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Abstrakt 
Syftet med den här studien är att undersöka vilka föreställningar det finns hos 

pedagoger i samband med barns självvalda aktiviteter kopplat till språk- och 

läsutveckling. Vi har också valt att titta på vilka arbetsmetoder som användes i 

praktiken för att främja barns språk- och läsutveckling. Studien är utförd i form av en 

kvalitativ undersökning baserad på intervjuer och observationer. 

 

Studien visar att det finns tankar och förhållningssätt hos pedagogerna som utmanar 

förskolebarnen i deras språk- läsutveckling. Pedagogerna betonar att en viktig 

utgångspunkt är att bygga vidare på barnens intresse i de självvalda aktiviteterna. De 

menar också att pedagogerna ska vara närvarande i verksamheten, för att utveckla och 

gynna barnens språk- och läsutveckling. På de båda undersökta förskolorna uppmuntrar 

pedagogerna barnens intressen och aktivteter för att främja deras språk- och 

läsutveckling. Vår upplevelse är att det finns möjlighet att utveckla detta område ännu 

mer. 

 

Engelsk titel 
Kindergarten children´s language and reading development in self chosen activities. A 

study of kindergarten teachers ideas of and methods working with self chosen activities.   

 

Nyckelord 
Förskolebarn, förskolepedagogik, språk- och läsutveckling, självvalda aktiviteter, fri 

lek. 
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1 Inledning 
Under vår förskollärarutbildning på distans bestämde vi oss för att göra en 

undersökning om barnens språk och läsutveckling i förskolan. Vi har själva flera års 

erfarenhet av arbete i förskolan. Intresset för att undersöka hur barns språk och 

läsutveckling främjas i barnens självvalda aktiviteter uppkom för att vi anser att ganska 

stor del av tiden i förskolan ägnas åt sådana aktiviteter. Vi har, igenom våra egna 

erfarenheter av arbete i förskolan, upplevt att de aktiviteter som inte är styrda i 

förskolan ger barnen en rik arena för språk och läsutveckling. Våra föreställningar om 

förskolans syn på barnens självvalda aktiviteter, vilka oftast sker genom lek, är att det är 

en viktig del av förskolans verksamhet. Vi antar att de flesta som arbetar i förskolan 

skulle hålla med om det.   

 

Barns självvalda aktiviteter definierar vi, till exempel som att spela spel, rita, pyssla, 

spontan sagoläsning, cykla, olika former av lekar som exempelvis rollekar, bygg och 

konstruktionslek, samt egenvald användning av till exempel Ipad eller dator. Dessa 

aktiviteter är i grunden naturligt styrda av olika ramar, lokaler och material. En stor del 

av barnens språkutveckling sker naturligtvis i de självvalda aktiviteterna.  

 

Att kunna kommunicera genom att utrycka sina egna tankar och kunna förstå andra 

människor är en förutsättning för att få en fungerande social position i en grupp med 

olika individer. Språk och kommunikation är också starkt förknippat med varje 

människas identitet. Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik skriver i boken Barnet, 

språket och miljön (1998) om språkets betydelse för socialisationen. ”Genom att språket 

ger oss möjligheter att koda föremål och företeelser, underlättar det för oss att minnas 

och att uppmärksamma omgivningen” (Svensson 1998:12). Ett rikt språk är en viktig 

förutsättning för att kunna delta i dagens samhälle. 

  

Vår föreställning är att pedagoger planerar, följer upp och utvärderar språkets 

utveckling i de organiserade aktiviteterna som sker i förskolans verksamhet. Det vi vill 

undersöka är hur barnens självvalda aktiviteter möts och följs upp av pedagogerna i 

praktiken, i samband med barns språk och läsutveckling. 

 

Vår undersökning inleds med ett metodkapitel där det framgår vilken metod vi använt 

oss av. I metodkapitlet presenteras även urvalsprocessen, intervjuerna, observationerna 
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och en problematisering. I bakgrundskapitlet av undersökningen skriver vi om tidigare 

forskning av ämnet. Vårt resultatkapitel innehåller resultat av det insamlade materialet 

från intervjuer och observationer. I vårt diskussionsavsnitt diskuterar vi resultatet och 

ställer det i relation till tidigare forskning i ämnet. 

 
1.1 Syfte  
Syftet med studien, är att undersöka vilka föreställningar pedagoger har om hur barnens 

självvalda aktiviteter kan vara språk och läsutvecklande. Vi vill också undersöka 

pedagogernas arbetssätt och vilka metoder som används för att utveckla barnens språk 

och läsutveckling. 

 

1.2 Frågeställningar  
Vilka föreställningar finns hos pedagogerna när det gäller barns självvalda aktiviteter, 

kopplat till barns språk och läsutveckling? 

Vilka arbetsmetoder och strategier använder pedagogerna vid barns självvalda 

aktiviteter för att främja deras språk- och läsutveckling?  

Vilka föreställningar finns hos pedagoger gällande hinder och möjligheter i samband 

med barns språk och läsutveckling i deras självvalda aktiviteter? 

 

2 Metod 
I metodavsnittet ger vi en redogörelse för hur vår undersökning har genomförts. Vi går 

igenom vilken intervjumetod vi valt, hur vi arbetat med observationer och vi 

problematiserar också vårt metodval. De intervjuade pedagogerna kommer att benämnas 

med de fingerande namnen Anna, Karin och Marie. 

 

2.1 Kvalitativ undersökning 
Det här är en kvalitativ undersökning. Runa Patel och Bo Davidson undervisar i 

forskningsmetodik vid institutionen för beteendevetenskap och har skrivit boken 

Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning (Patel och Davidson 2003). Författarna anser att kvalitativa 

undersökningar ger mer beskrivande svar till skillnad från en kvantitativ undersökning, 

där man snarare får statistik över hur något är (Patel och Davidson 2003). I kvalitativa 

undersökningar läggs fokus på att informanten ska få tycka och få möjligheten att ge 

fria svar. Det skapas också en dialog mellan forskare och informanter i intervjun.  
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Vad gäller själva datainsamlingen kopplas validiteten till om forskaren lyckats skaffa 

underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerandes livsvärld. Vidare kopplas 

validiteten till hur forskaren lyckas fånga det som är mångtydigt och kanske 

motsägelsefullt, … (Patel och Davidson 2003:103). 

 

För att få så omfattande information som möjligt om hur det ser ut ute på de förskolor vi 

undersökt, har vi valt att både göra intervjuer med pedagoger och observationer av 

pedagogernas förhållningssätt till barnens självvalda aktiviteter. ”Med 

observationsmetoden kan vi studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang 

i samma stund som det inträffar” (Patel och Davidson 2003:88). Patel och Davidson 

(2003) anser också att det är viktigt att den intervjuades svar presenteras i sitt 

sammanhang. En kvalitativ studie ska också innehålla teoretisk forskning som visar det 

som undersöks från olika synsätt, vilket gör att den som läser studien ska kunna göra en 

egen tolkning (Patel och Davidson 2003).  

 

I kvalitativa intervjuer får informanten utrymme att svara utifrån sina egna tankar och 

med sina egna ord. Kvalitativa intervjuer kan se olika ut beroende på hur man väljer att 

ställa frågorna. Intervjuer kan förberedas på olika sätt, vilket leder till att intervjun blir 

antingen strukturerad eller ostrukturerad intervju. Frågorna kan förberedas och skrivas 

ner i en viss ordning eller kan frågorna ställas mer spontant utefter hur de passar in i ett 

friare samtal (Patel och Davidson 2003). Vi valde kvalitativa intervjuer i den här 

undersökningen. Det vi ville ta del av genom detta var pedagogernas tankar och 

arbetssätt kopplat till språk och läsutveckling i barnens självvalda aktiviteter.  

 

2.2 Urval 
Vi har intervjuat tre stycken pedagoger på två olika förskolor. Samtliga är kvinnor. 

Totalt genomfördes också tre observationer på de medverkande förskolorna. 

Observationerna tog ungefär fyra timmar att genomföra. Jan Trost, professor i sociologi, 

skriver i boken Kvalitativa intervjuer (Trost 2010) att det i samband med kvalitativa 

studier är av intresse att få variation i mesta möjliga mån och inte ha för lika 

informanter (Trost 2010). Vi valde att göra undersökningen på två olika orter i samma 

kommun för att se om det skiljer sig något åt hur de arbetar med språk- och 

läsutveckling i barnens självvalda aktiviteter. Vi valde förskolor som vi inte själva 

arbetar på. Det hade varit intressant att ha med en kommun till i undersökningen, men 
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tiden för uppsatsskrivandet är begränsat till ett par månader.  

 

Det som vi i förväg upplever skiljer sig åt är att den ena orten har ett stort antal barn 

med ett annat modersmål. Den andra orten har nästan bara barn med svenska som 

modersmål vilket är den största skillnaden dem emellan. Denna skillnad kan också ha 

betydelse för resultatet vi fick. Informanterna har vi inte handplockat själva, utan de har 

valts ut av förskolecheferna i samråd med arbetslaget på respektive förskola. Det anser 

vi är positivt, men det kan också innebära att detta är personer som kanske är lite extra 

engagerade och intresserade för detta ämne. Vår metod för att skaffa informanter ledde 

till att vi fick tre informanter med många års erfarenhet av arbete i förskolan. En av dem 

är barnskötare och de andra två är förskollärare och även utbildade handledare för 

studenter, vilket vi tyckte var ett sammanträffande då det inte är så många som har den 

extra utbildningen.   

 

Förskola 1 

På förskola 1 var det förskolechefen som valde ut en informant till oss efter att vi 

skickat henne ett informationsbrev (se bilaga 1). Hon valde ut en informant som 

arbetade med barn i åldrarna tre till sex år. Avdelningen på förskola 1 har vi valt att 

kalla Björken och förskolan har allt som allt fem avdelningar. Det går i nuläget tjugotvå 

barn på avdelningen. På avdelningen arbetar tre pedagoger. För närvarande har 

avdelningen ett barn med annat modersmål än svenska. På den här förskolan arbetar 

Anna som numera är utbildad förskollärare. Hon har arbetat sedan 1978 i förskolan och 

var till en början barnskötare för att sedan vidareutbilda sig till förskollärare och även 

till VFU-handledare.  

 
Förskola 2 

Urvalsprocessen på förskola 2 gick till på det sättet att förskolechefen i samråd med en 

arbetsgrupp valde ut vilka pedagoger som skulle medverka i intervjuerna. 

Förskolechefen på den här förskolan vidarebefordrade informationen till de blivande 

informanterna när de hade tackat ja till att delta i vår undersökning. Avdelningen som vi 

kallar Melonen ligger på en förskola med fyra avdelningar. På den avdelningen där vi 

genomförde undersökningen går det i dagsläget sjutton barn. Där arbetar tre pedagoger 

och ungefär hälften av gruppen består av barn med annat modersmål än svenska. Barnen 

är mellan fem och sex år. På Melonen arbetar både Karin och Marie. Karin är femtioåtta 

år och barnskötare och hon har arbetat med förskolebarn sedan 1990. Marie har arbetat 
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med förskolebarn sedan 1978. Fram till 1991 var hon barnskötare sen blev hon 

förskollärare och på senare år har hon utbildat sig till VFU-handledare.  

 

2.3 Intervjuer 
Till att börja med skickade vi ut ett brev till respektive förskolechef, där vi presenterade 
vårt arbete och beskrev dess syfte. Förskolan Björken hörde av sig till en av oss och vi 
bokade tid för att träffas och för att göra intervjun med en i arbetslaget där. Vi tog själva 
kontakt med arbetslaget på Melonen. De hade bestämt sig för att ställa upp, men skulle 
återkomma med vilka två vi skulle intervjua, samt boka tid för intervjuerna. Det var inte 
helt enkelt för informanterna att hitta en tid då de kunde gå ifrån sitt arbete, men vi var 
noga med att vi fick en bra tid inbokad för att de inte skulle känna sig stressade. Vi var 
tillmötesgående för att tiden för intervjuerna skulle kännas bra för dem. Vi valde att inte 
skicka ut intervjufrågorna i förväg till våra informanter. Det var för att undvika 
diskussioner mellan våra informanter och deras kollegor före intervjuerna, vilket skulle 
kunna påverka informanternas svar. När vi träffade våra informanter för intervju 
beskrev vi istället vår undersökning igen och informerade om att deras namn och 
förskola kommer att anonymiseras. Självklart uttryckte vi också vår tacksamhet för att 
de ville medverka i vår undersökning.  
 
