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Sammanfattning 

Följande studie fokuserar på barns språk-, läs-, och skrivutveckling i förskolan. Syftet med 

föreliggande studie är att med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur 

personal i förskolan beskriver att de skapar möjligheter för barn att samspela i förhållande 

till olika aspekter som kan skapa förutsättningar för barns språk-, läs-, och skrivutveckling. 

Studiens frågeställning är: Hur beskriver personal i förskolan att de arbetar med samspel för 

att skapa förutsättningar för barns språk-, läs-, och skrivutveckling i förskolan? För att 

besvara studiens frågeställningar har vi analyserat insamlad empiri med utgångspunkt ur ett 

sociokulturellt perspektiv.  

     Tidigare forskning tyder bland annat på att pedagogerna är dem som skapar 

förutsättningar för att utveckla barns läs och skrivförmåga. Detta beskrivs ske genom att 

pedagoger utformar olika miljöer och kontexter samt stöttar barnen när de engagerar sig i 

läs-, och skrivaktiviteter. Tidigare forskning indikerar även på att barns egen motivation och 

intresse har betydelse för att barn ska utvecklas till goda läsare och skrivare.      

     Denna studie är genomförd på två olika förskolor i södra Sverige. Fokusgruppsamtal är 

den metod som använts för att samla in empiri till vår studie.       

     Resultaten från föreliggande studie beskriver hur personal i förskolan skapar möjligheter 

för barn att samspela med kompisar, personal och olika medierande redskap, som kan få 

barnen att bli motiverade och intressereda av textvärlden. Resultaten visar även att redskap 

med medierande texter ska vara tillgängliga, men att det även har betydelse för var i miljön 

dessa redskap görs tillgängliga. I diskussionen diskuteras det bland annat kring att 

förskollärare och barnskötare är en aspekt som möjliggör för barn att samspela med 

omgivningen, vilket har betydelse för barns språk-, läs-, och skrivutveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Utifrån vår kartläggning av tidigare forskning saknar vi beskrivningar från personal i förskolan 

och deras resonemang kring hur de arbetar med barns språk-, läs-, och skrivutveckling i 

förskolan. Läsning och skrivning beskrivs som en absolut förutsättning för att barn ska klara 

av skolan och kunna bli fullt delaktiga i samhället. Vi menar därför att det är vår skyldighet 

som blivande förskollärare att utveckla vår kompetens inom området för att i framtiden 

kunna ge barn bra förutsättningar för att utveckla sitt språk och sin läs-, och skrivförmåga.  

     Inför studien hade vi först funderingar kring att dela upp olika avsnitt mellan oss. Det 

visade sig bli mer besvärligt än givande och vi bestämde oss därför att skriva samtliga delar 

ihop. På så vis kunde vi diskutera eventuella oklarheter och vi behövde inte skicka arbetet 

fram och tillbaka mellan oss. Under genomförandet av studien har vi träffats varje vardag för 

att skriva, diskutera, läsa och utforma vår studie.  

     Vi vill framföra ett stort och hjärtligt tack till all personal som deltagit i 

fokusgruppsamtalen. Utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även rikta 

ett varmt tack till våra handledare Claes Ericsson och Marie-Helene Zimmerman- Nilsson 

som stöttat oss på ett utmärkt sätt under arbetet med studien.  

     Slutligen vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete. 
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1 Inledning  

Att lära sig läsa är en förutsättning för att barn ska klara av sin skolgång, barn som tidigt kan 

läsa klarar skolans alla ämnen bättre än de barn som inte kan läsa (Nyström, 2002). Att klara 

av skolan ger i sin tur varje barn bättre möjligheter att få arbeta med vad de vill i vuxen ålder 

och bli framgångsrika i sina liv (Swärd, 2008). Även Säljö (2011) poängterar att de barn som 

inte är läskunniga har begränsade möjligheter till att förstå sin omvärld.  

     Våra erfarenheter från olika förskolor där vi har haft verksamhetsförlagd utbildning säger 

oss att barn inte blir stöttade i den grad som de skulle kunna bli i sin resa mot att bli läsare 

och skrivare. I sin tur beskrivs pedagogerna som den främsta faktorn som ger barn 

förutsättningar till att bli läsare och skrivare (Björklund 2008, Engdahl 2011,Guthrie 2004, 

Nyström 2002 & Hindman & Wasik, 2010).  

     Vi har valt att i vår studie inkludera den personal i förskolan som är direkt delaktiga i det 

dagliga arbetet med barnen och därmed är involverade i de aktiviteter som syftar till att 

stötta barnens språkliga utveckling och läs- och skrivutveckling. Det inkluderar således både 

förskollärare och barnskötare som vi fortsättningsvis i texten benämner ”personal i 

förskolan”. 

     Vi har tidigare bedrivit aktionsforskning på två förskolor med fokus på barns språk och 

läsutveckling. Resultaten visar bland annat att personalen i förskolan var den mest 

avgörande faktorn för att stötta barn i läs-, och skrivaktiviteter. Utifrån detta har vårt 

intresse växt för hur personal i förskolan beskriver att barn får möjlighet att utveckla dessa 

förmågor i förskolans verksamhet. Studiens ambition är att synliggöra hur personal i 

förskolan beskriver att de arbetar med olika samspelsaspekter som kan skapa 

förutsättningar för barns språk-, läs-, och skrivutveckling.  

2 Bakgrund 

I denna studie undersöks hur personal i förskolan beskriver att de arbetar med samspel för 

att skapa förutsättningar för barns språkutveckling och vidare läs-, och skrivutveckling. Som 

tidigare nämnts visar våra erfarenheter från tidigare verksamhetsförlagd utbildning att barn 

på förskolorna inte utmanas tillräckligt i sitt språk-, och i sin läs-, och skrivutveckling. 

Nyström (2002) kunde presentera resultat som indikerade att barns talspråk har betydelse 

för barns vidare läs-, och skrivutveckling. Föräldrarna till barnen som tidigt kunde läsa 

berättade att deras barn tidigt kunde tala. Alatalo (2011) beskriver även att man som individ 

måste ha insikter om ett språks ljudmässiga uppbyggnad för att kunna lära sig läsa. De tre 

aspekterna, språk, läsning och skrivning kan således inte särskiljas utan vår studie kommer 

att behandla samtliga tre aspekter. 

     Vi har tagit del av forskning och undersökningar som har behandlat barns språk-, läs-, och 

skrivutveckling. Dessa har gjort att vi har fått ett intresse för detta område. Ett exempel är 

PIRLS undersökning som visar att barns läsförmåga har försämrats i Sverige under de tio 

senaste åren (Skolverket, 2012). Samtidigt finns det forskning som visar att det är de barn 

med god läsförmåga som klarar skolan på bästa sätt (Nyström, 2002). Lindö (2002) belyser 

att man ska arbeta språkutvecklande i förskolan eftersom det är i åldrarna 2 - 5 år som 
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grunden läggs för barnen att lära sig ett språks grammatik. Vidare menar Svensson (2009) att 

barns språkliga förmåga har en stor del i barns livslånga lärande, eftersom språket är en 

viktig hörnsten i barns utveckling. Utifrån detta har studien potential att bli betydelsefull för 

barnen i skolan, då kunskap om hur personal i förskolan främjar barns språkutveckling kan 

bidra till ökad medvetenhet bland förskollärare och barnskötare som får ta del av studien. I 

förskolans läroplan finns det även tydliga mål som berör barns språkutveckling. Förskolans 

uppdrag är att lägga stor vikt vid alla barns språkutveckling. Förskolan ska även uppmuntra 

och ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Målen berättar även att 

barn ska få leka med ord, uttrycka tankar, argumentera, samtala med andra, utveckla ett 

nyanserat talspråk och ordförråd (Skolverket, 2010).  

     I avsnittet tidigare forskning kommer även ett barnperspektiv ingå eftersom barn enligt 

förskolans läroplan ska vara utgångspunkten i hur förskollärare och barnskötare arbetar för 

att skapa förutsättningar för deras språk-, läs-, och skrivutveckling. Delarna som framställs i 

avsnittet är förskolans miljö och tillgängliga redskap, möta skriftvärlden genom olika 

redskap, lässtunden samt barns inre motivation och intresse.  

     Med dessa beskrivna utgångspunkter är det intressant att i denna studie undersöka 

området utifrån ett personalperspektiv.   

2.1 Syfte & Problemformulering 

Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv 

undersöka hur personal i förskolan beskriver att de skapar möjligheter för barn att samspela 

i förhållande till olika aspekter som kan skapa förutsättningar för barns språk-, läs-, och 

skrivutveckling. 

     Barns språk-, läs-, och skrivutveckling är stora forskningsområden.  Utifrån tidigare 

forskning som vi har tagit del av har vi uppmärksammat att den sällan behandlar hur 

pedagoger i förskolan resonerar kring olika samspelsaspekter som kan främja barns språk-, 

läs-, och skrivutveckling. Utifrån detta är studien betydelsefull för att inspirera blivande och 

verksamma förskollärare och barnskötare i deras arbete med barnen i förskolan. Ett arbete 

som kan ge barn bättre förutsättningar till att utveckla sitt språk och sin läs-, och 

skrivförmåga. Studien är även ett vetenskapligt kunskapsbidrag till forskningsfältet.  

2.2 Forskningsfråga 

- Hur beskriver personal i förskolan att de arbetar med samspel för att skapa förutsättningar 

för barns språk-, läs-, och skrivutveckling? 
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3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras forskning som är relevant för studien. De underrubriker som 

följer är; Miljöns och redskapens betydelse, möta skriftspråket genom olika redskap, 

lässtunden samt inre motivation och intresse. I den tidigare forskning som framställs har vi 

valt att belysa pedagogens roll i varje underrubrik eftersom pedagogen beskrivs skapa 

förutsättningar för barns språk-, läs-, och skrivutveckling i samtliga områden. 

     Inledningsvis ska det upplysas om att vissa studier i texten nedan innefattar relationen 

mellan elever och lärare samt mellan föräldrar och barn. Dessa finns med eftersom föräldrar 

respektive de äldre barnens lärare kan liknas vid en pedagog på förskolan.  

      I föreliggande studie har vi aktivt valt bort att behandla begreppet literacy. Det finns 

redan ett stort forskningsfält som behandlar literacy, vilket har gjort att vi har valt att 

avgränsa vår studie till barns språk-, läs-, skrivutveckling i förhållande till olika 

samspelsaspekter. 

