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Titel 
Barns möjligheter till språk-, läs- och skrivutveckling- utifrån det pedagogiska 

arbetet i förskola och förskoleklass.  

 

English title 
Children´s access to language-, reading- and writing skills based on the educational 

work in preschool and early school.  

 

Abstrakt 
Forskning visar att tidiga insatser i form av strukturerade metoder i språklig 

medvetenhet är en viktig grund för att utveckla barns språk-, läs- och skrivförmåga. 

Vår erfarenhet är att antalet barn med olika former av språkförseningar ökar. 

Samtidigt upplever vi att pedagoger har en varierad kunskap för att arbeta för en 

gynnsam språk-, läs- och skrivutveckling hos barn.  Syftet med studien är att 

åskådliggöra vilken kunskap och medvetenhet pedagoger i förskola och förskoleklass 

har om barns språk, läs- och skrivutveckling samt få en bild av hur pedagoger 

använder sig av sina kunskaper i det dagliga pedagogiska arbetet för att förebygga 

svårigheter och utveckla barns språk, läs- och skrivfärdigheter. Ytterligare ett syfte är 

att belysa hur pedagoger ser att det språkliga pedagogiska arbetet skulle kunna 

utvecklas för att förhindra att barn hamnar i språk, läs- och skrivsvårigheter. Studien 

är kvalitativ och utförd i form av semistrukturerade intervjuer med pedagoger som 

arbetar i förskola och förskoleklass. Vår utgångspunkt är Vygotskijs (1934) 

sociokulturella perspektiv.  

 

Resultaten visar att pedagogernas allmänna uppfattning är att språkförseningar hos 

barn kan härledas till bristande verbal kommunikation mellan barn och vuxna. 

Kunskapen är enligt resultaten hos de intervjuade pedagogerna hög men arbetet med 

språklig medvetenhet varierar mellan stadierna förskola-förskoleklass. Pedagogerna i 

förskolan arbetar mer medvetet med språkets innehåll medan förskoleklassens 

pedagoger arbetar mer medvetet med språkets form. Skillnaderna i arbetssätt kan 

tänkas ligga i de olika läroplanernas syfte och mål. Förskoleklassens arbete blir 

således mer tvingande än förskolans. Förskolan kan i större utsträckning än 

förskoleklassen använda leken som utgångspunkt i sitt språkliga arbete. Leken bör 

ses som bärande och central då den befrämjar inlärning och motivation. Speciallärar- 

och specialpedagogisk kompetens blir betydande för tidig upptäckt, tidiga insatser 

och riktade stödinsatser till enskilda barn.   

 

 

Nyckelord 
Förskola, förskoleklass, pedagogers kunskap, språklig medvetenhet, tidiga insatser, 

tidig upptäckt. 

 

 



 

 

 

Förord 

 
Vi vill rikta ett varmt och innerligt tack till de pedagoger som har medverkat till att 

göra denna studie möjlig. Tack vare er vilja att besvara våra frågor och dela med er 

av er kunskap och erfarenhet så har vi kunnat belysa likheter och skillnader i ert 

värdefulla arbete för att tidigt främja barns språk-, läs- och skrivutveckling.  

 

Vi vill också tacka vår handledare Linda Fälth som varit ett stort stöd. Du har gett 

oss konstruktiv kritik som bidragit till att utveckla våra tankar och fört vårt skrivande 

framåt.   

 

Sist men inte minst vill vi ge en varm och hjärtlig kram till våra familjer som haft 

förståelse, tålamod och som stöttat oss under vår studietid. 

 

TACK! 
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1 INTRODUKTION 

Som specialpedagog i förskolan och lärare i årskurs 1 möter vi ofta barn i behov av 

språkligt stöd samtidigt som möten med pedagoger visar på varierande kunskaper i 

hur de ska ge barnen språkligt stöd. I vårt pedagogiska uppdrag uppmärksammar 

rektorer och pedagoger i skolan oss på att 6-åringar med olika former av 

språkförseningar ökar. Vår erfarenhet säger att det finns begränsade kunskaper och 

resurser hos pedagoger vad gäller att möta alla barn utifrån de behov som finns för 

att barn ska ges bästa förutsättningar för gynnsam språk-, läs- och skrivutveckling. 

Crim et al. (2008) menar att pedagoger i förskolan har en stark vilja och en ambition 

att arbeta med fonologisk medvetenhet i den pedagogiska verksamheten med barnen. 

Det visade sig dock stanna vid vilja och ambition. Kunskap om hur arbetet ska 

utföras saknas. Även Lundberg och Høien (1991) konstaterar att pedagogers kunskap 

om grundläggande språkegenskaper för en kommande god läsförmåga är bristfälliga. 

Det blir därmed mycket angeläget att ta varningssignalerna på allvar då vi anser att 

pedagogers kunskap är avgörande för barns rätt att utveckla optimal språklig 

förmåga som i en förlängning kan minska läs – och skrivsvårigheter.  

 

Förskola och förskoleklass lyder under olika styrdokument. Förskolans verksamhet 

styrs av Lpfö 98 (Skolverket, 2011) och förskoleklassen verksamhet styrs av Lgr 11 

(Skolverket, 2011). En stor del av Sveriges 4-5- och 6 åringar deltar i förskolans och 

förskoleklassens verksamheter. Kommunerna har en skyldighet att erbjuda plats i de 

olika verksamheterna. För förskolan gäller följande: kommunerna är skyldiga att ge 

alla barn som fyllt ett år plats i förskola då vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Då 

vårdnadshavaren är arbetssökande eller föräldraledig med syskon har barnet rätt till 

förskola minst 15 timmar i veckan. Från och med höstterminen det året barnet fyller 

tre år är kommunerna skyldiga att erbjuda barnet 525 avgiftsfria timmar per år, i så 

kallad allmän förskola (www.skolverket.se). 2014 var 93,1 % av Sveriges femåringar 

inskrivna i kommunal eller privat förskola (www.skolverket.se).  

I Lpfö 98 rev.10 (Skolverket 2011, s.7) finns förskolans språkliga uppdrag beskrivet: 

 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet 

och intresse för den skriftspråkliga världen.  

 

För förskoleklass gäller följande: kommunerna är skyldiga att erbjuda alla sexåringar 

plats i förskoleklass under minst 525 timmar under ett läsår. Deltagande är dock 

frivilligt. Enligt läroplanen har pedagogerna i förskoleklassen i uppgift att stimulera 

varje barns utveckling och lärande samt förbereda barn för fortsatt skolgång. 2014 

var 96 procent av Sveriges alla sexåringar inskrivna i kommunal eller privat 

förskoleklass (www.skolverket.se). I Lgr11 (Skolverket 2011, s.9) är skolans 

språkliga uppdrag beskrivet:  

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga.  

 

Ovanstående fakta visar att en stor andel barn i Sverige deltar i förskolan och skolans 

verksamhet. Mot den bakgrunden kan tänkas ligga ett stort ansvar på pedagoger i 

förskolans och förskoleklassens verksamhet att arbeta förebyggande med 

grundläggande språkkunskaper. Detta kan i en förlängning ge barn goda språk, läs- 

och skrivfärdigheter.  

 

För att individer ska kunna fungera väl i samhället krävs goda språk, läs- och 

skrivfärdigheter, det är därför viktigt att skolan bidrar till en likvärdig utbildning som 

ger möjligheter att välja yrke och kunna bli en aktiv samhällsmedborgare. För att 

undvika att barn riskerar hamna i språk-, läs- och skrivsvårigheter behövs en ökad 

förståelse för orsakerna, hur de uppstår, hur de kan förbyggas samt hur de kan 

åtgärdas (Wengelin & Nilholm, 2013). Alatalo (2011) menar att god läsförmåga är 

grundläggande i en människas liv. Vidare påtalar hon starkt att lärarens kunskap är 

direkt avgörande för en elev som befinner sig i språk, läs- och skrivsvårigheter sett ur 

ett livslångt perspektiv. Även Fouganthine (2012) påtalar att läs- och 

skrivsvårigheter under barndomen avspeglar sig i det vuxna livet. Då framför allt 

genom att individen kan få svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden då nästan alla 

yrken idag kräver förmågan att kunna läsa och skriva.   

http://www.skolverket.se/
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Barnets språkliga utveckling är viktig tidigt i livet, detta understödjs bland annat av 

att:  

 Tidiga insatser för att motverka språk, läs- och skrivsvårigheter.  Läs- och 

skrivsvårigheter kan förebyggas med läs-förberedande aktiviteter. En tidig 

välstrukturerad lek med bokstäver och språkljud tillsammans med barn 

minskar risken för allvarliga läs-och skrivsvårigheter. Positiv effekt av tidiga 

insatser är väldokumenterat (Elbro, 2009).  

 Mellan två och fyra års ålder utvecklas barnets grundläggande 

språkkunskaper mer än någon annan period i livet (Brown, Lile & Burns, 

2011 ).  

 Grunden för lärande ligger under förskoleåren, barnets hjärna är plastisk, 

motivationen och lusten att lära är ofta stor, kraven är inte stora och lärandet 

bygger på barnets egen lust att lära. Den språkliga utvecklingen hänger bl.a. 

ihop med barnets sociala, emotionella och intellektuella utveckling (Eriksen 

Hagtvet, 2007). 

 Barn lär sig barn förstå sin fysiska, sociala och intellektuella utveckling med 

hjälp av språket (Sheridan et al., 2011).  

 Språket inte kommer av sig självt, det kräver omgivningens uppmuntran och 

gensvar till det lilla barnet (Föhrer, 2007).  

 Barn behöver samspel med andra individer för att lära och utvecklas 

emotionellt, socialt, intellektuellt och existentiellt. Barn behöver förebilder 

som är mer kompetenta än de själva för att utvecklas (Strandberg, 2006; 

Vygotskij, 1934).  

 

Detta examensarbete undersöker hur pedagoger i förskola och förskoleklass arbetar 

för att ge barn möjlighet till språkliga och skriftliga färdigheter som kan minska 

förekomsten av läs och skrivsvårigheter samt om pedagoger anser att det finns 

förbättringsområden i arbetet med barns språk, läs- och skrivutveckling. Genom att 

inventera pedagogers kunskap samt undersöka om det anses finnas 

förbättringsområden kan vi som specialpedagog och speciallärare i en förlängning 

ges ökad möjlighet till att göra insatser där behoven finns.  
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Begrepp som används återkommande i studien är: språk, läs- och 

skrivutveckling/svårigheter/färdigheter, med det åsyftas den tidiga talspråks-

utvecklingen till dess att barn utvecklar läs och skrivfärdigheter. I begreppet språk-

läs och skrivsvårigheter innefattas även svårigheter av dyslektisk karaktär. 

Begreppet barn kommer genomgående att användas då studien kommer att handla 

om arbetet med barn i åldrarna fyra till sex år. Med begreppet förebyggande menas 

att i tidiga år medvetet arbeta med fokus på språket för en gynnsam läs och 

skrivutveckling. Det vill säga att det pedagogiska arbetet läggs upp med tanke på vad 

barnet behöver utveckla för att klara kommande krav i sin språk-, läs- och 

skrivutvecklingen.   
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2 TEORETISKT RAMVERK 

I detta kapitel beskrivs delar i förskolan och skolans tidiga arbete med språk-, läs- 

och skrivprocesser. Den språkliga medvetenheten beskrivs, vad den innebär, vilka 

konsekvenser eventuella brister kan få samt vilka pedagogiska åtgärder som kan 

vidtas. Vidare beskrivs läsförmågans förutsättningar samt miljöns, motivationens och 

självförtroendets betydelse. 

  

2.1 Språklig medvetenhet  

Språklig medvetenhet innebär att kognitivt ha utvecklat förmågan att förstå att 

språket har både innehåll och form. Det är inte bara vad som sägs som blir viktigt 

utan hur det sägs. Det handlar om att kunna leka med språket och dess olika nivåer 

oberoende av sammanhang och betydelse (Alatalo, 2011).  De olika nivåerna i 

språket är fonem (språkljud med minsta betydelseskiljande enhet), morfem (minsta 

betydelsebärande enhet), stavelser (en orddel innehållande en vokal), ord och fraser 

(en enhet med kärnord.) Dessa måste barnet bli medveten om för att kunna gå från 

talspråk till skriftspråk. Barnet behöver kunna dela upp stavelser i fonem, det 

behöver kunna ljuda samman fonem och stavelser till ord. Barnet uppmärksammar 

därmed språkets form och funktion (Alatalo, 2011). Den språkliga medvetenhetens 

utveckling uppstår tidigt i samspel med andra människor (Alathalo, 2011; 

Strandberg, 2006; Vygotskij, 1934). Det råder samstämmighet i forskningen om att 

den språkliga medvetenheten är viktig för läs och skrivutvecklingen (Alatalo, 2011; 

Kamhi & Catts, 2011). Språklig medvetenhet delas inom läsforskningen in i 

fonologisk, morfologisk, syntaktisk, pragmatisk och semantisk medvetenhet.   

 

Den språkliga grunden brukar vara lagd under det fjärde levnadsåret. Barnet förstår 

då att det går att skilja mellan språkligt innehåll och betydelse till dess form (Bruce, 

2009). Barnet börjar reflektera, utforska och jämföra vad man kan göra med ord. 