Göran Hermerén och Bo Pettersson, båda professorer, har båda medverkat i 
Vetenskapsrådets expertgrupp som ligger bakom skriften God forskningssed (Hermerén  
2011). I skriften beskrivs faktorer som när forskning ska utföras måste hänsyn tas till 
vissa etiska aspekter. Insamlat material som används för forsking får endast användas 
för det bestämda syftet (Hermerén 2011). I undersökningen har vi tagit hänsyn till dessa 
forskningsetiska grunder. Informanterna har fått information om vad materialet vi 
samlar in ska användas till, och vad deras medverkan har för betydelse. Vi tar hänsyn 
till individernas integritet, vilket sker genom att information som vi har samlat in 
behandlas konfidentiellt. Det ska inte gå att identifiera vem som har medverkat i 
undersökningen och vi kommer inte dela med oss av materialet till någon utomstående. 
Informanterna deltar också frivilligt och tillstånd har utlovats av rektorerna, vilket också 
är en del av de forskningsetiska grunderna (Patel och Davidson 2003). De som 
medverkar som informanter kommer att få tillgång till undersökningen när den är 
färdig.  
 

När första intervjun var genomförd satte vi oss ner och lyssnade igenom materialet vi 

fått fram. Vi hade fått en hel del svar som vi kan ha användning för, men vi upplevde att 
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framförallt en fråga var svår för informanten att svara på och att en annan fråga föll 

utanför vårt intresseområde. Vi diskuterade hur vi skulle kunna göra om ett par av 

frågorna inför nästa intervju för att få svar lite mer inriktade mot språk och 

läsutvecklingen i barnens självvalda aktiviteter. Vi la också till ytterligare ett par 

följdfrågor. 

 

Vi skrev frågorna i förväg för att vara väl förberedda och för att de skulle kunna vara ett 

stöd för att hålla oss till ämnet. Tanken var att samla på oss så mycket kvalitativt 

material som möjligt till undersökningen, se frågeguiden som finns (se bilaga 2 och 3). 

 

Vi valde att spela in intervjuerna för att transkribera och skriva ner dem i efterhand. 

Fördelen med att spela in intervjuer är att samtalet går att spara i sin helhet. Nackdelar 

kan vara att de som intervjuas kan påverkas av att samtalet spelas in och bli hämmade i 

vad de vill ha sagt. Det kan innebära att de kan känna sig hindrade att dela med sig av 

sina erfarenheter, och att de kanske tänker lite extra på att säga kloka saker när samtalet 

spelas in. Den som blir intervjuad måste också ge sitt godkännande till att samtalet 

spelas in (Patel och Davidson 2003).  

 

2.4 Observationer 
För att få ytterligare information om pedagogernas metoder i arbetet med barnen i de 

självvalda aktiviteterna valde vi att göra tre observationer av barnens självvalda 

aktiviteter i förskolorna som är med i undersökningen.  

 

Vi valde att utföra observationer vid två tillfällen på Melonen och vid ett tillfälle på 

Björken. Hanna gjorde ensam observationen på förskolan Björken då hon är okänd för 

dem på förskolan. På Melonen gjorde vi båda två varsin observation på avdelningen. 

Där var vi okända för barnen, men lite bekanta med personalen då en av oss har arbetat 

inom samma rektorsområde tidigare och en av oss gör det i dagsläget. Hermerén och 

Pettersson (2011) beskriver hur information om samtycke ska ske vid de flesta 

undersökningar men de kan i vissa fall genomföras utan samtycke.  

 
Lagtexten talar i allmänna ord om att forskningen ska utföras med respekt för 

människovärdet, att mänskliga rättigheter alltid ska beaktas, att riskerna ska uppvägas av de 

vetenskapliga vinsterna och att forskaren måste vara kompetent (Hermerén 2011:22).  
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Rektorerna och pedagogerna oss lov att observera på förskoleavdelningarna och även 

barnens vårdnadshavare fick information om att vi skulle komma dit. Observationerna 

genomfördes på så sätt att en av oss observerade pedagogernas agerande och närvaro 

tillsammans med barnen i de självvalda aktiviteterna.  

 

Observationer är ett bra sätt att studera ett område utan att det påverkas av vad 

informanterna vill dela med sig av och kan vara ett bra sätt att komplettera intervjuer. 

Det finns två sätt att observera på och det är strukturerad och ostrukturerad observation. 

Den förstnämnda innebär att man i förväg bestämmer vilka händelser som ska 

observeras. I det andra sättet kan syftet vara att få se så mycket som möjligt inom det 

område man intresserar sig för (Patel och Davidson 2003). Vi förberedde 

observationerna genom att göra ett observationsschema (se bilaga 4). I observationerna 

valde vi att titta på kommunikationen mellan pedagoger och barn och även barnen 

emellan. Vi observerade också hur pedagogerna utmanade eller stöttade barnen vid 

olika typer av självvalda aktiviteter kopplat till språket.    

  

2.5 Problematisering 
Vi upplevde att inspelningarna av intervjuerna var bra för egen del för att man får med 

allt och inte missar något som sägs. En nackdel som vi upplevde med inspelningen var 

att detta gjorde både intervjuaren och informanten lite spända. För vår egen del så 

upplevde vi att första intervjun som svårast. Andra intervjun flöt på bättre och det var 

lättare vid det tillfället att ställa följdfrågor. Att det kändes bättre på andra intervjun kan 

ha berott på att vi gjorde om frågeguiden något. Det vi förändrade från första intervjun 

till de två andra var att vi först gjorde om fråga åtta, nio och tio. Frågorna förändrades 

på så sätt att vi efter att vi gjort om dem ställde två frågor istället för en. En hur de såg 

på självvalda aktiviteter som språkutvecklande och sedan i nästa fråga som 

läsutvecklande. Vi plockade också bort fråga tretton om hur de kommit fram till 

strategierna de använde sig av. Även fråga fjorton om möjligheter och svårigheter med 

att arbeta med språkutveckling förändrades och delades upp till två frågor. Det gjordes 

en fråga för möjligheter och en för svårigheter, för att göra dem tydligare och lättare att 

svara på (se bilaga 2 och 3). 

 

Ytterligare faktorer som påverkar vårt material och undersökningen är urvalet av 

informanter. Från den förskolan där vi intervjuade två pedagoger blev det två 
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informanter från samma avdelning. Detta fick till följd att svaren blev ganska likartade 

och att det inte blev så stor spridning. En del frågor upplever vi att informanterna hade 

lättare att svara på, vilket kan bero på olika faktorer. Patel och Davidson (2003) 

förklarar att en informant kan känna en press på sig att de ska vara väl insatta i ämnet de 

ska uttala sig om. Det har också med att göra hur processen gått till för de som skulle 

medverka i undersökningen, det vill säga om de själva har valt att medverka eller om de 

har blivit utvalda (Patel och Davidsson 2003). Våra informanter uppfattade vi som att 

de var positiva till att medverka i intervjuerna. Informanterna på förskolan Melonen 

verkade vara extra inriktade på att arbeta med språkutveckling.  Halva barngruppen har 

annat modersmål än svenska, vilket gör att de kanske har ett större fokus på det. 

 

3 Bakgrundsmaterial 
För att diskutera och belysa vårt primärmaterial om förskolans verksamhet behöver vi 

olika delar i vårt bakgrundsmaterial. Avsnittet är strukturerat utifrån förskolans 

planering av verksamheten och styrdokument som samtliga skolor måste rätta sig efter, 

barns språkutveckling, forskning om barns lek, samt läs och skrivutveckling i förskolan. 

 

3.1 Förskolans planering och styrdokument 
 

3.1.1 Lekens betydelse på förskolan 
Leken är en viktig sysselsättning i förskolans verksamhet. Förskolans uppdrag framgår 

klart i styrdokumentet Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev.2010). Den här 

undersökningen kan kopplas till läroplanen genom många olika mål, och de vi vill 

fokusera främst på är:  

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem (Lpfö98. Rev 2010:6).  

Citatet ovan förklarar ett av förskolans uppdrag. För oss innebär ett medvetet bruk av 

leken att man anpassar lekmiljön efter barnens behov och intressen. Miljön behöver ses 

över regelbundet då barnens behov ändras över tid, och barngruppen förändras. En 

annan förutsättning för att leken ska kunna utvecklas och bli meningsfull är att 

pedagogerna är närvarande i den mån det behövs. Våra erfarenheter visar att leken är 

komplex för barn i förskoleåldern då det är mycket som tränas, som tillexempel, sociala 
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relationer, språk samtidigt som barnets egen identitet ska utvecklas. Beroende på hur 

långt barnen är komna i sin utveckling får pedagogerna olika roller i barnens lek. Att 

lösa problem och samarbeta i leken är något som kräver kommunikation barnen 

emellan, vilket gör att pedagogen är betydelsefull för att stötta barnen.  

 

3.1.2 Språkutveckling och lek kopplat till styrdokument 

Vi kopplar det också till ytterligare några mål i Lpfö 98 (rev.2010), där det står skrivet 

att förskolan ska sträva efter att varje barn: ”utvecklar intresse för skriftspråk samt 

förståelse för symboler och deras kommunikativa förmåga” (Lpfö98. Rev 2010:10). 

Vi anser att barn möter skriftspråk och symboler på flera olika sätt i deras vardag och att 

det är här som pedagoger har möjlighet att främja barns lärande. Ett exempel är 

situationer när barnen upptäcker bokstäver och att de står för någonting. Vi tänker att 

pedagoger vid sådana tillfällen kan ställa frågor till barnen. Förskolebarn är ofta väldigt 

intresserade av bokstäver och andra symbolers innebörd och lär sig ofta lätt att komma 

ihåg deras namn och innebörd. Detta kan vi till exempel se när barnen använder datorer 

eller annan teknik. Carina Fast skriver i sin doktorsavhandling inom pedagogik Sju barn 

lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola 

(2007) om barns möte med bland annat medier som exempelvis tv-program och datorer. 

Hon skriver om att barnen som medverkar i studien övar läsning och skrivning i stor 

omfattning hemma genom exempelvis att spela dataspel, använda Ipad och när de tittar 

på tv program. Intresset för datorer och olika populära gestalter, som exempelvis 

Pokémon, delar barnen tillsammans med kamraterna på förskolan. När barn tillsammans 

leker med utgångspunkt i ett gemensamt populärkulturellt fenomen, som exempelsvis 

Pokémon, använder de sig ofta av både språk- och skriftspråk. Studien visar att 

pedagoger i förskolan inte i någon större utsträckning möter barnens kunskaper som de 

har med sig hemifrån (Fast 2007).  

 

3.1.3 Sjunkande läsförmåga? 

Något som ofta diskuteras i media är den sjunkande läsförmågan hos elever i 

grundskolan. Sveriges elever i årskurs fyra har de senaste åren visat sjunkande 

läsprovsresultat. Det kan vi se i PIRLS 2011: läsförmågan hos svenska elever i årskurs 

4 i ett internationellt perspektiv (2012) som visar att svenska elever ligger lite över 

övriga EU/OECD- ländernas resultat i läsning, men resultaten har ändå försämrats under 

en tioårsperiod. Precis som tidigare undersökningar visar även denna vikten av 
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föräldrarnas intresse för läs- och skrivaktiviteter i hemmet. Barnens resultat hänger 

också samman med hur mycket kunskaper de har med sig före skolstarten. PIRLS 2011 

visar på ett sjunkande intresse hos föräldrarna inom läsning vilket kan vara en orsak till 

svenska barns sjunkande läsförmåga. Ett av de mest centrala mål den svenska skolan har 

är att jämna ut de olika förutsättningarna barnen har med sig hemifrån (Skolverket 

2012). Att medvetet uppmuntra barnen till att läsa av skrift eller symboler i förskolan, 

anser vi stimulerar barnens lärande. En arbetsmetod kan vara att använda skrift och 

symboler på flera ställen i förskolans miljö. Förskolan ska sträva efter att varje barn 

”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” 

(Lpfö98. Rev 2010:10). Citatet ovan tycker vi ger ett tydligt uttryck av hur viktigt det är 

att pedagoger i förskolan kommunicerar rikligt med barnen och använder språket på ett 

medvetet sätt. Vi upplever också att det är av stor betydelse hur man organiserar 

förskole-verksamheten.  

 

3.1.4 Planering av aktiviteter 

Våra erfarenheter säger oss att det ofta på förskoleavdelningarna radas upp planerade 

aktiviteter i veckokalendrarna. Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson (2010), universitetslektor 

inom utbildningsvetenskap, belyser att det i förskolans verksamhet ibland kan finnas en 

tro på att om vi genomför många olika aktiviteter, så leder det till en bra verksamhet. 

Hon menar tvärtom att det inte är någon självklarhet. Det som i själva verket är viktigt 

för en bra verksamhet kopplat till barns lärande är mötet mellan pedagog och barn. 