3.1 Miljöns och redskapens betydelse 

Engdahl (2011) framhäver att miljöns utformning har betydelse för barns lärande. Hon 

menar att det som erbjuds i förskolan styr barns handlingar och lyfter därmed pedagogernas 

roll som viktig för barns lärande. Det innebär att pedagogernas utformning av miljön får 

konsekvenser för barns möjligheter till att leka, lära och utvecklas. Detta kan sättas i relation 

till Nyströms (2002) studie. Hon menar att det krävs mycket av en lärare för att skapa 

optimala möjligheter i miljön för att gynna alla barns språkliga lärande. Hon påtalar även att 

det inte finns en generell utformning av en specifik klassrumsmiljö, som är den ultimata i 

förhållande till vad som ger bäst förutsättningar för barns lärande. Hon menar att olika 

miljöer är mer eller mindre bra för olika elever. Tjernberg (2013) beskriver även att 

lärmiljöer måste vara flexibla för att skapa bra förutsättningar för barns lärande. Med 

flexibla menar Tjernberg att miljöerna enkelt ska kunna förändras utifrån barnens intressen 

och behov. Även Bradley och Corwyn (2002) poängterar att barns gener är olika och att barn 

därför reagerar olika i samma miljö. Samtidigt visar Nyströms (2002) studie att samtal och 

samspel får gynnsamma förutsättningar när barn har tillgång till många små rum. Ivarsson 

(2008) menar att barn i stora lokaler ofta behöver ta hänsyn till andra individer vilket 

inverkar på de samspel och samtal som kan ske. Björklund (2008) menar också att det 

behöver skapas olika platser på förskolornas avdelningar där barn kan samspela under läs-, 

och skrivaktiviteter. 

     Marjanovič‐Umek, Fekonja, Podlesek och Kranjcs (2011) studie visar att de ord barn säger 

varierar beroende på vilken miljö de befinner sig i. Barn i sin hemmiljö säger oftast ord som; 

mamma, pappa, bil, tack och hej medan i förskolan säger barnen vanligtvis ord som; äpple, 

vatten, stol, byxor och klossar. De framställer att dessa ord är mer centrala i den specifika 

miljö som barnen befinner sig i. De anser att barn talar om det som är meningsfullt beroende 

på sammanhanget. Detta kan även sättas i relation till Hindman & Wasiks (2012) 

resonemang. De menar genom att sätta begrepp i naturliga sammanhang blir språket 

kontextualiserat, vilket ger förutsättningar för barn att utveckla språket. Ivarsson (2008) 
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lyfter även fram att barn som tidigt kan läsa ofta har fått möta texter på olika föremål och i 

varierande sammanhang varje dag. Föräldrarna till dessa barn framställer även förskolans 

betydelse för deras barns språkutveckling. I förskolan har barnen mött bokstäver på 

väggarna, namnskyltar, ordbilder och deltagit i högläsning. Björklund (2008) menar att dessa 

redskap ofta blir utgångspunkterna i olika samtalsämnen och berättande som sker både barn 

emellan och mellan barn och pedagoger. Utifrån Engdahls (2011) studie är det dock inte 

endast föremål med bilder och texter som är språkutvecklande material som barn kan möta i 

förskolan. Hon kunde i sin studie se att en spegel även blev ett redskap som skapade 

möjligheter för barnen att kommunicera och samspela kring.  

3.2 Möta skriftvärlden genom olika redskap 

Böcker, pärmar och annat material med olika tecken på används ofta av barn i förskolan. 

Barnen använder dessa redskap själva eller tillsammans med andra i olika läs-, och 

skrivaktiviteter (Björklund, 2008). Det beskrivs att olika redskap många gånger används som 

en länk till kommunikation och samspel med kompisar och pedagoger. Simonsson (2004) 

beskriver att bilder i böcker inspirerar barns samspel i lek och samtal. Dessa berikar i sin tur 

barns ordförråd. Samtidigt har Damber (2012) observerat att pedagogers placering av böcker 

ofta gör det svårt för barn att använda dem. Hans observationer beskriver att böcker står på 

höga hyllor som barn inte når upp till och därför måste de be en pedagog om hjälp. På vissa 

avdelningar som han har observerat finns inte böcker synliga utan inlåsta i ett förråd.  

     Även Bortnem (2008) har gjort en studie om böcker på förskolan. Där framkom det att 

sagoböcker är det som erbjuds i förskolans verksamhet. Dessutom har Hammet, Price, 

Kleeck och Huberty (2010) kommit fram till att faktaböcker är bättre för barns 

språkutveckling. Eftersom de menar att faktaboken bidrar till djupare diskussioner mellan 

barn- pedagog men även mellan barn- barn. Fast (2007) förespråkar däremot att det 

viktigaste inte är om boken är en faktabok eller en sagobok utan att de böcker som finns 

tillgängliga för barn utgår från deras intressen. Är innehållet intressant vill barn läsa och 

aktivera sig med böckerna som i sin tur är språkutvecklande. Björklund (2008) beskriver att 

pedagoger har en viktig roll eftersom det är de som bestämmer vilka böcker som erbjuds 

barnen i förskolan. 

     Det är relevant att lyfta fram tidigare forskning som resonerar kring barnens språk-, läs-, 

och skrivutveckling genom digitala medier. Forsling (2011) menar att barn i dagens samhälle 

måste utveckla digital kompetens och framställer att det därför är viktigt att erbjuda barn 

digitala medier i förskolans verksamhet. Samtidigt menar Ljung - Djärf (2004) att digitala 

medier inte har en självklar plats i alla förskoleverksamheter idag. Detta beskriver hon 

baserar sig på att pedagogerna saknar kunskap och/eller intresse av digitala redskap. Vidare 

poängterar McPake, Plowman och Stephen (2010) att alla barn inte får möjlighet att 

använda digitala medier i sin hemmiljö, vilket de menar gör det extra viktigt att erbjuda det i 

förskolans verksamhet. I läroplanen för förskolan står det att verksamheten ska komplettera 

hemmen för att barn ska få goda förutsättningar att utvecklas rikt och allsidigt (Skolverket, 

2010). Forsling (2011) tar även upp att en verksamhet som använder digitala redskap blir 

bredare och därmed tilltalande för fler barn. Detta menar hon i sin tur skapar bättre 
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förutsättningar för att alla barn ska kunna lära och utvecklas.  

     Digitala redskap ger barn möjlighet att utveckla sitt språk (Sandvik, Smördal, Österud, 

2012, Forsling, 2011 & Ljung-Djärf, 2004). Samtidigt lyfts det fram att barns språk inte 

automatiskt utvecklas för att de exempelvis sitter vid en surfplatta eller vid en dator på egen 

hand. McPake et al. (2010) kunde i sin studie beskriva att barn som satt ensamma framför 

ett digitalt redskap sällan kommunicerade med andra barn eller pedagoger. De sökte heller 

inte kontakt med andra individer för att dela de aktiviteter som de sysselsatte sig med. 

Forsling (2011) och Ljung- Djärf (2004) poängterar i linje med detta att utan samspel med en 

pedagog eller en kompis blir det digitala redskapet endast ett ”lekmaterial”. Det är 

samspelet med andra som skapar de språkutvecklande tillfällena (Forsling, 2011 & Tjernberg 

2013). Detta kan Sandviks et al. (2012) studie vara ett exempel på. Deras studie beskriver hur 

IPads kan skapa förutsättningar för barns språkliga lärande utifrån två applikationer. I den 

första applikationen ska barn hitta ett föremål av många på en bild. Den andra applikationen 

innebär att barn ska skapa en saga utifrån ett visst antal karaktärer som applikationen 

erbjuder. Resultaten visade hur pedagogens samspelande roll skapar förutsättningar för att 

göra dessa aktiviteter till språkutvecklande tillfällen. Pedagogen beskrivs som entusiastisk, 

någon som ger stöttande frågor och kommenterar vad barn gör. Pedagogen uppmuntrar 

även barn att berätta och samtala med varandra om vad de aktiverar sig med på IPad istället 

för att endast fysiskt använda den. Pedagogens närvaro innebär att barn uppmuntras att 

verbalt agera i aktiviteten. Detta skapar möjligheter för barn att utveckla sin ordförståelse 

och sitt ordförråd, vilket ger vidare förutsättningar för barnen att bli läsare och skrivare. 

3.3 Lässtunden 

Svensson (2009) påpekar att lässtunder behöver ske dagligen, eftersom att barn på så sätt 

får chans att samtala om en berättelse varje dag. För att detta ska kunna ske menar 

Wiserman (2010) och Hindman och Wasik (2012) att det behövs pedagoger som stöttar 

barnen under lässtunder. De anser att stöttningen ska ske i form av att pedagogerna 

uppmuntrar barnen till att samtala och diskutera med varandra under läsningen. På så vis 

berikas barns ordförråd än att endast läsa boken. En annan aspekt som Pullen och Justice 

(2003) ger exempel på är att barn under lässtunder aktivt ska få delta i handlingen genom att 

exempelvis föreställa olika djur och låta som dem. Detta menar forskarna även är 

utvecklande för ordförrådet då barn genom ett lustfullt, positivt och aktivt sätt får uppleva 

nya ord. Justice och Kaderavek (2002) betonar att om barn har positiva erfarenheter av 

läsning ökar deras intresse för att själva vilja lära sig att läsa. Därför anser de att det är viktigt 

med vuxna förebilder som har en god inställning till läsning. Det kan vara det som är mest 

avgörande i hur barns uppfattning till läsning blir. De menar sig ha sett att små barn förhåller 

sig till läsning beroende på vilka erfarenheter de har av detsamma. Justice och Kaderavek 

(2002) anser att en avgörande faktor för barns läsutveckling är att de samspelar med och 

observerar läskunniga individer. Lässtunden framställs som ett exempel på när dessa 

tillfällen av observationer och samspel kan ske. Även Guthrie (2004) beskriver att lärare som 

läsare är viktiga förebilder för barn.  

