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ABSTRACT 

 

 

 
I min undersökning framkommer många likheter i sättet att arbeta med att introducera barnen i 

förskolan till det skrivna ordet. Men det finns även olikheter kring vilken metod pedagogerna 

använder sig utav. En intressant del som jag sett i undersökningen är att de två metoderna som 

framkommer Bornholm och Öjaby. Metoderna skiljer sig i hur vi ska lära våra förskolebarn att 

tyda det skrivna ordet. 

Det jag kan se att alla förskolorna arbetar med är med barnets skrivna namn. Det är något som 

alla barn på förskolan får bekanta sig med. Det skrivna namnet är ett återkommande inslag i 

barnens vardag och de möter sitt namn i flera situationer. 
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1 Inledning 
 

Under mina många år som verksam i förskolan har jag fascinerats av barnens vilja och 

nyfikenhet att tyda det skrivna ordet som de möter i sin vardag på förskolan. Jag har under mina 

studier på lärarutbildningen med inriktning mot förskola och förskoleklass har jag blivit än mer 

intresserad. Det jag är nyfiken på är hur man uppmuntrar barnens nyfikenhet. Hur ser det 

egentligen ut på förskolorna inom området av lärande av det skrivna ordet? Finns det likheter 

och olikheter hur pedagogerna arbetar med barnen och deras intresse att tyda de ord som barnet 

möter i förskolan?  

 

I styrdokument Lpfö 98 (10) står det ” 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” (2010:7).Det är vårt uppdrag som pedagoger i förskolan att tillgodogöra 

och genom olika metoder uppmuntra barnens lärande i språk och skrift. 

Det ingår i uppdraget att ta till vara på barnens nyfikenhet och se till att de får stimulans för att 

lära sig tyda ord. Pedagogerna i förskolan har enligt den rev upplagan av Lpfö 98(10) olika 

strävansmål att uppfylla där ibland att barnen ska få tillfälle att leka med ord och få visa sitt 

intresse för bokstäver och olika symboler ” Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” 

(2010:9) 

 

Att barnen i förskolan utvecklas olika i sitt intresse för det skrivna ordet kan jag som varit 

verksam i många år bekräfta utifrån erfarenheter. Det skiljer sig så otroligt olika från alla barn 

och vilket intresse de har för ordet. Som både Svensson(2009) och Fast (2011) beskriver att 

barnen inte intar faser och intressen vid någon ålder. Utan att alla barnen är olika i sitt intresse 

gör det mer intressant att undersöka hur man arbetar i förskolan med det skrivna ordet och 

barnens intresse för det. 

 

Svensson (2009) som är fil.dr. i pedagogik menar att barnen genomgår olika faser i sin 

läsutveckling men alla barn går inte samma väg. Barnens första möte med orden är en 

avkodning som sker via de olika logotyper som barnen möter i sin vardag. Det kan vara 

logotyper som M i McDonalds barn möter i sin vardag.  
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 Svensson (2009) beskriver vidare att nästa steg i utvecklingen är att barnen lär sig se och tyda 

sitt namn i olika situationer, under det steget utgör längden på namnet den avkodning barnet 

gör. 

 

Fast (2011) som är lågstadielärare och fil.dr i pedagogik skriver att” barnen inväntar inte en 

speciell ålder för sin läs - och skrivutveckling” (2011:10) Det Fast (2011) beskriver gör att mitt 

personliga intresse kommer fram om hur pedagogerna i förskolan arbetar för att tillgodogöra 

barnet på den nivå de befinner sig. Eftersom att barnen är olika intresserade av det skrivna ordet 

gäller det att pedagogen visar intresse och engagemang för att fånga barnet på den nivå det 

befinner sig i. 

 

Denna undersökning är upplagd så att jag först presenterar syftet med den undersökningen jag 

genomför. Därefter följer metodavsnittet där jag presenterar den metod jag använt mig av och 

hur urvalen av informanterna ser ut. Vidare presenteras en forskningsöversikt och litteratur som 

tidigare berört hur man arbetar med det skrivna ordet i förskolan. 

 

 

2 Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att se hur förskolepedagoger arbetar med att stimulera 

barnens intresse för det skrivna ordet. 

 

På vilka sätt arbetar pedagogerna i förskolan med att uppmuntra och utmana barnen till 

förstadiet före/innan läsning? 

 

Finns det likheter/olikheter mellan förskolorna hur man arbetar? 
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3 Metod 

3.1 Metodval 

Det jag har valt att använda mig av i min undersökning är intervjuer. Jag har valt en kvalitativ 

intervjumetod. Trost (2010) beskriver denna metod med att den ”utmärks att man ställer enkla 

och raka frågor. Widerberg (2002) beskriver att forskarens redskap är samtalet för att få 

muntliga berättelser och uppgifter från informanten. Genom frågor får jag som intervjuare 

fram svar utifrån de frågeställningar som jag har. Hon menar att man kan ha en mer eller 

mindre styrd intervju, detta reglerade jag med att använda samma frågor till alla för att få 

tydliga svar. Informanterna hade även innan intervjun fått frågorna mailade till sig för att 

kunna läsa igenom dem. Två av intervjuerna gjorde jag över telefonen. 

 

3.2 Urval 

Jag har valt att arbeta med intervjuer där sex verksamma pedagoger i förskoleverksamheten 

inkluderades. För att inkluderas i studien var mitt krav att pedagogen arbetat minst två år i 

förskolans verksamhet och var utbildad förskollärare eller barnskötare. Detta för att 

pedagogen ska ha varit delaktig och insatt i pedagogiken på förskolan. (Se bilaga 1) 

Fem förskolor inkluderades i studien och dessa var från olika delar av landet. Två av 

förskolorna arbetar mer aktivt med det skrivna ordet vilket jag tidigare visste om då 

pedagogerna var bekanta till mig. De andra förskolorna valde jag utifrån att verksamheterna 

låg utspridda i landet och min personliga kännedom om pedagoger som var aktiva i 

verksamheterna. 

 

Under intervjun använde jag mig dels av penna och papper och dels av bandspelare. Under 

två av intervjuerna med bandning av intervjuerna för att kunna analysera i efterhand då dessa 

utfördes över telefonen.  

 

Utifrån forskningsetiken var alla informanter upplysta om anonymiteten och vad jag skulle 

använda materialet till. Trost (2010) beskriver hur viktigt det är att den intervjuade vet om att 

tystnadsplikt råder och att man inte är tvingad att svara på de frågor som frågas och genom ett 

eget val kan man avbryta den intervju som pågår.  
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3.3 Genomförande 

Tanken var att spela in de andra intervjuerna också men pedagogerna i dessa intervjuer kände 

sig obekväma med det då jag inte gått ut med informationen om bandning innan intervjun. 