Tecken på att barnet har utvecklat språklig medvetenhet är att det kan dela på ord 

och sätta samman dem igen, rimma, byta ut bokstäver och skapa hemliga ord. För 

barn i förskolan är språklig medvetenhetsstimulans mycket värdefull och särskilt 

värdefull för barn med språkliga problem (Bruce, 2009). Elbro (2009) menar att 

tidiga insatser redan från första klass har stor inverkan och detta är väldokumenterat. 
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Allvarliga läs- och skrivsvårigheter kan minskas genom strukturerade språklekar 

med ljud och bokstäver. Tidiga tecken på läs-och skrivsvårigheter i åldrarna 0-6 år 

kan vara att barnet använder kortare meningar, har ett litet ordförråd, problem med 

uttalet, bristande mottaglighet för rim, svårt med bokstavsnamn och ljud, svårt att 

uppmärksamma språkljud samt otydligt uttal av långa ord. Språk-, läs-, och 

skrivsvårigheter kan också bero på ärftlighet (Elbro 2009). Vetenskap visar att 

dyslexi är ärftligt (Scarborough, 1990). Vidare menar Elbro (2009) att det redan i 

förskoleklass med 80 % säkerhet går att förutsäga om ett barn i andra- tredje klass 

kommer att få läs- och skrivsvårigheter. Tre kännetecken för detta är bristande 

bokstavskunskap, att barnet har svårigheter att uppmärksamma språkljud samt 

svårighet att tydligt uttala långa ord. Kamhi och Catts (2011) menar att barn med 

lässvårigheter lätt kan upptäckas och urskiljas från barn som läser normalt. SBU, 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, (2014) visar att det finns vetenskapligt 

underlag för att det går att förutsäga dyslexi redan före skolstarten genom att tidigt 

upptäcka brister i fonologisk medvetenhet, automatiserad benämningsförmåga och 

bokstavskännedom. Svårigheter i dessa förmågor har ett samband med dyslexi. Det 

finns vetenskapligt stöd för att strukturerad träning i form av fonem- 

grafemkoppling, det vill säga koppling mellan ljud- bokstav, ger goda effekter på 

läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och fonologisk medvetenhet. För 

barn med risk att utveckla dyslexi är tidig upptäckt och tidiga insatser betydelsefulla 

för hur barnets kunskapsutveckling och livskvalitet påverkas. SBU (2014) visar att 

innan formell läs och skrivundervisning påbörjats går det att genom tester förutsäga 

dyslexi. Tidiga upptäckter och språkstimulerande insatser skulle således gynna barn 

som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Människans förmåga att lära sig skriftspråk är ingen medfödd biologisk egenskap 

vilket talspråket är. För att barn ska lära sig att tala krävs det att barnet är omgivet av 

talande människor. För att ett barn ska lära sig att läsa krävs undervisning (Elbro, 

2009; Taube, 2013). Eftersom läsning inte är någon mänsklig biologisk förmåga 

spelar undervisning, uppmärksamhet och motivation en central roll för att lära sig 

läsa (Kahmi & Catts, 2011). Begreppet undervisning kan kopplas till Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv vilket innebär att individen lär i ett socialt sammanhang. 

Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen där individen lär tillsammans 
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med andra människor som ligger på en något högre kunskapsnivå (Säljö, 2000; 

Vygotskij, 1934).  

2.1.1 Fonologisk medvetenhet 

 

Fonologisk medvetenhet avser förmågan att uppmärksamma ljud i språk (Alatalo, 

2011; Kamhi & Catts, 2011; Olofsson, 2009; Scarborough, 1990).  Fonem är 

språkets minsta betydelseskiljande delar. Läran om språkljuden och hur de fungerar i 

ett språksystem kallas fonologi (Kamhi & Catts, 2011) Den kan användas för att 

förutsäga läsframgång. Fonologisk medvetenhet kan tränas före skolstarten och ger 

då positiva resultat på senare lästräning. Barn som har särskilda svårigheter med 

språk och läsning gynnas också av träningen. Typiskt för barn och vuxna med 

dyslexi är att de har fonologiska svårigheter (Olofsson, 2009; Scarborough, 1990). 

Elbro (2009) påtalar vikten av barnets uppmärksamhet på talspråkets olika sidor med 

särskild betoning på enskilda ljuden (fonologisk uppmärksamhet) i det talade 

språket, det är en viktig förutsättning för läsutvecklingen. 

 

Lundberg och Herrlin (2003) skriver att barn är medvetna om fonem när de 

uppmärksammar enskilda ljud och förstår att ord är uppbyggt av enskilda fonem. 

Fonem är något som barn vanligen behärskar innan de börjar läsa men som behöver 

medvetandegöras inför läsningen. Barn behöver förstå relationen mellan bokstav och 

ljud och en medvetenhet om att varje ord är uppbyggt av fonem. För att knäcka 

läskoden behöver barn förstå att det går att dela ord i fonem och att de kan 

sammanljudas till ord.  För att läsningen ska fungera måste barnet också knäcka den 

alfabetiska koden, det vill säga förstå att språkljuden representerar en bokstav 

(Lundberg & Herrlin, 2003). Fonologisk medvetenhet har stor betydelse i den 

grundläggande läs- och skrivinlärningen. Barn som har svårt med läs- och 

skrivinlärning har ofta svårt att identifiera språkljud i talat språk (Carlström, 2010; 

Lundberg, 2007). Med pedagogiska insatser kan den fonologiska medvetenheten 

tränas med gott resultat (Elbro, 2007; Lundberg, 2007). Arnqvist (2009) skriver att 

positiva effekter på träning av fonologisk medvetenhet i förskolan har påvisats. 

Effekten är långvarig och påverkar barnets stavning i årskurs tre. Syntes- och 

analysövningar, det vill säga övningar som tränar förmågan i att sätta ihop och dela 
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upp ord, på fonemnivå utvecklar den fonologiska medvetenheten mer än träning av 

enskilda färdigheter. 

 

Det finns således goda skäl till pedagogisk optimism – en optimism som 

dels kan gälla förskolans möjligheter till att utjämna klyftor mellan barn, 

dels skolans möjligheter att bedriva undervisning på barnens villkor 

(Tornéus, 1986, s.29).  

 

2.1.2 Morfologisk medvetenhet 

 

Ett morfem är den minsta betydelsebärande enhet i språket och den har en 

självständig betydelse (Kamhi & Catts, 2011). Morfologisk medvetenhet innebär 

förståelse för hur ord struktureras, bildas och formas. Ett ord kan vara uppbyggt av 

ett eller flera morfem. Morfologisk medvetenhet har betydelse för avkodning, 

läsförståelse och stavning. (Alatalo, 2011; Tornéus, 1986). Redan i första klass bör 

barn vara morfologiskt medvetna och använda morfologisk information vid stavning 

(Alatalo, 2011). Stavning fångar in både ljudstrukturen, släktskap och ursprung i 

ordet. Morfologisk medvetenhet stimuleras och tränas i samtal, genom reflektion av 

ordets släktskap, ordkunskap, korsord och stavningsregler. Ytterligare ett mål med 

träningen är att väcka intresse och lust för språket (Tornéus, 1986). 

 

2.1.3 Syntaktisk medvetenhet 

 

Syntaktisk medvetenhet innebär medvetenheten om språkets regler, satsbyggnad och 

hur ord kombineras till meningar, böjning av ord och ordföljdens betydelse. Det är 

snarare strukturen i meningen än innebörden som betraktas. (Alatalo, 2011; Kamhi & 

Catts, 2011). Utvecklingen av den syntaktiska medvetenheten sker oreflekterat 

liksom övrig språkutveckling. Den syntaktiska medvetenheten hos barn kommer till 

uttryck genom att de reflekterar över sina egna och andras sätt att uttrycka sig. I en 

högre nivå av syntaktisk medvetenhet kan barn identifiera vad som är syntaktiskt 

felaktigt, förmågan utvecklas gradvis (Tornéus, 1986). Barnets förmåga att reflektera 

över hur andra människor använder språket kan relateras till Vygotskijs 
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sociokulturella perspektiv där människan genom deltagande i sociala, 

kommunikativa sammanhang finner nya sätt att tänka och resonera (Säljö, 2000; 

Vygotskij, 1934). Tornéus (1986) menar att barn som saknar syntaktisk medvetenhet, 

får svårt att utnyttja skiljetecken som ger nyanser till texten likt gester, miner och 

tonfall vid tal. Syntaktiska ledtrådar behövs vid läsning. Läsningen blir annars 

entonig vilket leder till svårighet att förstå det lästa och kan liknas vid tal utan 

språkmelodi (prosodi). Den syntaktiska medvetenheten blir viktig i skrivandet för 

meningsbyggnad och för att korrekt kunna använda skiljetecken. En insiktsfull och 

inspirerande undervisning i språklära kan sannolikt stimulera metasyntaktisk 

medvetenhet (Tornéus, 1986). Prosodi betecknar rytm, betoning, intonation och 

kvantitet. Prosodin behövs för att betona och gruppera stavelser, ord eller fraser 

(Nettelbladt, 2007). Den syntaktiska medvetenheten stimuleras genom läsande och 

skrivande (Alatalo, 2011). Høien och Lundberg (2013) betonar att syntaktisk 

kompetens har betydelse för att tolkning av en text ska bli framgångsrik. Den 

språkliga medvetenheten i form av grammatiska strukturer är betydelsefull för 

förståelsen. Barns syntaktiska medvetenhet är inte färdigutvecklad vid skolstarten. 

Tornéus (1986) menar däremot att barn i sexårsåldern oavsett modersmål utvecklat 

en god syntaktisk kompetens. De behärskar sitt språks regelsystem vid tal och 

lyssnande.  

 

2.1.4 Pragmatisk medvetenhet 

 

Den pragmatiska medvetenheten innebär förståelsen för språkets användning. Det 

handlar om att förstå innebörden bakom orden (Alatalo, 2011; Kamhi & Catts, 2011; 

Tornéus, 1986). Pragmatisk förståelse har två nivåer, den ena att förstå vad som 

yttras och den andre avsikten med uttalandet. Det innebär en tolkning av samtalet 

utifrån den totala situationen. Den pragmatiska medvetenheten är inte bara en 

språklig medvetenhet utan också en kognitiv, social och känslomässig utveckling 

(Alatalo, 2011; Tornéus, 1986). Tolkning av ett yttrande är beroende av den totala 

situationen. Det är svårt att tolka och förstå ett samtal som du inte varit en del av 

(Kamhi & Catts, 2011; Tornéus, 1986). Vi anpassar vårt sätt att tala till den vi talar 

med och den situation vi befinner oss i. Anpassningen av vårt språk sker tidigt. 

Fyraåringar anpassar sitt tal oreflekterat och spontant till om de pratar med en yngre 
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eller äldre person. För att avgöra om ett samtal är begripligt och entydigt krävs en 

metapragmatisk hållning, det vill säga att kunna distansera sig till språket och 

kommunikationen (Tornéus, 1986). Tecken på att barn har en pragmatisk 

medvetenhet kan vara när barnet förstår skämt, kan avgöra om yttranden är entydiga 

och om yttrandet är rimligt utifrån situationen. Detta tycks barn före sex- 

åttaårsåldern ha svårt med. Pragmatisk medvetenhet går att utveckla genom att barn 

får öva sig på att ställa frågor som utgår ifrån egna erfarenheter. Barnet blir därefter 

säkrare på att upptäcka oklarheter (Tornéus, 1986).   

 

Genom högläsning och sagoberättande utvecklar barn metapragmatisk förmåga. Det 

lyssnar uppmärksamt och blir då förtrogen med språket, blir kritisk och eftertänksam 

på om det förstått innehållet. Den pragmatiska förmågan utvecklas genom rika 

tillfällen att reflektera över språket, genom sagan och fantasins värld ökas denna 

möjlighet (Tornéus, 1986). Bristande pragmatisk medvetenhet påverkar 

läsförståelsen. Brister i läsförståelse utmärker sig genom att barn inte läser mellan 

raderna, inte tänker på vad det läser eller inte märker att det inte förstått. Barnet har 

också ett passivt förhållningssätt till text och innehåll. Det ber heller inte spontant om 

ytterligare information. Det beter sig som om det förstått, vilket lärare bör vara 

uppmärksamma på. Läsningen blir okritiskt och oreflekterad, och problem med 

läsförståelsen uppstår.  

 

Det kan skapas goda cirklar av att stimulera barn att reflektera och att ha ett kritiskt 

öga för det lästa. För att barn ska kunna tolka en text behöver de frigöra sig från den 

bokstavliga tolkningen och istället kunna tolka de språkliga liknelser och metaforer 

som används. För detta krävs omvärldskunskap och att barnet uppnått den kognitiva 

utvecklingsnivå som krävs (Tornéus, 1986). Palincsar och Browns (1984) har 

utarbetat en undervisningsmodell som bland annat utvecklar läsförståelse. Modellen 

bygger på att överföra goda läsares strategier till svaga läsare genom fyra steg. De 

fyra stegen är att 1.kunna förespå en handling. 2. kunna ställa frågor till den lästa 

texten. 3. kunna klargöra otydligheter i texten. 4. kunna sammanfatta texten. 

Modellen bygger på att interagera och samtala med andra människor samt utveckla 

sin kognitiva förmåga. I en förlängning ska barnet kunna använda strategierna 

självständigt för att förstå texter. Modellen anknyter till Vygotskijs tankar om att 

lärarens uppgift är att genom undervisning synliggöra omedvetna processer. 
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Vygotskij (1934) skriver att de pedagogiska konsekvenserna av hans teori går ut på 

att barnet är beroende av pedagogens undervisning för att lära. Pedagogens strategi 

är att läsa av var barnet befinner sig i sin utveckling samt att hjälpa barnet in i nästa 

utvecklingszon. 