     Jönsson (2007) redogör för att lässtunder har positiva effekter på barns språk-, läs-, och 
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skrivutveckling. Klein och Kogan (2012) menar även att barn får möta skriftspråket genom 

lässtunder. Vidare anser de att bilderna och texterna i bildar en kontext som berikar barns 

ordförråd vilket är gynnsamt för barns läsutveckling. Detta påtalar Klein & Kogan ska ske 

redan i tidig ålder. Även Liberg (2008) beskriver att om barn i tidig ålder får möta läsning 

genom böcker skapar det en stark grund för deras vidare utveckling av läs-, och 

skrivförmågan. 

     Damber (2012) poängterar att läsning i förskoleverksamheter ofta handlar om att lugna 

ner barn. Därmed handlar pedagogers syfte inte om ett språkutvecklande perspektiv. 

Damber (2012) menar även att det endast sker lässtunder 1 - 2 gånger i veckan på förskolor 

och att tillfällena varar i cirka 5 - 10 minuter. Likaså poängterar Lennox (2013) att det sker för 

få lässtunder på förskolan men även att pedagoger inte använder lässtundernas fulla 

kapacitet. Damber (2012) beskriver att detta kan bero på att korta lässtunder inte skapar 

förutsättningar för pedagoger att stötta barn och ställa frågor som skapar djupa diskussioner 

som i sin tur utvecklar språket. En annan aspekt Bradley och Reineking (2011) lyfter fram är 

pedagogernas medvetenhet om barns språkutveckling. De beskriver att en medveten 

pedagog stöttar och uppmuntrar barn till att vara språkligt aktiva i olika sammanhang medan 

en pedagog som är omedveten inte skapar lika goda förutsättningar för dem att utveckla 

språket. 

3.4 Inre motivation och intresse 

Björklund (2008) fick kunskap om att läs-, och skrivaktiviteter praktiseras av små barn och 

skapas i samspel med andra. Detta menar hon sker när barn själva vill. Liknande resultat 

beskriver Ivarsson (2008) i sin forskningsstudie. Hon framställer att föräldrar till barn som 

tidigt kan läsa svarar att de läs-, och skrivaktiviteter barnen sysselsätter sig med hemma är 

på initiativ av barnen själva. Ivarsson poängterar att dessa barn har en egen inre motivation 

och ett intresse för läsning och skrivning. Detta i sin tur skapar stunder där föräldrarna kan 

stötta sina barn och svara på deras frågor när de exempelvis skriver en berättelse.  

Även Guthrie (2004) poängterar att det är barns egen inre drivkraft som kommer vara det 

som avgör hur väl barn senare kommer att kunna läsa och skriva. I studien tar forskaren upp 

begreppen den oengagerade och den engagerade läsaren. Den oengagerade läsaren läser 

helst inte, bara när denna absolut måste. Den oengagerade läsaren samtalar sällan kring vad 

den läser om eller ställer frågor till någon annan om textens innehåll. Den engagerade 

läsaren beskrivs tvärtom. Den engagerade läsaren läser av egen fri vilja, under tidpunkter på 

dygnet när den inte måste läsa. Den engagerade läsaren samtalar gärna och ställer frågor 

om texter de läst. Nyström (2002) tar även upp betydelsen av barnets inre motivation och 

intresse för läsning och skrivning. Hon menar att ett lärande sker när barnen känner att det 

de gör är meningsfullt. Barnen ska få lära sig läsa när de själva är motiverade till det. Det kan 

vara när barnet är tre år och det kan vara när barnet är nio år. Nyström (2002) menar att 

detta är möjligt om förskolan driver medvetna språklekar med barn eftersom förskolan har 

en central del i barns språkliga utveckling. Barn ska inte själva få bestämma om de vill delta i 

aktiviteterna eller inte, utan alla barn ska delta. På så sätt menar Nyström att alla barns 

förutsättningar ökar till att lära sig läsa och skriva.  
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3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Alla barn är olika vilket gör att det inte finns ett specifikt sätt att utforma miljön på för att 

skapa de rätta förutsättningar för alla barn att utveckla sitt språk och sin läs-, och 

skrivförmåga. Tidigare forskning indikerar ändå på att olika platser och små rum medverkar 

till att barn kan samtala och samspela med varandra. Förskolans verksamhet erbjuder ofta 

möten med varierande material som exempelvis bilder, texter och symboler, böcker och 

digitala redskap. Dessa beskrivs vara en länk till att samspel ska kunna ske där samtal och 

berättande många gånger är centralt. Det måste inte nödvändigtvis vara material med texter 

eller bilder på för att de ska vara språkutvecklande redskap. 

     På förskolan är det viktigt att erbjuda olika genrer av böcker och att ha dem tillgängliga 

för barnen att använda. Främst behöver böckernas innehåll intressera barnen för att de ska 

vilja använda dem.  

     Något som skapar en bredare verksamhet och därmed inbjuder fler till barn i möjligheten 

att lära och utvecklas är de digitala medierna. Men att ha en tillgänglig dator eller en 

surfplatta räcker inte ur ett språkutvecklande perspektiv. Den måste användas tillsammans 

med andra för att gynna barnens resa mot att bli läsare och skrivare. 

     Lässtunder på förskolan beskrivs som en central del i barns språk-, läs-, och 

skrivutveckling. Inte endast utifrån att barn får möta bilder, berättande och texter utan att 

de även får möjlighet att observera en läsare. Det lustfyllda mötet tillsammans med 

observationen av läsaren beskrivs vara en anledning till att barn får motivation och ett 

intresse för texter och läsning. Detta skapar i sin tur förutsättningar för barn att själva vilja 

lära sig läsa. Den inre drivkraften beskrivs vara det som kan ha mest betydelse för barn att bli 

engagerade läsare. Pedagoger har utifrån forskningen som presenterats den mest avgörande 

rollen i barns resa mot att bli läsare och skrivare. Pedagoger formar miljöer, väljer vilka 

redskap som ska finnas tillgängliga i verksamheten, utformar språkliga aktiviteter och stöttar 

barn när de självmant engagerar sig i olika läs-, och skrivaktiviteter. Pedagoger är även 

viktiga genom hur de förhåller sig till läsning och hur de är som läsande förebilder. Det är de 

som visar att läsning är roligt och gör lässtunder lustfyllda för barn. 

     Att utveckla sitt språk och bli läsare och skrivare sker inte på egen hand utan i samspel 

med andra individer, miljöer och redskap. 

     Den tidigare forskningen är relevant i förhållande till denna studie eftersom den lyfter 

fram sammanhang som kan bidra till barns språkutveckling.       
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4 Teoretisk utgångspunkt 
Studien tar avstamp i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Det studeras hur personal i 

förskolan beskriver att de skapar möjligheter för barn att samspela i förhållande till olika 

aspekter som kan skapa förutsättningar för barns språk-, läs-, och skrivutveckling.   

     Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket centralt för lärande och utveckling (Säljö, 

2014). I den föreliggande studien har språket liksom i ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande en betydande roll för barns utveckling. Detta gör att ett sociokulturellt perspektiv är 

en relevant utgångspunkt för studien.  

     Säljö (2014) beskriver språket som ett intellektuellt redskap för lärande och utveckling 

som är beroende av den kultur man är en del av. Lärande och utveckling är även beroende 

av miljön och av olika medierande fysiska redskap. Dessa redskap beskriver Säljö (2014) som 

stöttande eftersom de skapar förutsättningar för individer att lära (exempelvis, dator och 

bok). Strandberg (2014) menar att dessa redskap har skapats utifrån människans känslor, 

kognitioner och ambitioner, vilket leder till att de medierar kunskap. Jakobsson (2012) 

hävdar i sin tur att lärande handlar om att människans tänkande och handlingar drivs framåt 

genom medierande redskap.  

     Säljö (2014) och Strandberg (2014) menar att lärande är beroende av den miljö och 

kontext som individen befinner sig i eftersom dessa gör inverkan på individens handlingar. 

Dessa kontexter belyser Säljö (2014) ska vara konkreta, individen behöver kunna använda sig 

av dessa handlingar i meningsfulla sammanhang.  Strandberg (2014) och Säljö (2014) anser 

även att det är samspel mellan individer som utgör grunden för lärande och utveckling. De 

beskriver vidare att lärande och utveckling sker i samspel mellan fysiska redskap och 

individer samt genom språket och den miljö man befinner sig i. Williams (2006) beskriver 

även samlärande och kamratsamverkan som betydelse för barns lärande och utveckling. Hon 

menar att samlärande är ett samspel mellan barn som uppstår i alla situationer där barn är 

tillsammans. Detta ska förskolan ta tillvara på, eftersom barn genom samlärande lär sig om 

rättvisa, förmågan att inta någon annans perspektiv, olika kommunikationsfärdigheter samt 

idérikt och kritiskt tänkande.  

     Strandberg (2014) hävdar även att imitation bidrar till lärande, genom att man imiterar 

någon som är mer kunnig inom ett område som man själv är osäker på. Detta kan även 

sammankopplas med tanken om den närmsta utvecklingszonen (Vygotskij, 1934 & Säljö, 

2014).  Detta begrepp är snarlikt imitation men skillnaden är att den närmsta 

utvecklingszonen innefattar att någon mer kunnig (vuxen eller barn) stöttar någon mindre 

kunnig och får denna att klara av något den själv inte kunde tidigare (Säljö, 2014). Vygotskij 

(1934) menar att utveckling av lärandet endast sker när det som ska läras in ligger inom 

ramen av vad som är möjligt för barnet att intellektuellt lära sig vid tidpunkten. Därför måste 

man veta vad barnet kan på egen hand (lägsta utvecklingszon) och vad den möjligen klarar 

av med samarbete och stöd av andra (högsta utvecklingszonen). Det område som hamnar 

mellan dessa är barnets närmsta utvecklingszon (Vygotskij, 1934).     

      Avslutningsvis belyser Säljö (2014) att individen alltid lär sig något i alla situationer, 

frågan är bara vad individen lär sig.
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5 Metod 

I följande kapitel kommer det att redogöras för vår studies teori och metodologi, valet av 

metod, urvalsgrupp, studiens design, forskningsetiska överväganden samt bearbetning och 

analysverktyg. 