Författaren betonar särskilt att ”Ta till vara de tillfällen som erbjuds i förskolan! Skapa 

möjligheter för barn att lära sig i dessa situationer!”(Mårdsjö Olsson 2010:159). Det 

finns skillnader i hur rutinmässiga aktiviteter och spontana aktiviteter ter sig. I de 

spontana situationerna har inte någon pedagog kunnat planera eller förutsäga vilket 

lärande som utvecklas. Betydelsefullt i detta sammanhang är att pedagoger ”… bör 

kunna hantera och ta tillvara de möjligheter som erbjuds i såväl vardagens 

återkommande situationer som i improviserade situationer” (Mårdsjö Olsson 2010:154). 

Organisationens uppbyggnad och pedagogens kunskaper, tänker vi har betydelse för 

pedagogernas förutsättningar att möta barnen i de lärandesituationer som uppstår under 

dagen. 
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Vad kännetecknar hög kvalité i förskolan? Forskarna Sonja Sheridan, Ingrid Pramling-

Samuelsson och Eva Johansson (2010) skriver i Förskolan: arena för barns lärande 

(2010) att ”Sammantaget visar forskning att hög kvalité i förskolan utmärks av 

interaktion, kommunikation, samarbete och delaktighet” (Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson 2010:16). Författarna refererar också till internationella 

studier där fokus varit att se hur förskolan kan bidra till lärande och utveckling hos 

barnen. Dessa olika studier visar på att ömsesidig respekt mellan barn och vuxna, samt 

att hög kvalité i förskolan, bland annat, har positiva effekter på barns språkliga förmåga. 

Vidare beskrivs också att omsorg och lärande i förskolan bör kopplas samman för att 

effektivt bidra till utveckling av barns lärande. Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson (2010) skriver också med utgångspunkt från internationella studier att god 

självkänsla har betydelse för barns livslånga lärande.  

 

Betydelsen av att kunna planera förskolans miljö och skapa sammanhang för att 

generera förutsättningar för lärande beskriver också studierektor Anna Forsell i Boken 

om pedagogerna (Forsell 2005). Det viktiga är att varje individ ska kunna tillgodogöra 

sig kunskaper, där det är processen och inte produkten som är viktigast. Centrala 

faktorer för att kunna stödja barnens, utforskande och lärande är miljöns utformning, 

barngruppens storlek och hur organisationen är utformad (Forsell 2005; Sheridan, 

Pramling Samuelsson och Johansson 2010).  

 

3.1.5 Den fysiska miljön 

Den fysiska miljöns betydelse i förskolan lyfts i en rad olika sammanhang, i samband 

med språk- och läsutveckling. Cathy Puett Miller (2010) forskare inom pedagogik 

skriver i sin bok, Before they read: Teaching Language and Litteracy Development 

through Conversations, Interactive Read-Alouds and Listening Games om den fysiska 

miljöns betydelse. Författaren anser att det är en av förutsättningarna för att utveckla 

läsförmågan hos barn. Hon skriver också att faktorer som aktiviteter, barnets egen 

drivkraft och intresse har betydelse för individens läsutveckling. Det är också positivt 

att göra ”läshörnor” som är inbjudande med tillexempel kuddar, filt och lampor (Miller 

2010). Utifrån de olika yttre ramar som finns i landets förskolor skapas olika 

förutsättningar. Det medför i sin tur olika möjligheter och hinder för respektive 

förskoleverksamhet. Detta uttrycks tydligt i förskolans styrdokument och våra 

erfarenheter säger att pedagoger bör se till barnens erfarenheter och intressen ”här och 
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nu” om lärandet ska bli lustfullt för barnen. 

 

Eva Johansson, lektor vid enheten för barn och ungdomsvetenskap, ger en bild av de 

hinder och möjligheter som pedagoger samt chefer upplever i arbetet att sträva mot 

läroplansmålen i förskolan i Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngsta 

barnen i förskolan (Johansson 2005). Pedagoger beskriver olika möjligheter i arbetet 

mot målen. ”De vuxna menar sig besitta pedagogisk medvetenhet, ha utvecklat 

relevanta strategier för sitt arbete och för hur de skall förhålla sig till barn och varandra” 

(Johansson 2005:42). Faktorer, som också ses som möjligheter för arbetet mot målen, är 

att pedagogerna är kreativa och flexibla, samt att det finns en god förskolemiljö. Det 

som diskuteras som hinder är ramfaktorer som tid, storlek på barngruppen och brist på 

personal. Cheferna ansåg att det som skapar möjligheter för att få ett bra arbete mot 

målen är kompetens, arbetssätt och engagemang (Johansson 2005).  

 

Forskning visar att barnen i den svenska förskolan är styrda till att rätta sig efter regler 

och rutiner i hög grad. Det menar Elisabeth Nordin-Hultman (2004), leg. barnpsykolog, 

som i sin doktorsavhandling Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (Nordin-

Hultman 2004) skriver om den studie hon gjort i den svenska och den engelska 

förskolan. I den var fokus på hur barns identitets- och subjektskapande sker i förskolans 

miljö. Efter att Nordin- Hultman (2004) jämfört den svenska förskolan med den 

engelska tolkade hon sina observationer på de engelska förskolorna annorlunda. Där är 

regleringen av tid och aktiviteter inte lika styrda. Det ges en större möjlighet för 

utforskande lek. Nordin- Hultmans slutsats blir att hon är tveksam till hur barn i en så 

hårt reglerad förskola som i den svenska kan få utrymme för sitt eget subjektskapande. 

Enligt Nordin- Hultman (2004) genomsyras hela förskolemiljön från exempelvis 

rummens utformning till verksamhetens rutiner av ett tydligt maktperspektiv. Detta gör 

att barnen måste anpassa sig till verksamhetens rutiner utan att enskilda pedagoger 

behöver ta på sig ansvaret att de styr barnen. Verksamhetens styrning över barnen blir 

väldigt svår att uppfatta av både personal, föräldrar och ledning. Hon menar att 

styrningen i förskolan ” … blir svår att upptäcka och otillgänglig för reflektion och 

förändring” (Nordin- Hultman, 2004:109). Johansson (2005) berör samma dilemma och 

anser att goda förutsättningar för kommunikation är att barnen inte är i för stora 

grupper, utan delas in i mindre. Författaren ser också att den fysiska miljön har 
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betydelse för kommunikation (Johansson 2005).  

 

3.1.6 Planering och genomförande 

Ett flertal av de forskare vars studier vi läst poängterar betydelsen av hur verksamheten 

struktureras och genomförs. Enligt Miller (2010) kan vissa arbetsmetoder få negativa 

konsekvenser. ”Sitting young children at desks all day with worksheets and structured 

activities will end in failure” (Miller 2010:9). Vår erfarenhet är att det bland pedagoger, 

samt ibland forskare pratas om vikten av en samspelande atmosfär i förskolan. 

”Utmärkande för den samspelande atmosfären är ett stort engagemang i barns värld” 

(Johansson 2005:51). Om det är en samspelande atmosfär i förskolan syns det genom att 

de vuxna är nära barnen och försöker möta deras intressen. De visar också stor 

entusiasm gentemot barnens aktiviteter och det präglas av samspel och glädje. 

Pedagogerna är både psykiskt och fysiskt närvarande. Vidare belyses också att i den 

samspelande atmosfären anser de vuxna, att en betydelsefull uppgift är ”…att vara 

språkrör för barnen…” (Johansson 2005:54) och på så sätt finnas till hands och stötta 

dem då de uttrycker sig (Johansson 2005).  

 

Sammanfattningsvis kan vi i bakgrundsmaterialet för förskolans planering och 

styrdokument se att både styrdokument och forskning syftar till att pedagogerna ska 

lägga stor vikt vid att stimulera barnen i deras självvalda aktiviteter och lekar. Det 

framkommer också att en uppstyrd verksamhet med flera styrda aktiviteter inte behöver 

innebära en hög kvalité av verksamheten.  

 

3.2 Språkutveckling 
I arbetet på förskolan ingår det att se till varje barns språkutveckling. Vanligt 

förekommande är naturligtvis samtal mellan pedagoger och barn där man som pedagog 

ständigt behöver reflektera över hur det enskilda barnet behöver stärkas i sitt språk. Vi 

tycker att det är viktigt att hinna med och se varje barn och hur långt det har kommit. Vi 

anser att det är förutsättningen för att ha ett medvetet förhållningssätt om hur man kan 

utmana barn i deras språkutveckling. Margareth Sandvik, førsteamanuensis vid Oslo 

universitet på förskollärarutbildningen med inriktning mot kommunikation och språk 

och Marit Spurkland, førstelektor inom samma utbildning som har en inriktning mot 

barnlitteratur, skriver i boken Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga 
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förskolan (Sandvik och Spurkland 2011) om olika sätt att språkstimulera barnen i den 

norska förskolan. 
 

Kommunikativ kompetens innefattar vetenskap om hur man utför specifika språkhandlingar 

liksom om hur man deltar i ett samtal. Vad det sistnämnda anbelangar måste barnen lära sig 

att ta till orda, ta upp ett samtalsämne och hålla sig till det ett tag, lyssna till andra, bygga 

vidare på det som andra har sagt och att göra sig förstådd genom att reda ut missförstånd 

(Sandvik och Spurkland 2011:36). 

 

Språket kräver en rad olika kompetenser och mycket av detta tränar barnen upp i 

förskoleåldern. När det gäller språkfärdigheter kan vi titta på två olika delar, 

grammatiska och pragmatiska. Det förstnämnda benämner Sandvik och Spurkland 

(2011) som kunskaper om språkljuden och dess uttal. Den pragmatiska delen av en 

språkfärdighet handlar om att kunna förstå och använda språket. Det innebär också att 

kunna kommunicera på olika sätt som exempelvis att kunna berätta om saker som har 

hänt och även om sådant som är påhittat, samt att kunna uttrycka sina egna känslor 

(Sandvik och Spurkland 2011).  
 

För barnet är kommunikation det viktigaste och grammatiken följer automatiskt. Det 

viktigaste är att variera de situationer där språket används så att barnen får möta skiftande 

grammatiska konstruktioner och ett rikt ordförråd och att de vuxna är lyhörda och alerta 

samtalspartners till barnen (Sandvik och Spurkland 2011:37). 

 

Vi upplever att förskolan har goda förutsättningar för att erbjuda språkliga utmaningar i 

olika situationer för barnen. Detta kan ske genom olika miljöer både i förskolans lokaler 

och i utomhusmiljön.  

 

Pedagogens engagemang för barnens språkutveckling har givetvis också stor betydelse. 

Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik, skriver i artikeln ”Med alla barn i fokus- om 

förskolans roll i flerspråkiga barns språkutveckling” från 2012 hur förskollärare kan 

stödja och främja flerspråkiga barns språkutveckling. Svensson (2012) skriver dessutom 

att förskolan har stor betydelse i samband med utveckling och stöttning av barns 

språkutveckling, främst för barn som inte har svenska som modersmål. Det är 

förskollärarna som är ansvariga för att alla barn erbjuds en god språklig miljö för att 

främja lärande. I artikeln hänvisar författaren till förskolans reviderade läroplan där det 

nu tydligare har skrivits fram att förskollärare medvetet ska arbetas med stimulering av 
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barns språkutveckling på olika sätt. Insatser görs också för att vidareutbilda och höja 

pedagogers kompetens, samt öka medvetenheten i samband med flerspråkiga barns 

situation. Det ska också leda till att öka barnets möjligheter till att utveckla både sitt 

modersmål och det svenska språket (Svensson 2012). Vår upplevelse är att de flesta 

förskolepedagoger har ett medvetet förhållningssätt i samband med att kommunicera 

med förskolebarn för språkutvecklingens skull. Det kan kopplas till Johanssons studie 

Möten för lärande (2005) som baseras på en undersökning om förskolans pedagogiska 

verksamhet för de yngsta förskolebarnen gjord på uppdrag av Skolverket i serien 

”Forskning i fokus”. Den visar på att de flesta pedagoger betonar att det är av stor vikt 

att kommunicera med barnen i vardagen. Oftast framhävs ”…språket som färdighet…” 

(Johansson 2005:195). Vad det gäller strategier hur språket används av pedagoger i 

verksamheten så finns det skillnader. Det varierar på förskolor hur mycket pedagoger 

använder vardagen till att kommunicera med barnen eller att det mestadels sker 

språkövningar i bestämda kontexter (Johansson 2005). 