Detta gjorde att jag valde bort att spela in. Bandning skedde under två av de planerade 

telefonintervjuerna jag genomförde då jag som intervjuare kunde vara på plats på två av 

förskolorna. Detta för att det för att en förskola inte fanns inom området jag kunde ta mig till 

och den andra för att det inte gavs tillfälle till en fysik träff på grund av frånvarande personal. 

Att genomföra intervjuerna över telefonen fungerade bra då informanterna tagit del av 

frågorna via mail. 

 

Det jag kan sakna som komplement till intervjuerna är att jag kunde genomfört observationer 

i förskolorna för att tydligare få en bild hur pedagogerna arbetar med barnen och det skrivna 

ordet. Genom att göra observationer kunde jag sett tydligare hur materialet används i 

förskolan och hur pedagogerna genomför övningar kring det skrivna ordet. Det anser jag hade 

gynnat min undersökning och att jag sedan utifrån reflektioner av observationer kunnat 

koppla ihop praktik och teori. 

 

3.4 Metoddiskussion 

På en förskola kom två pedagoger till intervjun vilket jag upplever gjorde det lite svårare men 

även intressant. Under denna intervju uppstod mycket dialog och resonemang kring frågorna. 

Pedagogerna samtalade mycket med varandra och hur de brukade göra i arbetet med språket i 

förskolan. De fyllde i för varandra med sådant som den ena missade att informera om vilket 

gjorde att intervjun blev levande, men svävade iväg emellanåt. Jag som intervjuare fick ställa 

följd- frågor för att få fram svaren på den specifika fråga jag hade. Det tog längre tid att 

analysera denna intervju men som jag tidigare sa var det intressant och givande under 

samtalet. Under de övriga intervjuerna var alla mina frågor var lika för alla.  

 

3.5 Presentation av informanter 

Katrin arbetar som barnskötare på förskolan kastanjen. Hon har varit verksam på förskolan i 

fyra år och arbetar på en av de två syskonavdelningarna som finns.  På förskolan Sparven 

finns även här två syskon avdelningar. På en avdelning arbetar Anne som är förskollärare och 

har arbetat sju år på Sparvens förskola. Förskolläraren Gerd arbetar på Grodan och en 
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avdelning som heter Ödlan. Hon har femton års erfarenhet på förskolan Ödlans avdelning, 

som är en renodlad fem års avdelning.  

 

Stendungen är en förskola med 4 avdelningar på en tre-fyra års avdelning som heter Älvan. 

Här arbetar Stina som är barnskötare och Mia som är förskollärare. De har arbetat elva 

respektive tjugotvå år på samma förskola men på lite olika avdelningar. 

  

Den sista av informanterna är förskolläraren Nettan som arbetar på Bullerbyns förskole- 

avdelning Sörgården. Hon har varit verksam på förskolan sju år på samma syskon avdelning. 

 

4 Forskningsöversikt och bakgrundsmaterial 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra om tankar och praktiska konkreta modeller för hur 

man i förskolan arbetar med språkutveckling. Jag kommer även beskriva metoder som 

informanterna berörde under intervjuerna. 

 

4.1 Läs och skrivutveckling på förskolan 

Fast (2011)  har gjort en studie som handlar om hur barnens intresse för läs- och 

skrivutveckling tillgodoses på förskolan. Hon har följt en förskolas arbete med regelbundna 

besök och genomfört intervjuer och observationer. Hon kunde se att i den fria leken på 

förskolan och de styrda aktiviteterna som pedagogerna genomförde kunde barnen väva 

samman det skrivna ordet och skriftspråket på olika sätt. Barnen kunde ta med sig kunskaper 

från den fria leken in i pedagogens styrda aktiviteter och tvärtom. Det hon kom fram till var 

att man som pedagog måste se till varje enskilt barns behov och att man måste gå barnet till 

mötes. Viktigt var att pedagogerna ” har teoretiska kunskaper om barns språkutveckling för 

att varje barn ska få möjlighet att utvecklas i sin närmsta utvecklingszon” (2011:263). 

Fast anser att den fria leken är viktig och har en del i inlärningen av det skrivna ordet. 

Inlärningen sker till exempel då barnen gör egna teckningar, rollekar med inköpslistor och 

hittar på egna sagor på datorn.  Fast påvisar även hur viktigt det är att pedagogerna har 

kunskaper för att kunna tillgodose barnens utveckling och att barnen får utmanas. Utifrån 

mina egna erfarenheter upplever jag att det ser olika ut på våra förskolor med pedagogers 
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kunskap inom språk och läsutvecklingen. Det verkar vara väldigt stora skillnader hur mycket 

resurser och pengar man lägger ner för att utbilda pedagoger inom detta område. 

Psykologerna Dahlgren och Olsson (1985) gjorde en studie om ”Läsning i barnperspektiv” 

vilket ledde bland annat till: ”I undersökningen ser vi att förskolebarnen (både läskunniga och 

icke läskunniga) har en mängd kvalitativt åtskilda uppfattningar om läsning.” (1985:224). Ett 

exempel är att några barn uppfattade att läsning är något man lär sig i skolan, medans andra 

såg att läskunnigheten var ett inträdesprov till skolan. De såg även att barnen redan långt 

innan skolstartens läsundervisning visar intresse och förståelse för läsningen och dess 

funktion. Dahlgren och Olsson hävdar att det är ytterst viktigt att pedagoger i de tidiga åren är 

”beredda att stödja barnens intresse och besvara deras frågor kring läsning och på så sätt 

uppmuntra barnet till att ta ett eget ansvar för sin läsinlärning” (1985:230). De såg att det är 

viktigt att pedagoger möter barnens intresse och ger barnen utmaningar för att ta sig vidare till 

nästa nivå. Många gånger gäller det att vara lyhörd som pedagog och observera det enskilda 

barnet för att kunna stötta och utmana barnets intresse för det skrivna ordet. Studien är en 

äldre undersökning men jag anser att den är intressant då den redan 1985 visar att det är 

viktigt att stötta barnet i deras läsutveckling. Det har på senare år blivit allt tydligare hur 

viktigt det är att vi pedagoger måste utnyttja olika metoder för att stötta och utmana barnen i 

deras nyfikenhet att upptäcka det skrivna ordet. Detta kan göras av pedagoger med 

engagemang och intresse för barnens lärande. Genom att observera och medverka i barnens 

lek kan pedagogen lätt hitta små och stora utmaningar för att göra barnet nyfiket och 

engagerad. Det bekräftas även i min undersökning av hur man arbetar med det skrivna ordet i 

förskolan. Flera av pedagogerna i min undersökning lägger fram vikten på att det handlar om 

att man som pedagog är engagerad i barnens vilja att lära och att ta till vara tillfällen i den fria 

leken där man kan utmana barnet.  