5.1 Fokusgruppssamtalet som situerad praktik 

För att producera empiri till denna studie har metoden fokusgruppsamtal använts. I 

förhållande till ett sociokulturellt perspektiv beskrivs fokusgruppen som en situerad social 

praktik, där deltagarna samspelar och stöttar varandra till att beskriva hur de arbetar med 

barns språk-, läs-, och skrivutveckling i förskolan. Det är alltså inte förskollärarnas och 

barnskötarnas enskilda tankar kring föreliggande studies fokus som studeras, utan de 

kollektiva föreställningarna om studie objektet. Dessa synliggörs genom samspel och muntlig 

kommunikation i fokusgruppernas sociala kontext. Fokusgrupperna ger därmed möjlighet att 

beskriva en kollektiv vetskap kring personalens arbete och uppfattningar om barns språk-, 

läs-, och skrivutveckling. Ericsson (2002) menar att alla sociala praktiker (fokusgruppsamtal) 

är olika, eftersom det handlar om en social konstruktion av ett utsnitt av verkligheten. 

Fokusgruppssamtal valdes även utifrån att personal inte arbetar enskilt i förskolan, utan är 

en del av ett arbetslag, vilket gör det intressant att få en inblick i hur förskollärare och 

barnskötare resonerar kring detta i grupp. Personalens kollektivt framförhandlande 

resonemang kommer senare att analyseras.  

5.2 Metodval 

Empiriproduktionsmetoden som har valts är fokusgruppsamtal. Genom fokusgruppsamtal 

kan man få ta del av en grupps beskrivningar kring ett specifikt ämne (Bryman, 2011 & 

Wibeck, 2010). Anledningen till valet av fokusgruppssamtal relaterar till studiens syfte som 

fokuserar på personalens beskrivningar om hur de möjliggör samspel för barn i förhållande 

till olika aspekter som kan skapa förutsättningar för barns språk-, läs-, och skrivlärande i 

förskolornas verksamheter.  

     Wibeck (2010) och Bryman (2011) menar att en fokusgrupp kan leda till att nya idéer 

formas. Ahrne och Svensson (2011) poängterar även att deltagarna kan bli medvetna om 

saker de inte tänkt på tidigare.  

     Stukat (2011) hävdar att en risk med fokusgrupper är att deltagarna faller för 

grupptrycket eller håller undan information. Wibeck (2010) poängterar däremot att de 

frågor och argument som delas mellan deltagarna kan få dem att engagera sig i 

diskussionen, vilket kan göra att samtalet blir levande. En annan aspekt med fokusgrupper är 

även att maktpositionerna mellan den intervjuade och ledaren jämnas ut. Annars innehar 

oftast ledaren av intervjuerna en högre maktposition än den intervjuade, vilket kan ge effekt 

på svaren och resultaten (Ahrne & Svensson, 2011). 

     Medvetenheten kring riskerna med fokusgrupper finns, men efter olika resonemang kring 

de aspekter som tagits upp ovan har ställningen tagits att fokusgrupper passar denna studie. 

De kan ge intressanta resultat att analysera.   
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5.3 Urval 

Den personal som är utvald att delta i fokusgrupperna arbetar på två förskolor som vi har en 

tidigare koppling till. Detta kan beskrivas som ett strategiskturval (Bryman, 2011).  

      Vi har valt att fråga fyra personer på varje förskola att delta i fokusgruppsamtalen för att 

säkerställa oss mot eventuella bortfall. Eftersom Stukat (2011) beskriver att det är tillräckligt 

med tre deltagare per fokusgrupp. Bryman (2011) poängterar att mindre grupper ger bättre 

förutsättningar till diskussion. Han menar vidare att det är att föredra att deltagarna känner 

varandra eftersom det kan underlätta samtalet.  

Ahrne och Svensson (2011) poängterar dock att det finns en risk för att deltagare som 

känner varandra kan undanhålla information. 

     För att göra empirin mer trovärdig har vi valt att producera empiri från två förskolor där 

en personal från varje avdelning har deltagit i fokusgruppsamtalet (Bryman, 2011). Totalt 

innefattar föreliggande studie empiri från sju förskollärare och en barnskötare från åtta olika 

avdelningar. Personalen har själv fått välja ut vilka av dem som ska delta i 

fokusgruppsamtalen. De har endast behövt förhålla sig till att det ska vara en representant 

från varje avdelning. Ahrne och Svensson (2011) poängterar att det finns en risk med att 

personalen på förskolorna själva får välja ut vilka personer som ska delta i 

fokusgruppsamtalen. De menar att deltagarna som väljs ut gör det grundat på att det är dem 

som kan ge bäst bild av verksamheten. Det framställs därför att slumpvisa urval är att 

föredra. Samtidigt poängterar Ahrne och Svensson (2011) att det ändå är svårt att skildra en 

helt tillrättalagd bild av någonting. Den bidragande faktorn till valet att förskollärarna och 

barnskötaren själva fått välja deltagare är att dessa ska känna sig bekväma i 

fokusgruppsamtalen. Ahrne och Svensson (2011) menar även att människor som vill delta 

upplever en större trygghet i att vara aktiva i en diskussion.  

     De transkriptionsdelar som har valts ut ur personalens resonemang synliggör det som 

varit mest framträdande i fokusgruppsamtalen utifrån denna studies syfte och 

forskningsfråga. Transkriptionsdelarna har även valts ut grundat på att de överlag 

sammanfattar vad förskollärarna och barnskötaren i den sociala praktik beskrivit som viktigt 

utifrån hur de arbetar för att skapa förutsättningar för barns språk-, läs-, och skrivutveckling. 

Som är exempelvis resonemang utifrån samspel genom medierande redskap, miljö, 

samlärande, imitation och den närmsta utvecklingszonen. 

5.4 Design 

Förskolorna kontaktas genom ett personligt möte där studies syfte presenteras på ett 

övergripande plan. Bryman (2011) menar att man inte ska avslöja sitt syfte eller i detalj 

forskningsfrågan, eftersom det kan styra svaren från deltagarna. Vid det första mötet 

presenteras även hur fokusgruppsamtalen kommer att genomföras. Personalen informeras 

också kring de etiska principerna föreliggande studie har i åtanke (se nästa avsnitt). 

     Fokusgruppsamtalen sker på respektive förskola. Stukat (2011) menar att det skapar ett 

lugn för alla deltagare och som i sin tur leder till en trygghet. Ahrne och Svensson (2011) 

beskriver även att genomförande på en arbetsplats får deltagarna att vara i sin yrkesroll, 

vilket är väsentligt i vår studies syfte. 
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       Deltagarna informeras vid det första mötet om att fokusgruppsamtalen kommer att 

ljudinspelas. Genom att spela in menar Bryman (2011) och Arhne och Svensson (2011) att 

man fångar upp allt som sägs under fokusgruppssamtalet, vilket ger möjlighet till mer 

noggranna transkriberingar och därmed mer sanningsenliga resultat. 

     Utifrån Wibeck (2010) är det en fördel att fokusgruppssamtalen genomförs vid ett runt 

bord eftersom forskning visat att deltagarna helst pratar med den som sitter mittemot. 

Därför sker fokusgruppsamtalen i denna studie vid cirkelformade bord. Det första 

fokusgruppstillfället sker i ett stort rum och i vanliga fall är rummets funktion ett 

personalrum. Wibeck (2010) menar att ett stort rum kan vara en nackdel för att 

fokusgrupperna ska få igång livliga diskussioner. I föreliggande studies fall var det inget som 

märktes av. Vid detta tillfälle deltar tre förskollärare och en barnskötare i 

fokusgruppsamtalet.  

     På den andra förskolan deltar fyra förskollärare och samtalet sker i ett litet rum som i 

vanliga fall används som ett grupprum. Även under detta tillfälle fungerar samtalet bra. 

Under fokusgruppsamtalen finns Wibecks (2010) beskrivning i åtanke om att gruppledare 

inte ska placera sig centralt eftersom deltagarna då hellre pratar med gruppledaren än de 

övriga deltagarna. Därför placerar gruppledarna sig lite utanför samtalscirkeln. 

     Inför genomförandet av fokusgruppssamtalen skrivs det en guide som ska stötta 

gruppledarna (se bilaga 1). Wibeck (2010) och Ahrne och Svensson (2011) menar att 

förberedelser inför fokusgruppsamtal är viktiga för att de ska bli så givande som möjligt. 

Vidare poängterar Wibeck (2010) att gruppledarens inledning av samtalen med 

fokusgrupperna är avgörande för hur deltagarna känner inför att dela med sig och samtala i 

gruppen. Detta har vi därför noga tänkt igenom innan utförandet av fokusgruppsamtalen (se 

bilaga 1).  

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Studien har utgått från fyra etiska principer gentemot de individer som direkt är involverade i 

studien. Informationskravet har tillgodosetts genom att deltagarna vid det första mötet har 

informerats om studiens genomförande och syfte. Deras deltagande är frivilligt och att de 

kan avbryta sin medverkan om de önskar. Den andra principen är Samtyckeskravet. 

Deltagarna har gett sitt muntliga samtycke till att delta i studien och sitt godkännande till att 

fokusgruppsamtalen spelas in. Konfidentialitetskravet är den tredje principen. Deltagarna har 

blivit upplysta om att deras personuppgifter behandlas varsamt så att inga obehöriga får reda 

på vilka de är (Bryman, 2011). Wibeck (2010) belyser att det aldrig kan garanteras total 

anonymitet men att uppgifterna ska skyddas omsorgsfullt. Den sista etiska principen är 

Nyttjandekravet. Deltagarna som deltar i denna studie har informerats om att uppgifterna 

som samlas in endast används till denna studie (Bryman, 2011). 

     Vid genomförandet uppmanas deltagarna av gruppledarna att inte lämna ut information 

som kan avslöja de andra deltagarnas identitet. Denna aspekt anser Wibeck (2010) vara det 

mest riskabla etiska dilemmat med fokusgrupper. Som gruppledare kan deltagarna försäkras 

om att deras yttranden och identiteter kommer att skyddas. Gruppledaren kan dock aldrig 

garantera att det sprids information från de andra deltagarna i fokusgruppen(Wibeck, 2010).  
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     För att ytterligare bevara deltagarnas anonymitet förvaras den insamlade empirin på en 

säker plats där obehöriga inte har tillgång till den. Den transkriberade empirin har även 

fingerade namn på samtliga deltagare (Bryman, 2011).