 

2.1.5 Semantisk medvetenheten 

 

Semantik handlar inom språkvetenskapen om studerandet av språkliga betydelser av 

morfem, ord, satser och fraser. De viktigaste byggstenarna i språket är orden. 

Ordförrådet byggs upp gradvis, varje ord är kopplat till betydelser.  Semantik handlar 

också om innehållet i språket (Nettelbladt, 2007). Semantisk medvetenhet handlar 

om förståelse för ords betydelse (Alatalo, 2011; Kamhi & Catts, 2011; Nettelbladt, 

2007). Den semantiska medvetenheten är till god hjälp vid läsförståelse. Barnet 

förstår också att samma ord kan ha olika betydelse samt hur två meningar kan skilja 

sig från varandra (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012). Barnet kan med hjälp av 

sammanhang lära sig vad ord och meningar betyder. När barnet använder nya ord 

och får antingen positiv eller negativ respons från omgivningen så leder det till ökad 

förståelse (Carlström, 2010). Sett ur ett sociokulturellt perspektiv sker utvecklingen 

av kommunikativa och sociala färdigheter i en växelverkan mellan individens behov, 

dess biologiska förutsättningar och samspelet med omgivningen (Säljö, 2000; 

Vygotskij, 1934). 

 

2.1.6 Läsning 

 

Avkodning är en översättning av bokstäver till olika slags språkliga enheter som 

stavelser, orddelar, ord och större enheter. Förståelse och avkodning samspelar 

(Tornéus, 1986). Samlad läsfärdighet är produkten av avkodning och språkförståelse. 

De två komponenterna är beroende av varandra för att läsning ska ske. De bör 

multipliceras med varandra eftersom avsaknad av antingen avkodning eller förståelse 

inte leder till någon läsfärdighet, produkten blir noll (Elbro, 2009; Herrlin, Frank & 

Ackesjö, 2012). Detta kan beskrivas enligt formeln ’The Simple View of Reading’: 

Läsning = Avkodning x Förståelse (Hoover & Gough, 1990). Senare har även 
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motivationen visat sig spela en viktig roll för läsinlärning (Herrlin, Frank & Ackesjö, 

2012; Taube, 2007).   

 

2.2 Förebyggande arbete för att främja språk-, läs- och 

skrivfärdigheter 

Snow, Burns och Griffin (1998) redovisar bland annat följande resultat i sin studie 

gjord i USA där kommitténs uppdrag var att sammanställa forskningsresultat och 

rekommendationer om pedagogik för att förbygga läs- och skrivsvårigheter:  

 

 Barn behöver stöd i sin läsutveckling, den kommer inte automatiskt till 

skillnad från språket. 

 Kvaliteten i förskolans insatser, målrelaterat arbete, pedagogers kompentens, 

gruppstorlek mm. ses som avgörande faktorer för barns läs- och 

skrivutveckling. 

 

Vidare redovisas insatser som har visat motverka läs- och skrivsvårigheter: 

 

 Primär Prevention - förebyggande insatser som t.ex. övningar i språklig 

medvetenhet.  

 Sekundär Prevention – särskilda insatser till barn i ”riskgrupper” (t.ex. barn 

med fonologiska svårigheter eller tvåspråkiga barn) 

 Tertiär Prevention – riktade specialpedagogiska insatser till barn som visar 

tydliga svårigheter i språk-, läs- och skrivutvecklingen. 

 

Ovanstående studie visar likt Lundberg och Høien (1991) och Sheridan et al. (2011)  

att tillgången till goda läsarförebilder i form av aktiva föräldrar och syskon i hemmet 

har en avgörande betydelse för hur barnet kommer att lyckas i skolan vad gäller läs- 

och skrivutvecklingen. Ovanstående studier stämmer väl överens med Vygotskijs 

teori om att barn behöver ha kompetenta förebilder för att lära (Strandberg, 2006; 

Säljö, 2000; Vygotskij, 1934). Primär, Sekundär och Tertiär Prevention går att 

koppla till Response To Intervention, RTI, viket innebär att barnet genomgår ett 

systematiskt och strukturerat undervisningsupplägg i tre steg. Om barnet inte tar till 
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sig undervisningen på ett positivt sätt så kan barnet diagnostiseras med dyslexi 

(Høien och Lundberg, 2013).   

 

2.2.1 Bornholmsmodellen 

 

Bornholmsmodellen kom till efter ett projekt på Bornholm i mitten på 1980-talet. 

Forskningen som Lundberg med kollegor genomförde visade på att språklig 

medvetenhet är en viktig förutsättning för den kommande läsinlärningen. För att 

undersöka utvecklingen av barns språkliga medvetenhet användes språklekar där 

avsikten var att öva barns språk. Ansvariga för projektet uteslöt medvetet övningar 

som innehöll bokstavskunskap. Senare forskning har visat att även bokstavskunskap 

är viktigt för god läsinlärning. Det pedagogiska materialet, som vänder sig till både 

förskola och förskoleklass, innehåller idag språklekar som tränar både språket och 

bokstavkännedom (Lundberg, 2007). Bornholmsprojektet visade att barn som får 

möjlighet till en stunds språklekar varje dag klarar läsutvecklingen bättre än barn 

som inte får det. Det visade sig också att barn som riskerar att hamna i läs- och 

skrivsvårigheter klarar sig bättre om det får strukturerad träning med språklekar 

(Lundberg, 2007). Lundberg (2007) konstaterar att förutsättningarna för en god 

läsutveckling är att barnet är språkligt medveten (särskilt viktiga är fonemen). Därtill 

kommer bokstavskunskap och ett stort ordförråd. Den sista viktiga delen handlar om 

motivation och förmågan att fokusera på uppgiften. Lundberg (2007) menar vidare 

att barn som är förtrogna med alla stegen i Bornholmsmodellen är väl förberedda 

inför läsinlärningen eftersom: 

 

  De har förstått att ord inte bara har betydelse, utan att de också har en 

ljudmässig form. 

  De inser att ord kan låta nästan likadant, men att om man byter ut ett 

ljud, till exempel i början, så kan ett helt annat ord med annan 

betydelse uppstå. 

  De har lärt sig hur man kan dela upp ett ord i fonem. 

  De har lärt sig hur de flesta fonem motsvarar en bokstav. 

  De förstår hur man kan ljuda samman fonem till ett ord. 
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  De kan de flesta bokstäverna inte bara till namnet utan också det ljud 

som representeras av bokstaven (Lundberg, 2007 s.7). 

 

2.2.2 TRAS 

 

TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) är ett testmaterial som är utformat i 

Norge (Espenakk et al. 2004). Materialet kom till efter att en projektgrupp undersökt 

hur förskollärare tidigt uppmärksammar eventuella brister i barns språkutveckling 

samt hur pedagogerna arbetar för att det ska ske en positiv utveckling. 

Projektgruppen fann att förskolan i stort saknade rutiner för att systematiskt 

kartlägga barns behov av språkligt stöd. TRAS är utformat för att bedöma barnets 

språkförståelse, hur barnet bygger meningar, uttalar ord, barnets ordförråd samt 

barnets språkliga medvetenhet. TRAS kartlägger också barnets förmåga att samspela 

och kommunicera med hjälp av sitt språk. TRAS är uppbyggt på så sätt att det 

registrerar barnets språkliga utveckling i tre steg: har barnet utvecklat en färdighet, är 

det mitt uppe i att utveckla en färdighet eller har det ännu inte börjat utveckla en 

färdighet? Med hjälp av materialet går det att få en uppfattning om barnets språkliga 

utveckling under en längre tid samt om barnet behöver stöd inom något område 

(Espenakk et al. 2004). 

 

2.3 Språkutvecklande miljö 

Lundberg och Høien (1991) samt Høien och Lundberg (2013) förmedlar tydligt att 

barns möjligheter till att utveckla en god läsförmåga är starkt beroende av en miljö 

som stimulerar barnets fonologiska medvetenhet. En miljö som innebär högläsning 

av sagoböcker, där utbudet av papper, pennor och böcker är stort och där vuxna och 

äldre kamrater agerar som språkliga ledare. Lundberg (2007) betonar hur viktig 

högläsningen är för att utveckla barnets ordförråd. Genom högläsningen får barnet 

erfara ett språk som inte sker i de vardagliga samtalen. Det är dock viktigt att 

tillsammans med barnet reflektera över vad som står i boken, inte bara förutsätta att 

barnet har hört och förstått vad det har fått uppläst. Barnets språk- och 

begreppsutveckling stimuleras betydligt mer då det sker samtal runt sagan eller 

berättelsen. Barnet får då en chans att i samspel med den som har läst dra paralleller 
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till sig själv och sin egen verklighet och erfarenhet (Lundberg, 2007). Vygotskij 

menar att språket är ett kommunikationsmedel som överförs genom ett socialt 

sammanhang. Språket gör det möjligt att förvärva många olika färdigheter, såväl 

högre former av lärande som problemlösning (Säljö, 2000; Vygotskij 1934). 

 

2.3.1 Pedagogers kunskap och förhållningssätt 

 

Pedagogers kunskap och förhållningssätt är av stor betydelse för barnets 

kunskapsutveckling. (Crim et al., 2008; Eriksen Hagtvet, 2007). Eriksen Hagtvet 

(2007) betonar hur en vuxen som möter barns lust att lära med nyfikenhet och 

intresse är avgörande för hur barnets kunskapsutveckling blir. Crim et al. (2008) 

framhäver hur viktigt det är att pedagoger i förskolan har en grundläggande kunskap 

i barns språkutveckling samt kunskap i hur de pedagogiskt stödjer barns fonologiska 

utveckling då fonologisk medvetenhet är avgörande för läs och skrivutvecklingen. 

Författarna frågar sig dock om pedagoger i förskolan faktiskt har kunskap till att 

stödja barns språkliga färdigheter för en gynnsam, kommande läs och 

skrivutveckling. De menar att pedagogers förståelse för uppgiften och kunskap i 

ämnet är avgörande för hur barn kommer att utveckla sina läs och skrivfärdigheter. 

Crims et al. (2008) studie visar att pedagoger i förskolan har en stark vilja och en 

ambition att arbeta med fonologisk medvetenhet i den pedagogiska verksamheten 

med barnen. Det visade sig dock stanna vid vilja och ambition. Kunskap om hur 

arbetet ska utföras saknas. Även Lundberg och Høien (1991) konstaterar att 

pedagogers kunskap om grundläggande språkegenskaper för en kommande god 

läsförmåga är bristfälliga.  

 

2.3.2 Hemmets miljö  

 

Det finns två betydande grundstenar till barns språkinlärning och 

kunskapsutveckling, familjen och skolan, där familjen anses vara den mest 

betydelsebärande då den finns närvarande hela livet. Barn som lever i familjer med 

låg inkomst eller social utsatthet saknar, oftare än andra barn, en väl utvecklad 

språklig förmåga (Sheridan et al., 2011). Barn som får svårigheter med sin läs- och 
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skrivinlärning växer ofta upp i hem där även föräldrarna har begränsade läs- och 

skrivfärdigheter. Skolan har ett viktigt uppdrag att tidigt fånga upp barn i denna 

riskgrupp samt ge både barn och vårdnadshavare det stöd som krävs (Snow, Burns & 

Griffin, 1998). Kahmi och Catts (2005) använder begreppet litterär socialisation där 

de menar att uppväxtmiljön påverkar barns relation till läsande och skrivande. De 

barn som omges av skriftspråk och får uppleva högläsning får en god relation till 

litteratur och får därmed lättare med läs- och skrivinlärning. Genom föräldrarnas 

läsande ser barnet att det är viktigt. De barn som inte har de fördelarna får det 

svårare. Sheridans et al. (2011) studie visar att pedagoger ser att barnens läs- och 

skrivförmåga och kunskapsutveckling ökar då pedagoger och föräldrar arbetar tätt 

tillsammans. Fast (2007) skriver att barn först och främst socialiseras in i 

skriftspråket genom sina föräldrar, syskon och närstående och att detta påverkar barn 

tidigt i livet. Vidare påtalar hon att hem och förskola tidigare avråddes från att 

försöka lära barn läsa och skriva. De uppmanades av skolan att inte ens svara på 

barns tankar och funderingar kring bokstäver då det fanns en rädsla att barnen skulle 

lära sig fel. Det fanns också en rädsla över att barns motivation till fortsatt lärande 

skulle minska.  

 

2.3.3 Lek och lärande  

 

Gärdenfors (2010) betonar vikten av att barns lek tas på allvar. Leken kan ses som en 

livsnödvändighet för barn. När barn är trygga, friska och inte lever under stress så 

leker de. Leken ger barn möjlighet att få känna spänning, glädje och att få fantisera. 