 

Svensson (1993) som jag diskuterar i arbetets inledning, har skrivit en avhandling om 

barns tidiga språkstimulering. Där kom hon fram till en del om barnens utveckling 

kring läs och skrivinlärning. Om barnet i förskoleåldern språkstimuleras har det en 

stor inverkan på hur barnet senare kommer att klara sin läs och skrivinlärning. 

 

Hagtvet (2006) professor vid institutet för specialpedagogik vid Oslos universitet och hon 

menar att det är viktigt att miljön på förskolan är språkstimulerande för barnet. Även rutinerna 

i de vardagliga situationerna skapar många givande dialoger med ett innehållsrikt innehåll. 
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”Rutinsituationerna med sina fasta och förutsägbara händelseförlopp passar 

alltså för att använda språket om det som har skett och det som ska ske, 

genom att man återskapar det som nyligen hänt eller använder ett planerat 

språk” (Hagtvet 2006:119) 

 

Ett annat sätt att stimulera barnen som ofta sker i förskolan är genom rim och ramsor. Jörgen 

Frost (2009) professor i specialpedagogik, förklarar betydelsen av att vid tidig ålder få 

ta del av rim, ramsor och sånger med hela kroppen.  När man som vuxen upprepar 

till exempel ett rim så kommer barnet naturligt att bli indragen i språkets värld och bli 

mer observant på orden och dess uttal.  Genom att vuxna använder sagor sker 

mycket av barns lärande anser Frost. Genom högläsningen på förskolan och i 

hemmet exponeras barnet för orden. Han skriver:  

” ’Storboksformatet’ ”- är en bra variant härvidlag eftersom förskolepedagogen då kan 

läsa högt för en liten grupp barn och samtidigt visa bilderna och texten, peka i boken 

och låta barnen vara aktiva i processen”(2009:40) Det gynnar enligt Frost (2009) 

barnen att talade till då de hör språket och se de vuxna i förskolan använda sig av 

skriftspråket då det blir ett naturligt samspel med de vuxna kring de skrivna orden. 

Han skriver vidare: ” Barns skriftspråkliga utveckling börjar långt innan de kommer till 

skolan” (2009:41) Detta är något man konkret tagit fasta på en förskola i Växjö där 

det startades ett skrivprojekt. 

 

Bornholm metoden och Öjaby metoden är något som mina informanter delgav i 

intervjuerna. Genom att ta upp dessa kan man tydligt se att det är två olika sätt att 

arbeta med det skrivna ordet och tydandet av det. 

 

4.2 Öjaby förskolas arbete 

På Öjaby förskola i Växjö har man sedan 1987 arbetat med Ragnhild Söderbergh professor i 

barnspråk. Detta arbete startade som ett skrivprojekt initierat av Assar Thorsjö, som då 

arbetade som rektor, tillsammans med Ragnhild Söderbergh. De gjorde detta tillsammans med 

pedagogerna som arbetade på förskolan. Söderbergh har i över tjugo år introducerat tidig 

läsning och skrivning på förskolor och då framför allt på Öjaby förskola. Hon har även 

studerat detta ämne på andra förskolor. Idag fortgår projektet på Öjaby förskola och 

genomsyrar alltarbete på förskolan.  
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I Öjaby modellen är barnen ett och två år när pedagogerna skriver barnets namn på 

läslapparna, vilket är första steget att bekanta sig med ordbilden. Därefter fyller man på med 

namn på de i familjen som är barnet nära och som betyder mycket och som barnen tycker om. 

Man arbetar utifrån barnens villkor och utnyttjar de saker som barnen själva vill skriva upp på 

ordlapparna. Personalen arbetar intensivt att snappa upp ord som barnen visar intresse för och 

för vad som händer. Karin Legell är en förskollärare som varit med från starten och hon säger 

i artikeln ”Leken lär barnen att läsa” att det ska vara intressant för barnen och att det känns 

meningsfullt i lärandeprocessen. Dessa läslappar som man gör blir till en grund och för de 

yngre barnen mer konkret. De äldre barnen är mer aktiva med att använda lapparna som 

redskap. Öjaby metoden ska inte ses som en traditionell läsundervisning där orden ljudas och 

man tränar enstaka bokstäver. Här arbetar man med lustfylld läslek med barnen.  

Ragnhild Söderbergh berättar i artikeln ”Blöjbarn lär sig läsa” (2007) i Svenska Dagbladet att 

barnen använder ordlappar i sin lek. Det kan vara ordlappar som används i leken och exempel 

som att det skrivna ordet ”tårta” läggs på tallriken och ordet ”bil” läggs i garaget. Barnen lär 

sig att se ordet i ett sammanhang och känna igen hela ordet istället för att ljuda sig fram. Det 

viktigaste betonar Söderbergh är att barnen kan koppla ihop orden med verkligheten omkring 

dem.  

4.3 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är den andra metoden som mina informanter delgav i intervjuerna och 

genom att ta upp denna kan man tydligt se skillnaden mellan två olika sätten att arbeta med 

det skrivna ordet. 

 Bornholmsmodellen har utvecklats av Ingvar Lundberg som är läsforskare. Han började ett 

vetenskapligt forskningsprojekt på 1970 -talet där man fokuserade på språkövningar som 

handlade om fonologisk medvetenhet, att stärka barnens fonologiska medvetenhet genom 

systematiska språklekar som sträcker sig över en åtta månaders period. Dessa genomförs cirka 

femton till tjugo minuter om dagen under en period. Lundberg har gett ut ett flertal böcker 

med olika lärorika lekar och övningar. Lotten Mjöberg (2010)  beskriver i en artikel 

”Språkträning med Bornholmsmodellen” att begreppet fonologisk medvetenhet idag är ett 

standard begrepp inom läsningen. Detta genom att resultatet av Lundbergs forskningsprojekt 

var den första vetenskapliga studie som publicerades år 1980 internationellt. Genom att 

barnen till exempel stimuleras av ramsor uppsatta på väggar där de vistas får de bokstäverna 
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”på köpet”. Det handlar om att barnen på ett roligt och varierat arbetssätt få upptäcka de olika 

delarna i språket. Att få leka med rim och ramsor är stimulerande för barnet, dem får då 

upptäcka den ljudstruktur som finns i språket.  

Mjöberg (2010) beskriver att det finns fem olika grupper som Bornholmsmodellens 

språklekar delas upp i. Det första handlar om att barnen lyssnar på olika ljud i omgivningen 

vilket då resulterar i att barnen lär sig att kunna koncentrera sig. Att upptäcka meningar och 

hur orden i meningen låter är nästa steg av språklekarna. Viktigt här är hur orden låter i 

meningen. Den tredje delen består i att ljuda och lyssna hur ordet låter i början och i slutet.  