 

Bente Eriksen Hagtvet, forskare inom kommunikation och barns språkutveckling, samt 

Herdís Pálsdóttir (2001), förskollärare och pedagog, skriver i Lek med språket (2001) på 

liknande sätt som Svensson (2012) menar, att en stor del av språkutvecklingen är att 

bygga upp ett rikt ordförråd. Ett likartat resonemang för forskare Cathy Puett Miller 

(2010) vars undersökning vi redan presenterat. Hon beskriver metoder för att öka 

barnens ordförråd som bland annat består i att ställa följdfrågor eller reflektera över vad 

barnet sa på ett mer avancerat språk än det de själva uttryckte. Pedagoger bör också 

försöka uppmuntra andra yngre barn att delta, samt gärna interagera med flera barn 

samtidigt och inte med endast ett barn. För barn är det inte bara att få kunskap om 

bokstäver och ljud som är viktigt, utan även det muntliga språket som att kunna tala, 

förstå och lyssna. Det som är betydelsefullt för barnet är att kunna tala, lyssna och förstå 

(Miller 2010). Detta tar tid, och förutsättningar är att barn i tidiga år får möta ett 

variationsrikt språk.  

 

3.2.1 Flerspråkighet 
I samband med flerspråkiga barns språkutveckling skriver Svensson (2012), att dessa 

barn vid skolstarten vanligtvis har ett svenskt ordförråd som inte är lika stort som hos 

barn med svenska som modersmål. För flerspråkiga barn är ett åldersadekvat svenskt 

ordförråd en faktor som har stor betydelse för att skapa lika villkor i undervisningen. I 

detta sammanhang kan förskoleverksamheten ha en stor avgörande betydelse. En aspekt 
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som bör tänkas på är att barn som är flerspråkiga ska uppmuntras och stimuleras i 

samtliga språk. Det är också viktigt med höga förväntningar från pedagogerna gentemot 

dessa barn (Svensson 2012).  

 

3.2.2 Pedagogers förhållningssätt 
Som pedagog är det särskilt viktigt i samband med de äldre förskolebarnens 

språkutveckling att tänka på sitt förhållningssätt och hur man ska stötta barnet. 

Johansson (2005) beskriver ytterligare tankar från undersökningen av förskolans 

verksamhet. Genom undersökningen framgår också att pedagogerna själva anser att 

deras eget förhållningssätt har ”… stor betydelse för att skapa 

kommunikationsprocesser i vardagen” (Johansson 2005:196). Det är samtidigt en 

nödvändig förutsättning att pedagogerna ser och metodiskt drar nytta av olika 

sammanhang, enbart samtal räcker inte (Johansson 2005). Hagtvet och Pálsdóttir 

(2001), menar att en viktig faktor är ”… att tålmodigt vänta på dem som ansträngde sig 

för att kommunicera” (Hagtvet och Pálsdóttir 2001:79). Ytterligare saker att tänka på är 

att pedagogen ska försöka se till att barnet som talar inte blir avbrutet av andra. De 

menar att det här är viktigt för att barn ska känna det lustbetonat och bli motiverade att 

uttrycka sig på ett sammanhängande och detaljerat sätt (Hagtvet och Pálsdóttir 2001). 

 

Denna del av bakgrundsmaterialet tar upp språkutveckling i förskolans verksamhet, 

vilket beskrivs utifrån olika forskares syn på hur pedagoger kan arbeta aktivt med barns 

språkutveckling. Sammanfattningsvis ligger mycket i hur man utnyttjar de vardagliga 

samtalen i verksamheten. Förskolan som språkutvecklande verksamhet bör erbjuda 

barnen ett rikt och varierat språk där pedagogerna talar ett mer utvecklande språk än 

barnen själva. Likaså behöver barnen få goda möjlighet att uttrycka sig med hjälp av 

språket. Barnens språkliga kunskaper har stor betydelse för kommande skolgång. 

 

3.3 Forskning om språk- och läsutveckling kopplat till lek 
Vi har erfarenheter från att barn i förskolan leker med skriftspråket. Det kan vara i 

situationer där barnen själva låtsas att de läser en bok eller läser för ett annat barn. 

Ibland låtsasskriver de något som de vill uttrycka. Vi tycker det är intressant att se hur 

barns lekskrivning och lekläsning kan gynna förskolebarns språk och läsutveckling. Det 

finns också forskning som visar att det inte är en självklarhet att pedagoger inom 

förskolan utmanar barnen i skriftspråket. Språkutveckling sker hela tiden över allt i 
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samspelet med varandra. Att pedagoger ger utmaningar till barnen vid rätt tillfällen och 

på barnens villkor är något som vi kan tolka i förskolans styrdokument. 
 

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 (Läroplan för 

förskolan Lpfö 98 rev. 2010:7). 

 

En av de första milstolparna i ett barns språk och identitetsutveckling tycker vi är när ett 

barn skriver sitt namn för första gången på ett sätt som går att utläsa. En annan sak som 

vi tydligt har sett är att de barn som är lite tysta och inte pratar på i de mer styrda 

aktiviteterna, kan bli mycket mer talföra i de självvalda aktiviteterna som exempelvis i 

rollekar tillsammans med kamraterna.  

 

I boken Flera språk i förskolan – teori och praktik (Skolverket 2013) medverkar flera 

forskare.  En av dem är Annika Löfdahl forskare inom utbildningsvetenskap och 

pedagogik som menar att lek ofta kräver en språklig kompetens. I leken sker 

förhandlingar om dess innehåll och leken blir också ett sätt att utveckla status i 

kamratförhållanden (Skolverket 2013).  Lek och språk har flera samband. I barns lekar 

finns ofta inslag av skriftspråk. Eriksen Hagtvet och Herdís Pálsdóttir (2001) skriver om 

betydelsen av att lekläsa och lekskriva. Barn i förskolan har i alla år gärna hållit på med 

att lekläsa, läsa utantill och att lekskriva. Många av de äldre förskolebarnens favoritlek i 

allmänhet har varit att leka skola. De har använt pennor och papper med vilka barnen 

själva har format rader med olika tecken och symboler. ”Denna lek har också 

legitimerat lekläsandet och lekskrivandet” (Hagtvet och Pálsdóttir 2001: 214). 

Pedagoger har i ganska liten utsträckning i pedagogiska sammanhang tagit tillvara 

barnens livliga intresse för att kommunicera i situationer som exempelvis lekskrivande. 

Det har funnits en tradition att lek med skriftspråk har setts som barnens egen lek, utan 

kopplingar till pedagogiska aktiviteter (Hagtvet och Pálsdóttir 2001).  

 

3.3.1 Skriftspråksutveckling 
Utmanar vi barn i samband med skriftspråket i förskolan? Vår upplevelse är att det ser 

väldigt olika ut från förskola till förskola. Barn får olika upplevelser av skriftspråk i 

förskolan, vilket bland annat beror på pedagogernas arbetssätt. Johansson (2005) skriver 

att det är betydelsefullt att ”… göra små barn uppmärksamma på skriftspråket och att 

det talade språket kan beskrivas i form av symboler” (Johansson 2005:205). Det visar 
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sig emellertid att det är mindre vanligt i förskolan (Johansson 2005). Att det har visat 

sig se ut så kan bero på olika faktorer.  Enligt Miller (2010) behöver läraren ha vissa 

kompetenser och känna till när barn är mogna för att börja läsa, och hen behöver också 

kunna hjälpa dem med lämpliga aktiviteter. Genom att barn lyssnar på samtal mellan 

vuxna sker det en språklig utveckling. Samtal med andra stimulerar centrala hjärnceller, 

vilket är positivt för läsutvecklingen. När barn börjar läsa själva får barnet nya samband 

mellan ord som de hört tidigare och nya ord som de börjar läsa. En rik muntlig 

språkmiljö innebär som Miller (2010) uttrycker det att använda mängder av ord i olika 

kontexter. Det utvecklar barnens förmåga att förstå hur vårt talade språk är konstruerat 

(Miller 2010).  

 

I ett projekt om skriftspråksutveckling genom lek från Speciallærerhøgskolen i Oslo, 

beskriver Hagtvet och Pálsdóttir (2001) projektets två syften. Det ena var ett praktiskt 

och det andra ett teoretiskt. Projektets praktiska syfte var bland annat att utveckla barns 

individuella språkstimulering i både lek och andra naturliga kontexter. Deras teoretiska 

tankar var att: ”… studera hur barnens kunskaper i skriftspråket utvecklades i en 

pedagogisk miljö som anpassade förhållandena så att barnen skulle kunna leka sig in i, 

utforska och upptäcka skriftspråket utan att de fick formell läs- och skrivundervisning” 

(Hagtvet och Pálsdóttir 2001:19). Författarna förklarar att förskollärarnas utmaning i 

projektet var att koppla ihop barns lek med skriftspråksstimulerande aktiviteter. Genom 

lust och nyfikenhet fanns i projektet en tro om att barnen skulle utveckla skriftspråket 

själva, men med stöd från vuxna. Barnen lärde sig texter med bilder utantill som de 

lekläste både enskilt och i mindre grupper. Dessa texter som barnen lärde sig utantill 

blev betydelsefulla för barnen när det gällde kopplingen mellan det talade och skrivna 

språket. Författarna skriver att lekläsning och att barn lärde sig texter utantill blev en 

viktig faktor för att förstå skriftspråkets uppbyggnad och för att tidigt börja läsa 

(Hagtvet och Pálsdóttir 2001).  

 

Lekläsning och lekskrivning har ett mycket nära samband. Den vanligaste vägen till att 

barnen kan knäcka skriftspråkskoden är genom utforskande och ett kreativt skrivande. 

Författarna Hagtvet och Pálsdóttir (2001) betonar hur pedagogerna stimulerade barnens 

skrivande, men att det aldrig fick ske under press. Författarna ger också exempel på hur 

barnen fick skriva kom-i-håglappar över vad de skulle ha med på en utflykt. Det fanns 

då barn som sa att de inte kunde skriva. Pedagogerna uppmuntrade då barnen till att de 
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visst kunde lek- och fantasiskriva. Resultatet efter lapparna skrivits blev nöjda barn med 

leende på läpparna, och att alla barn hade med sig de fem sakerna till utflykten (Hagtvet 

och Pálsdóttir 2001).  

 

3.3.2 Vad är lek? 
Lek i förskolan kan ses på olika sätt och i olika former. Det första vi tänker på när ordet 

lek används i förskolan är den lek där barnen leker tillsammans med en eller ett par 

kamrater. Anna Olausson (2012), doktorand i pedagogiskt arbete har lagt märke till två 

olika sorters lek som barnen sysselsätter sig med i förskolans verksamhet, under den tid 

som hon kallar för fri lek. Detta beskriver hon i sin doktorsavhandling Att göra sig 

gällande: mångfald i förskolebarns kamratkulturer (2012). Ena sorten benämner hon 

som pyssel. Det är när barnen använder sig av material på det sätt som det är tänkt. Det 

kan vara utifrån den vuxnes syn eller utifrån ett material som är tydligt i sig självt. 

Barnen använder då inte sina kreativa sidor vilket Olausson beskriver som att leken sker 

utan att barnen behöver anstränga sig. Det andra sättet hon ser att barnen aktiverar sig 

på uttrycker hon som skapande lek. Det är när barnen går ifrån det mer begränsade sättet 

att använda material på och skapar egna och nya sätt att använda materialet. I den 

skapande leken använder sig barnen mer av sina egna erfarenheter och idéer, vilket 

utvecklar leken på ett kreativt sätt. Det innebär också att barnen utmanas mer i 

kommunikationen med varandra i den skapande leken än i pyssel där barnen håller sig 

inom ramarna för vad materialet är tänkt till. I den skapande leken ser Olausson inte 

någon kommunikation mellan barn och pedagoger mer än när pedagogerna ingriper vid 

konflikter barnen emellan. Det skiljer sig ifrån pysselaktiviteter där det ofta sker 

kommunikation mellan barn och pedagoger (Olaussons 2012). Språket utvecklas också 

mellan barn i leken. De använder språket för att vidareutveckla lekens handling 

(Sandvik & Spurkland 2011). 

 

I boken Förskolan – arena för barns lärande (2010) skrivs i samband med förskolan 

som lärandemiljö att ”Lärarna initierar och diskuterar idéer till lekar med barnen och 

hjälper dem att utveckla dessa” (Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

2010:44). Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) skriver också att 

lärarna läser berättelser. Ett bestämt syfte med det, är att utveckla barnens lärande 

(Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 2010). I Olaussons studie beskriver hon 

att det i förskolans verksamhet till viss del ges utrymme för lek som drivs av barnen 

själva och där även pedagoger är närvarande. ”Ett sådant sätt att använda sin 
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pedagogroll skulle innebära att man erkänner barnen som aktörer. Det skulle också 

innebära att man avsäger sig en del av den makt som är förknippad med pedagogrollen” 

(Olausson 2012:169).  