5.6 Bearbetning och analysverktyg 

För att analysera den producerade empirin i studien har fokusgruppsamtalen först 

transkriberats i sin helhet. Detta innebär att vi har skrivit fram allt som sagts under 

fokusgruppsamtalen. Transkriptionen innefattar även olika ljud deltagarna uttryckt under 

samtalen så som, ”mmm” och ”ehh”. Vi har även valt att i vissa fall skriva ut gester och 

kroppsspråk eftersom de kan ha betydelse för deltagarnas utsagor. Transkriptionen har 

sedan läst flera gånger för att kunna koda in deltagarnas utsagor i kategorier utifrån olika 

samspelsaspekter som innefattas av studiens syfte och forskningsfråga (Ahrne & Svensson, 

2011). Samspelsaspekterna kodas och delas in i kategorier utifrån studiens centrala 

sociokulturella begrepp som är; Miljö, redskap, samlärande, imitation och den närmsta 

utvecklingszonen. Dessa begrepp har valts ut grundat på att vi kunnat urskilja dem genom 

den tidigare forskningen. Nästa steg har varit att välja ut de relevanta delar som ger en så 

rättvis beskrivning av helheten som möjligt. Med det menar vi att framställa det som 

personalen från fokusgruppssamtalen frekvent samtalat kring. Ahrne och Svensson (2011) 

kallar detta att reducera empirin. De delar som valts ut att användas i föreliggande studie 

har återigen spelats upp och lyssnats på. Ahrne och Svensson (2011) menar att detta behövs 

för att försäkra sig om att man inte tolkar utsagorna i samtalet felaktigt. Samtidigt 

poängterar Ahrne och Svensson att det inte går att bortse ifrån att deltagarna kan mena 

något annat än de tolkningar forskarna har gjort. 

     De transkriptionsdelar som till sist utgjort studiens resultat har tematiserats. Dessa teman 

är följande; Placering av medierande redskap, pedagogens olika roller, betydelsen av bilder 

och barn som lär av varandra. 
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6 Resultat 

I resultaten nedan kommer vi att analysera de transkriptionsdelar som valts ut och är 

relevanta i förhållande till studiens syfte och forskningsfråga. Detta görs under olika teman 

som har utkristalliserat sig under analysen.      

     Innan resultaten framställs följer en presentation av deltagarna i fokusgruppsamtalen 

(namnen på förskollärarna, barnskötaren och förskolorna är fingerade). 

Blommans förskola  Havets förskola 

Berit: förskollärare(=fsk), 14 år i förskolan. Linn: (fsk), 22 år i förskolan. 

Tina: (fsk), 25 år i förskolan. Vera: (fsk), 14 år i förskolan. 

My: (barnskötare=bsk), 25 år i förskolan.   Frida: (fsk), 20 år i förskolan. 

Lina: (fsk och lärare till åk 5), 4 år i förskolan. Helen: (fsk), 15 år i förskolan. 

6.1 Placering av medierande redskap 

I följande resultatdel synliggörs tre olika samtalsdelar från de båda förskolorna där de 

samtalar om samspel med fysiska medierande redskap som kan ha betydelse för barns 

språk-, läs-, och skrivutveckling.  

My: … Jag jobbar med 1-3 åringar. Till våren kommer vissa av dem ha fyllt fyra/…/Å vi ser ju hos 

oss att det är olika åldrar, att det lockar att de tar med. Vi har tillexempel i ena rummet en matta 

som ska ligga på golvet men vi har satt den på väggen. Mattan har bokstäver på. Å när man sitter 

vid det matbordet därinne så är diskussionen ”Det är min bokstav, det är jag och det är min 

bokstav” och då pekar man ju på första bokstaven i sitt namn. Å sen är det väldiga diskussioner 

om vem som mer har just den här bokstaven och då är det ju de äldre som börjar och de yngre 

som följer med, å där väcks ju också intresset för min bokstav… 

Berit, Tina & Lina: Alla nickar instämmande och säger ”mmm” 

Tina: Absolut! Fast vi har alla femåringarna så är det inte så att alla kan. Så jag menar det är ju 

ändå det där att man drivs av att han kan o då vill ju jag också det, även om man är lika gamla.  

Berit: Det är ju det att man lockas.  

My: När andra väcker intresse, o tankarna. 

Här beskriver My hur en matta med bokstäver skapar en kontext vid matbordet där samspel 

kring bokstäverna kan ske. På grund av att personalen har satt upp bokstavsmattan på 

väggen vid matbordet uppstår det konkreta samtalande samspel kring bokstäver. Utan 

bokstavsmattan som ett medierande redskap hade länken till dessa diskussioner om 

bokstäver möjligtvis inte uppstått.  Bokstavsmattan som sitter på väggen gör samtalsämnet 

konkret, eftersom barnen kan se det man pratar om. I utdraget beskrivs även hur de äldre 

barnen inspirerar de yngre genom sina diskussioner och gester där bokstavsmattan är 

utgångspunkten i samtalet, vilket alla i samtalsgruppen håller med om. Utifrån vad My 

beskriver associerar Tina det till sin verksamhet. Hon menar att trots lika ålder så inspireras 

barnen av varandra, på grund av att de inte är lika kompetenta inom ämnet. Berit bekräftar 

Tinas utsaga med sitt medhållande svar. My beskriver att intresset kommer från det yttre, 

att det inte finns inom människan utan uppstår i samspel mellan andra individer och det 

fysiska medierande redskap som framgår ur Mys beskrivning. Samspelet kan i detta fall ske 

utifrån bokstavsmattan på väggen. Språket blir i sin tur länken till att någon annan, mindre 
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kunnig kan få ett intresse av vad redskapet kan symbolisera. Språket kan därför i denna 

situation ses som ett intellektuellt medierande redskap. En annan aspekt är att det även kan 

ske ett lärande mellan de barn som aktivt kommunicerar i den samspelande diskussionen, 

där barnen får ta del av vad kompisarna har för erfarenheter av bokstäverna.  

     I följande utdrag diskuterar personalen bland annat kring betydelsen av tillgång till olika 

redskap barnen har i förskolans miljö. Redskap som de menar kan vara av betydelse för 

barnens språk-, läs-, och skrivutveckling. 

Vera: /.../ Å sen tillgång till böcker, tillgång till asså... ord.  
Linn: Och datorn ska vara tillgänglig...  
Vera: Mmm, ja... Att de har fri tillgång till att kunna skriva och läsa överallt. Det tror jag också är en stor 

faktor.  
Helena: Mmm, å läsa mycket för dem, samtala kring böckerna. Vad var det som skedde? Vilka var med? 

Att man på så sätt skapar samtal kring vad som hände i boken. 
(Alla håller med ”mmm”). 
Frida: Ja tillgången tror jag också är väldigt viktig.  
Linn: Men sen tror jag också variationen och var man har boken... att man har det digitalt också. 
(Alla: Ja, ja, mmm, visst) 

I utdraget är samtliga förskollärare överens om att tillgång till olika medierande redskap i 

förskolans verksamhet är viktigt för att barn ska utvecklas till läsare och skrivare. Kollegorna 

uttrycker att det skapar förutsättningar för lärande när olika redskap finns tillgängliga för 

barnen att samspela med i förskolans verksamhet. Helena poängterar även att det inte 

endast är samspelet med de tillgängliga redskapen som betyder något för barnens lärande. 

Hon menar att det även är viktigt att man samspelar med barnen genom läsning där olika 

frågeställningar kan uppmuntra barnen till att samtala och reflektera över bokens innehåll. 

Detta kan ses som att de medierande fysiska redskapen bidrar till att man använder och 

utvecklar sitt intellektuella redskap, språket. Variation av redskap ses som viktigt i denna 

sociala praktik. Variation kan å ena sidan locka och skapa förutsättningar för fler barn att lära 

sig läsa och skriva än om man endast hade haft böcker tillgängliga för barnen. Å andra sidan 

skapar det förutsättningar för barnen att uppleva olika ord och texter i olika sammanhang 

och genom olika redskap. Var boken finns tillgänglig uttrycker Linn är av betydelse. Av detta 

framgår att bokens tillgänglighet inte endast är av relevans. Personalen behöver även 

resonera kring i vilken miljö eller kontext boken finns tillgänglig för barnen. 

Vidare beskriver förskollärarna och barnskötaren hur böcker och skapande av en miljö och 

olika kontexter kan frambringa ett intresse för läsning hos barnen. 

My: /.../ vi har gjort många bokhörnor hos oss där man kan sitta och läsa. Vi har till exempel inne 

vid bilhörnan satt tavellister där vi satt upp bilböcker eller böcker om olika fordon. Så de kan 

komma just i den situationen. Så många små hörn med olika böcker har vi plockat in.  

Berit: Ja så kan man få barn att förstå att det är nått viktigt att kunna läsa och skriva. 

Tina, My, Lina: Nickar och säger ”mmm”. 

Berit: Att det är något man behöver kunna, som gör att de får intresset o vill läsa. Det är 

egentligen det som driver kan man ju säga.  
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My: Om man lockar dem… Exempel då genom olika bokhörn. 

Berit, Tina & Lina: Nickar och säger ”mmm, ja”. 

Tina: Ja precis. 

Personalen beskriver att boken i en speciell miljö ger barnen en förståelse för att det är 

betydelsefullt att kunna läsa och skriva. Å ena sidan genom att bokens innehåll 

matchar barnens lek och på så vis blir boken intressant och nyfikenhet väcks. Å andra 

sidan kan barnen tillsammans i den miljö och kontext de befinner sig i samspela kring 

boken och det material som finns omkring dem. I samspel med varandra kommer 

förskollärarna och barnskötaren fram till att man inte endast ska använda boken som 

ett fysiskt redskap för en traditionell lässtund. De menar även att boken ska vara en 

del av en specifik kontext för att skapa nyfikenhet för läsande och skrivande bland 

barnen. Detta tolkas som att personalen belyser att det är betydelsefullt att ha böcker 

på förskolan. My ger exempel på deras bokhörnor, där hon menar att det uppstår en 

kontext via böckerna om bilar och kring de tillgängliga leksaksbilarna i miljön. 

Tillsammans utgör dessa två fysiska redskap ett kontextualiserat språk. Det vill säga att 

handlingen och orden i boken blir konkreta för barnen i det sammanhang de befinner 

sig i. Barnen kan både känna och se en bil när de läser eller bläddrar i boken och 

befinner sig i en miljö där innehållet blir meningsfullt genom sammanhanget. Det 

skapas på så sätt förutsättningar för barnen att få en helhetsbild av begreppen. En 

annan aspekt är att barnen kan använda sig av boken i leken där de befinner sig och att 

de även kan läsa i böcker överallt och inte endast på en bestämd plats i förskolans 

lokaler. 