Till den fjärde delen av språklekarna får barnen analysera fonemen och genom detta ljuda sig 

fram till ordet. Den sista och femte delen påbörjas analysering av bokstäverna. Nu påvisar 

man att fonemen är bokstäver vilket barnet kan nyttja till att skriva ett ord och att tyda ord. 

Lundberg och Sterner (2010) beskriver i boken ” Före Bornholmsmodellen - språklekar i 

förskolan” att långt innan läsundervisningen i skolan påverkas barnen för språk och skrift 

både i hemmet och i förskolan.  Utvecklingen av kommande avkodning av skriftspråket sker i 

förskolan då genom rim och rams lekar då barnens fonem utvecklas. Det viktigaste är att 

barnen blir medvetna om hur ljudet i deras tal låter för att kunna tyda ord. ”det finns ett starkt 

samband mellan fonologisk medvetenhet och senare framgång i läsinlärningen” (2010:19) Så 

det som Lundberg och Sterner menar är att fonemen är den viktigaste byggstenen i 

läsutvecklingen vilket språkövningarna bygger på i Bornholmmetoden. 

 

5 Resultat 
 I detta avsnitt kommer jag att redovisa de intervjuer som genomförts på de olika förskolorna. 

Intervjuer har gjorts med pedagoger på förskolorna som varierat i storlek mellan en till fyra 

avdelningar. Det var på några förskolor två pedagoger med vid intervjutillfället och på några 

en. Pedagogerna svarade på frågor kring hur man arbetar med att uppmuntra barnens intresse 

för det skrivna ordet och berättade hur de arbetar kring detta. 

 

5.1 Förskolan Kastanjen  

På den här förskolan finns det två syskonavdelningar och den drivs i kommunal regi. 

 Katrin beskriver förskolan och berättar att det på båda avdelningarna görs mycket av det 

skrivna ordet. På hyllorna i hallen syns både en bild på barnet och det skrivna namnet.”Det är 

för att de yngsta barnen hos oss ska få ett samband mellan deras bild och det skrivna namnet” 
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berättar Katrin. Namnlapparna finns även på andra platser som på toaletten, i badrummet och 

på stationstavlan där barnen får välja en aktivitet. Det kan skilja sig lite i upplägget beroende 

på barn och pedagoger men i det stora hela finns helhetstänkandet med på båda 

avdelningarna. Vidare förklarar Katrin att barnen erbjuds namnkartor där alla kompisars namn 

finns med. Barnen uppmuntras då att se hur namnen ser ut och då både sitt eget och 

kompisens namn. Det finns vidareförtryckta lappar med ord som barnen ofta vill använda, där 

det till exempel står till, från pappa, mamma och så vidare. Dessa finns att tillgå då barnen 

själva kan läsa ordet för att sedan skriva det exempelvis på en teckning. Sagor läses dagligen 

och pedagogerna har upptäckt att några barn ofta frågar var man är i texten och vill att 

pedagogen ska peka på vissa ord, Katrin upplever att barnen vill förstå det skrivna ordet. Här 

skrivs även vissa ord upp som barnen visar intresse för och läggs i en ordlåda. Denna låda har 

barnen fri tillgång till där man kan titta på olika ord oftast tillsammans med en pedagog. 

Katrin berättar:  

 

Många av barnen här på förskolan väljer på sin fritt valda aktivitet att hämta 

en pedagog för att läsa för dem. De vill välja ord ur boken som vi skriver 

och lägger i ordlådan tillsammans. Många visar sina föräldrar och visar stolt 

upp just det ordet de själva valt. 

 

Katrin berättar att man satte upp alfabetet på väggen för att stimulera barnens intresse för det 

skrivna ordet. Detta var inget pedagogerna själva först ville ha men de såg att några av barnen 

som började med skriften senare knäckte läskoden snabbare när det fanns ett alfabet på 

väggen som barnen utnyttjade. Att utmana barnen är viktigt anser Katrin, pedagogerna sitter 

ofta tillsammans med barnen och skriver ord och ritar bilder för att utmana barnet med olika 

ord. 

 

På förskolan finns ingen utarbetad eller speciell pedagogik kring hur barnen ska möta det 

skrivna ordet. Det vi använder mest är ordkort och bilder med det skrivna ordet på för att 

stimulera barnens nyfikenhet berättar Katrin. Hon säger i intervjun ” Det är vi som pedagoger 

som ska ge barnen nya verktyg för att upptäcka ord och att stötta de i sin nyfikenhet av att 

upptäcka och tyda orden!” Hon anser att det är viktigt med att läsa sagor för att det skapas 

mycket samtal kring orden. 
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5.2 Förskolan Sparven 

På denna förskola finns två syskonavdelningar och man använder mycket dokumentation 

tillsammans med barnen. Barnen dokumenterar med fotografier för att tillsammans med en 

pedagog sätta ord och reflektera till fotografierna. 

Det första som möter en när man kommer till förskolan är barnets namn. Anne berättar att 

pedagoger tillsammans med barnen arbetar mycket kring just det skrivna namnet. Namnen vid 

barnens hyllor har en tydlig och enkel text. Anne säger ”Vi har valt att endast ha barnets namn 

för att utmana barnet att tyda sitt namn endast med bokstäverna.” 

Viktigt är att barnet är involverat redan från tidig ålder med att få ”skriva” och se sitt namn till 

exempel på de namnlappar som används vid samlingen och/eller att skriva sitt namn på en 

teckning. Anne berättar att man på Sparven arbetar mycket med att koppla ihop bilder med 

det skrivna ordet. Det görs för att barnet ska kunna se sambandet och lättare tyda ordet utifrån 

bilden. Pedagoger läser och ord ljudas tydligt tillsammans med barnen. Som grund har man 

Bornholmsmodellen som ett verktyg. Anne berättar vidare att pedagogerna tycker att man ska 

ta tillvara barnets egen förmåga att fånga intresse för det skrivna ordet. Ett sätt är att barnen 

får fotografera olika saker i sin miljö och att man tillsammans med barnet sätter sig vid 

datorn. Pedagogerna skriver ordet tillsammans med barnet som kan sätta ordet på sin bild för 

att koppla ihop ord och bild. 

 

Att dokumentera med bilder och att tillsammans med barnen reflektera är viktigt förklarar 

Anne i processen kring att tyda ord.  Genom att få barnet nyfiket skapas intresse för det 

skrivna ordet och på att få utvecklas i sin vilja att tyda och skriva ordet. Barnen utmanas 

mycket i samlingen då namnlappar utgör en viktig del. Det kan vara genom lekar och 

aktiviteter med namnkorten. Anne förklarar att pedagogerna uppmärksammat att de flesta 

barnen läser och känner igen kompisars skrivna namn. Detta ses som positivt så under flera år 

har man arbetat i samlingen med det skrivna namnet för att få barnen mer intresserade och 

medvetna om ordet.  