 

Att vara med i barnens lekar och aktiviteter på barnens villkor beskriver också Annika 

Löfdahl i sin avhandling inom utbildningsvetenskap och pedagogik Förskolebarns lek: 

en arena för kulturellt och socialt meningsskapande (2002). ”Genom att betrakta 

innehållet i leken kan vi förstå vad som är viktigt för barnen i den specifika situation de 

befinner sig, vilka frågor som är angelägna för barnen att få ställa och besvara” (Löfdahl 

2002:192). För att pedagoger ska kunna betrakta barns lekar  säger våra erfarenheter oss 

att de behöver ge sig tid till att vara observatörer eller delta aktivt i barnens aktiviteter. 

 

Om man som pedagog ska gå in i samtal är det viktigt att man visar att man är insatt i 

och har förståelse för leken om man ska kunna bli delaktig. Genom att pedagogen får en 

roll i barnens lek kan man utmana barnens språkliga kompetenser. Andra faktorer som 

påverkar hur leken utvecklas, är att barn gärna leker tillsammans med kamrater som har 

samma intressen. Vid de tillfällena uppstår en djupare kommunikation och leken 

utvecklas på ett fantasifullt sätt. När en pedagog är väl medveten om barnens lek och 

dess innehåll, finns det möjlighet till att hjälpa barnen att utveckla de språkliga 

kompetenser de behöver för att delta i lekarna (Löfdahl 2002).  

 

Monica Westerlund (2009) är docent i logopedi och menar att leken hör ihop med barns 

språkutveckling. Hon visar exempelvis att en tvååring kan leka mer komplicerat än vad 

som kan uttryckas genom språket. Författaren exemplifierar detta med en lek där en 

tvååring leker att han säljer korv. Han frågar en vuxen om hjälp med få ofullständiga 

ord om hon vill ha korv och ketchup. Språket täcker inte hans kunskaper om 

korvförsäljning, men den vuxne kan ändå förstå vad han menar (Westerlund 2009).  
 
Ännu större krav på den språkliga förmågan ställer 5-6-åringarnas regelstyrda lekar, dvs 
lekar (och spel) som följer bestämda regler, regler som i och för sig kan omarbetas efter 
förhandlingar med alla som deltar. Vid eventuella avvikelser från de överenskomna 
reglerna leder denna typ av mer avancerade lekar omgående till nya diskussioner 
(Westerlund 2009:62). 

 

Författare och forskare som Sandvik och Spurkland (2011), samt Hagtvet och Pálsdóttir 

(2001) menar att språk och läsutveckling har ett nära samband med leken. Miller (2010) 

skriver i samband med barns lek att ”Play is an important vehicle for learning” (Miller 
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2010:10). Vår känsla och erfarenhet är att barn lär sig bäst när de är motiverade och 

medskapande. I leken kan pedagoger säkert hitta obegränsat med nya utmaningar om 

det bara tas tillvara på tillfällena som ges. 

 

Språk och läsutveckling kopplat till lek kan utifrån detta bakgrundsmaterial 

sammanfattas som att leken är en viktig del i barnens språk och läsutveckling. Leken 

kan innebära att barnen leker mer avancerat än vad de kan använda det talade språket. 

Lekläsning och lekskrivning är vanligt förekommande inslag i förskolebarns självvalda 

aktiviteter. Det framkom i detta sammanhang att det inte är en självklarhet att pedagoger 

tar tillvara på liknande tillfällen för att utmana barnen på vägen till skriftspråket. 

  

3.4 Läs- och skrivutveckling i förskolan 
I de självvalda aktiviteterna för barnen i förskolan upplever vi att det är viktigt att 

pedagogen har material och strategier som kan främja barns läs och skrivutveckling. 

 

Westerlund (2009) poängterar att det är viktigare för barnen att få lära sig bokstävernas 

ljud istället för vad bokstäverna heter. Grammatik och ordförråd är också en viktig del 

för barnens läsutveckling. Hon ger exempel på hur man kan låta barnen rätta en 

papegoja som säger korta meningar med grammatiska fel, för att de ska bli 

uppmärksamma på grammatik i språket. Rim är också ett bra sätt för barnen att träna 

språkljud. Likaså är ordlekar bra, man kan dela upp sammansatta ord som till exempel 

fot-boll. Det går att använda antingen ord eller bilder. Detta är lite av vad hon beskriver 

som bra grunder till att lära sig läsa och skriva (Westerlund 2009). 

 

Barn behöver utmanas i sitt lärande. I samband med lärandestrategier som utgår från 

barnet själv skriver Mårdsjö Olsson (2010) att när pedagoger i förskolan först 

observerat ett barns intresse för exempelvis bokstäver i leken och sedan erbjuder 

material som utmanar skriftspråket, då tas barnet nyfikenhet tillvara. I sådana här 

situationer utmanas skriftspråksutvecklingen hos barnet (Mårdsjö Olsson 2010). 

Svensson (2012) menar att bokläsning kan leda till att barnen utvecklar ett stort 

ordförråd, men det sker inte per automatik. Språkutvecklingen kan vid dessa aktiviteter 

hämmas eller utvecklas hos barnet. Det hon menar kan hämma barnets språkutveckling i 

samband med bokläsning är om en bok läses utan pauser för samtal eller förklaringar av 

exempelvis ord. Det är förskollärarens förmåga att samspela och dess förhållningssätt, 
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som har betydelse för vilka kunskaper barnen tar till sig (Svensson 2012). Annan 

forskning lyfte i samband med bokläsning fram att de ansåg att det för äldre 

förskolebarn är betydelsefullt att få höra sagoböcker som har ett rikt språk (Hagtvet och 

Pálsdóttir 2001). 

 

Sammanfattningsvis kan bakgrundsmaterialet för läs och skrivutveckling i förskolan 

sägas ske, med hjälp av pedagogers stöttning i de aktiviteter som barnen själva formar. 

 

4 Resultat/ redovisning 
Vårt resultat av studien baserar vi på svaren från de tre intervjuerna samt från de 

observationer som genomförts. På Melonen genomförde vi två intervjuer och två 

observationer, på Björken en intervju och en observation. Vi redovisar intervjuerna och 

observationerna för sig. 

 

4.1 Självvalda aktiviteter som en del av barns språk- och läsutveckling 
En viktig frågeställning för oss i vårt arbete har varit hur pedagogerna uppfattar 

förskolans självvalda aktiviteter kopplade till språk- och läsutveckling. Informanterna är 

överens om att de självvalda aktiviteterna i förskolan är både språk och läsutvecklande. 

Anna anser att det går ”i vartannat hela tiden” (Anna 2014). Karin menar att självvalda 

aktiviteter är språkutvecklande för att ” de agerar på ett annat sätt med varandra, än när 

vi vuxna är där i närheten, så hör man ju helt andra diskussioner, än om vi vuxna är där” 

(Karin 2014). De barn som hon tänker extra mycket på är: ”särskilt de här som är lite 

tysta tjejerna som annars inte säger så många ord som är lite tysta annars, men då helt 

plötsligt kan de vara så väldigt pratiga” (Karin 2014). 

 

Marie beskriver att det är genom samtalet med barnen som de självvalda aktiviteterna är 

språkutvecklande. ”Samtalet ger ju alltid en språklig utveckling” (Marie 2014). Hon 

beskriver att det som sker i leken är ett givande och tagande, att någon säger något och 

någon kommer på något annat om vad som ska göras. Enligt Marie är det så att när  

”man hör andra ord som man hör andra barn säga och särskilt för de utländska barnen är 

leken en jättestor språklig del av det hela” (Marie 2014). Vidare påtalar hon också att 

det till stor del är i leken som språket byggs upp och vidareutvecklas. Maries erfarenhet 

är att ”leken är väldigt lärande om man har en bra lek” (Marie 2014). Hon menar att när 

det gäller självvalda aktiviteter som exempelvis att spela spel, så har spelen i sig nästan 
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alltid ett språkligt eller matematisk utvecklingssyfte. På ett memoryspel kan syftet till 

exempel vara rimord. Hon säger också att när barnen i de självvalda aktiviteterna sitter 

med IPADS, är det spel som utvecklar språket.  

 

Maries menar att självvalda aktiviteter kan ses som läsutvecklande och nu i år hade 

barnen i de självvalda aktiviteterna varit mycket intresserade av att skriva egna lappar 

med symboler och bokstäver. ”Innan jul hade vi hela avdelningen tapetserade med 

stopskyltar” (Marie 2014). Hon uttrycker att det till att börja med är en skriv process 

som också blir läsutvecklande. Marie menar dessutom att ”börjar en så smittar det av sig 

på de andra barnen” (Marie 2014). På Melonen uttrycks att det är många barn som 

skriver rader med olika streck och symboler, som låtsas bokstäver, men även barn som 

skriver riktiga bokstäver.  

 

4.2 Arbetsmetoder i samband med barns språk- och läsutveckling i 
självvalda aktiviteter 
Ytterligare en viktig frågeställning för oss har varit vilka arbetsmetoder pedagogerna 

använder sig av i de självvalda aktiviteterna kopplade till språk- och läsutveckling. 

Anna beskriver att ”man är ju med mycket som närvarande vuxen” (Anna 2014). Vidare 

beskriver hon att pedagogen ger stöttning vid behov, men att barnen löser det mesta 

själva. Anna uttrycker att pedagoger ser i den fria delen hur ordförråd och förmågan är 

hos barnen på olika plan. Anna beskriver att deras arbetssätt i organiserade aktiviteter 

kopplade till språk och läsutveckling också utgår så mycket som möjligt från barnens 

intressen, samt ett tematiskt arbetssätt.  

 

Efter intervjun på Björken visade Anna oss runt och vi kunde tydligt se att de arbetat 

med flera olika projekt. Anna förklarade att roboten som hängde på väggen i ett rum var 

skapad utav delarna från en trasig cd-spelare. Hon hade hjälpt barnen att skruva isär cd-

spelaren och sen kom barnen fram till att de skulle göra en robot av delarna. De hade 

fler projekt inom naturvetenskap och teknik som hon visade för oss. I detta samtal 

framförde hon vilket bra sammarbete barnen hade haft och att det skapade många 

möjligheter för barnenl att kommunicera med varandra. 

 

Karin beskriver att de inte har drivit på språk och läsutveckling i barnens självvalda 

aktiviteter, men gett mycket uppmuntran till barnen då de visat intresse för det. En 

arbetsmetod som uppstod i samband med läs och språkutveckling var: 
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Ett tag skulle de sätta upp lappar här, det skulle stå stopp för polisen, det skulle vara stängt 

här och säg din kod vi hade hela väggarna fulla med lappar som barnen sa att vi skulle 

skriva. Så vi skrev ord och satte upp, det var nog hundra lappar här inne som barnen ville 

ha hjälp med att skriva och vi satt upp (Karin 2014). 

 

I samband med dessa aktiviteter beskriver Karin att det hos barnen blev stort intresse 

och mycket fokus på språket. Barnen började sedan själva säga: ” Jag ska skriva” (Karin 

2014). Karin poängterar att intresset för dessa aktiviteter har uppkommit i barnens 

självvalda aktiviteter. Utifrån lapparna och ”utav den leken de själva kom på så 

utvecklades den mer och mer till att de själva skulle skriva” (Karin 2014). Karin och 

Marie uttrycker båda två att det fanns barn som började ljuda. När barn sitter 

tillsammans kan de enligt Marie prata med varandra om vad den ena har skrivit och att 

ett annat barn kan då vilja skriva likadant. Marie säger i samband med detta att 

pedagogerna får stötta upp och ”ibland får man skriva en hel mening för de klarar inte 

av det” (Marie 2014). Hon menar att hennes arbete innefattar att stötta barnen i de 

aktiviteter de gör och sedan försöka skapa något som är ännu mer utvecklande. Marie 

beskrev då att man utmanar ”snäppet över, som min kollega hittade på med 

mjölkkartonger hon hade skrivit, som man kan vrida på så är det olika ord som man kan 

sätta ihop” (Marie 2014). Dessa mjölkkartonger kunde användas för att bilda hela 

meningar. Ytterligare en sak Marie berättade var att man skulle uppmuntra saker som 

barnen håller på med och att lyssna till det de tycker är roligt. 

 

4.3 Pedagogers strategier kopplade till språk- och läsutveckling 
Vi ville också veta om pedagogerna hade några medvetna strategier kopplade till språk- 

och läsutveckling i förskolebarnens självvalda aktiviteter. Anna diskuterar i samband 

med strategier att ”man vill skapa ro så behöver man ha lugnt runt och att man är nära 

varandra. Att man ta sig tid att prata och lyssna och att lyssna är lika viktigt som att 

prata” (Anna 2014), vilket har utvecklats genom erfarenhet. Enligt Anna så har 

pedagogerna lika hög medvetenhet i arbetet med barnens språkutveckling i både 

organiserade respektive självvalda aktiviteter. 