6.2 Personalens olika roller 

Något som framgick ur kollegornas diskussion kring arbetet med att skapa samspel för att 

främja barns språk-, läs-, och skrivförmåga var deras egen betydande roll. De beskriver sina 

roller utifrån två aspekter. En aspekt där rollen är att vara en uppmuntrande och positiv 

förebild och en aspekt där de stöttar barnen på deras nivå när de engagerar sig i läs-, och 

skrivaktiviteter i förskolan: 

Berit: /…/ Men det är också det att få dem att förstå att det är viktigt att kunna det, att det är nånting 
man behöver.  
Tina: Ja visst, mmm (och nickar) 
My: Det var ju det du sa innan, att väcka lusten till att lära… (Berit flikar in: Ja precis) det är det som är 
viktigt… Väcka lusten att vilja lära sig läsa och skriva. 
Berit: Vi ska berömma o uppmuntra dem när de arbetar med det.  
Tina, My och Lina: Ja, ja… mmm. 
Tina: Ja o jag tänker visa, just att vi också tycker att det är något viktigt och att det är något spännande 
och att man är med på deras utforskande... O framför allt att man tar tillvara på deras intresse och att 
man är positiv… 
Berit: (fortsätter på Tinas mening)… Till det de gör ja. Om det är rätt eller fel spelar ingen roll. 
Tina, Lina och My nickar och någon säger ”precis!” 

Personalen är i detta samtalsutdrag överens om deras uppgift som förskollärare och 

barnskötare. Barnen behöver få förståelse för att läsa är en viktig förmåga att lära sig- 

läsa är någonting man behöver kunna. De benämner sig själva som viktiga vuxna som 
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uppmuntrar barnen genom sampel och gör dem nyfikna på den skriftspråkliga världen. 

Berit menar att detta inte ska ske genom att de i sin yrkesroll intar en tillrättavisande 

roll utan agerar som en positiv förebild. Detta kan sättas i relation till Tinas utsaga som 

beskriver att man som personal i förskolan ska delta i barnens utforskande. Detta kan å 

ena sidan betyda att man i sin yrkesroll inte ska vara den som kan och vet mest, utan 

är den person som samspelar med barnen på deras nivå och låter dem styra vilken väg 

som ska tas. Å andra sidan kan deltagande i utforskandet betyda som att personalen i 

den rollen har möjlighet att skapa förutsättningar för att leda barnen till att nå sin 

närmsta utvecklingszon i sitt läsande och skrivande. 

I nästa utdrag beskrivs ett resonemang om hur förskollärare och barnskötare kan gå in 

i samspel med barnen och vara de mer kunniga för att stötta de vidare i sitt språk-, läs-, 

och skrivutveckling: 

Tina: Jag hade en kille igår som skulle göra en present till sin farmor och då kunde han inte skriva 

riktigt. Han frågade mig om jag kunde skriva, från Lars till farmor skulle det stå. Då sa jag att om 

jag skriver först så kan du skriva efter sen- och det kunde han ju då. Jag menar också att man 

anpassar efter barnens nivå där de är. Till vissa kan man ju berätta att det ska vara ett f och ett r 

men han behövde då att man skrev först. Men så lycklig han var sen när han själv hade skrivit det 

han ville.  

My: … Å då till våra små som bara känner igen sin första bokstav… 

Berit: Då kan man ju be dem skriva sin första bokstav sen skriver jag resten. Ja man får ju ta det 

där dem är, på deras nivå.  

Tina: Ja precis. Mmm mmm 

Kollegorna beskriver i sitt resonemang hur de stöttar barnen till att nå sin närmsta 

utvecklingszon i sitt skrivande. Detta menar de ska ske utifrån var barnen ligger 

kunskapsmässigt när de stöttas i sitt lärande. Förskollärarna och barnskötarna behöver 

i denna situation veta vad barnets lägsta utvecklingszon är samt barnets högsta 

utvecklingszon för att kunna möta pojkens närmsta utvecklingszon så att ett lärande 

kan ske. Pojken som Tina talar om behövde se hur hon skrev för att han själv skulle 

kunna skriva till sin farmor. Pojken kunde genom det imitera flera aspekter. 

Bokstäverna på pappret, hennes rörelser med handen som hon gjorde när hon skrev 

fram bokstäverna och pojken kunde även se hur hon höll i pennan. Dessa 

imitationsaspekter kan ha gett pojken förutsättningar till att på egen hand kunna 

skriva de orden han ville. Man kan även utläsa att barnens intresse för skriftspråket 

kan främjas genom att lägga sig på deras nivå, att det inte blir för svårt och inte för lätt. 

Detta beskrivs genom Tinas uttalande, att pojken var så glad när han själv hade klarat 

av att skriva till sin farmor, vilket kan göra att han möjligtvis vill engagera sig i denna 

typ av aktiviteter igen. Pojken har genom denna situation fått med sig en positiv 

erfarenhet från skrivaktiviteten. 
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Från de båda fokusgruppernas samtal kunde det urskiljas liknande resonemang kring 

hur personalen kan arbeta för att stötta barns ordförråd. Ett exempel av detta beskrivs 

nedan från ”Havets” förskola:  

Helena: Jag känner det här om det vi pratade om benämningen. Att man inte bara säger ”ta den 

där” utan säger ”Ta den blå pennan” att man sätter ord på saker och ting. Hela, hela tiden. 

(Övriga nickar och säger ”mmm”) 

Linn: Och inte förenklar. 

Helena: nej precis. 

Helena & Linn: Utan det heter Jaaa... 

Linn: Mobiltelefon. 

Helena: Ja precis. Men just att man samtalar och benämner hela tiden. 

Frida: Även också ute i tamburen, så att de går och hämta sina saker själva. Att man benämner 

vad de ska hämta.  

Ur utdraget ovan samtalar förskollärarna om hur viktigt det är att benämna föremål 

och inte förenkla. I utdraget ovan ser de sig själva som de personer som besitter högre 

kunskap än barnen och hjälper dem genom benämning att utveckla sitt språk. Detta 

menar förskollärarna alltid ska ske när de samtalar med barnen. Istället för att bara 

säga hämta den där så ska man lägga till ord som beskriver föremålet.  Detta är något 

alla i samtalet är överens om.  Deras resonemang kan ses utifrån två aspekter. Första 

aspektet är att barn utvecklar sitt ordförråd genom att personalen använder 

beskrivande ord när de har samspelande samtal med barnen, om det som är 

meningsfullt i det specifika sammanhanget.  Detta innebär att barnen utvecklar ett 

rikare talspråk- sitt intellektuella redskap. Andra aspekten är att barn genom tydliga 

benämningar kan imitera fler ord som i sin tur skapar förutsättningar för barn att 

utveckla sitt språk. Om orden inte benämns går dessa förlorade för barnen och de får 

inte möjlighet att imitera dem i sin väg mot att bli läsare och skrivare. 

6.3 Betydelsen av bilder 

Nedan presenteras resultat från de båda förskolorna där personalen beskriver 

lässtunden utifrån två olika förhållningssätt. Tina som deltar i det första 

samtalsutdraget arbetar på en 5- års avdelning och det andra resonemang som 

samtalas om är utifrån barn som går på en 1-3 års avdelning.  

Utdrag 1 
Tina: Vi har börjat läsa kapitelböcker för våra barn vid matbordet för att arbeta med deras 
språkförståelse. Det vi har sett är att många barn behöver träna på det, så det har vi börjat 
med. Tre dagar i veckan... De barn som inte varit med dagen innan får boken berättad av 
de andra barnen, vad vi läste igår. Då får de tänka vad som hände o dem får berätta för 
någon annan, också läser vi en liten bit… Det blir språkutvecklande o en lugn stund vid 
matbordet. 
Berit: Ja och de inre bilderna… eee, ja barn idag har inte så mycket inre bilder.  
Tina: Nä nä. 
My: De är vana vid att matas… 

Utdrag 2 
Linn: /…/ å läsa, läsa, läsa. Samma saker om å om igen. 
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( De övriga nickar säger ”mmm, jaja” ) 
Frida: Å prata, inte bara läsa boken. Prata kring bilderna också. Eee, när man läser och 
fråga dem vad det var som hände också. Dem som precis har fyllt tre år de kan ju berätta. 
(De övriga nickar å håller med.) 
Linn: Eller bilder från projektet. Det är ju också samtalsämnen. Om vi nu pratar om det 
verbala (Frida håller med) Å sen läser dem ju böckerna själva, man ser ju det liksom. De 
läser för varandra fast de är under tre år. För dem har ju hört den x antal gånger.  

Det som kollegorna framställer på liknande sätt ur de båda utdragen är att samtal kring 

bokens innehåll ska föras tillsammans med barnen under lässtunder. Personalen som 

resonerar i det första utdraget anser att barn idag behöver stöttas i att skapa sig inre 

bilder, vilket de menar kan utvecklas med hjälp av kapitelböcker där det saknas bilder. 

Personerna från utdrag två menar å andra sidan att bilderna stöttar samtalet så att 

barnen kan samtala kring vad som har hänt i boken. Skillnaden mellan utdragen är att 

personalen framställer att bilder i en bok å ena sidan hindrar barnen från att skapa 

egna inre bilder och att de på så sätt kan koncentrera sig på att förstå texten som läses 

upp. Förskollärarna som samtalar i utdrag två menar å andra sidan att bilder stöttar 

barnen till att förstå innehållet i boken. Båda samtalen beskriver att boken och texten 

är ett fysiskt och intellektuellt medierande redskap som skapar samtalslänkar mellan 

barn- barn och mellan barn- personal. Skillnaden i samtal nummer två är att de även 

redogör för bilder generellt som medierande redskap. Ur samtalet från utdrag nummer 

två beskrivs det även att förskollärarna ser och hör att barnen själva läser böcker för 

varandra. Detta menar de kan ske på grund av att barnen har fått höra samma 

berättelse återupprepande gånger och har bilderna som stöd. Det kan även framställas 

att barnen imiterar personalen som läst boken för dem och i och med det kan de inta 

rollen som en läsande förebild för sina kompisar. På så sätt kan ett samlärande ske 

mellan barnen och de kan vara varandras förebilder.   