Av tradition har lek och lärande setts som motpoler. Leken är barns arena där vuxna 

ska påverka så lite som möjligt. Likaså har lärandet varit något som måste vara 

tråkigt för att anses vara på riktigt. Inom nyare pedagogik betonas samspelet mellan 

lek och lärande, där lek och lärande integreras och ses som meningsskapande för 

barn. Leken ger barn en möjlighet att få förståelse för sig själv och sin omvärld vilket 

utvecklar självständighet och social förmåga. Barn kan i samspel med andra 

människor använda sitt känsloregister, träna sin inlevelseförmåga, fantasi och 

utveckla sin kreativitet (Gärdenfors, 2010). Herrlin, Frank och Ackesjö (2012) menar 

att leken betyder mycket för barns personliga utveckling. Leken bidrar till att barn 

utvecklar social kompetens och de övar sig på att skapa relationer till andra 
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människor. Genom leken får de också möjlighet att pröva regler, gränser, lösa 

konflikter samt att bearbeta upplevelser och erfarenheter. Gärdenfors (2010) betonar 

att leken ställer krav på barns kommunikativa förmåga, därmed blir den ett kraftfullt 

och underskattat redskap för lärande. Det blir då en fördel att väva samman lek och 

lärande. Då barn upplever att leken är på låtsas så är eventuella misslyckanden 

tillåtna. Under senare år har barns lek förändrats då TV och dator nu tar stor del av 

barns tid. Det är en form av lek som kan få negativa konsekvenser då barn blir 

mindre fysiskt aktiva vilket kan påverka hälsan. Eftersom fysisk aktivitet bidrar till 

kognitiv utveckling är detta alarmerande. Möjligheter finns till att införa leken som 

en bärande del i undervisningen på alla stadier genom till exempel utomhuslekar och 

rollspel. Herrlin, Frank och Ackesjö (2012) menar att leken bör utnyttjas medvetet 

som en metod för lärande. Leken blir på så sätt ett redskap där barns intressen och 

meningsskapande utnyttjas i undervisningen.  

 

Herrlin, Frank och Ackesjö (2012) menar att det är pedagogens uppgift att betona för 

barn att det sker ett lärande när de leker. Pedagogen måste också ha ett medvetet 

förhållningssätt och vara en aktiv förebild i leken samt medvetandegöra barnen om 

vilket lärande som sker. Pedagogens närvaro gör att barn utmanas till att ta ett steg 

längre i det egna lärandet än vad de hade gjort på egen hand. Detta går att koppla till 

Vygotskijs proximala utvecklingszon och till att undervisning är en förutsättning för 

lärande (Säljö, 2000; Vygotskij, 1934). 

 

2.4 Motivation och självbild 

Taube (2007) framhäver att människans självbild inte är medfödd, den kommer av 

erfarenheter och händelser. Den kan påverkas och ändras hela livet. Hur självbilden 

utvecklas står i stark relation till hur vi blir bemötta och hur, för oss, viktiga personer 

värderar det vi gör. Sexåringen som kommer till skolan har redan massor av 

erfarenheter som format dess självbild. Hur läraren möter barnet och dess lust att lära 

är avgörande för hur barnet ska lyckas med all den kunskap det står inför. För en del 

barn är läsandet så mycket svårare än vad det väntat sig och upplevelser av att gång 

på gång misslyckas kan ta hårt på barnets självförtroende och motivationen blir 

svagare och svagare. För dessa barn är det mycket viktigt att vuxna i barnets närhet 
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ser de små framstegen och gör dem till stora framgångar för att barnet inte skall 

känna en känsla av hopplöshet (Taube, 2007).  

 

Motivation när det gäller inlärning handlar om både yttre och inre faktorer. De inre 

handlar om hur individen ser på det som den ska lära sig, hur den ser på sig själv som 

lärande individ samt hur den ser på möjligheterna att nå målet. De yttre faktorerna 

handlar om lärare, föräldrar och kamraters förväntningar. Pedagogers uppgift är 

således inte enbart att lära ut utan även att få barnet att tro på sin egen förmåga att 

lyckas (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012; Taube, 2007). Gärdenfors (2010) skiljer 

också på inre och yttre motivation. Den inre motivationen handlar om den egna 

drivkraften och intressen. Han menar att det är den specifika aktiviteten som ger 

individen tillfredställelse. Den yttre motivationen kommer från individens omgivning 

och det kan handla om straff, belöning, löften eller erbjudanden som kommer från 

omgivningen. Han kopplar detta till informellt och formellt lärande där det 

informella lärandet bygger på inre motivation och det formella bygger på yttre 

motivation. Det informella lärandet kan därmed kopplas till att barnet lär genom lust 

och vilja medan det formella lärandet kan handla om att barnet lär sig genom tvång, 

till exempel för att leva upp till betygssystemet. För att barnet skall bygga upp en 

inre motivation krävs att barnet förstår vad de ska lära sig. Förståelsen kan sedan öka 

viljan till ett fortsatt lärande. När barnet inte förstår finns en stor risk att frustration 

uppstår och det kan leda till att den inre motivationen minskar eller försvinner helt. 

Jenner (2004) beskriver likt Gärdenfors (2010) inre motivation som den egna 

individens inre vilja. Yttre motivation kan vara belöningar eller omgivningens 

förväntningar på individen. Därtill lyfter Jenner (2004) en tredje aspekt som innebär 

att den yttre och inre motivationen samverkar och är sammankopplad med individens 

självförtroende. Självförtroendet blir påverkat beroende på om individen lyckas eller 

misslyckas med uppgiften.  

 

Hur barnet ser på uppgiften/målet påverkas av tre faktorer: är målet nåbart, är det 

värt att försöka nå målet samt går det att lyckas med uppgiften. Pedagogens uppgift 

är att reglera målen och göra dem realistiska så att barnet inte misslyckas. Det är 

viktigare att se de små framstegen än att komma till målet så snabbt som möjligt. 

Pedagogen har ytterligare en viktig uppgift, nämligen att möta barnet där den är i 

relation till dess tidigare erfarenheter och kunskap för att därifrån bygga vidare på 
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inlärning och motivation (Jenner, 2004). Självbild och motivation anses närbesläktat. 

Motivation har två sidor, en är att närma sig uppgifter och en annan att undvika dem. 

Ett sätt att lyckas är att ta sig an uppgiften eller att undvika aktiviteten där det finns 

risk att misslyckas (Swalander, 2009). Barnet kan se aktiviteten på olika sätt. Ett barn 

som är van vid att misslyckas kan se en uppgift som övermäktig och väljer då att inte 

ta sig an uppgiften i rädsla för att misslyckas eller bli besviken igen. Medan ett annat 

barn istället kan se uppgiften som en utmaning och tänka att jag klarar det om jag 

anstränger mig. Hur barnet ser på uppgiften hänger samman med barnets tidigare 

erfarenheter samt omgivningens förväntningar och förhållningssätt (Jenner, 2004). 

Att ha läs- och skrivsvårigheter påverkar självbilden negativt. Barn som har svårt 

med läsning upplever sig som ointelligenta (Swalander, 2009). Barn med dyslektiska 

svårigheter utvecklar i högre grad dålig självkänsla. Låg självkänsla består ofta upp i 

vuxen ålder. Vid tidig utredning och diagnostisering ökar möjligheterna för att 

individen i vuxen ålder ska utveckla en högre självkänsla. Det minskar den ängslan 

som svårigheterna leder till (SBU, 2014).  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att åskådliggöra vilken kunskap och medvetenhet pedagoger i 

förskola och förskoleklass har om barns språk-, läs- och skrivutveckling samt få en 

bild av hur pedagoger använder sig av sina kunskaper i det dagliga pedagogiska 

arbetet för att förebygga svårigheter och utveckla barns språk-, läs- och 

skrivfärdigheter. Ytterligare ett syfte är att belysa hur pedagoger ser att det språkliga 

pedagogiska arbetet skulle kunna utvecklas för att förhindra att barn hamnar i språk-, 

läs- och skrivsvårigheter. I relation till syftet ställs följande frågeställningar: 

 

 Hur arbetar pedagoger i förskola och förskoleklass för att förbygga och 

främja barns språk-, läs- och skrivfärdigheter? 

 

 Vilka förutsättningar anser pedagoger i förskola och förskoleklass att de har 

för att kunna främja barns språk-, läs- och skrivfärdigheter? 

 

 Vad ser pedagoger i förskola och förskoleklass för förbättringsområden i det 

pedagogiska arbetet för att främja barns språk-, läs- och skrivutveckling? 
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4 METOD  

4.1 Undersökningsmetod 

Studien är kvalitativ och utförd i form av semistrukturerade intervjuer. Med 

kvalitativa metoder går det att få förståelse för människors perspektiv. Intervjun är en 

av de metoder som snabbt ger svar på frågeställningar. Genom det personliga mötet 

kan den som intervjuar läsa av tonfall, gester och känslor. På så sätt kan svaren 

tolkas på ett djupare plan (Ahrne och Svensson, 2011). Valet av semistrukturerad 

intervju (Bryman, 2011) som metod gjorde det möjligt att ställa följdfrågor och 

förtydliga frågor för informanten.  

 

4.2 Urvalsgrupp 

Studien började med att en förfrågan skickades ut via mail till förskolechefer och 

rektorer i kommunala verksamheter i två olika kommuner. Förfrågan innehöll 

missivbrevet som beskrev syftet med undersökningen samt forskningsetiska 

principer (Se bilaga 1). Målgruppen var fyra pedagoger i förskolan som arbetar med 

barn i åldrarna fyra och fem samt fyra pedagoger i förskoleklass. Medvetet gjordes 

ett bortval av att skicka förfrågningar om att delta i studien till områden där 

flerspråkigheten är hög samt till förskolor och skolor som profileras sig som 

språkförskola/skola. Kommun A är större än kommun B. I kommun A finns 

förskolor och skolor både i staden och på landsbygden. I kommun A sändes 

förfrågan till åtta förskolechefer som sammantaget hade ett ansvar för 18 

förskolenheter samt fem rektorer som sammantaget ansvarade för sju skolor. I 

kommun B ligger samtliga förskolor och skolor på landsbygden. Där skickades 

förfrågan till en förskolechef med ansvar för fem förskolenheter samt till två rektorer 

med ansvar för fyra skolor. Från början var avsikten att utesluta pedagoger i 

skolområden där vi haft eller har en yrkesmässig anknytning. Efter två veckor hade 

endast tre pedagoger svarat att de var intresserade av att delta i studien, två i 

kommun B och en i kommun A. Då ändrades den ursprungliga tanken. Målgruppen 

utvidgades till pedagoger i privata förskolenheter och skolor samt till områden där 

personlig anknytning fanns på något sätt. Förfrågan sändes även till en pedagog i en 

tredje kommun, kommun C som är en stor kommun med förskolor både i staden och 
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på landsbygden. I detta skede valdes telefonkontakt istället för enbart mail. Vi har 

intervjuat sammanlagt åtta pedagoger, fyra i förskolan och fyra i förskoleklass. De 

intervjuade pedagogerna i förskoleklass arbetade samtliga i kommunal verksamhet i 

kommun A och B. Två av pedagogerna i förskolan arbetade i privat verksamhet i 

kommun A, en i kommunal verksamhet i kommun B och en i kommunal verksamhet 

i kommun C. Sex av pedagogerna var utbildade förskollärare och två var utbildade 

lärare i de tidiga åren. Yrkeserfarenheten hos de intervjuade pedagogerna är mellan 5 

och 40 år. Flertalet av pedagogerna hade påbyggnadsutbildningar.  

4.3 Genomförande  

Studien började med att en pilotintervju utfördes på två pedagoger. Pedagogerna fick 

även läsa syfte och frågeställningar. Efter utförd pilotstudie ändrades en fråga i 

enlighet med pilotens synpunkt. Åtta pedagoger har intervjuats, intervjuerna delades 

upp sinsemellan. Sju av åtta intervjuer har genomförts på pedagogernas arbetsplatser, 

den åttonde genomfördes i hemmiljö. Samtliga intervjuer är genomförda i en lugn 

miljö utan yttre störande moment eller tidspress.  Efter medgivande från pedagogerna 

spelades intervjuerna in. Intervjuerna har i tid tagit allt mellan 17 och 41 minuter. 

Intervjuguiden innehöll 13 frågor (Se bilaga 2). Fråga 1-3 handlade om urvalsgrupp. 

Fråga 4-9 handlade om pedagogernas kunskap om barns språk, läs- och 

skrivutveckling samt hur kunskaperna används. Fråga 10 handlade om hur stödet 

från andra professioner upplevs samt hur det skulle kunna se ut. Fråga 11-13 

handlade om vad pedagogen ansåg var viktigt att 6-åringen har med sig från förskola 

till förskoleklass vad gäller språkliga färdigheter samt om pedagogen har någon 

vision om hur det språkliga arbetet skulle kunna se ut för att främja barns språk-, läs- 

och skrivutveckling.  

4.4 Databearbetning 

Efter utförda intervjuer transkriberades de, innehållet skrevs ner ordagrant. När 

transkriberingarna var utförda sammanfördes allas svar fråga för fråga. Svaren 

sammanställdes och kategoriserades efter i vilken verksamhet pedagogerna arbetade, 

förskola/förskoleklass, så är även resultatet framställt. Kategoriseringen synliggjorde 

teman/mönster i det empiriska materialet. Valet av att kategorisera på detta sätt 

grundar sig i att ge ett ökat skydd för informanterna. 
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4.5 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) har de fyra individskyddskraven använts: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 

missivbrevet (Se bilaga 1) informerades om samtliga krav. Detta sändes till alla 

förskolechefer och rektorer när sökandet efter informanter till studien startade. Vi 

säkerställde att alla fått missivbrevet vidarebefordrat till sig av sin chef innan 

intervjutillfället. De informanter som kontaktades via telefon fick läsa missivbrevet 

innan intervjun startade. Alla informanterna tillfrågades om de tillät att intervjun 

spelades in. Alla informanter försäkrades om att det empiriska materialet endast 

skulle användas för att transkriberas till skriven text i syfte att lättare kunna 

framställa ett resultat. Alla informanter godkände att intervjun spelades in.  

 

Informationskravet beaktades genom att missivbrevet (Se bilaga 1) noggrant 

informerade om studiens syfte. 