 

Karin beskriver en strategi som handlar om att de har gjort lappar en för varje vecka och 

att de där skriver exempel på vad de har gjort med talspråk, ordförråd, begrepp och hur 

de lekt med ord. Det här har de sedan dokumenterat i både självvalda och organiserade 
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aktiviteter. Marie beskriver på samma sätt den strategin de hade och de mål de satt upp. 

Hon berättade också att det var mycket genom observationer de sett saker. ”Man får ju 

ögon på vad man missar” (Marie 2014) och vad pedagogerna behövde lägga mer fokus 

på. Under punkten ”Berätta och kommunicera” på de här lapparna har de också 

dokumenterat när exempelvis ett barn har velat få berätta en saga i den fria leken. Karin 

menar att” det inspirerar ju andra att också vilja berätta”. Anna och Karin beskriver ett 

liknande arbetssätt.  Karin säger att ”vi har nog egentligen jobbat rätt mycket med vad 

barnen själva är intresserade av, vad är deras intresse just nu” (Karin 2014). Det har de 

sedan fokuserat på, och försökt utveckla för att se om det blir något mer utav det. På ett 

likartat sätt uttryckte även Anna dessa tankar ” Vi bygger mycket på barnens tankar och 

idéer och plockar fram det dom säger och det dom vill” (Anna 2014). Ett exempel på 

hur pedagogerna går barnen till mötesvar när barnen i de självvalda aktiviteterna på 

Melonen tillsammans med pedagogerna gjorde bilder som de satte på pinnar för att leka 

och berätta med. På bilderna kunde det vara till exempel en polisbil, en häst eller något 

annat som intresserade barnen. Sedan bestämde barnen själva att det skulle stå olika ord 

under bilderna som exempelvis ”här är en polisbil” under bilden med polisbilen. Dessa 

ord skrev antingen barnen själva eller med hjälp av pedagogerna. Aktiviteten med bilder 

och ord, utvecklades till att flera av barnen gjorde egna sagor som de gärna tog fram och 

läste för varandra under en längre tidsperiod. Karin uttryckte att det här var en typisk 

situation som utvecklades utifrån barnens intressen.  

 

Karin berättar också om en vanlig anteckningsbok som hela arbetslaget på förskolan 

använde sig av. Den hette Reflektion och tankar om kommunikation. Där har de 

antecknat olika situationer kopplat till språk och kommunikation från olika händelser 

både självvalda aktiviteter, vardagssituationer och övriga organiserade aktiviteter över 

hela dagen. 

 

De möjligheter Marie uttrycker med att arbeta med språkutveckling i självvalda 

aktiviteter var att ”då genomsyrar det ju hela dagen” (Marie 2014). Pedagogerna ser till 

att det finns befintliga spel och liknande material tillgängligt för barnen, för att stärka 

deras språk. Det blir också som hon menar en naturlig del av dagen och inte en liten 

planerad organiserad del, utan att det bildas en helhet av lärande under olika delar av 

dagen. Det som framkom av Marie som svårigheter i samband med språkutveckling i de 

självvalda aktiviteterna var att ”Man kan ju missa barn om man bara har det att det ska 
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vara barnens självvalda grejer som styr det” (Marie 2014).  

 

Marie menade att de barn som inte visar intresse för språk och läsutveckling i självvalda 

aktiviteter kan gå miste om delar av språk och läsutveckling, ifall det inte finns inslag 

av det i den planerade verksamheten. Det kan också bli ett begränsat lärande inom vissa 

delar om de fastnar för aktiviteter som inte är så språk- och läsutvecklande. Anna 

uttryckte inga direkta svårigheter i samband med detta. Men det handlar ibland om att 

”medvetenhetsgöra för alla både barn och vuxna att man är olika såväl språkligt som på 

andra sätt” (Anna 2014). Karin uttryckte inte att det fanns svårigheter i att arbeta med 

språkutveckling i självvalda aktiviteter, utan ”Nej, det kommer spontant liksom och sen 

är det ju bara att haka på” (Karin 2014). Hon belyser också att det går att göra i större 

utsträckning nu för de har en mindre grupp. Pedagogerna agerar mer nu i de självvalda 

aktiviteterna, innan var det mer bara ”samling och fri lek” (Karin 2014). Det finns större 

möjligheter att vara närvarande nu och ”se och höra mer” (Karin 2014).  

 

4.4 Observationerna 
Vi har varit ute på förskoleavdelningarna Björken och Melonen och genomfört 

observationer. På Björken observerade vi vid ett tillfälle och vid två tillfällen på 

Melonen. Tiden då observationerna ägde rum var efter frukost i barnens självvalda lek 

och varje observation pågick i ungefär en timme.  

 

4.4.1 Observation på Björken 
På Björken var det vid observationstillfället sexton barn och tre pedagoger. Två pojkar 

byggde med lego, tre andra barn satt i ett mindre rum och skapade på eget initiativ med 

återvinningspapper. Fem flickor satt vid ett annat bord och byggde med plastbitar som 

kallades ”plus plus”. Några pojkar lekte i lekrummet och några flickor i dockrummet.  

På Björken var det ett barn som sökte upp pedagogen för att visa en dator som han 

skapat av återvinningspapper. Han ville beskriva hur den fungerade och i den 

situationen ställde pedagogen följdfrågor. På Björken sökte två barn kontakt med 

Hanna, vilket ledde till samtal där barnens förmåga till att kommunicera tränades. I de 

aktiviteterna på Björken när barnen byggde lego, när de lekte i lekrummet eller i 

dockrummet utmanades barnens språk inte av pedagogerna, men barnen pratade med 

varandra. Ett barn sa exempelvis ”jag tar din energi” när de lekte att de var olika 
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fantasifigurer. De fem flickorna som satt vid ett bord och byggde hade på egen hand 

mycket språklig träning i deras samtal med varandra, och då sjöng de flera sånger för 

Hanna. På Björken visade alla barn stor förmåga att kommunicera. 

 

4.4.2 Observationer på Melonen 
Vid första observationstillfället var det fjorton barn på Melonen och två pedagoger. Där 

var det sex flickor som satt länge och ritade och målade. Några pojkar lekte i 

kuddrummet och i lekrummet, övriga aktiviteter som de sysselsatte sig med var frivillig 

fruktstund, bygglek och att pyssla med pärlor. En flicka med annat modersmål lekte 

ensam i dockrummet.  

 

Under första observationstillfället på Melonen utmanade en pedagog två barn i samband 

med språk och läsinlärning. Första gången var vid en situation då ett barn frågade efter 

”vilket är mitt telefonnummer” och ”jag ska skriva mitt namn”. Pedagogen uppfattade 

och hjälpte barnet. Barnets intresse av skriftspråket uppmuntrades av pedagogen. Vid 

den andra situationen satt en pojke och ritade. En pedagog ställde då en öppen fråga till 

barnet: ”Vad är det för någonting du ritar?”, sedan utvecklades samtalet utifrån det. 

 

Det var inga stora konflikter på Melonen. Men en pedagog fick vid ett par tillfällen gå 

in och stötta andra barn för att en kamrat fortsatte att göra saker som kamraterna inte 

ville, barnet ifråga lyssnade inte på kompisarnas gränser. Ytterligare likheter mellan de 

båda avdelningarna var att barnen samtalade mycket med varandra.  

 

På Melonen uppmärksammade Hanna en flicka som upplevdes ha kommit långt i sin 

språkutveckling. Hon rättade exempelvis sin kamrat språkligt när de satt och målade. 

Det ena barnet sa ”jag träffade dig imorgon, då sa den andra flickan”, ” igår heter det”.  

På den här avdelningen blev det också tydligt i en situation att barn kommunicerade 

med vissa barn, men inte med riktigt alla. Hanna tolkade en situation i observationen att 

det barnet som hade ett välutvecklat språk och tidigare rättade ett annat barn språkligt, 

inte försökte samtala med ett annat barn då hon satte sig och pärlade. Det andra barnet 

visade inte någon förmåga till att uttrycka sig i tal med vare sig barn eller pedagog, men 

kommunicerade med pedagogen genom att peka och visa vad hon ville. 
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På Melonen finns ett par barn som inte visar så stor språklig förmåga till att 

kommunicera, vilket vi delvis tror kan bero på att de är flerspråkiga och inte har svenska 

som modersmål. 

Vid andra observationstillfället var det tolv barn på Melonen. Barnen var sammanslagna 

från alla avdelningarna då barnantalet var lägre på grund av semestertider. Sex av 

barnen var i åldern fem till sex år och det är främst de barnen tillsammans med 

pedagogerna som observationen utgår ifrån.  

 

En flicka och en pojke satt mitt emot varandra och ritade på varsin teckning. Barnen 

samtalade tillsammans och pojken suddade på sin teckning, vilket genom 

kommunikation med varandra leder till att flickan också började sudda på sin teckning 

och sa: ”Jag suddar det som är under”.  

 

Det var också en lek mellan en femåring och två yngre barn i ett lekrum och här 

utmanades språket av pedagogerna. Ett barn gick fram till pedagogen som var 

närvarande och ställde frågor, som pedagogerna svarade på med ett utvecklat språk och 

på ett lekfullt sätt. Det leder också till att de andra två barnen går fram till pedagogerna 

för att samtala. Pedagogen gick också in och stöttade barnen vid konflikter i samma lek, 

säger att barnet som styr ett annat barn i leken ska vara rädd om kamraten och ”klappa 

fint”.  

 

I kuddrummet lekte fem pojkar, det var mycket kommunikation barnen emellan. De 

tetades lite genom att kasta kuddar på varandra. Men leken styrdes upp av barnen själva 

genom kommunikation om vad som skulle göras i leken och de kom överens. Två av 

barnen kommunicerade inte lika mycket, men de verkade förstå för de deltog utan några 

problem.  

 

Ett barn frågade en pedagog om de kunde spela ett spel. Pedagogen gav intryck av att 

använda ett medvetet språk under spelet. Hon använde flera begrepp som exempelvis 

”ett par”, ”fler” och så vidare. Pedagogen ställde också frågor till barnet när de spelade. 

 

4.4.3 Tolkningar av observationerna 
Vi har tolkat observationerna och sett vissa likheter mellan barnen på 

förskoleavdelningarna där vi var och observerade. De allra flesta av barnen var mycket 
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aktiva och sysselsatte sig med olika självvalda aktiviteter och förde samtal sinsemellan. 

En skillnad mellan de olika avdelningarna var att fler barn höll på med samma aktivitet 

under en längre tid på Björken, än på Melonen. På Björken var det inte en enda konflikt 

under observationstillfället, vilket gjorde att pedagogen inte behövde gå in och stötta 

språkligt i sådana situationer. 

 

Det kan säkert se väldigt olika ut från dag till dag hur pedagogerna samtalar med barnen 

i deras självvalda aktiviteter i förskolans verksamhet. Men vi känner att vi såg ganska 

mycket när vi observerade. En sak som vi upplevde vid ett par av de tre tillfällena var 

att pedagogerna till viss del trodde att de skulle störa om de gick in i rummet för att till 

exempel hämta något när vi satt och observerade. Pedagogerna kan uppleva att vi som 

observatör är närvarande i barnens lek och att de inte behöver vara det. Vid enstaka 

tillfällen har vi som observatörer också samtalat med barnen, vilket behövs för att det 

ska bli naturligt för barnen. Likheter mellan förskoleavdelningarna var också att det inte 

var några barn som visade intresse för böcker, satt och läste, eller att någon pedagog 

spontan läste för barnen.  

 

 
5 Diskussion 
I vårt diskussionsavsnitt gör vi kopplingar mellan litteratur, forskning och våra tankar 

som uppkommit genom intervjuer och observationer. 

 

5.1 Pedagogernas arbetsmetoder och föreställningar 
Våra informanter utrycker att de i hög grad  utgår ifrån barnens intressen och spinner 

vidare på det i verksamheten. De kommenterar också lekens betydelse för barns lärande 

och att det är i samspel mellan barnen som mycket språkutveckling sker. Johansson 

(2005) lyfter vikten av en samspelande atmosfär i förskolan som innebär att de vuxna är 

nära barnen och försöker möta deras intressen. Fast (2007) för ett resonemang som på 

ett sätt motsäger sig pedagogernas egna tankar. Hon menar att förskolan inte i någon 

större utsträckning tar tillvara de intressen och kunskaper barnen har med sig hemifrån 

kopplat till den populärkultur som barnen konsumerar (Fast 2007). Pedagogernas 

förhållningssätt till leken, kan kopplas till Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev 2010). 

Där påtalas lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Vi upplever att det blir 

språkliga utmaningar i varierad utsträckning mellan pedagoger och barn utifrån de 

32 



  
 

aktiviteter barnen är intresserade av. Hur dessa utmaningar och arbetsmetoder ser ut i 

praktiken skiljer sig nog lite åt. Vi grundar dessa tankar på pedagogernas beskrivningar 

i samband med hur barnens självvalda aktiviteter är en del av språk och läsutvecklingen. 