 

På olika saker i förskolan finns tydliga lappar där det står till exempel buss, matsal, byggrum 

med mera allt för att barnen ska koppla det skrivna ordet till konkreta rum eller saker. 

”Pedagogerna ljudar mycket tillsammans med barnen från namnlappar och andra ord som står 

skrivet på olika saker” berättar Anne. Många språkövningar har pedagogerna tagit från 
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Bornholms modellen. Det har gett barnen enkla, roliga och utvecklande övningar i språket 

samt i skriftspråket. 

 

 Vidare berättar Anne att rimma och leka med orden bidrar till nyfikenhet. Detta är något som 

pedagogerna på Sparven arbetar mycket med då det gett positiv respons eftersom de upplever 

att barnen tycker det är roligt. Barnen utmanas tidigt att skriva eller koppla ihop sitt namn 

med sina egna målningar, teckningar och andra pysselsaker. Detta så klart med stöd från en 

pedagog som ljudar eller visar förskrivna ord.  Barnen visar ofta stort engagemang att vilja 

försöka tyda det skrivna ordet mer med hjälp av en pedagog. Vid sagostunden ljudas vissa ord 

tillsammans för att öka barnens medvetenhet och bidra till att de själva lyckas tyda vissa ord. 

På alla avdelningar använder man bilder och fotodokumentationen av det skrivna ordet som 

man tillsammans med barnen tar fram. Anne förstärker: 

Det handlar mycket om hur vi pedagoger förhåller oss till barnen och dess 

lärande process. Vi ska uppmuntra och bekräfta genom lek och utmaningar. 

 

5.3 Förskolan Grodan avdelning Ödlan 

 

Förskolan Grodan har fyra avdelningar. Avdelning Ödlan är en renodlad fem års avdelning 

som drivs i privat regi. 

 

På förskolan Grodan möter barnet under sin dag många skrivna ord i olika situationer. Deras 

namn finns på hyllorna i hallen och inne på förskolan är hyllorna märkta med ord där olika 

material finns. Gerd förklarar att på pysselhyllan är det märkt med till exempel saxar, lim, 

pennor med mera så barnen ska se ordet där materialet står. Ordlappar finns även på olika 

saker som klocka, bord, lampa, stol och så vidare för att barnet ska se lampan och koppla den 

till det skrivna ordet. Pedagogerna upplever det som positivt då barnen börjar ljuda och tyda 

orden, till en början med hjälp av pedagoger eller andra barn. Gerd berättar: 

 

Under mina år som förskolelärare har jag sett att dessa ordlappar vi sätter 

upp. Det skapar många samtal barn emellan och mellan barn och pedagoger. 

 

På Ödlan har man använt dessa ordlappar under flera år och pedagogen upplever att barnen lär 

sig relativt snabbt att tyda orden och att det skapas många samtal kring orden. Så dessa 
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ordlappar finns nu överallt på alla avdelningar för att uppmuntra att barnen tidigt ska koppla 

det skrivna ordet till konkreta saker. Gerd ser att sätta upp ordlappar på de vardagliga 

föremålen på förskolan som ett bra sätt för att utmana och skapa ett naturligt möte med det 

skrivna ordet. Bilder som dokumentation är något som pedagogerna använder tillsammans 

med barnen, Gerd berättar: ”Vi arbetar även mycket med fotodokumentation som vi 

tillsammans med barnen även skriver ut orden till bilderna”. 

  

En annan utmaning barnen får är ett speciellt ord i veckan att bekanta sig med. Detta är det 

senaste man arbetar med på avdelningen för att utmana och skapa intresse för det skrivna 

ordet. De är ord som barnen ger förslag på är till exempel artig, hänsyn med mera som man 

tillsammans skriver och tar upp till diskussion. Här skapas många intressanta samtal och 

barnen blir stolta när de lär sig nya ord och dess innebörd. På avdelningen finns inte någon 

uttalad pedagogik kring det skrivna ordet utan man använder mycket sagor och ord ur sagorna 

för att bidra till att barnen ska uppmuntras att lära sig och tyda det skrivna ordet.  

 

5.4 Förskolan Stendungen avdelning Älvan 

  

Detta är en förskola med fyra avdelningar en småbarnsavdelning för ett till två åringar, två 

syskonavdelningar för tre till fyra åringar och en ren femårsavdelning. Förskolan drivs under 

kommunalregi. På just femårsavdelningen arbetar man mycket med högläsning och med 

reflektioner kring olika sagor. Barnen får då återberätta sagan man samtalar kring bilderna 

och sätter ord på bokens bilder. Många barn är intresserade och frågar efter vissa ord vilket 

pedagogerna uppmuntrar och skapar samtal kring. Namnlappar används mycket på 

avdelningen som på exempelvis stolar, hyllor och miljövärdar för veckan. Stina berättar att 

miljövärden hjälper till att källsortera och duka under veckan. ”Vi tycker en viktig del är att 

skapa anknytning till sitt namn vilket ger barnen en positiv upplevelse och viljan att lära flera 

ord” berättar Mia. 

 

 Även veckodagarnas namn finns uppsatta på samlingstavlan i rummet där man har samling 

med alla barnen. Under samlingen beskriver Mia att de använder dagens namn och sätter upp 

barnens namn under för att se vilka som är på förskolan just den dagen. Viktigt är även att 

man leker mycket med rim och ramsor. Här uppmuntras barnen till att vilja förstå ord och 

dess innebörd. Att se och fånga upp barnens intresse vid rätt tillfälle är viktigt men Stina anser 
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att de vissa gånger inte finns tillräckligt med resurser för detta, vilket Mia håller med om. 

Stina berättar: ” Vissa gånger saknar man tid och kunna fånga upp barnens intresse i just 

viljan att läsa och tyda orden. Det är brist på resurser i verksamheten och så mycket annat vi 

ska göra. Det är tyvärr den bistra sanningen men så ska det inte få vara.”   

 Att skriva ord tillsammans med barnen är något som pedagogerna gör mycket, Stina 

berättar:  

 

Tillsammans med barnen skriver vi reflektioner om saker som finns med i 

deras portfolio. På så sätt får barnen vara delaktiga och påverka innehållet i 

deras egen portfoliopärm. De barn som visar mer intresse för det skrivna 

ordet använder uppdragskort ofta vid utomhus aktiviteter.  

 

Korten finns ett uppdrag till exempel hitta en brun svamp, på kortet finns då en bild och ordet 

svamp tydligt tryckt för att barnen tydligt ska koppla ordet till bilden förklarar Stina. Mia 

berättar att en avdelning på förskolan har tidigare använt material som är framtaget av Öjaby 

språkförskola i Växjö men just nu används det inte.  Hon beskriver att hon inte vet varför det 

lades ner då det upplevdes positivt av kollegorna på avdelningen. 