 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att informanten i missivbrevet (Se bilaga 1) 

tydligt informerades om att deltagande i studien är frivilligt och att pedagogen när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande utan motivering. 

 

Konfidentialitetskravet beaktades genom att informanten i missivbrevet (Se bilaga 1) 

informerades om att det empiriska materialet som framkommer vid intervjuerna 

förvaras otillgängligt för obehöriga samt att resultatet kommer att avidentifieras så 

att det inte går att koppla till enskilda individer, skolor, förskolor eller skolområden.  

 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att informanten i missivbrevet (Se bilaga 1) 

informerades om att allt empiriskt material endast kommer användas i studien.  
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5 RESULTAT 

I följande kapitel presenteras resultatet under rubrikerna: Språkligt arbete i förskola 

och förskoleklass, förutsättningar för språkligt arbete samt visioner för optimalt 

språkligt arbete. I de olika styckena presenteras resultatet från förskolans pedagoger 

först, följt av resultatet från förskoleklassens pedagoger. Alla åtta informanter är 

refererade och citerade.  

 

5.1 Språkligt arbete i förskola och förskoleklass 

Pedagogerna i förskolan betonade att språket tränas i vardagens alla situationer 

såsom vid måltider, påklädning och i leken. Det är inte bara samlingarna som är 

språkutvecklande menade de.  

 

Språket är ju det viktigaste och man tränar det ju överallt fast man 

kanske inte alltid är medveten om det. (Pedagog i förskolan) 

 

Förskolans pedagoger menade att det är viktigt att ge barnen tid att samtala i små 

grupper. De ansåg att smågrupper är en förutsättning för att alla barn ska komma till 

tals. 

Så som vi arbetar här så tycker vi att det är oerhört viktigt att varje barn 

får sin tid för att kunna prata och föra ett samtal tillsammans. Vi jobbar 

väldigt mycket i små grupper just för att vi tycker att det är så viktigt att 

kunna resonera och samtala. (Pedagog i förskolan) 

 

Pedagogernas uttrycker att förhållningssättet i det språkliga arbetet är viktigt, hur de 

talar och betonar ord och uttal. De ansåg också att den fysiska språkmiljön i 

förskolan skapar förutsättningar för utforskande genom tillgänglighet av visuellt och 

konkret material i form av bokstäver, bilder, böcker, pennor och papper. Kommun B 

och kommun C använde kartläggningsmaterialet TRAS för att tidigt upptäcka barns 

språkliga utvecklingsbehov.  

 

Det är ju inte så att det används för att sätta en stämpel på barnet. Vad 

är det vi ser egentligen, det är ju mer för oss. Vi ska få syn på vad det är 
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barnet har en svårighet i och vad är det vi ska hjälpa till med mest. Så 

det är ju mer för vår skull, det är ju ingenting som man gör mot barnet. 

(Pedagog i förskolan) 

 

I kommun A var detta inte vedertaget, där använde pedagogerna sin egen och 

arbetslagets kunskap för att upptäcka barns utvecklingsbehov.  

 

Först får man ju göra en observation så att man har lite kött på benen. 

Man kollar av lite, vilka ljud det är som fattas, hur han eller hon är 

begränsad i den dagliga leken. (Pedagog i förskolan) 

 

En av fyra pedagoger i förskolan nämnde Bornholmsmodellen som en bra metod att 

använda i det språkliga arbetet. Samtliga pedagoger berättade att de arbetar med 

munmotorik, rim, ramsor, sagor samt läser mycket med barnen. Någon använde 

rövarspråket och lek med nonsensord samt utförde övningar som tränade barnen på 

att urskilja och lyssna efter ljud.  

 

Pedagogerna i förskoleklassen påtalade att den språkliga förmågan är mycket viktig 

för den personliga utvecklingen och för skolutvecklingen. Likt uppfattningen från 

förskolans pedagoger menade de att lärandet bör vara lek och lustfyllt. 

 

Jag är förskollärare och vill vara förskollärare, jag vill arbeta efter 

förskolans metodik. Min målsättning är verkligen inte att lära ungarna 

att läsa, men de lär sig läsa, det kan jag säga, av sin egen drivkraft. Och 

jag tycker att det är jättespännande! (Pedagog i förskoleklass) 

 

TRAS och Fonolek lyftes fram som en viktig utgångspunkt för det fortsatta språkliga 

arbetet i kommun B. En pedagog i kommun A lyfte fram screening som en viktig 

utgångspunkt för att veta var det enskilda barnet befinner sig i språkutvecklingen.  

Pedagogerna i förskoleklassen tog hjälp av specialpedagog, logoped och elevhälsa 

för att stödja elevers språk, läs- och skrivutveckling. De nämnde små språkgrupper, 

många samtal, att ge barnen tid att befästa kunskaper samt att använda äldre barn 

som drar de yngre fram i lärprocessen som viktiga aspekter för språk, läs- och 

skrivutvecklingen. 
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Att man gör mycket lek runt det, det har jag upplevt att det har hjälpt. Vi 

lägger ut alla bokstäver på golvet och sedan hämtar ni saker. Hör ni det 

ljudet i den saken, i haj och i bil. Lägg saken på rätt bokstav och då 

hjälper ettorna till och så gör vi det tillsammans. De drar de här barnen 

som kanske är lite sena, de blir lite modeller för dem liksom. (Pedagog i 

förskoleklass) 

 

Leker du med en grupp barn och de är på olika språklig nivå så påverkar 

de ju också varandra för ”jag vet precis hur man skriver”. Så där har du 

ju också ett stort lärande mellan barnen som är jätteviktigt att de får 

utöva. Så leken har väldigt stor betydelse för den språkliga utvecklingen 

och att du som vuxen går in och ställer frågor, det är det som är hela vår 

profession. (Pedagog i förskoleklass) 

 

 

Till skillnad från förskolans pedagoger som påtalade språkutvecklingen i vardagliga 

situationer så nämnde förskoleklasspedagogerna att de dagligen arbetade strukturerat 

och planerat med det språkutvecklande arbetet. De använde sig av metoder som 

Bornholmsmodellen och material som Trulle och Språklust. De beskrev 

språksamlingar som enligt dessa metoder innehåller övningar som tränar korta och 

långa ord, betoning på ljuden- början/ mitten/ slutet, göra meningar, lyssna efter 

stavelser, spåra, lyssna, se och höra. De uppgav att det är viktigt att samtala om vad 

som händer och sker i vardagen och att samtala om innehåll i böcker vid högläsning. 

 

Vi tar upp orden och skriver dem, diskuterar dem, plockar ner dem, vad 

kan det betyda eller vad kan det komma ifrån. Att man hela tiden har ett, 

alltså barnens intresse för det där med orden och språket. (Pedagog i 

förskoleklass) 

 

I det stora hela förmedlade pedagogerna både i förskola och förskoleklass att de 

upplever att de har goda kunskaper för att generellt stödja barnens språk, läs och 

skrivutveckling. Flera av pedagogerna ansåg dock att de inte har kunskap att stödja 

barn i stora svårigheter. De ansåg att de behöver stöd från andra professioner såsom 

specialpedagog, logoped och talpedagog för att möta dessa barn. 
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Man skulle alltid vilja ha mer kunskap, man är väl aldrig nöjd (Pedagog 

i förskolan). 

 

När jag känner att det är en för stor försening och vi inte ser någon 

utveckling då måste jag ta hjälp utifrån och då börjar jag med 

specialpedagogen. Men jag tycker att jag absolut har goda kunskaper 

och erfarenheter att fixa det i det här skedet med de vanliga grupperna 

(Pedagog i förskoleklass). 

 

 

Förskolans pedagoger sa att de arbetar med individuella behov på gruppnivå. En av 

pedagogerna i förskoleklass nämnde att hon riktar sin undervisning mot individens 

behov på gruppnivå.  

 

Och så tänker jag att om man vet att man har ett barn som behöver 

träning med sin munmotorik och så, då gör man ju det i hela gruppen för 

det är ju inte dumt för de andra heller. Det är för honom men man gör 

det för alla. (Pedagog i förskoleklass) 

  

Övriga talade om enskilda stödinsatser av till exempel specialpedagog.  

 

5.1.1 Tänkbara orsaker till svårigheter 

 

Pedagogerna i förskolan angav följande tänkbara orsaker till språk-, läs- och 

skrivsvårigheter: finmotoriska svårigheter som kan påverka skrivande, att vuxna 

pratar bebisspråk, brist i språklig socialisation, dyslexi, fysiska åkommor som 

hörseln och för kort tungband. De påpekade också brister i den vardagliga 

kommunikationen, att vuxna inte lyssnar och bekräftar barn i samtalet.  

 

Har man liksom inte ett rikt språk runt sig så tror jag att det tar lite 

längre tid innan du kan utveckla ditt språk. (Pedagog i förskolan) 
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Pratar vi så mycket med varandra egentligen. Är det via I-pads eller 

datorn, sociala medier. När pratar eller samtalar vi? Barnen ska iväg på 

aktiviteter hit och aktiviteter dit, de bara skjutsas runt i ett system som, ja 

när ska man kommunicera då?(Pedagog i förskolan) 

 

Avsaknad av språklig medvetenhet i förskolan, språkförseningar, fysiska orsaker, 

avsaknad av naturlig dialog med andra människor, för mycket skärmtid, att inte ha 

blivit läst för samt svårt att uttala ljud kan vara tänkbara orsaker enligt pedagogerna i 

förskoleklass. En av pedagogerna angav att förskolan går för snabbt fram i arbetet 

med bokstäverna. Hon ansåg att barnen måste få rimma och leka med språket utan 

prestation.  

 

Samtalet är ju jätteviktigt men även högläsning, att man läser med 

barnet och inte bara för barnet, utan man diskuterar vad man läser och 

så hemma, det är ju jätteviktigt. (Pedagog i förskoleklass) 

 

En pedagog menade att bristande självförtroende kan vara en anledning till att barn 

tappar motivationen för att våga visa sin kunskap i grupp.  

 

Det är en rätt så stor självförtroendeknäck där, för barnen är så väl 

medvetna om att de inte kan. De jämför sig med de här snabba som bara 

ropar svaren rakt ut liksom. De får panik nästan. De lägger nästan ner. 

Jag har upplevt det genom åren att de lägger nästan ner för det är ingen 

idé att de försöker ens, andra hinner före. (Pedagog i förskoleklass) 

 

5.1.2 Viktiga erfarenheter att ha med sig in i förskoleklassen  

 

Under intervjuerna fick samtliga pedagoger frågan: Vilka språkliga färdigheter anser 

du är viktigt att barnet har med sig när det lämnar förskolan/ börjar förskoleklass? 

Pedagogerna i förskolan lyfter fram förmågor som att barnen bör vara språkligt 

medvetna, trygga, ha självförtroende, vara nyfikna, ha en god motorik, vara 

intresserade av språket och ha ett rikt ordförråd. En av pedagogerna sa: 
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Att du har den bakomliggande språkförståelsen, ordförståelsen, ordens 

betydelse. Sedan behöver du inte ha så mycket mer. Det handlar inte om 

bokstäver, det handlar inte om att läsa, det handlar inte om ljudandet ett 

smack. (Pedagog i förskolan) 

 

Flera av pedagogerna nämnde lust, nyfikenhet och glädje som viktiga aspekter.  

 

Sedan kan jag känna att jag hoppas att förskoleklassen förvaltar barnens 

kunskap. För jag tror som läget ser ut för många barn i dag, när de 

lämnar förskolan så kan de mycket mer än vad vi kunde när vi lämnade 

förskolan. Ljuda och lekskriva kanske jag började med i ettan, de gör de 

nu när de är 4 eller 5 år. Och det kan jag känna, att ibland är jag lite 

rädd liksom, för lite vibbar har vi fått från de förskoleklasserna som vi 

lämna till att ”då börjar vi med bokstaven A”. Och då kan jag känna att 

för fasen, barnet kan ju tio bokstäver redan, barnet skriver ju. Då känns 

det lite som att den glädjen som kanske finns försvinner ju, att de tappar 

all den där nyfikenheten. Att ta vid där barnen är. (Pedagog i förskolan) 

 

Förskoleklassens pedagoger svarar i stort samma som förskolans pedagoger 

angående viktiga förmågor. Några åsikter skiljer sig dock åt. Flera av 

förskoleklassens pedagoger svarar att det är bra om barnen kan sitta stilla och 

koncentrera sig. Två pedagoger har oberoende av varandra helt skilda åsikter om 

vikten av att kunna hålla penna rätt. Pedagogen i förskoleklass nämner exempel om 

vad som är viktigt vid övergången till förskoleklass: 

 

Och att barnen är förberedda alltså, vi pratar mycket om att hålla 

pennan och det är jättesvårt i dag med pennorna […] det är ytterst 

sällsynt att de håller pennan som de ska. Och jag har börjat fundera på 

om man börjar med tunna pennor för tidigt. Så det är något som jag har 

föreslagit för förskolorna, att använd gärna tjockare kritor. (Pedagog i 

förskoleklass) 

 

Pedagogen i förskolan var däremot av en helt annan åsikt: 
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…om vi gör det till något som man måste kunna, att man måste kunna 

hålla pennan på rätt sätt, och det tänker jag att man kanske inte måste 

för det kanske man lär sig när man är arton(med ironi). Då har de nog 

lärt sig hur man måste hålla för att kunna skriva. Jag tror att de kommer 

nog att klura ut det snarare än att vi är där och ändrar. Och jag kan 

känna att jag kan vara där och ge tipset, men jag skulle aldrig för mitt liv 

ta penna ur handen på barnen och försöka sätta den rätt. För då kan jag 

känna att det blir ett övergrepp på deras nyfikenhet på något vis och på 

deras utveckling. (Pedagog i förskolan) 

 

5.2 Förutsättningar för språkligt arbete 

Överlag så ansåg alla pedagogerna att de kontinuerligt får kompetensutveckling både 

individuellt och i arbetslagen, samtidigt som de önskar ännu mer kunskap. 

