ihop gruppen, man får en 

samhörighet med varandra och känner gemenskap för något som binder ihop vuxna och 

barn. Detta för att man har en klar struktur personal emellan och klart för sig vad som är 

det bästa lärandet för barnen, dessutom och givetvis med läroplanen i bakfickan.  

I resultatet har jag funnit vissa delar som jag tycker är intressanta. Samhället har 

bidragit till de förändringar som skett i förskolan. De ökade barngrupperna som 

förskollärarna talar om är givetvis en negativ utveckling. Det blir tufft att arbeta i en 
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sådan miljö och de säger att det försvårar deras arbete till att bli den pedagogiska 

verksamhet som de önskar. Personalen har inte heller ökat med åren utan snarare 

tvärtom. Mer barn och mindre personal, det är ingen ekvation som går ihop anser jag. 

Därför blir detta en politisk angelägenhet och en viss politiker talar alltmer om att 

Sverige rankas sämst i Europa både på att läsa och räkna matte. Ekvationen går att lösa 

alldeles utmärkt, mer resurser till både förskola och skola så skulle Sveriges barn både 

läsa och räkna för glatta livet. Givetvis är det inte så enkelt som jag skriver men jag tror 

att mindre resurser utgör en stor faktor till barns ord och räknefattigdom.  

Den 23 maj 2013 skrev Smålandsposten om André Pops (sportprofil och 

barnboksförfattare) som startat ett projekt, läslandslaget. Han vill få föräldrar att ägna 

sig mer åt högläsning med sina barn. I en intervju säger André Pops att endast var tredje 

förälder läser och att det är en siffra som sjunkit markant under en tioårs period, då 

siffran var det dubbla. Han påtalar också att var femte elev går ut grundskolan med 

dåliga kunskaper i läsning och har därmed kanske skippat sin chans till att plugga 

vidare. Utmaningen är att som förälder lova att varje dag under sommaren läsa högt för 

sina barn (Karlsson, Smålandsposten: A4). André Pops har verkligen förstått hur viktigt 

det är att föräldrar tar sitt ansvar och motivera sina barn till att bli läsande individer. 

Men det är inte helt lätt, förskollärarna som jag intervjuade diskuterade detta. Deras 

motivering i sammanhanget blev att de kan slå ett slag för att dem tycker det är viktigt 

med läsning, sedan kan man ju inte tvångsmässigt pracka på föräldrar en massa 

pedagogiska formler. Motiveringen kanske då får motsatt effekt. Men jag tror att de är 

helt rätt ute, att man som förskollärare poängterar hur viktigt det är med språket och att 

läsa för sina barn, inte att ni ska, ni måste utan bara föra fram positiva delar som kan 

vara till fördel för deras barn. Förskolan och skolan borde kanske också framhäva vikten 

av ett samarbete, föräldrar och förskola/skola. Det står i Lpfö 98 att samarbete ska ske 

mellan förskola och föräldrar(Lpfö 98 reviderad 2010). Detta kanske vore något att lyfta 

fram, tillsammans ska vi lära våra barn. För det är uppenbart i sammanhanget att 

förskolan och skolan inte kan klara alla uppdragen själva.  

Jag har också tänkt på att BVC borde ta ett större ansvar för den pedagogiska biten och 

förmedla till nyblivna mammor/pappor i mamma/pappa gruppen vikten av att läsa och 

sjunga för sitt barn. Det är det kanske en del som gör men jag har ingen erfarenhet av 

det och jag menar inget ont om BVC alls, jag har bara mött fantastiska människor som 
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har ett yrke som är guld värt. Detta är bara tankar och reflektion, inga pekpinnar. Detta 

kanske inte är det första man vill höra som nybliven mamma/pappa utan när man blivit 

lite varm i kläderna. Ett önskvärt scenario skulle vara om BVC hade ett samarbete med 

ett lokalt bibliotek i närheten. Som skulle kunna bli inbjuden till BVC och förmedla till 

föräldrar vikten av att läsa, sjunga för sitt barn. De skulle också kunna ge tips vilka 

böcker som är bra och ha med sig så att man kan låna på plats. En tidig investering till 

alla barn som kan få goda läsvanor redan från start och föräldrar som tidigt förstår 

vikten av att ge sina barn ett språk.  

Jag har även funderat på det som sker i förskolan med det ökade barn antalet, att fler 

arbetar heltid och att man umgicks mer förr, som även de förskollärare som jag 

intervjuade diskuterade. Det som har slagit mig är att även detta är en förändring i 

samhället. Skillnaden och det som har ändrats är att kvinnor arbetar mer idag tror jag. 

Kvinnorna har utbildat sig och fått bättre jobb men också ökad arbetstid och krav. Det är 

därför de märker att det finns fler barn på förskolan för att både mammorna och 

papporna arbetar. Innan var det mammorna som arbetade lite grann för att sedan hämta 

sina barn, en och annan pappa också självklart. Jag har läst att om 195 år är pappor 

hemma lika mycket med sjuka barn som mammor är idag, bara en sådan sak (Sessler, 

Mama: 143). Kanske får framtidens småbarnsföräldrar njuta av både mindre 

förskolegrupper, mer personal och pappor/mammor som arbetar mindre. Kanske får de 

också njuta av politiker som värdesätter vårt yrke mer. Jag anser att det är positivt att 

kvinnor arbetar mer idag, det måste vi för att komma ytterligare en bit på vägen till ett 

ännu mer jämställt land.  