  

 Arbetssättet på förskolan är gemensamt utifrån arbetsplanen men avdelningarna tar hjälp av 

olika modeller som jag upplever det. Det finns inget uttalat arbetssätt om hur man ska arbeta 

kring det skrivna ordet. Bornholmsmodellen har även den florerat runt på avdelningarna vilket 

Stina har positiva erfarenheter av både i sin yrkesroll och som mamma till en son som lärde 

sig tyda ord i förskolan med denna modell. Hon önskar att den kommer att användas mer på 

förskolan kommande år. Mia förklarar att de saknar ett specifikt material för att uppmuntra 

barnen till att mer tyda det skrivna ordet och att utmanas. Men kanske finns det material som 

kan lånas från andra avdelningar eller ”gömt” i något förråd. På denna förskola finns lite 

erfarenhet av båda metoderna som jag nämnt tidigare i undersökningen. 

 

5.5 Förskolan Bullerbyn, avdelning Sörgården 

 

Förskolan har fyra avdelningar - tre syskonavdelningar och en femårsavdelning och den drivs 

i privat regi. 
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Barnen möter sina namn på hyllorna i hallen. Tidigare satt ibland en symbol eller ett litet kort 

på barnet bredvid namnet.  För två år sedan tog man bort detta för att barnet skulle lära sig 

tyda sitt skrivna namn och inte koppla ihop det med en symbol eller ett fotografi. Fotografiet 

finns kvar men sitter inte på hyllan utan på väggen ovanför.  Nettan beskriver att på 

samlingstavlan finns veckodagarnas namn och barnens namnlappar som används varje dag 

under samlingen. ”Vi upplever att barnen snabbt lär sig namnen och även kompisarnas namn 

väldigt fort” berättar Nettan.  

 

Barnen uppmuntras till att först lära sig sitt namn då det betyder mycket för barnen att känna 

igen sitt namn. Pedagogerna anser att det stärker barnet och väcker lusten att fortsätta tyda det 

skrivna ordet. Även på de vardagliga sakerna i förskolans miljö sitter lappar med orden stol, 

bord, lampa och så vidare. Pedagogerna upplever att barnen gärna vill tyda orden och att de 

hjälper varandra, vilket även lyfter de barn som kan tyda det skrivna ordet. Detta genom att 

barnen får visa att de kan och även hjälpa de barnen som inte kan. Det stärker självkänslan 

och viljan att anta nya och fler utmaningar. Mycket handlar om att pedagogen måste se 

sammanhanget när barnen är nyfikna på att bekanta sig med det skrivna ordet. Då är det 

viktigt att fånga upp barnen. Nettan berättar att dokumentation med bild och text används 

mycket. Detta gör de för att de tillsammans med barnen ska kunna reflektera över situationer 

då lärande sker: som under lek eller under en styrd aktivitet. ”Här skapas många givande 

samtal mellan oss pedagoger och barn vilket är viktig del i lärandet”, förklarar Nettan. Att 

tyda det skrivna ordet sker ofta då barnet utmanas genom det material som finns på förskolan. 

Även att barnen aktivt tillsammans med en pedagog arbetar med materialet. De material som 

används på Sörgården är olika spel där barnet utmanas med det skrivna ordet bland annat ett 

Memory. Det finns också mycket böcker med olika sorters text. Vissa har mer text medans 

andra böcker är mer lättlästa för att barnen tydligare ska kunna försöka tyda det skrivna ordet. 

Att lära sig känna igen det skrivna orden sker ofta genom spontana situationer där pedagogen 

utnyttjar tillfället. Men också på vissa planerade språksamlingar där barnen utmanas både 

verbalt och i ord och skrift. I förskolans arbetsplan finns ett gemensamt förhållningssätt kring 

hur barnen ska uppmuntras i språk och skrift där Lpfö 98 reviderad 10, är styrdokumentet som 

man lutar sig mot.  Varje avdelning ansvarar för sitt eget sätt att arbeta med det skrivna ordet. 

Ett stort plus är pedagogträffar som man har en gång i månaden då man utbyter erfarenheter 

och kan få nya idéer och tips. Att arbeta med ordbilder ser pedagogen som positivt där även 

mycket material finns. I utemiljön finns uppdrags- lappar som barnen tycker mycket om att 

använda, det är laminerade egen gjorda lappar med olika uppdrag på. Det kan vara ett uppdrag 
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där det står hoppa på ett ben och till hjälp finns en bild på bak sidan. Det finns även tillgång 

till några spel, memory och material där barnen även kan få skriva ord och träna skrift i 

utomhusmiljön. Det pedagogerna saknar är mer utbildning inom just detta område och 

funderar på att ta upp arbetssättet som man använder på Öjaby förskola i Växjö, vilket flera 

pedagoger har intresserat sig för. 

 

6. Diskussion av likheter och skillnader 
 

Ett exempel på en gemensam nämnare för förskolorna är att man använder skrivna ord på 

lappar som används i olika situationer. Barnen möts redan tidigt av namnet i hallen och vid 

samlingar. Alla pedagoger tycker det är viktigt att barnet lyckas att känna igen sitt namn till 

att börja med för att uppmuntra fortsatt intresse för ord. På Bullerbyns förskola hade 

personalen själva kommit på att gå ett steg längre då man tagit bort fotografier på barnet eller 

symboler för att barnet ska möta endast skriften.   På Bullerbyn, Sparven och Grodan har man 

tagit fasta på att sätta ord på vardagliga föremål i förskolan. Här ser man samma tanke kring 

att barnen kopplar ihop ordet med konkreta föremål i deras vardag. Detta kan knytas till 

Öjaby-modellen där man arbetar med orden som finns i barnens lek. Att plocka in ordlappar 

lär sig barnen känna igen hela ordet istället för enstaka bokstäver. Detta görs till exempel i 

hemvrån där det finns lappar med texten kaka som man kan lägga tillsammans med kakan på 

ett fat. Förskolorna här har tydliggjort detta genom att konkret sätta det skrivna ordet på 

föremål för att förstärka ordet. 