Återkommande påtalar alla pedagogerna att de saknar eller önskar mer tid både 

tillsammans med barnen i grupp och tillsammans med enskilda barn samt tid till 

planering av verksamheten. En pedagog i förskoleklass upplevde att fler och fler 

barn behöver individuellt stöd där logoped är inkopplad. 

 

Tiden kan vara svår att få till, oftast får man ta den under den fria leken 

och de barnen kanske behöver just den fria leken för att få dem att jobba 

lite extra eller att träna. (Pedagog i förskoleklass) 

 

5.2.1 Stöd i arbetslaget 

 

Pedagogerna i förskolan sa att de försökte hitta möjligheter till lösningar tillsammans 

i arbetslaget. Samtliga ansåg att det fanns goda kunskaper både enskilt och i 

arbetslaget för att stödja barns språk, läs- och skrivutveckling.  

Du har alltid någon att diskutera med, någon som kan mer än du själv 

inom just ett område då. (Pedagog i förskolan) 

 

Förskoleklassens pedagoger uttryckte likt förskolans pedagoger att arbetslagen har 

goda kunskaper men de nämner oftare att de får stöd från specialpedagog eller 
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speciallärare. En pedagog såg en vinst med att arbeta på en liten skola då hon ansåg 

att samarbetet stärker den gemensamma kunskapen. 

 

Det är ju där alla är, väl införstådda med att det börjar där, med språket 

och lek och ljuden. (Pedagog i förskolan) 

 

5.2.2 Stöd från andra professioner 

 

Förskolan uppgav att de har stöd från logoped från landstinget. De uppgav också att 

de har stöd från logoped, talpedagog, specialpedagog och psykolog från centralt 

placerat stödteam. De privata enheterna hade endast stöd från det centrala stödteamet 

medan de kommunala hade stöd av både specialpedagog, knuten till den egna 

enheten, och det centrala stödteamet. En pedagog nämnde Specialpedagogiska 

skolmyndigheten som både en tillgång och en outnyttjad resurs. Två pedagoger 

önskade kontinuerligt stöd av specialpedagog med språk och talträning. 

 

Då får man lite kött på benen och lite feedback på att vi faktiskt jobbar 

rätt så bra, eller det här behöver ni tänka på. Det är jätteviktigt för oss 

personal att få den hjälpen. Man hade önskat att det hade varit lite mer 

kontinuerligt kanske. (Pedagog i förskolan) 

 

Även förskoleklassens pedagoger nämnde stödteams specialpedagog och logoped 

som en stödjande resurs. Alla fyra pedagogerna uppgav att de hade tillgång till 

speciallärare och specialpedagog på skolan. De påtalade att de önskade mer av 

specialpedagogens/lärarens tid.  

 

Vi har god hjälp utav speciallärare, vi skulle önska ännu mer tid såklart. 

Inte som individinriktat utan kanske som förebyggande. (Pedagog i 

förskloklass 

 

En pedagog nämnde att hon såg rektorn som pedagogisk ledare. Hon ansåg det som 

viktigt att rektorn förmedlade nya rön och ny forskning till arbetslaget. En annan 

pedagog talade om att hon såg bristen på antalet logopeder som ett bekymmer. Hon 
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upplevde att stödteamets logopeder inte hinner med att stödja behoven som finns på 

skolorna. Detta sågs som en konsekvens av att barnen skrivs ut från landstingets 

logopedmottagning när de börjar förskoleklass. 

 

5.2.3 Föräldrarnas roll 

 

Förskolans pedagoger påtalade att samarbetet med föräldrarna är mycket viktigt, att 

de görs delaktiga och medvetna om förskolans språkliga arbete. Särskilt viktigt 

ansågs det vara då barn var i någon form av svårighet. Två pedagoger i förskolan sa 

att de upplever att föräldrar stressar och vill att förskolan ska arbeta mer med 

bokstavsinlärning och läsning. Samt att det finns en prestige mellan föräldrar vars 

barn befinner sig olika långt i sin språkliga utveckling. 

  

Att lugna ner lite. Det är lite kunskapshets och barnen är inte alltid redo 

att sitta och rabbla alla bokstäverna om det inte finnas något intresse. 

Då är det ju helt meningslöst. (Pedagog i förskolan) 

 

Även pedagogerna i förskoleklass lyfte fram vikten av tidigt samarbete med 

föräldrarna. Flera av dem nämner att biblioteket är en viktig tillgång. Pedagogerna 

uttrycker att de noga påtalar för föräldrarna vikten av att läsa för sina barn. Flera av 

pedagogerna uttrycker oro över att barn tillbringar mycket tid vid olika sorters 

skärmar i hemmet och att de viktiga samtalen i vardagen kommer på undantag.  

 

Sedan kan man ju fundera idag om det är mycket envägskommunikation 

för barn, att de inte får den naturliga diskussionen, det naturliga språket 

hemma där man nyanserar mycket. För barn är ju lite utlämnade åt TV, 

dator och lärplattor. Det är klart, det blir ju inte en kommunikation så vi 

är väl lite svältfödda på det tror jag. Föräldrar hinner ju göra mindre 

och mindre, det är ju där språket utvecklas, via kommunikation, och när 

det blir brister där, så klart att det kommer att påverka och absolut i 

förlängningen ge svårigheter naturligtvis. (Pedagog i förskoleklass) 

 



 

33 

 

En pedagog i förskolan kopplade barns skärmtid till minskad kreativitet och fantasi 

och att de egenskaperna är en viktig förutsättning för att kunna lära. Hon uttryckte en 

oro över att barnen inte får grunderna med sig från förskolan och skoltiden. Hon såg 

en risk med att förskola och skola tappar barnen någonstans på vägen i ett långt 

perspektiv. 

 

5.3 Visioner för ett optimalt språkarbete 

Pedagogerna i förskolan önskade att fantasi och glädje ska styra det språkliga arbetet. 

De önskar mindre grupper som i en förlängning ger ökad tid till enskilda barn. Två 

pedagoger uttrycker att de inte vill säga nej till barnen.  

 

I den bästa av världar så hade vi ju velat följa varje barn, som när de får 

en input med sagokorten. När de kommer och ber ” kan vi göra det här” 

så vill jag inte ha tillfällen där jag måste säga ” tyvärr jag kan inte 

hjälpa dig med det nu” Utan att man istället kan säga ” Självklart kan 

jag det”. Men där är vi kanske inte riktigt och jag vet inte om vi hamnar 

där heller men i den mån det går så ska det vara JA på de frågorna eller 

inbjudningarna från barnen. (Pedagog i förskolan) 

 

Pedagogerna i förskoleklassen uttryckte att de ville ha mer tid till barnen. En 

pedagog önskade också mer samarbete med skolan för att få en gynnsam övergång. 

Hon framförde en önskan om att skolan bygger vidare på barnens lust och redan 

förvärvade kunskaper. En pedagog ville ha mer inspiration från andra skolor. Två 

pedagoger framhåller starkt att skolan måste bygga en fysisk kommunikativ miljö 

som ser till helheten, språk, motorik och känslor. Men även att skolan bygger upp 

barns självförtroende genom att ge dem tid utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Och även tänker jag vad det gäller att utvecklas som människa. I hela 

känslobiten har vi massor av språk, när det gäller känslor, hur man är, 

konflikter, ja allting. Jag känner att man behöver göra även den fysiska 

miljön kommunikativ. Det blir viktigt att du har en mottagare för det du 

gör. (Pedagog i förskoleklass) 
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6 DISKUSSION OCH ANALYS 

I detta kapitel diskuteras för- och nackdelar med studiens metod.  Därpå följer analys 

och diskussion av studiens resultat.  

6.1 Metoddiskussion 

Att hitta informanter till studien var i början svårt. Det kan tänkas bero på att vi hade 

för höga krav på urvalet då vi från början inte ville ha en personlig koppling till 

informanterna. Vi anser det vara lättare att vara objektiv då det inte finns en 

personlig relation mellan informant och den som utför intervjun.  En annan tänkbar 

bidragande orsak till att det var svårt att hitta informanter kan vara att tiden för 

studien låg under försommaren då förskolans och skolans verksamheter har en hög 

arbetsbelastning. Från början valde vi att skicka e-mail till kommunala 

förskolechefer och rektorer. Intresset att delta i studien var lågt och då valde vi 

istället att ta en personlig kontakt via telefon. Vi fick ett ökat intresse för deltagande 

efter telefonkontakt med rektorer och förskolechefer. Det kan tänkas vara mer 

motiverande att vilja delta då syftet med studien förklaras personligen. Samtidigt kan 

det vara svårare att säga nej vid personlig kontakt. Vidare gjordes ett medvetet 

bortval av skolområden där flerspråkigheten är mycket hög, (över 95 %). Skolverket 

(2013) påtalar att i barngrupper där flerspråkigheten är hög krävs större medvetenhet 

och annan kunskap hos pedagogerna i förhållande till barngrupper där svenska 

språket dominerar. I relation till ovanstående skulle resultatet kunna bli missvisande 

då vi söker en bild av förskolans och förskoleklassens arbete för att förebygga språk-. 

läs- och skrivsvårigheter där flerspråkighet finns som ett naturligt inslag. Förskolor 

och skolor med språkprofil valdes bort av samma anledning. 

 

Då intervjufrågorna testades på piloterna ökade sannolikheten att få svar på 

forskningsfrågorna. Validiteten säkerställs på så sätt. Det vill säga, frågorna prövas 

där avsikten är att höja säkerheten för att intervjufrågorna ska möta syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 1991). Vår upplevelse av alla 

åtta intervjuer är att stämningen var lugn och avslappnad. Detta kan ha bidragit till 

att pedagogerna lätt kunde beskriva sin verksamhet vilket gav oss ett omfattande 

resultat. För att få en tydlig insyn i varandras intervjuer så valdes till en början att 

transkribera tillsammans, den som intervjuat läste upp intervjun och den andra av oss 
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skrev ner samtalet. Detta sågs som en stor vinst, tyvärr fick arbetssättet överges på 

grund av tidsbrist och vi fick istället övergå till att utföra transkriberingarna var för 

sig. Valet av att inte kategorisera resultatet efter enskilda informanter har flera 

anledningar. En av anledningarna är ett ökat individskydd då två av kommunerna är 

relativt små. Ytterligare en anledning är att svaren från pedagogerna i förskolan är i 

huvudsak samstämmiga, samma mönster finns hos pedagogerna i förskoleklass. En 

sista anledning är att resultatet i relation till forskningsfrågorna inte bygger på att 

undersöka hur varje enskild pedagog arbetar. Det vi söker är en bild av hur det 

språkliga arbetet bedrivs generellt i förskola och förskoleklass. Vår studie är dock 

inte i så stor omfattning att det går att generalisera resultatet. 

6.2 Analys och diskussion av resultat 

Analys och diskussion av resultat är uppdelat under rubrikerna: Förebygga och 

främja språk-, läs- och skrivfärdigheter, pedagogiska förutsättningar för att främja 

språk-, läs- och skrivfärdigheter samt förbättringsområden för att främja språk-, läs- 

och skrivutveckling. 

 

6.2.1 Förebygga och främja språk-, läs- och skrivfärdigheter 

 

Känslan är att pedagogerna som deltagit i studien är väl medvetna om hur de bör 

arbeta med språket och vi upplever deras kompetens som hög. De använder dock inte 

de vedertagna begreppen som sammanfattar språklig medvetenhet: fonologisk-, 

morfologisk-. syntaktisk-, pragmatisk- och semantisk medvetenhet (Alatalo, 2011; 

Kamhi & Catts, 2011). Den fonologiska medvetenheten anses enligt forskningen 

vara den mest betydelsefulla för den tidiga läs- och skrivutvecklingen (Arnqvist, 

2009; Carlström, 2010; Lundberg, 2007). Resultatet visar tydligt att pedagogerna på 

olika sätt arbetar mer eller mindre med de olika delarna som innefattar språklig 

medvetenhet. Vidare visar resultaten på att förskolan fokuserar på språket som 

kommunikation under hela dagen. Det faller sig naturligt med tanke på barnens ålder 

där den verbala kommunikationen är i fokus. Alatalo (2011) påtalar vikten av att 

barn tidigt i livet får öva på språklig medvetenhet tillsammans med andra människor. 

Detta stämmer överens med Vygotskijs (1934) teori om den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2000; Vygotskij, 1934). Strukturerade språksamlingar 
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förkommer i förskolan men inte i samma utsträckning som i förskoleklassen. 