Samhället har också ändrats på det sätt att det är dyrt att leva idag, maten är fruktansvärt 

dyr om du vill handla bra mat som samtidigt är nyttig, husen är extremt dyra och vi 

lever i ett samhälle där mycket är yta. Vi har mycket att leva upp till som gör att vi 

måste arbeta mer. Hur man än lever sitt liv är egentligen ointressant i sammanhanget 

och jag vill gå in i min nya yrkesroll med intentionen att alla föräldrar gör gott nog för 

sina barn. Tillsammans kan vi skapa framtiden för barn genom att ge dem erfarenheter 

som ska räcka för att komma fram i livet.  
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8. Fortsatt forskning 
Nu när mitt arbete är klart har en del tankar och idéer väckts. Egentligen inte så mycket 

mot fortsatt forskning utan att jag känner mig ännu mer intresserad av att arbeta med 

språket i förskolan. Jag skulle också kunna tänka mig att utbilda mig mer och bygga på 

min utbildning så att jag verkligen kan arbeta med språket, mer mot de barn som har 

språkstörningar. Så att jag kan hjälpa och förebygga så att även dem förhoppningsvis 

kan få en bra skolstart. Om jag skulle fortsätta med detta arbete någon gång i framtiden 

skulle jag verkligen vilja gå in på djupet. Jag är väldigt förtjust i Carina Fast bok 

Literacy, i hem, förskola och skola. Ett tänkbart alternativ skulle då vara att göra något 

liknade, gå in i hemmen och se vad de olika familjerna läser, hur ofta och om de är 

någon skillnad mellan de som läser, läser ofta eller mindre. Jag skulle vilja se om det 

verkligen blir någon skillnad i barns språk i förskolan beroende på hur och vad 

familjerna läser.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 1 
1. Berätta vem du är och hur länge du arbetat inom förskolan 

2. Hur kom det sig att du valde just det här yrket 

3. Kan du berätta på vilket/vilka sätt du anser att språket är viktigt 

4. Hur arbetar ni för att främja/stärka barns språkutveckling 

5. Ert arbete med språk, grundar det sig i någon särskild metodik? Ex. Litteratur, 

forskning, samtal med varandra, språkcafé). 

6. Varför vill du arbeta med att främja barns språkutveckling Ex. Vad är det du ger 

barnen med ett sådant arbete.  

7. Hur ser er samverkan ut med föräldrar ang. språkutveckling Ex. anser du att 

föräldrar över lag är insatta i barns språkutveckling, isåfall på vilket sätt.  Alt. 

finns det en medvetenhet hos föräldrar om språket, hur viktigt det är.  

8. Ser du någon skillnad i barns språkutveckling beroende på vilken hemsituation 

barnen har dvs. föräldrars utbildning, en aktiv språkstimulering hemifrån, 

mycket läsning, böcker m.m.  

9. Märker du någon skillnad från förr och nu i barns språkutveckling isåfall på 

vilket sätt Ex. tid på förskolan, förändringar i samhället, medvetenhet både hos 

er och föräldrar.  

10. Jag vill presentera förhållningssättet ”öjaby modellen” som syftar till tidig 

läsning och skrift, deras arbete vill få barn att väcka lust och nyfikenhet för det 

skrivna språket. De använder sig av läslappar i den dagliga verksamheten, det 

skrivna språket samarbeta hela tiden med det talade. Vilket leder till en språklig 

förstärkning. Grundsyftet är att barn är naturligt nyfikna på att skriva och läsa 

redan i tidig ålder och varför ska man då vänta tills barnen börjar skolan.  

11. Vad anser du om ett sådant arbete Ex. kan du berätta det som du tycker är 

positivt med tidig läs och skriv Kan du berätta vad du anser är negativt med 

”öjaby modellen” 

12. Skulle du själv kunna tänka dig att arbeta med förhållningssättet Ex. berätta 

varför/ berätta varför inte.  

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 2 
1. Berätta vem du är och hur länge du arbetat inom förskolan.  

2. Hur kom det sig att du valde just det här yrket. 

3. Kan du berätta på vilket/vilka sätt du anser att vårt språk är viktigt 

4. Hur arbetar ni för att främja/stärka barns språkutveckling Ex. Tidig läs- och 

skriv samt hur ni arbetar förutom ert förhållningssätt 

5. Varför vill du arbeta med att främja barns språkutveckling Ex. vad är det du ger 

barnen med ett sådant arbete 

6. Hur ser samverkan ut med föräldrar ang. språkutveckling Ex. anser du att 

föräldrar över lag är insatta i barns språkutveckling, isåfall på vilket sätt. Alt. 

finns det en medvetenhet hos föräldrar om språket, hur viktigt det är.  

7. Ser ni någon skillnad i barns språkutveckling beroende på vilken hemsituation 

barnen har dvs. föräldrars utbildning, en aktiv språkstimulering hemifrån, 

mycket läsning, böcker m.m. 



 

8. Märker du någon skillnad från förr och nu i barns språkutveckling isåfall på 

vilket sätt Ex. tid på förskolan, förändringar i samhället, medvetenhet både hos 

er och föräldrar.  

9. Kan du berätta vad du anser positivt med ert förhållningssätt, tidig läs- och 

skriv. Om det finns något negativt med ert arbete, vad skulle det isåfall vara och 

varför.  

 