I två intervjuer beskrevs ganska tydligt på vilket sätt dessa aktiviteter kunde vara 

språkutvecklande. I intervjuerna framkom hur leken via aktiviteter som exempelvis att 

spela spel, samt att använda IPADS blir språkutvecklande, genom att barnen samtalar 

mycket med varandra. De ansåg också att spel nästan alltid har ett pedagogiskt syfte 

som språk- och mattematikutvecklande. Detta kan kopplas till både Miller (2010) och 

Westerlund (2009) som belyser att det finns en tydlig koppling mellan lek och 

språkutveckling. Det som kan diskuteras är hur mycket de självvalda aktiviteterna 

gynnar barnens språkutveckling, om inte pedagogerna finns närvarande och utmanar 

dem.  

 

Det pedagogerna såg som möjligheter i deras arbete var att barns språk utvecklas 

mycket mellan barnen och inte sällan när vi vuxna inte är närvarande. I intervjuerna 

framkom det att flickorna blir särskilt pratiga. Pedagogernas föreställningar om att det 

till exempel skulle vara en möjlighet att barns språk utvecklas mer utan pedagogers 

närvaro i aktiviteter, kan vi inte styrka mot forskarnas olika resonemang. Våra tankar är 

att det är precis som att en del barn vågar uttrycka sig mer i självvalda aktiviteter som 

exempelvis rollek, vilket på så sätt gynnar lärandet. Det kanske beror på att de inte 

behöver känna att de säger fel saker eller misslyckas, utan att de upplever att de har rätt 

uttrycka sig om en pedagog inte är närvarande. Samtidigt beskrivs i boken Flera språk i 

förskolan – teori och praktik (Skolverket 2013) att lek tillsammans med kamrater kräver 

språkliga kunskaper för deltagande och Westerlund (2009) menar att barn kan leka över 

sin språkliga kompetens, vilket gynnar språkutvecklingen. Det kan ge en viss förklaring 

till att leken uppfattas av pedagoger som en god språklig utmaning. 

 

Arbetssätten på de båda förskolorna ser nog olika ut beroende på att det finns skillnader 

i barngrupperna på avdelningarna. På Melonen var det ett stort antal flerspråkiga barn, 

vilket det inte var på Björken. Vår upplevelse är att det förutsätter lite andra metoder 

och arbetssätt tillskillnad mot om alla är svensktalande. På avdelningen Björken var det 

märkbart både i intervjun med pedagogen Anna och i observationen att arbete med 

språket var en naturlig del i verksamheten för pedagogerna. Språk som 

utvecklingsområde knöts mer ihop med övriga strävansmål ur Lpfö 98 (rev.2010). Ett 

33 



  
 

exempel på Björkens arbetssätt är när de byggde en robot av en gammal cd-spelare. Vi 

tror att denna typ av aktivitet vars främsta syfte är att lära barn exempelvis teknik också 

kan fungera språkfrämjande på ett roligt och lustfyllt sätt. Om vi jämför med hur 

avdelningen Melonen arbetade med barns språkutveckling så hade de ett större fokus på 

språk som lärande. De hade brutit ner strävansmål från förskolans styrdokument och 

använde sig av strategier för hur de granskade verksamheten och hur mycket de 

arbetade med olika delar av strävansmålet som hade koppling till språkutveckling i Lpfö 

98 (rev.2010). Strävansmålen var uppdelade i fyra olika spalter på ett papper. 

Pedagogerna i arbetslaget dokumenterade veckovis vad de hade gjort med barnen under 

varje spalt, exempelvis i samband med talspråk, ordförråd, begrepp och lek med ord. I 

intervjun med Marie förklarade hon hur de hade tagit tillvara på barnens intresse att 

skriva små egna lappar och sätta upp på väggarna. Detta inspirerade fler barn på 

avdelningen och resulterade i att väggarna blev fulla med ord som barnen skrivit själva 

eller fått hjälp med. Dessa exempel gör att vi tycker oss kunna tyda vissa olikheter i de 

undersökta förskolornas arbetssätt, vilket kan bero på att Melonen har ett stort antal 

flerspråkiga barn eller på barnens och pedagogernas intresse. Båda sätten anser vi 

fungerar för respektive avdelning. Björken kopplade ihop språkutveckling med andra 

delar ur Lpfö 98 (rev 2010) och Melonen fokuserade mer på språkutveckling som 

enskilt strävansmål. Melonens arbetssätt kan kopplas till Svensson (2012) som belyste 

förskolans betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling, vilket vi tycker att Melonen 

försöker arbeta aktivt med. 

 

Vår upplevelse är att det är viktigt att barnen får språkliga utmaningar, samt utrymme 

att kommunicera om saker som rör dem tillsammans med andra. Nordin- Hultman 

(2004) ser en risk med hur förskolans verksamhet är organiserad idag. Hon anser att 

förskolans rutiner kan bli för hårt styrda och på så vis hindra barnen i deras utveckling. 

Vidare menar hon att det är svårt att se verksamhetens ramar som ett hinder i barnens 

utveckling. Den styrning som förskolemiljön utgör diskuteras sällan, utan ses närmast 

som självklar (Nordin- Hultman 2004). Våra erfarenheter säger att när en sak har fått 

utrymme i förskolans verksamhet ges ofta fokus på något nytt som sedan styr de 

prioriterade målen för verksamheten. I detta sammanhang kan man fundera över det 

Mårdsjö Olsson (2010) skriver i samband med aktiviteter i förskolan. Nämligen att det 

inte är antalet aktiviteter som gör verksamheten, utan mötet mellan barn och pedagog 

som är viktigt för en bra lärande miljö för barnen. Det är inget nytt i förskolans värld att 
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leken är viktig för barns lärande. Våra tankar är att det finns en risk för att leken som 

utvecklingsområde kommer i skymundan. Känslan vi har är att barnens självvalda 

aktiviteter som språk och läsutvecklande kunde följas upp mer, samt ges större utrymme 

för reflektion, från pedagogernas sida för att utmana barnen i deras lärande. 

 

Pedagogerna på Melonen lyfter in saker av det barnen gör i de självvalda aktiviteterna 

till de mer styrda aktiviteterna. De menar att genom det får alla barnen i gruppen 

möjlighet att delta. Genom detta arbetssätt blir kanske skillnaden mellan styrda och 

självvalda aktiviteter mindre. Vår uppfattning är att den sortens arbetssätt riktar sig lite 

mer åt gruppnivå och att barnens individuella intressen blir svårare att tillgodose hos 

samtliga barn. På Björken använde de sig mycket av barnens intressen i de självvalda 

aktiviteterna och gjorde gemensamma projekt. I projektet att bygga en robot tänker vi 

att det förekommer flera olika moment kopplat till språkutveckling, som att lyssna på 

varandra, uttrycka sina idéer och tillsammans komma fram till lösningar även om Anna 

inte framför det i intervjun. Våra intervjusvar förstärks när Anna efter intervjun visar 

oss runt på avdelningen. I aktiviteter som exempelvis arbetet med roboten eller i den 

skapande aktiviteten med återvinningsmaterial uppfattade vi inte att det var 

språkutvecklingen som var i fokus, men den tillgodoses ändå genom de samtal och 

processer som uppkommer i arbetet mellan pedagoger och barn. Både Björkens och 

Melonens arbetsmetod kan i detta sammanhang kopplas till det som Forsell (2005) 

belyser. Nämligen att det är processen och inte produkten i ett arbete som är det viktiga, 

för att kunna tillgodogöra sig kunskaper. 

 

Om vi ställer intervjuer och observationer i relation till varandra kände vi att 

pedagogernas förhållningssätt och medvetenheten om hur arbetet ska ske för att 

utveckla språk och läsförmågan hos barn finns i stor utsträckning. Hur detta sedan sker i 

praktiken visades dock inte lika tydligt under observationerna. Det visade sig inte i 

observationerna att pedagogerna medvetet startade samtal för att utveckla barnens språk 

då de lekte olika lekar. Pedagogerna gick inte heller in och försökte väcka barnens 

intresse för till exempel att lekskriva då de satt och ritade. Vår upplevelse kan kopplas 

till vad Johansson (2005) skriver om att det finns skillnader gällande pedagogers 

strategier i samband med språket. På vissa förskolor anser hon att språkövningar 

mestadels sker i bestämda sammanhang (Johansson 2005). Våra tankar är att faktorer 

som pedagogernas förhållningssätt, hur barngruppen fungerar, samt vilka resurser man 
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har till förfogande påverkar att språkövningar mestadels sker i bestämda och 

strukturerade sammanhang för att få verksamheten att gå ihop. Det här resonemanget 

blir något dock motsägelsefullt gentemot styrdokument och forskare som bland annat 

Mårdsjö Olsson (2010). Enligt henne bör pedagoger kunna ta vara på 

lärandemöjligheter som uppkommer i både strukturerade och spontana sammanhang. 

Det förekom vid ett av observationstillfällena att en pedagog spelade spel med ett barn 

och då använde många olika begrepp och ord, vilket gör att barns språkutveckling 

stimuleras.  

 

Vår slutliga upplevelse av observationerna är att pedagogerna inte i någon större 

utsträckning utmanar barnen i samband med språk och läsutveckling i de självvalda 

aktiviteterna. Det kanske bara var slumpen som gjorde att det visades i mindre 

utsträckning när vi var där eller kanske att pedagogerna hade andra tankar och processer 

igång för tillfället. Barnen hade kanske också andra intressen vid denna tidpunkt som 

undersökningen gjordes, vilket påverkar vår upplevelse. Olausson (2012) visar på vissa 

likheter i hennes undersökning i den lek hon benämner som skapande lek. Det är den 

lek då barnen hittar på lekar själva med olika material och där ser Olausson inte att 

pedagoger kommunisera med barnen mer än då de går in och hjälper barnen i konflikter 

(Olausson 2012). Eftersom vår undersökning inte är så stor så går det inte att dra några 

generella slutsatser av det som visades i observationerna. Det vi såg under 

observationerna av leken då några barn bland annat byggde lego och några lekte i 

lekrummet stämmer överens med Olaussons undersökning. En anledning som vi tolkar 

det, är nog att pedagogerna till stor del lagt fokus på att på att få barnen att fungera 

socialt i gruppen och satt leken i centrum, eftersom den är väldigt viktig. Förskolebarns 

lek är betydelsefull och belyses ofta i förskolans styrdokument, samt av forskare. Det är 

nog lätt att ibland glömma bort hur man kan utmana barnen i olika självvalda situationer 

för att bidra till lärande.  

 

Våra erfarenheter säger också att om man som pedagog ställer frågor till barnet om 

exempelvis vad en teckning föreställer, så kan det uppmuntra barnet till att samtala 

vidare om teckningen. Vid sådana tillfällen kan också samtalen mellan barnen komma 

igång. Det är vanligt att barnen tar efter varandra, samt vidareutvecklar varandras 

tankar. Vi tror att den här typen av kommunikation i liknande sammanhang och samtal 

gör att barnens språkliga förmåga utvecklas. Samtal kring teckningar var något som vi 
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inte såg under observationerna i någon större utsträckning mellan barn och pedagog, då 

barnen ritade. Det skedde vid några tillfällen och med ett par fraser. Detta såg ungefär 

likadant ut på de båda förskolorna och även i andra situationer då barnen lekte och inte 

ritade. Det som tydligt framkom genom observationerna var att barnen sinsemellan 

samtalade med varandra. Något barn var tystare än andra vilket troligen till stor del bero 

på varje barns personlighet, men kanske också hur man får möjlighet och utrymme i 

gruppen till att uttrycka sig. Det som är viktigt i detta sammanhang är att pedagogerna 

uppmärksammar och observerar att alla barn får möjlighet att uttrycka sig. Hagtvet och 

Pálsdóttir (2001) belyser som tidigare nämnts vikten av att se till att barn inte avbryter 

varandra när någon pratar. 