 

Barnens språkstimulering i tidig ålder har en positiv inverkan på deras kommande läs- och 

skrivutveckling bekräftar Svensson (1993). Hon beskriver också att det är viktigt med barns 

fonologiska medvetenhet vilket vi i förskolan kan öva med sånger rim och ramsor. Den 

fonologiska medvetenheten är något man arbetar med i Borholmsmodellens olika 

språkövningar. De språkliga övningarna som sker är även viktiga för den kommande 

läsförståelsen. Svensson skriver ”Läsförståelsen påverkas bland annat av ordförrådet” 

(1993:72) Det är något som man aktivt arbetar med på förskolan Bullerbyn. De beskriver att 

de arbetar både verbalt och för att utmana barnen speciellt i specifika språksamlingar. Detta 

gör även Sparvens förskola där ord ljudas mycket. Här leker och rimmar barnen med orden 

vilket pedagogerna anser utvecklar barnen i deras språk samt i skriftspråket.  
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På förskolorna arbetar pedagogerna mycket med barnets namn vilket verkar vara en 

gemensam röd tråd mellan förskolorna. Att se barnen lyckas tyda sitt eget, och även 

kompisarnas namn, stärker deras självkänsla. Enligt pedagogerna gynnar det viljan och 

nyfikenheten att fortsätta tyda det skrivna ordet. Att pedagogerna måste vara lyhörda och 

fånga upp barnets intresse av att tyda ordet är också en viktig del i processen. En pedagog 

redogör för detta men trycker på att det tyvärr är brist på tid att utnyttja dessa spontana 

lärandestunder i förskolan. Detta att kunna se och utmana barnet i rätt situation då barnet vill 

lära, ser hon som otroligt viktigt. Att använda rim och ramsor som en del av det 

språkstimulerande arbetet i förskolan nämner pedagogerna på både Sparven och Stendungens 

förskola som en viktig del i arbetet kring ordförståelsen.  

 

Frost (2009) beskriver att högläsning är positivt i arbetet med läs- och skrivutvecklingen hos 

barnen. Ett flertal förskolor som deltog i undersökningen påvisar att man använder berättelser 

på ett aktivt sätt i ordförståelsen genom att pedagoger lyfter ord och samtalar med barnen 

mycket kring det de läser. Hur många barn som deltog i sagostunderna framgick tyvärr inte i 

svaren vilket hade varit intressant. 

 

En av de största likheterna mellan förskolorna är att alla pedagogerna tycker att det är viktigt 

att barnen får utmanas och inspireras att tyda och ljuda det skrivna ordet. Gemensam nämnare 

för alla förskolor är att namnkort används. Dessa namnkort finns i hallen, i matrum och de 

används mycket i samlingarna. 

 

Barnlitteraturen utgör också grunden för en stor del av arbetet med orden då man ofta under 

läsningen lyfter ord ur det man läser och man samtalar kring orden och vad de betyder. På 

förskolan Kastanjen får barnen lyfta ut intressanta ord ur berättelsen. Dessa ord skrivs på 

lappar och läggs i en ordlåda som barnen har fri tillgång till. Här utmanas barnen att 

tillsammans med pedagoger tyda ord och även lägga ihop olika ord. 

 

Likheten mellan förskolan Sparven och förskolan Stendungen är att Bornholmsmodellen 

nämns som en inspiration och som verktyg i verksamheten. På Sparven används många 

språkliga övningar ifrån den modellen. Stendungens pedagog vill ta in det mer i verksamheten 

då hon har positiva erfarenheter av det sedan tidigare. Här ljudas orden tillsammans med 

barnen, vilket är en viktig del i Bornholmsmodellen. Detta sker ofta vid högläsningen. Som 

tidigare förklarats ser man då att den fonologiska medvetenheten ökar förståelsen och att 
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orden växer fram. Detta bekräftas av läsforskaren Ingvar Lundberg som jag presenterat 

tidigare. Han menar att det handlar om att stärka den fonologiska medvetenheten genom 

övningar, för att barnen ska få grunden till att läsa orden. 

 

En annan metod att arbeta efter är Öjaby-metoden vars pedagogik verkar intressera två av 

förskolorna i undersökningen. Här handlar det om att ge barnen ordbilder så de tillsammans 

med pedagogen läser och lär känna hela ordbilden och inte bara enstaka bokstäver. Öjaby-

metoden går ut på att man arbetar med ord som betyder mycket för barnen som man sedan 

bygger vidare på. Detta skiljer sig från Bornholms-metoden där man fokuserar på barnens 

fonologiska utveckling. Här ljudar man orden tillsammans med barnen istället för att betona 

hela ordbilden som man gör i Öjaby-metoden. Viktigt är att i denna metod inte ljuda sig fram 

utan att barnet lär sig se hela ordet.  

 

Pedagogerna på Bullerbyns förskola lyfter ordbilder i det dagliga arbetet med barnen. Här har 

man satt dessa på de vardagliga sakerna i förskolan. Ordlappar lyfts i verksamhetens inne- och 

utemiljö för att stimulera barnens nyfikenhet. Det handlar om att man ska arbeta med lustfylld 

läslek tillsammans med barnen. Även på förskolan Stendungen berättar Mia att det tidigare 

haft material från Öjaby språkförskola. Men detta har lagts på is. Varför vet hon inte. Flera av 

pedagogerna var nämligen intresserade. 

 

En av de skillnaderna mellan förskolorna är att de skiljer sig i storlek. Vissa har många 

avdelningar och andra är mindre enheter. Det är även vissa som drivs i kommunal regi medan 

andra är inom det privata. Framtida studier kan genomföras för att se om det finns skillnader 

mellan privata och kommunala förskolor. 

 

Den största och intressantaste skillnaden jag ser är att det endast är en förskola som nämner 

att de lutar sig mot förskolans styrdokument. På förskolan Bullerbyn har man arbetat fram en 

gemensam arbetsplan med de olika områdena som finns i Lpfö 98 reviderad 10. Utifrån det 

gemensamma förhållningssättet ansvarar varje avdelning för att ta fram hur man ska arbeta för 

att nå målområdet som i detta fall är språk. Jag fick ingen klarhet i hur man följer upp att man 

når detta mål, eftersom det var upp till varje avdelning att bestämma själva hur man skulle nå 

detta mål. Det jag såg var att man genom de pedagogiska träffarna gav en stor fördel i att man 

byter erfarenheter mellan varandra och hur man arbetar. Genom dessa träffar gör man arbetet 

levande tillsammans och tar det vidare med hjälp av kollegernas erfarenheter. Men det som 
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jag funderar på i efterhand är om det finns en utförligare arbetsplan som skrevs av varje 

avdelning. 

 

 

7. Avslutning 
 

Hur och på vilka sätt arbetar man i förskolan med att uppmuntra och utmana barnen till 

igenkännande av det skrivna ordet?  Finns det likheter/olikheter i hur förskolorna arbetar? var 

frågeställningarna i denna undersökning. 

 

Det jag kunnat se är att man arbetar mer eller mindre med det skrivna ordet på de olika 

förskolorna på följande sätt. Förskolorna i studien arbetar alla med barnets namn och 

igenkännandet av det skrivna ordet på något sätt. De flesta använder sig även av det skrivna 

ordet på olika vardagliga föremål i förskolan som på stol, bord och klocka. Pedagogerna som 

använder ord på föremål upplever det som positivt, då barnen får lära sig känna igen orden. 