Förskoleklassen arbetar mer kontinuerligt med strukturerade språkliga aktiviteter. I 

resultatet har vi uppmärksammat att pedagogerna i förskolan generellt talar om 

aktiviteter som rim, ramsor, sagor och sånger, vilket fångar in många delar i den 

språkliga medvetenheten och främjar språk-, läs- och skrivutvecklingen. Alatalo 

(2011) och Kamhi och Catts (2011) påtalar hur viktig den språkliga medvetenheten 

är för läs-, och skrivutvecklingen. Barn som har svårigheter att utveckla den 

språkliga medvetenheten gynnas särskilt genom rim, ramsor och sånger (Bruce, 

2009). Det framgår inte tydligt från pedagogerna i förskolan att de arbetar med 

språklig medvetenhet för att främja barns kommande läs-, och skrivutveckling men 

våra resultat och våra reflektioner pekar på att förskolans arbete bygger på språklig 

medvetenhet. Pedagogerna i förskoleklassen nämner att de arbetar med strukturerade 

metoder som Bornholmsmodellen och material som Trulle och Språklust. Lundberg 

(2007) menar att ett barn som får tillgång till Bornholmsmodellens alla delar 

utvecklar en god grund för kommande läs-, och skrivutveckling. Alatalo (2011), 

Bruce (2009) och Tornéus (1986) påtalar att språket har både form och innehåll och 

att barnet behöver utveckla förståelse för detta. En förståelse för språkets form är 

viktigt för läs- och skrivutvecklingen. Utifrån våra resultat drar vi slutsatsen att det 

ligger mer medveten fokus på språkets innehåll (semantik) och hur språket används 

(pragmatik) i förskolan medan förskoleklassen fokuserar mer på språkets form 

(fonologi och morfologi). Den syntaktiska utvecklingen sker ofta oreflekterat i de 

åldrarna som vi har inriktat oss på (Tornéus, 1986), vilket innebär att den 

utvecklingen sker i både förskola och förskoleklass.  

 

Eftersom förskoleklassen finns naturligt placerad i skolans värld torde det vara så att 

de medvetna läs och skrivförberedenade aktiviteterna får ett större utrymme än i 

förskolan. De strukturerade metoderna kan tänkas bli ett redskap som hjälper 

pedagogerna att utveckla en högre kunskap om vad som är viktigt i det språk-, läs- 

och skrivförberedande arbetet. Vår upplevelse av att förskolans pedagoger i mindre 

utsträckning arbetar med strukturerade modeller kan tänkas ligga i att förskolan 

arbetar efter Lpfö98 (Skolverket 2011) som bygger på att förskolan har strävansmål. 

Dessa mål innebär att alla barn skall erbjudas aktiviteter som främjar deras 

utveckling. Vi kopplar förskolans mål till Gärdenfors (2010) teori om det informella 

lärandet där lust och vilja skapar barnets inre motivation. Förskoleklassen styrs av 
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Lgr11 (Skolverket 2011) vilken beskriver att förskoleklassen ska arbeta mot mål som 

ska vara uppnådda i årskurs 3. Således kan även denna målformulering höra ihop 

med Gärdenfors (2010) teori om det formella lärandet och den yttre motivationen där 

barn i svårigheter skulle kunna uppleva lärandet kravfyllt.  Uppnåendemålen blir då 

mer tvingande än strävansmålen. Jenner (2004) går i linje med Gärdenfors (2010)  

angående inre och yttre motivation. Jenner (2004) lyfter även självförtroende som en 

viktig del i barns lärande. Vår erfarenhet är att det händer något med barnens 

motivation när de träder in i skolans värld. Barnets redan förvärvade kunskap avgör 

hur inträdet i skolan blir. De barn som har en god grund att stå på vågar ta sig an nya 

utmaningar medan de som upplevt misslyckanden drar sig undan. De har redan fått 

en uppfattning om att de inte kan. Självförtroendet och motivationen påverkas då 

negativt. Vår uppfattning understödjs av Jenner (2004) och Swalander (2009).  En 

pedagog i förskoleklass uttrycker sina upplevelser av att barn som inte kan ger upp 

och inte ens försöker. Hon beskriver det som en stor självförtroendeknäck. 

Swalander (2009) och SBU (2014) hävdar att barn i svårigheter ofta utvecklar låg 

självkänsla och en negativ självbild. Något som hänger med upp i vuxen ålder.  

 

Vår erfarenhet är att förskolan i dag inte arbetar med strukturerade språklekar i den 

utsträckningen som gjordes tidigare. Våra resultat visar att pedagogerna i förskolan 

fokuserar mycket på det dagliga samtalet och dialogen i vardagens alla situationer. 

Detta skulle kunna härledas till Lpfö98 (Skolverket, 2011), som revideras år 2010, 

där det inte tydligt står angivet att förskolan skall arbeta med språklig medvetenhet. 

Vår känsla är att det strukturerade arbetet med språket har kommit på undantag på 

bekostnad av nya influenser som naturvetenskap, teknik och matematik, vilka vi på 

intet sätt nedvärderar. Pedagogerna i förskolan utesluter inte språket men 

strukturerade språkliga aktiviteter riskerar att komma till korta. Vi anser att språklig 

medvetenhet bör ses som ett naturligt och självklart inslag i arbetet med läroplanens 

alla delar. Förskolans arbetssätt går idag ut på att ta till vara på barns nyfikenhet och 

frågor som dyker upp i vardagliga situationer. Detta kan kopplas till det viktiga 

vardagliga samtalet som en pedagog nämnde. Pedagogerna erbjuder aktiviteter i 

enlighet med läroplanen och deltagandet är ofta frivilligt. Det kan då finnas en risk 

att de barn som har svårigheter försvinner i mängden då de systematiskt kan dra sig 

undan språkliga aktiviteter som kan upplevas svåra och obegripliga. Det ta kan på 

sikt innebära att barnet får större svårigheter att tillägna sig kunskaper som har stor 
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betydelse för hur deras kommande läs- och skrivfärdigheter utvecklas. Jenner (2004) 

och Swalander (2009) betonar hur viktigt det är att individen får känna känslan av att 

lyckas för att våga delta och våga ta sig an nya uppgifter. Flera av pedagogerna i 

förskolan uppger stora barngrupper som ett bekymmer. De stora barngrupperna kan 

leda till att det blir svårt att upptäcka barn som befinner sig i riskzonen för att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter. Hur kan vi uppmärksamma dessa barn innan de 

får uppleva känslan av misslyckande? 

 

Två av tre kommuner i denna studie använder kartläggningsmetoden TRAS 

(Espenakk et al., 2004) för att tidigt upptäcka vilka språkliga förmågor barnet 

behöver utveckla. I den tredje kommunen använder pedagogerna sig av sin kunskap 

och sina observationer för att upptäcka barn som har språkliga svårigheter. Även här 

kan det tänkas vara så att de stora barngrupperna påverkar och det blir då extra 

viktigt att pedagogerna har den kunskap som krävs för att tidigt upptäcka barn som 

behöver stöd i sin språkutveckling för att förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. 

Går det att förlita sig på att alla pedagoger har den kunskap som krävs? Enligt Crims 

et al. (2008) och Lundberg och Høien (1991) saknar pedagoger i allmänhet de 

grundläggande kunskaper som behövs för att möta barn i behov av språkligt stöd. 

Det finns en fara i att barn som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter kan 

passera hela förskolan utan att bli upptäckta. SBU (2014) påtalar vikten av att tidigt 

kartlägga och diagnostisera barn för att individen ska undvika misslyckanden som på 

sikt ofta leder till låg självkänsla. Rapporten visar också att det finns vetenskapligt 

belägg för att dyslexi går att förutsäga före skolstart. Kartläggning redan i förskolan 

kan enligt SBU (2014) ses som ett hjälpmedel för att tidigt upptäcka när insatser blir 

nödvändiga. Även Elbro (2009) menar att insatser redan i förskolan har stor 

betydelse i det förebyggande arbetet för läs- och skrivsvårigheter. Vår uppfattning är 

att kartläggningsmaterial, liknande TRAS, vars resultat används korrekt gynnar barns 

språkliga utveckling. Vi anser dock att kartläggning endast ska ske då barn upplevs 

behöva extra stöd i sin språkutveckling. En pedagog i förskolan uttryckte sin syn på 

kartläggning enligt följande: 

 

 Det är ju inte så att det används för att sätta en stämpel på barnet. Vad 

är det vi ser egentligen, det är ju mer för oss. Vi ska få syn på vad det är 
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barnet har en svårighet i och vad är det vi ska hjälpa till med mest. Så 

det är ju mer för vår skull, det är ju ingenting som man gör mot barnet. 

 

Kartläggningsmetoder som till exempel TRAS kan, likt strukturerade modeller som 

Bornholmsmodellen, bidra till att pedagoger blir mer uppmärksamma på viktiga 

delar i barnets språkutveckling.  Kamhi & Catts (2011) påtalar att barn som riskerar 

att hamna i läs-, och skrivsvårigheter lätt kan upptäckas. Här tänker vi att 

kartläggning kan vara ett pedagogiskt redskap i syfte att tidigt upptäcka och göra 

tidiga insatser för barn i riskzonen.  

 

Studiens resultat stämmer inte helt överens med den generella uppfattning vi har om 

vilka kunskaper pedagoger besitter för att utföra förebyggande arbete i språklig 

medvetenhet. Pedagogerna som ingått i studien är engagerade och intresserade av sitt 

arbete och av barns språk-, läs- och skrivutveckling. Intresset gör i sin tur att 

pedagogerna söker ny kunskap vilket visar sig i att flera av pedagogerna har 

kompetensutvecklat sig inom området. De anser sig ha goda kunskaper, förutom då 

barn har stora svårigheter, samtidigt som de vill utvecklas ytterligare inom barns 

språk-, läs- och skrivutveckling. Viljan att förkovra sig är något vi ser som en god 

egenskap samtidigt som vi upplever att pedagogerna är självkritiska. Då barn har ett 

stort behov av språkligt stöd ligger det inte alltid i pedagogerna profession att själva 

ge lämpligt stöd. Där ska logoped, speciallärare och specialpedagog träda in för att 

stödja. Crims et al. (2008) samt Lundberg och Høien (1991) menar att pedagoger har 

en stark vilja och en ambition att arbeta med språklig medvetenhet men att kunskap i 

hur arbetet ska utföras saknas. Följaktligen ställer vi oss frågande till om vår 

uppfattning är felaktig eller om de pedagoger som ingått i studien har en hög 

kompetens? Det kan tänkas att resultatet hade blivit annorlunda om vi valt att göra 

studien på samtliga pedagoger vid samma enhet.  

 

6.2.2 Pedagogiska förutsättningar för att främja språk, läs- och 

skrivfärdigheter 

 

I resultatet tolkar vi pedagogernas yttranden som att lust, glädje och motivation är en 

viktig del i barns lärande. Vi anser att ett lustfyllt lärande som bygger på barnets 
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nyfikenhet och vilja att lära skapar motivation. Samtidigt kan barnets motivation och 

självkänsla vara sårbar vid ett felaktigt bemötande från vuxna. En pedagog uttrycker 

att självbilden kan sargas av att göra ingrepp på den aktivitet som barnet är motiverat 

för. Hon redogör för ett exempel om att lära barn att hålla penna rätt. Taube (2007) 

skriver att självbilden utvecklas positivt eller negativt beroende på vilket bemötande 

barnet får. Hon påtalar även hur viktigt det är att vuxna ser och starkt uppmuntrar 

alla framsteg, även de små. Detta kan vi åter relatera till det stora steg det torde vara 

för 6-åringen att lämna förskolans informella, kravlösa lärande där lusten och 

motivation tas tillvara, för att kliva in i förskoleklassens formella lärande där kraven i 

och med de kommande uppnåendemålen ökar. Gärdenfors (2010); Herrlin, Frank & 

Ackesjö (2012); Jenner (2004) samt Taube (2007) menar att det vilar ett stort ansvar 

på den vuxne. Dennes uppdrag är att få barnet att uppnå inre motivation, vilket 

innebär att barnet själv inser nyttan med kunskap och tron på sin egen förmåga att 

lyckas. I relation till detta kan det tänkas vara viktigt att ta tillvara och bygga vidare 

på barnens tidigare kunskaper och erfarenhet. Vår erfarenhet är att pedagoger på 

grund av okunskap om varandras verksamheter inte tar tillvara på vad barn tidigare 

har upplevt eller fått möjlighet att lära. Taube (2007) anser det nödvändigt att ta 

tillvara på den kunskap som barnen har med sig från tidigare stadier. Hon menar att 

6-åringen har massor av erfarenheter som format dess självbild. En pedagog i 

förskolan uttrycker sin önskan:  

 

Sedan kan jag känna att jag hoppas att förskoleklassen förvaltar barnens 

kunskap.[…] Och det kan jag känna, att ibland är jag lite rädd liksom, 

för lite vibbar har vi fått från de förskoleklasserna som vi lämna till att 

”då börjar vi med bokstaven A”. Och då kan jag känna att för fasen, 

barnet kan ju tio bokstäver redan, barnet skriver ju. Då känns det lite 

som att den glädjen som kanske finns försvinner ju, att de tappar all den 

där nyfikenheten. Att ta vid där barnen är. 