6.4 Barn som lär av varandra 

I personalens utsagor kan det även utläsas att det inte endast är de själva som behöver 

vara den mer kunniga när det gäller att stötta barnen i sitt lärande mot att bli läsare 

och skrivare. I utdraget nedan följer en samtalsdel där förskollärarna beskriver hur 

barn kan lära av varandra. 

Frida: På "Aborren" sitter barns namn uppradade också eller på kylskåpet till exempel, 

eller på väggen eller så. Å att de känner igen varandras namn också.  

Helen: Absolut. De hjälper ju varandra. Var e mitt namn, eller var är ditt namn? Och då 

kommer det en kompis som kanske har knäckt koden då liksom.  Innan de skulle äta, hade 

vi ju inga fasta platser. Utan då hade vi lappar med barnens namn på och även när vi 

visade dem något namn. De var ju fler och fler som började knäcka vad det stod- ”Ja men 

de är ju hans namn eller de är hennes namn”. De är ju också att man tränar in det 

omedvetet men ändå att de blir medvetet hos barnen sen efter ett tag.  

Lina: Eller deras första bokstav i namnet.  

Helen: Precis, Ja. Så får de lite hjälp på vägen. Hjälp av varandra. 
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Ovan syns ett samspel mellan kollegorna, där de samtalar om barnens samlärande. Frida 

beskriver att lappar med barnens namn på skapar förutsättningar för barnen att lära av 

varandra i förskolans verksamhet. På så vis kan namnlapparna ses som medierande redskap 

för barnen. Barnen har på olika ställen i förskolans miljöer tillgång till att se sitt eget och sina 

kompisars namn. Dessa kan i sin tur skapa en samtalslänk mellan barnen som kan stötta 

varandra till att förstå vad som står på lapparna. De hjälper varandra att urskilja olika namn 

och bokstäver. Detta leder vidare till att barnen lär sig vilket namn som står var och 

eventuellt hur en viss bokstav ser ut och hur den låter. Barnen kan även med lapparnas hjälp 

befinna sig i den kontext där det de samtalar kring blir konkret och relevant för dem. Vid 

exempelvis matstunden då barnen eventuellt ska veta var de själva eller kompisarna ska 

sitta. Barnen kan även genom lapparnas tillgänglighet engagera sig i dessa aktiviteter när de 

anser att det är meningsfullt för dem, vilket kan betyda att tillfället blir lustfyllt för barnen 

och som får dem att tycka skriftspråksvärlden är rolig och intressant. 

7 Diskussion 

I följande avsnitt kommer resultat att diskuteras i relation till tidigare forskning och studiens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Det har framkommit tre övergripande huvudkategorier 

då personalen i förskolorna beskrivit hur de skapar möjligheter för barn att samspela i 

förhållande till olika aspekter som kan skapa förutsättningar för barns språk-, läs-, och 

skrivutveckling. Dessa kategorier utgör diskussionens underrubriker, väcka lusten att lära, 

lärande i olika sammanhang och omgivningens betydelse för barns språk-, läs-, och 

skrivutveckling.  Som avslutning följer även en metoddiskussion där det resoneras kring 

fokusgruppsamtalen som metod. 

7.1 Ta tillvara på barnens lust till att lära 

Att få barn att betrakta läsning och den skriftspråkliga världen som något lustfyllt 

genomsyrar resultaten i vår studie. I förhållande till tidigare forskning beskrivs även barnens 

inställning och lust till läsning och skrivning som avgörande för hur väl barnen kommer att 

lära sig dessa förmågor (Guthrie, 2004, Justice & Kadervek, 2002 & Ivarsson, 2008). I denna 

studie indikerar resultaten på att barns motivation och intresse för den skriftspråkliga 

världen tas tillvara på genom samspel mellan individer och redskap i den omgivande miljön.  

    I föreliggande studies resultat kan det urskiljas att redskapens tillgänglighet och variation 

är en aspekt som lockar barnen till att engagera sig i läs-, och skrivaktiviteter. Denna 

variation innefattar bland annat digitala redskap. Detta menar Forsling (2011) gör 

verksamheten bredare och ger ökade förutsättningar för alla barn att vilja engagera sig i 

samspel med de redskap som tilltalar dem. Resultaten i denna studie visar emellertid inte 

hur de digitala redskapen används utan endast att de ska vara tillgängliga för barnen att 

använda när de önskar. Plowman och Stephen (2010), Forsling (2011) och Tjernberg (2013) 

framställer att ett språkligt lärande vid digitala redskap behöver ske i samspel med någon 

annan individ.  

     Resultaten i vår studie och tidigare forskning menar att det är viktigt att få barn att 

intressera sig av textvärlden. Utifrån vår studies resultat framställs den aspekt som en 
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betydelsefull del i barns språk-, läs-, och skrivutveckling. Nyström (2002) framställer att en 

förutsättning för att skapa motivation och intresse kan vara att bedriva medvetna, lekfulla 

språklekar med alla barn. Denna aspekt av barns språk-, läs-, och skrivutveckling kan inte 

utläsas i vår studies resultat. Personalen resonerar inte kring planerade aktiviteter där alla 

barn ska delta. I resultaten kan det däremot urskiljas att alla barn ges möjlighet att engagera 

sig i läs-, och skrivaktiviteter när de själva vill. Å ena sidan sysselsätter sig barn med vad de 

vill göra och vad de är motiverade till att göra, vilket kan skapa bra förutsättningar för 

lärande. Å andra sidan kan det innebära att barn som inte har inre motivation aldrig 

självmant sysselsätter sig med denna typ av aktiviteter. Utifrån den aspekten kan det ses 

som betydelsefullt att driva planerade språklekar för alla barnen. De barn som har kommit 

längre i sitt språk-, läs-, och skrivutveckling kan i dessa aktiviteter vara de som stöttar de 

mindre kunniga barnen vidare i sitt lärande. Ett så kallat samlärande (Williams, 2006).  

     Vi vill framställa personalens beskrivningar av att det inte endast är betydelsefullt att 

tillgängliggöra redskap med bilder och texter på utan att det även är viktigt att fundera kring 

var i förskolans miljö redskapen görs tillgängliga. Denna aspekt kan ge effekt på de samspel 

som kan uppstå med barnen och ligga tillgrund för att barn ska bli intresserade av 

textvärlden. Som i exemplet med att placera ut böcker där innehållet stämmer överens med 

den omgivande miljön och lekredskap som erbjuds. Eftersom det kan tänkas vara så att de 

barn som leker i bilhörnan även intresserar sig för böcker som handlar om bilar.  

     För att även ta till vara på barnens lust till att lära sig läsa och skriva betonar 

förskollärarna och barnskötaren i vår studie att de uppmuntrar barnen och att de själva 

förhåller sig positiva till läsning och skrivning. De menar även att barnen inte ska tillrättavisas 

när de engagerar sig i dessa aktiviteter. Guthrie (2004), Björklund (2008), Justice och 

Kadervek (2002), Bradley och Reineking (2011) och Sandvik et al. (2012) beskriver likaså att 

detta förhållningssätt ger förutsättningar för barnen att utveckla sitt språk-, läs-, och 

skrivförmåga. Guthrie (2004) beskriver ändå att det finns oengagerade läsare. Trots 

föreliggande studies överrensstämmelse kring personalens roll som uppmuntrande 

förebilder finns det ändå de barn som verkar få med sig erfarenheten att läsning är något 

tråkigt och onödigt att kunna. En didaktisk implikation utifrån vårt resultat är därför att 

dessa barn tidigt behöver fångas upp av personalen för att även ge dem förutsättningar till 

att bli engagerade läsare. 

7.2 Lärande i olika sammanhang 

Personalens beskrivningar i resultatet innefattar olika erbjudande av redskap på förskolan. 

De redskap som förskollärarna och barnskötaren på förskolorna i denna studie beskriver har 

betydelse för barns språk-, läs-, och skrivutveckling är datorer, IPads, böcker, pennor, 

ord/namnlappar, bilder samt en bokstavsmatta. Dessa redskap kan ses som språk-, läs-, och 

skrivredskap. Eftersom barnen genom redskapen får möjlighet att komma i kontakt med 

skriftspråket i form av texter, bokstäver och samtal. Där de i sin tur kan samspela kring 

redskapen, tillsammans med varandra och vuxna. Björklund (2008) och Ivarsson (2008) 

framställer att denna genre av redskap skapar förutsättningar för barns språk-, läs-, och 

skrivutveckling. Variation av redskap på förskolan kan ses utifrån fler aspekter än att de 
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skapar ett intresse hos barnen för skriftspråksvärlden, som togs upp i det tidigare avsnittet. 

En annan aspekt är att variation av redskap även möjliggör till att olika samtalsämnen kan 

uppstå mellan barn- barn och barn- pedagog.  Den aspekten anser Björklund (2008), 

Marjanovič‐Umek et al. (2011) och Kranjcs (2011) skapar förutsättningar för barns språk-, 

läs-, och skrivutveckling.  

     I vår studie framställs namnlappar som bland annat används i matstunden för att barn ska 

kunna hitta var de själva och kompisarna ska sitta. Detta kan ses som ett tillfälle att använda 

barns namnlappar i ett meningsfullt sammanhang. Bokmattan tillsammans med matstunden 

som beskrivs i studiens resultat utgör en kontext som ger barn förutsättningar att samtala 

kring bokstäverna på mattan när de sitter vid matbordet. Hade personalen inte placerat 

mattan på väggen vid matbordet hade inte bokstäverna blivit konkreta för barnen. Utifrån 

detta kan personalen ses som en betydelsefull aspekt som skapar förutsättningar för barns 

språk-, läs-, och skrivutveckling genom samspel.  

     Utifrån förskollärarna och barnskötarens beskrivningar i denna studie kan bokens innehåll 

göras begriplig för barnen. Detta genom att placera de böcker där innehållet stämmer 

överens med de redskap som erbjuds i den specifika miljön. Som i exemplet med bilhörnan. 