Och detta inspirerar enligt pedagogerna barnen till att se orden i andra sammanhang vilket 

överensstämmer med Hagtvets (2006) betoning på hur arbetet med skrivna ord gynnar 

barnens nyfikenhet att utforska orden vidare.  

 

På förskolan Kastanjen har man valt att inte arbeta med ord på olika vardagliga föremål utan 

mer med ord som läggs i en ordlåda. Man har även förtryckta ordlappar i en låda så barnen 

kan hämta lappar och skriva av. Detta gör att barnen blir stolta att de själva kan skriva på sina 

alster. 

 

En likhet mellan förskolorna är att barnets namn ofta syns vid barnets plats, vid matbordet och 

vid samlingar. Barnets namn är en viktig del i förskolans uppmuntran att tyda ord. Det utgör 

bland det första ordet barnet ser i förskolan. Att barnen känner igen och lyckas tyda sitt namn 

menar de flesta pedagoger stärker barnen i viljan att utmanas mer. 

 

Ett annat sätt man på förskolan uppmuntrar barnen att tyda ord är genom att arbeta med 

barnlitteratur. Här får barnen tillsammans med pedagogen lyfta olika ord ur sagan som skrivs 

på datorn eller som på förskolan Kastanjen där en pedagog skriver ordet på lappar som samlas 

i en ordlåda. Den har barnen fri tillgång till att få skriva av och tyda skrivna orden med en 

pedagog och med andra barn. På Kastanjen utmanar man barnen mycket med ordbilder då 
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man ofta hittar stunder med barnen och sitter med ord och bilder som kan kopplas ihop. Det är 

både spännande och roligt för barnen vilket ger dem positiv respons när de lyckas tyda och 

läsa ett ord. På Grodans förskola utmanas barnen av ett nytt ord varje vecka, som till exempel 

ordet artig. Barn och pedagoger samtalar kring det skrivna ordet – om vad det står och 

betyder. På detta sätt skapas dialoger mellan barn och pedagoger vilket jag anser gynna 

barnen och dess nyfikenhet kring det skrivna ordet. 

 

I utomhusmiljön används uppdragskorten av avdelningen Älvan på Stendungens förskola. 

Detta är positivt anser jag att man även tar tillvara på lärandet utomhus. Mia och Stina som 

arbetar på förskolan anser att det viktigaste i arbetet med det skrivna ordet är att se och kunna 

fånga barnens intresse och nyfikenhet vid rätt tillfälle. Detta gäller då även utomhus. 

 

När jag tittar tillbaka på mina intervjuer kan jag se att alla arbetar aktivt med det skrivna ordet 

i förskolan. Skillnaden mellan förskolorna är att några har en uttalad tanke och en planering 

kring detta medan andra inte har en tydlig struktur för hur de ska arbeta. Jag anser att det 

viktigaste som jag kan se på alla förskolor är att man som pedagog är intresserad och 

engagerad i arbetet med det skrivna ordet. Det handlar om att vara en lyhörd pedagog för att 

kunna utmana och ta tillvara på intresset barnen visar för orden. Detta sker dagligen med rim 

och ramsor, ordbilder, namnkort, ordlekar och många andra aktiviteter för att ge barnen 

stimulans och viljan att lära på ett roligt sätt. 

 

En av de intressantaste olikheter jag hittat är de olika metoderna som beskrivs i 

undersökningen. I Bornholms-metoden arbetar man mycket med fonologi – att ljuda ordet är 

den viktigaste delen i de språkliga övningarna som påvisas. I Öjaby-metoden väljer man att 

arbeta med att se hela ordbilden och inte ljuda fram. Barnen ska från början ska lära sig se 

hela ordet och känna igen ett helt ord. Detta är något jag tycker skulle vara intressant att 

fortsätta titta på. Finns det vidare forskning som styrker vilken metod som fungerar bäst i 

lärandet att tyda det skrivna ordet? 
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Bilagor 

 

 

 

Frågor till pedagoger i förskolan  

 

 

 

1. På förskolan möter barnen det skrivna ordet i bl.a. sina namnlappar 

på hyllor och ev. namnskyltar i samlingen där även andra ord som tex 

dagarnas namn kan finnas med. I vilka situationer möter barnen på din 

förskola det skrivna ordet och visar de intresse för det? 

 

2. Hur skulle du beskriva att ni på förskolan möter barnens intresse för 

det skrivna ordet? 

 

3. På vilket sätt utmanar/uppmuntrar ni barnet i deras intresse för det 

skrivna ordet? 

 

4. Hur är miljön på förskolan anpassad för att stimulera barnens 

intresse för ord? (t.ex. material) 

 

5. Har ni på förskolan gemensamt arbetsätt kring ordet i förskolan eller 

skiljer det sig mellan de olika avdelningarna?? 

 

 

6. Har du som pedagog någon speciell erfarenhet om hur man arbetar 

med orden i förskolans verksamhet tex genom ett speciellt arbetssätt och 

hur upplever du att det fungerade? 
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Bilagor 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal kön proffession Plats för intervju Antal verksamma 
år 

1 kvinna barnskötare telefon 4 år 

2 kvinna förskollärare förskolan 7 år 

3 kvinna förskollärare förskolan 15 år 

4 kvinna Förskollärare + 
barnskötare 

På förskolan 22 år resp. 11 år 

5 kvinna förskollärare telefon 7 år 
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Hej! 

Mitt namn är Sara Åkerfelt och skall nu skriva mitt examensarbete på 15 hp med inriktning på 

barnens nyfikenhet på det skrivna ordet i förskolan. Jag går distansutbildningen på 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

Jag hoppas att Ni skulle vilja hjälpa mig att få ett underlag till att kunna genomföra mitt 

examensarbete genom att svara på några frågor kring arbetet med barn och ord i förskolan 

utifrån dina erfarenheter. Du får delta frivilligt och får själv avstå eller avbryta när du vill, de 

svar jag får behandlas varsamt och förblir anonyma. Jag personligen lägger inga värderingar i 

svaren och jag kommer endast att använda svaren i mitt examensarbete. Dessa svar kommer 

inte att finnas kvar efter mitt arbete är slutfört. 

Har Ni frågor får Ni gärna kontakta mig på telefon 070-XXXXXXX och jag delger gärna mitt 

arbete när det är färdigt om Ni önskar. 

Tack för ert deltagande! 

Mvh  

_______________________________ 

Sara Åkerfelt 

 

 

Jag har tagit emot informationen och samtycker till intervjun 

 

___________________________                           _______________________________ 

      Ort/datum                                                                   Namn 
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