 

5.2 Läsutveckling 
Läsutveckling är det som nämnts minst om i intervjuerna och det uppmärksammades 

inte heller av pedagoger och eller när vi observerade barnen under de självvalda 

aktiviteterna. I intervjuerna framställs inte sagoläsning som en aktivitet som barnen 

intresserar sig av i någon större utsträckning, det går i perioder säger Marie. Mårdsjö 

Olsson (2010) bekräftar våra tankar i sin studie som visar på att bokläsning i förskolan 

inte får så stort utrymme (Olsson 2010). Genom litteraturen framgår att det finns 

språkliga vinster med bokläsning. En likhet, som även visade sig i observationerna 

mellan de här båda förskoleavdelningarna, var att intresset för bokläsning i de 

självvalda aktiviteterna inte var så stort. Den slutsatsen drar vi utifrån att inga barn 

visade intresse för böcker, satt och läste, eller bad någon pedagog att läsa för dem, vid 

något tillfälle då vi observerade. Det kanske var en tillfällighet men stämmer in med 

informanternas svar om svagt intresse hos barnen på detta område. Våra funderingar i 

samband med detta är vilken påverkan detta faktum har för våra barns läs och 

skrivutveckling i framtiden. Det svaga intresset kanske kan kopplas till Sheridan, 

Pramling Samuelsson och Johansson (2010) som skriver om miljöns och 

organisationens utformning, samt barngruppens storlek som viktiga faktorer för att 

stödja barnens utforskande och lärande. PIRLS 2011 (2012) undersökning visar också 

på föräldrars minskade intresse för läsning, vilket kan kopplas till elevers försämrade 

läsförmåga (2012). Det kan vi också sätta i ett samband till barnens ointresse för böcker. 

Ytterligare en faktor kan vara hur bokläsningen genomförs och vilka tidigare 

erfarenheter barnen har av det. Vår upplevelse är att bokläsning för förskolebarnen inte 

bara bör ske som uppsamlingsstund, utan kanske mer självvalt på barnens initiativ för 
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att vara mer gynnsamt för språkutvecklingen. Det är nog också en fråga om 

tillgänglighet, hur läsmiljön ser ut och pedagogernas engagemang. I fråga om detta 

kanske pedagoger behöver fundera över det som Forsell (2005) nämner. Hon menar att 

det handlar om att skapa sammanhang, samt generera förutsättningar för lärande. Av 

flera författare belyses att bokläsning med boksamtal bör genomföras i små barngrupper 

för att barnen ska ha möjlighet att både lyssna på andras tankar och uttrycka sina egna 

(Sandvik och Spurkland 2011; Svensson 2012).  

 

5.3 Barns lekläsande och lekskrivande 
Det som beskrevs i intervjuerna av både Marie och Karin om att barnen skrev lappar 

med ord och rader med bokstäver och symboler kan kopplas till det som Hagtvet och 

Pálsdóttir (2001) skriver om i samband med läs och skriftspråket och dess betydelse. 

Genom intervjuerna med Marie och Karin synliggjordes verkligen barnens intresse för 

att skriva och vi fick en känsla av att det verkligen var lustbetonat från barnens sida. 

Detta kan kopplas till det som Hagtvet och Pálsdóttir (2001) uttrycker. Lekskrivning ska 

stimuleras av pedagogerna men det får inte ske under press. Den känslan vi fick av 

intervjuerna var att pedagogerna på Melonen hade tagit tillvara barnens intresse för att 

skriva och utvecklat det vidare. Det är positivt eftersom det i förskolans styrdokument 

Lpfö 98 (rev. 2010) skrivs att det ska strävas efter att utveckla ett intresse för skriftspråk 

hos varje barn.  

 

5.4 Pedagogens betydelse för barns språkutveckling 

Som vi upplever det kan också pedagogens personlighet och kompetens ha betydelse för 

barns språkutveckling. En del pedagoger har det kanske mer naturligt i sig att utmana 

barn i språket än andra. Samtidigt framgår i Johanssons (2005) undersökning att 

pedagoger själva anser att varje pedagogs förhållningssätt är betydelsefullt för att skapa 

kommunikationsprocesser i vardagen.  

 

Det vi kan dra som slutsats utav de tre observationstillfällena var att barnens lekar 

fungerade väl, var varierad och att alla barn var delaktiga på något sätt. Som vi tolkar 

vårt material så upplever inte vi att det finns skillnader i pedagogernas föreställningar 

beroende på vilken utbildning de har. Den informanten som var barnskötare uttryckte på 

likartat sätt sina föreställningar och möjligheter som de övriga informanterna. Vi har 

inte heller fått uppfattning om att någon av dem har någon extra fortbildning i ämnet 
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språk- och läsutveckling. 

 

Vår upplevelse är ändå att det finns en stor kompetens hos pedagogerna vad det gäller 

språkets betydelse och hur barns språkutveckling bör tillgodoses. Genom den aktiviteten 

som skapades med mjölkkartongerna skapade den enskilde pedagogen en situation för 

att utmana barnens språkutveckling.  Det kan således ses som att den enskilde 

pedagogen har en stor frihet att forma verksamheten och situationer inom ramarna för 

styrdokumenten. Så en slutsats är att det kanske kunde göras mer i de självvalda 

aktiviteterna för att lärandeprocessen kopplat till språk och läsutveckling ska bli en röd 

tråd över hela dagen och främja barns språkutveckling.  

 

6 Avslutning 
Vi har läst mycket litteratur och forskning. Som en del i undersökningen har vi också 

både intervjuat och observerat pedagogers förhållningssätt vid språk och läsinlärning i 

förskolebarnens självvalda aktiviteter. Vi har sett att det finns mycket kommunikation 

barnen emellan i förskolegrupperna. Det finns också tankar och förhållningssätt hos 

pedagogerna som utmanar barnen i deras språk och läsutveckling. Vår upplevelse är att 

det skulle kunna ske i ännu större utsträckning. Dessa tankar kan kopplas till Johansson 

(2005) som beskriver att samtal som sker i förskolansvardag är mycket betydelsefulla. 

Men en viktig aspekt är ett medvetet förhållningssätt om pedagogens betydelse i 

samband med barns språk- och läsutveckling. Forskning visar att det kan vara svårt för 

pedagoger att se verksamhetens rutiner som sitt eget handlande och hur det kan påverka 

barnen. Det kan ibland innebära att rutinerna på förskolan hindrar barnen i deras 

utveckling.  

 

Det som Johansson (2005) nämner i samband med att pedagoger i förskolan 

uppmärksammar skriftspråket i liten utsträckning väckte tankar hos oss. Likaså hennes 

resonemang om att språkövningar mestadels sker i bestämda sammanhang och i 

varierad utsträckning genom kommunikation i vardagen är något att fundera över. De 

funderingar som också väcks hos oss är om pedagoger vanligen har ett arbetsätt som 

mer inriktar sig på att planera aktiviteter utefter barnens intressen än att spontant 

utveckla exempelvis barnens självvalda aktiviteter till olika lärandesituationer. 

 

Vi har i studien kommit fram till att det här är ett stort område att undersöka. För att 
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kunna urskilja hur det verkligen ser ut i förskolans verksamhet vad det gäller hur 

pedagogerna utmanar barnen i samband med språk och läsutveckling, så krävs det större 

undersökningar. Detta område skulle kunna studeras vidare för att se vad det egentligen 

är som gynnar förskolebarns språk och läsutveckling mest i förskolan, leken eller 

pedagogens utmaningar. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Infomationsbrev 
Hej!  

Vi är två studenter som heter Hanna Fröjd och Carina Fransson. Vi studerar på 
distansutbildningen på förskollärarprogrammet i Växjö. Nu har vi påbörjat vårt 
examensarbete, som handlar om språk och läsinlärning i barnens egenvalda aktiviteter 
på förskolan. Vi vill undersöka hur barns språk och läsutveckling främjas i förskolan, 
genom barns egenvalda aktiviteter. Vår föreställning är att pedagogerna planerar, följer 
upp och utvärderar språkets utveckling i de organiserade aktiviteterna. Hur barnens 
egenvalda aktiviteter värderas som språk och läsutvecklande, skulle vi vilja undersöka 
mera. Vi anser att språket är en central del i barns lek. Genom att observera barns lek 
har vi många gånger sett att barn vågar utmana språket inom lekens arena. 

”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och 
lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 
förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa 
problem”(Läroplanen för förskolan Lpfö98. rev 2010 s.6). 

Vår undersökning kommer att bestå av ett antal intervjuer av förskole pedagoger och ett 
par observationer ute på förskolor. Vi vill genom detta brev fråga er om ni skulle kunna 
vilja medverka i denna undersökning. 

Vi hoppas att ni väljer att delta i vår undersökning. Vi vill också säga att er medverkan 
kommer att vara anonym, vilket betyder att förskolans, pedagogernas och barnens namn 
kommer att anonymiseras. Det färdiga arbetet kommer att publiceras i databasen Diva. 
Finns det möjlighet för oss att göra undersökningar hos er? Vi är tacksamma och 
uppskattar om ni vill ställa upp, och hjälpa oss med detta. Om ni väljer att medverka, så 
skulle vi gärna vilja att ni väljer 2st pedagoger som arbetar med 3-5 åringar som vill 
ställa upp på en intervju. Det vore bra om det finns möjlighet att eventuellt komma och 
göra observationer vid något eller ett par tillfällen. 

Ni är välkomna att ställa frågor om det är något ni undrar över. Våra mailadresser och 
telefon nr är: 

Hanna: jonas.hanna@telia.com   tel. 070-313 03 35 

Carina: cfranzzon@hotmail.com  tel. 073-157 38 87  

 

Vi är tacksamma om ni vill ge oss besked så fort som möjligt, gärna till den 16/5.   
 

Med vänlig hälsning Hanna och Carina, förskollärarprogrammet Linnéuniversitetet 
Växjö. 
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Bilaga 2  
 
Intervjufrågor till informant Anna 
 

1. Namn och ålder? (Ditt namn kommer sedan att anonymiseras i arbetet) 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur länge har du arbetat med förskolebarn? 

4. Hur många barn går det på förskolan? 

5. Vilken ålder är det på barnen? 

6. Har ni barn med annat modersmål än svenska i barngruppen? 

7. Hur många är ni i arbetslaget?  

8. Hur ser du på barnens självvalda aktiviteter, som exempelvis rollekar, att rita, 

spela spel och spontan sagoläsning, som en del av barns språk och 

läsutveckling? Kan du ge några exempel? 

9. Hur arbetar du med barns språk och läsutveckling, i barnens självvalda 

aktiviteter? 

Kan du ge några exempel? 

10. Kan du ge exempel på ditt och kollegornas arbetssätt i samband med barns språk 

och läsutveckling i de organiserade aktiviteterna? 

11. Finns skillnader, i hur du och kollegorna medvetet arbetar med språket i 

självvalda respektive organiserade aktiviteter? 

12. Har du några exempel på strategier som du använder dig av? 

13. Hur har du kommit fram till de strategierna? 

14. Ser du några möjligheter och svårigheter med att arbeta med språkutveckling i 

självvalda aktiviteter? Kan du ge konkreta exempel?  

15. Har ni i arbetslaget diskussioner om pedagogens roll när barnen leker själva? 

16. Vi pedagoger ägnar viss tid under dagen åt mer eller mindre ”övervakning” av 

barngruppen, hur gör man den tiden mest utvecklande och meningsfull för 

barnen? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till informant Karin och Marie 
 

1. Namn och ålder? (Ditt namn kommer sedan att anonymiseras i arbetet) 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur länge har du arbetat med förskolebarn? 

4. Hur många barn går det på förskolan? 

5. Vilken ålder är det på barnen? 

6. Har ni barn med annat modersmål än svenska i barngruppen? 

7. Hur många är ni i arbetslaget?  

8. Hur ser du på barnens självvalda aktiviteter t.ex. rollekar, att rita, spela spel och 

spontan sagoläsning, som språkutvecklande? Kan du ge några exempel? 

9. Hur ser du på barnens självvalda aktiviteter som läsutvecklande? 

10. Hur kommer ditt arbete till uttryck i samband med barns språk och 

läsutveckling, i barnens självvalda aktiviteter? Kan du ge några exempel? 

11. Finns det skillnader, i hur du och kollegorna medvetet arbetar med språket i 

självvalda respektive organiserade aktiviteter? 

12. Har du några exempel på strategier som du använder dig av? 

13. Ser du några möjligheter med att arbeta med språkutveckling i självvalda 

aktiviteter? Kan du ge konkreta exempel? 

14. Ser du några svårigheter med att arbeta med språkutveckling i självvalda 

aktiviteter? Kan du ge konkreta exempel? 

15. Har ni i arbetslaget diskussioner om pedagogens roll när barnen leker själva? 

16. Vi pedagoger ägnar viss tid under dagen åt mer eller mindre ”övervakning” av 

barngruppen, hur gör man den tiden mest utvecklande och meningsfull för 

barnen? 
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Bilaga 4  
Observationsschema 
 
Observationens starttid:     Observationens sluttid: 
 
 
 

Aktivitet 
 
 

 
 

Tid för 
aktivitet 

 
Samtal där 
språket och 

läsinlärningen 
utmanas 
genom 

pedagogerna 

 
Pedagogen 
går in och 
stöttar i 

konflikter 

 
Pedagogerna 

kommunicerade 
inte alls med 

barnen 

 
Barnen söker 
pedagogernas 

stöd i 
samband med 

språk och 
läsutveckling 

 
Barnen 
själva 

samtalar 
tillsammans 
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