På så vis hävdar Hindman och Wasik (2012) att språket blir kontextualiserat och skapar 

förutsättningar för barnens språkutveckling. Det kan även sättas i relation till att personalen i 

föreliggande studie beskriver att bilder och texter ihop blir länkar till samtal mellan barn- 

barn och mellan barn- personal. Detta menar Klein och Kogan (2012) bildar kontexter så att 

barn ges bättre förutsättningar till att förstå handlingen i boken. Det är även betydelsefullt 

utifrån vår studies resultat att förskollärare och barnskötare läser ofta för barnen och 

samtalar om boken och bilderna. Eftersom de i likhet med Jönsson (2007) och Liberg (2008) 

menar att det är gynnsamt för barns språk-, läs-, och skrivutveckling. Resultaten i vår studie 

beskriver i förhållande till det att personalen använder lässtunder ur ett språkutvecklande 

perspektiv. Detta är en motsats till Damber (2012) som framställer att pedagoger använder 

lässtunder som ett tillfälle att lugna ner barn.  

7.3 Omgivningens betydelse för barns språk-, läs-, och skrivutveckling 

För att skapa förutsättningar för barn att bli läsare och skrivare i förskolan lyfter personalen i 

vår studie fram ett antal utgångspunkter, som i följande resonemang också blir till didaktiska 

implikationer till fältet. De för olika dialoger kring individer i förskolans kultur som stöttar 

barn vidare i sitt språk och i sin läs-, och skrivutveckling. De för fram aspekten att de som 

personal ska inta en stöttande roll genom att ställa frågor, kommentera och samtala med 

barnen. De framställer även att barnen i gruppen kan ha samma stöttande roll när det gäller 

att utveckla språket och ”knäcka” läskoden. Detta beskriver de kan ske genom att 

tillgängliggöra texter, bilder, ord och olika redskap som barn kan samspela kring. Björklund 

(2008), Nyström (2002), Sandvik et al. (2012) och Wiserman (2010) menar att pedagogerna 

ska vara de som ska stötta barnen vidare i sitt lärande. Denna stöttning menar Simonsson 

(2004) och Björklund (2008) sedan kan användas vidare genom samlärande mellan barnen. 

Personalen i vår studie kan utifrån detta ses som några som ger barnen erfarenheter av 

språk, läsning och skrivning. Dessa erfarenheter kan barnen sedan utveckla vidare genom 
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samlärande med sina kompisar.         

     Aspekterna personalen diskuterar beskrivs vara att barn kan nå sin närmsta 

utvecklingszon via samspel med en mer kunnig individ i olika sammanhang. De beskriver 

även aspekten att barn genom samspel får möjligheten att imitera någon annan. De utsagor 

personalen gör gällande detta sker genom att de själva tänker på att formulera beskrivande 

meningar och inte förenkla ord som de säger. De beskriver även att skriftspråket kan 

imiteras. Ser barnen någon annan som skriver före dem själva kan de på så vis ges 

förutsättningar till att kunna göra det själva i efterhand.  Av resultaten framgår även att barn 

lär sig genom imitation då de själva agerar som läsare tillsammans med sina kompisar efter 

att de själva deltagit lästunder och observerat en kunnig läsare.  

7.4 Avslutande diskussion  

Personalen i vår studie skildrar olika aspekter som skapar möjligheter för barn att samspela i 

förhållande till olika sammanhang som kan ge förutsättningar för barns språk-, läs-, och 

skrivutveckling. Dessa samspel beskrivs i resultaten ske kontinuerligt mellan olika individer 

och redskap i olika sammanhang. De fysiska och intellektuella redskap som personalen 

framställer är delaktiga i barns samspelande är exempelvis boken, bokstavsmattan, språket 

och ord/namnlappar. Dessa samspelande aspekter är denna studies kunskapsbidrag. Vi har 

kunnat urskilja att det inte endast är av vikt att fysiska medierande redskap finns tillgängliga 

för barnen i förskolans verksamhet för att lärande samspel kring barns språk-, läs-, och 

skrivutveckling ska kunna ske. Betydelsen handlar mer om ”hur” de fysiska medierande 

redskapen används och ”var” de placeras. Personalen i studien beskriver olika situationer 

där vi utifrån deras svar har sett ett mönster där ”var” och ”hur” blir det mer centrala kring 

samspelandet än att det endast finns olika fysiska redskap tillgängliga för barnen.   

     Ett annat kunskapsbidrag från studien är att förskollärarna och barnskötaren även 

beskriver sig själva som viktiga samspelande aspekter som gör att barn kan utveckla sitt 

språk och sin läs-, och skrivförmåga. Detta genom att de bland annat uppmuntrar, gör olika 

redskap tillgängliga i meningsfulla sammanhang, samtalar med barnen och stöttar dem på 

deras nivå för att nå den närmsta utvecklingszonen. 

   Avslutningsvis hade det varit intressant att i framtiden studera hur personal arbetar i 

förskolan för att barn ska bli intresserade och motiverade till att bli läsare och skrivare. Detta 

utifrån att vår studie och tidigare forskning belyser att intresset hos barn är en betydelsefull 

faktor när det gäller att skapa gynnsamma förutsättningar för lärande.  
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7.5 Metoddiskussion 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är fokusgruppsamtal enligt oss ett bra sätt att producera 

empiri. I slutet av ett av samtalen kan detta beskrivas genom hur My upplevde samtalet: 

”Det var bra detta! Jag fick liksom hjälp av er (tittar på sina kollegor). När ni sa något 

associerade jag det till något vi gjort eller pratat om på min avdelning.” 

Ur Mys beskrivning kan det urskiljas att man utvecklas tillsammans med andra 

individer. I detta fall handlar utvecklingen om svaren på frågeställningarna. Hon menar 

att det hennes kollegor talade om väckte associationer som gjorde att hon kunde 

beskriva mer kring ämnet. Mys utsaga kan även beskriva att samtalet är en lärsituation 

för de deltagande i situationerna. I en enskild intervju, utan samspel mellan kollegor 

hade möjligtvis värdefull empiri inte framkommit. Å andra sidan kommer inte alla lika 

mycket till tals i ett gruppsamtal och därav kan personers enskilda svar inte komma 

fram som i en enskild intervju.   

     Studien grundar sig utifrån två tillämpningar ur ett sociokulturellt perspektiv. För 

det första en metodologisk utgångspunkt där fokusgruppsamtalen utgör en situerad 

social praktik där samtalen mellan deltagarna studerats. För det andra har ett 

sociokulturellt perspektiv tillämpats i analysen av resultaten då den utgjorts i 

förhållande kring olika sociokulturella begrepp. Vi är väl medvetna om att en annan 

teori och metodologisk utgångspunkt hade genererat andra resultat i studien. 

     Vi anser precis som Wibeck (2010) menar att förberedelserna och gruppledarens 

inledning till samtalet har betydelse för utgången. Hade vår inledning exempelvis 

saknat en beskrivning om att vi inte är ute efter rätta eller felaktiga svar så hade 

möjligtvis kollegornas utsagor varit mer återhållsamma.  

     Utifrån empirin kan det inte fastslås att personalens resonemang och beskrivningar 

är en generell bild av verkligheten. Samtidigt är det verkligheten för dessa situerade 

sociala praktiker. Med andra grupper hade vi fått ta del av en annan verklighet, vilket 

kan sättas i relation till Ahrne & Svenssons (2011) tankegångar om att det inte finns en 

absolut sanning.  

     Vi vill avslutningsvis tydliggöra att vi är väl medvetna om att vår roll som forskare 

påverkar de resultat som framkommit i vår studie. Andra forskare med samma teori 

och metodologi hade framställt andra resultat. 
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Bilaga 1 
Fokusgruppsguide 

Datainsamling 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv undersöka 
hur personal i förskolan beskriver att de skapar möjligheter för barn att samspela i förhållande till 
olika aspekter som kan skapa förutsättningar för barns språk-, läs-, och skrivutveckling. 
 

Diskussionsfrågor 

 Hur skulle ni beskriva att barnen i er verksamhet utvecklar språket? 

 Vilka faktorer/moment skulle ni vilja beskriva som betydelsefulla utifrån barns 
språkutveckling? 

 Hur skulle ni vilja beskriva er roll i barnens språkutveckling? 

 På vilket sätt skulle ni vilja beskriva att ni arbetar med barnens språkutveckling på er 
avdelning? 

Fokusgruppssammansättning  
Inkludering 
I studien ska det ingå personal som arbetar på barnens avdelningar i förskolan. Det kan därför både 
ingå förskollärare, barnskötare, grundskollärare och så vidare. Den enda förutsättningen för att 
delta ska vara att man arbetar i förskolan med en tillsvidare tjänst eller ett längre vikariat. Detta på 
grund av att den personal är delaktig i de planeringar som finns på avdelningen. 
Antal grupper: Två till tre fokusgruppstudier genomförs. 
Antal deltagare per grupp och fokusgruppsstudiens längd: Vi önskar minst tre deltagare per gång. Vi 
tillfrågar fyra personer att delta vid varje tillfälle ifall det skulle bli något bortfall. Varje grupp träffas 
en gång och tiden beräknas att ta cirka en timme. 

Gruppledare 
Gruppledarna ska vägleda fokusgruppen. Två förskollärarstudenter kommer agera gruppledare. De 
har sedan tidigare ingen erfarenhet av att leda fokusgrupper. Gruppledarna ska vara så neutrala 
som möjligt och låta deltagarna samtala fritt inom ramarna. Gruppledaren ställer nästa fråga när det 
är lämpligt. 

Genomförande 
Individuell kontakt: Gruppledaren tar personlig kontakt med olika förskolor och presenterar studien 
för en i personalgruppen, samt bjuder in personal från förskolan till att delta i fokusgruppen. Ett 
personligt möte sker inte innan med varje deltagare eftersom vi sedan tidigare är ytligt kända av 
deltagarna.  
Introduktion: Gruppledarna presenterar sig kort och hälsar alla välkomna. Studien presenteras följt 
av en genomgång av hur genomförandet kommer gå till. Det läggs återigen fram att ljudinspelning 
kommer att ske samt uppmanas deltagarna att inte sprida information om det som sägs i 
fokusgruppen. Insamling av data som ålder, utbildning och hur lång erfarenhet de har av yrket 
samlas in. 
”Bryta isen” fråga: Som en början får varje deltagare berätta något om sig själv och berätta vad det 
första är som de tänker på när de hör orden barns språkutveckling.  
Plats för fokusgruppen: Genomförandet kommer ta plats på respektive förskola.  
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