 

När vi analyserar resultatet kan vi ana att det finns motsättningar mellan de olika 

stadierna och åsikter om vad barnen förväntas kunna. Vi har i våra resultat fått fram 

blandade åsikter om vad tidigare stadier, i vårt fall förskolan, bör arbeta med och hur 

förskoleklassen kan ta tillvara på tidigare kunskap. Fast (2007) menar att förskola 

och skola håller gamla myter om varandra vid liv och att det finns en okunskap om 
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vad tidigare stadier har arbetat med. Taube (2007) och Jenner (2004) förmedlar 

vikten av att ta tillvara på barns tidigare kunskaper och erfarenheter för att bibehålla 

barns motivation till fortsatt lärande. Resultatet visar också bland annat på åsikter 

huruvida förskolan ska arbeta med bokstäver eller inte. En pedagog i förskoleklass 

anser att förskolan forcerar fram arbetet med bokstäver. Enligt Lpfö98 (Skolverket, 

2011) ska förskolan uppmuntra barns intresse för skriftspråk och symboler och dess 

kommunikativa funktion. Detta kan visa på att det finns en okunskap om varandras 

uppdrag. Vår åsikt är att om förskolans och förskoleklassens pedagoger varit mer 

förtroliga med varandras uppdrag så hade de varit lättare att både ta vid samt lämna 

över relevant information om barns utveckling och erfarenheter. En ömsesidig 

kunskap om vad tidigare stadier arbetat med och vad nästa stadier skall arbeta mot 

torde gynna barnen. Så länge okunskap om varandras uppdrag är verklighet så finns 

det en stor risk att barnen blir de stora förlorarna. Fast (2007) beskriver hur förskolan 

och även hemmet tidigare uppmanades att helt hålla sig utanför barns lärande, det 

ansågs vara skolans uppgift. Det fanns en rädsla att förskola och hem skulle lära barn 

fel samt att barnens motivation och lust och lära riskerade att försvinna om barn 

tidigt i livet blev erbjudna skriftspråket. I relation till våra resultat kan det tänkas 

vara så att Fast (2007) har rätt då hon menar att gamla myter lever kvar i förskolan 

och skolans värld än i dag. I huvudsak nämner pedagogerna i studien en strävan att få 

till ett samarbete med nästkommande stadie. Brister i föregående stadies arbete 

poängteras i större utsträckning än arbetet med positiv effekt på barns språk-, läs- 

och skrivförmåga.   

 

I våra resultat tycker vi oss också kunna se skillnader mellan pedagogerna i 

förhållningssätt och i det pedagogiska arbetet. Vi kopplar detta till pedagogernas 

antal år i yrket och till när deras utbildning ägde rum. Vi uppfattar de äldre 

pedagogerna som mycket noga med att barn från början får lära sig det som anses 

vara korrekt, till exempel formandet av bokstäver. Vi uppfattar däremot att de yngre 

pedagogerna anser att barns lust och motivation är grundstenen och att barns lärande 

måste få ta tid. Om våra uppfattningar stämmer så kan lärarutbildningen ha stor 

betydelse för vad barn får erfara under sin förskole- och skoltid  

 

Några av pedagogerna angav skärmtid som en bidragande orsak till bristande verbal 

kommunikation. Vår känsla är att skärmtiden i allmänhet ses som något som inte 
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utvecklar barn, men är skärmtiden enbart av ondo?  Fast (2007) menar att förskola 

och skola inte tar tillvara på barns intressen och erfarenheter av spel. I dag är ofta 

spel en inkörsport till barns lärande och något som motiverar barn till lärande. 

Barnens gemensamma intresse för spel och IT leder till ett socialt samspel mellan 

barnen där de lär av varandra. Här gör Vygotskijs sociokulturella perspektiv och den 

proximala utvecklingszonen sig gällande (Vygotskij, 1934). Vygotskij menar att 

språket är ett kommunikationsmedel som överförs genom ett socialt sammanhang. 

Språket gör det möjligt att förvärva många olika färdigheter, såväl högre former av 

lärande som problemlösning (Säljö, 2000; Vygotskij, 1934).  

 

Det kan vara så att skärmtiden bidrar till att språket utvecklas förutsatt att barn spelar 

pedagogiska spel som gynnar språkutvecklingen. Om pedagoger visar intresse för 

vad barnen företar sig på fritiden så kan det skapa förtroende och en naturlig dialog 

mellan barn och vuxen. En förståelse kan leda till en positiv inlärningsprocess där 

pedagogen visar att barns intresse har ett värde. Gärdenfors (2010) menar att det 

finns en fara med att barn begränsas i sin fantasi, lek och kreativitet på bekostnad av 

IT-användandet. Skärmanvändandet idag tar upp en stor del av barnens tid och att det 

kan få fysiskt negativa konsekvenser för barnen. Fysisk aktivitet bidrar till barns 

kognitiva utveckling. Sett ur den synvinkeln kan skärmtiden skapa bekymmer för 

barns inlärning. Flera av pedagogerna i studien framförde en oro som går helt i linje 

med ovanstående åsikter. Vi anser att spel och IT-användande kan användas som ett 

komplement i undervisningen. Enligt Gärdenfors (2010) samt Herrlin, Frank och 

Ackesjö (2012) använder barn sin lek för att lära både socialt och kognitivt. 

Gärdenfors (2010) betonar leken som ett kraftfullt och underskattat redskap. Barn 

upplever leken på låtsas och där är eventuella misslyckanden tillåtna. Vi anser att 

barns lek idag ofta består av IT-användande och då är det kanske så att vuxna måste 

följa med barnen i den utvecklingen för att nå ett optimalt lärande. Herrlin, Frank och 

Ackesjö (2012) menar att vuxna bör använda leken som ett redskap för lärande. 

Gärdenfors (2010) skriver däremot att leken av tradition har ansetts vara barnens 

arena. Vår åsikt är således att leken bör erbjudas barn långt upp i åldrarna, framför 

allt för att bibehålla barns motivation till lärande.  

 

Genomgående ansåg pedagogerna att bristande verbal kommunikation och socialt 

samspel i hemmet kan vara en orsak till att barn i dag på sikt kan få svårigheter i 
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språk-, läs- och skrivutvecklingen. Vi får dock inte glömma att många barn i dag 

tillbringar en stor del av sin vakna tid i förskola, skola och fritids. Samtidigt som en 

del barn inte alls vistas så stor del i de verksamheterna. Sheridan et al. (2011) påtalar 

att barn som växer upp i familjer med social utsatthet i större utsträckning än andra 

barn saknar ett välutvecklat språk. De menar också likt Fast (2007) att familjen är 

mest betydande för barns språkutveckling då den finns närvarande hela livet. Vi 

anser att det ligger ett stort ansvar på förskola och skola att vara ett komplement till 

hemmet. Snow, Burns och Griffin (1998); Säljö (2000) och Vygotskij (1934) menar 

att barn behöver kompetenta och engagerade pedagoger som kan vägleda dem i sin 

språk-, läs- och skrivutveckling. Elbro (2009); Kamhi och Catts (2011) och Taube 

(2013) skriver att förmågan att tala är en naturlig biologisk förmåga, att lära sig läsa 

och skriva kräver undervisning.  

 

Forskning (Fast, 2007; Høien och Lundberg, 2013; Lundberg & Høien, 1991; Kamhi 

& Catts, 2011 samt Sheridan et al., 2011) visar hur viktigt det är att barn tidigt i livet 

får vistas i en miljö där vuxna och äldre syskon finns som goda språkliga förebilder. 

De betonar också hur viktigt det är att tillgången till material som uppmuntrar 

läsande och skrivande i form av papper, pennor och böcker finns tillgängligt. 

Lundberg (2007) och Palincsar och Brown (1984) betonar att högläsning och samtal 

med barnet om sagans innehåll är viktigt och bör vara ett naturligt inslag under barns 

uppväxt. Det är en viktig förutsättning för utvecklingen av läsförståelse. Våra resultat 

visar att pedagogerna har en god kunskap i att just dessa förutsättningar är mycket 

viktiga för barns språkutveckling. Crim et al. (2008) och Eriksen Hagtvet, (2007) 

betonar vikten av pedagogers kunskap och förhållningssätt för barns språkutveckling 

samtidigt som Høien och Lundberg (2013) och Sheridan et al. (2011) betonar att 

hemmet och den miljö barn växer upp i är viktig. Ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv anser vi det nödvändigt att se till helheten i barns livssituation. Många 

faktorer i barns omgivning skapar möjligheter till språkliga möten. Detta understödjs 

av Sheridans et al. (2011) studie som visar att barns läs- och skrivförmåga och 

kunskapsutveckling ökar då pedagoger och föräldrar arbetar tätt tillsammans. 
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6.2.3 Förbättringsområden för att främja språk, läs- och 

skrivutveckling 

 

Generellt upplever vi att pedagogerna förmedlar en känsla av otillräcklighet i sitt 

pedagogiska uppdrag. Pedagogerna uttrycker att brist på tid är ett återkommande 

dilemma och något de önskar mer av. Vidare beskriver pedagogerna att samspel och 

samtal med barnen har kommit på undantag i ett stressat samhälle. Vi menar att 

avsaknad av tid i förskola och förskoleklass, likt avsaknad av tid i hemmet, leder till 

färre genuina samtal med barn som i sin tur kan bidra till brister i den språkliga 

förmågan. Den uttalade önskan om mindre grupper skulle innebära att varje barn kan 

få mer tid till samtal med vuxen. Vidare skulle mindre barngrupper kunna leda till 

ökad möjlighet för pedagoger att tidigt upptäcka barn som har svårigheter med att 

utveckla språk-, läs- och skrivfärdigheter. Snow, Burns och Griffin (1998) 

konstaterar bland annat att gruppstorlek har en avgörande betydelse för barns språk-, 

läs- och skrivutveckling.  

 

Avslutningsvis vill vi diskutera vilken roll vi som speciallärare och specialpedagog 

kan tänkas ha i relation till resultatet. Överlag uttrycker pedagogerna att de har en 

generell och god kunskap om barns språk-, läs- och skrivutveckling. Både 

individuellt och tillsammans med arbetslaget. De saknar dock kunskap för att hjälpa 

och stödja barn som är i stora svårigheter. De saknar också kontinuerligt stöd av 

speciallärare och specialpedagog. Snow, Burns och Griffin (1998) redovisar tre olika 

insatser som kan motverka läs- och skrivsvårigheter. Dessa tre delar benämner Høien 

och Lundberg (2013) med Response To Intervention, RTI. Vi kan se att alla tre 

delarna finns med i våra resultat: Primär, Sekundär och Tertiär Prevention. Primär 

Prevention, som innebär förebyggande insatser, kan vi se genom det strukturerade 

arbetet med språklig medvetenhet genom till exempel Bornholmsmodellen 

(Lundberg, 2007).  Sekundär Prevention, som innebär särskilda insatser till barn i 

riskgrupper, visar sig i våra resultat genom att dessa barn i vissa förskolor 

uppmärksammas med hjälp av kartläggningsmaterial vilket möjliggör tidiga 

stödinsatser. Dessa barn kan också upptäckas genom kunniga och observanta 

pedagogers observationer. I förskolan görs insatserna på gruppnivå. I förskoleklassen 

görs insatserna både på grupp- och individnivå. Sista delen, Tertiär Prevention, 
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handlar om riktade specialpedagogiska insatser till enskilda barn. Våra resultat pekar 

på att denna typ av insatser används mer i förskoleklassen än i förskolan. Flertalet av 

pedagogerna efterfrågar fler insatser av denna karaktär eftersom de upplever att de 

själva saknar den kunskap som krävs. Om tidiga insatser ska kunna bli möjliga krävs 

specialpedagogisk kompetens. Samtidigt påtalar flera av pedagogerna att de önskar 

mer av den specialpedagogiska kompetensen i det förebyggande arbetet med språk-, 

läs- och skrivutvecklingen.  

 

Vår erfarenhet stämmer väl överens med det pedagogerna påtalar beträffande bristen 

på både speciallärare och specialpedagoger och att den kompetens som finns inte 

räcker för att täcka barns behov. Samtidigt är specialpedagogisk kompetens en 

kostnadsfråga, konsekvenserna blir då att sparandet sker på bekostnad av barn i 

riskzonen för språk-, läs- skrivsvårigheter. Flera av pedagogerna i studien nämner att 

de saknar stöd från logopeder, särskilt i förskoleklass eftersom 6-åringen blir 

utskriven från logopedmottagningen när de slutar förskolan. Den enda tillgången till 

logoped blir genom det centrala stödteamet och den resursen tycks inte räcka till. Vi 

anser det önskvärt att skolan skulle ha en betydligt större tillgång till logoped. Vidare 

har vi i våra resultat reflekterat över att förskola och skola inte blir likvärdig då de 

privata och kommunala enheterna i vår studie inte har samma referensramar. De 

kommunala enheterna har tillgång till både egen specialpedagog och det centrala 

stödteamet. De privata enheterna har enbart tillgång till specialpedagog genom det 

centrala stödteamet, specialpedagog knuten till den egna enheten kan tänkas vara 

bortprioriterad då det är en kostnadsfråga. Med koppling till Snow, Burns och Griffin 

(1998) som påtalar vikten av riktade specialpedagogiska insatser till barn som visar 

på tydliga svårigheter i språk-, läs - och skrivutvecklingen kan det då vara så att de 

barn som behöver extra stöd återigen bli förlorare. 

 

Barns språk-, läs- och skrivutveckling är ett stort område och det finns mycket 

forskning i detta ämne. Det är inte alltid att den forskning som bedrivs kommer 

pedagogerna till del. Önskvärt vore att forskningen hamnar där den gör mest nytta, 

det vill säga nära barnet. Då det finns ett särskilt intresse hos pedagogerna så söker 

de ofta själva efter ny kunskap. Vi som speciallärare och specialpedagog har en 

viktig uppgift att fylla vad gäller förmedlandet av nya forskningsrön till 

pedagogerna. Det är viktigt att som pedagog ha en generell kunskap om barns språk-, 



 

46 

 

läs- och skrivutveckling för att kunna avgöra när specialpedagogiska insatser blir 

nödvändiga. Tidiga insatser är viktiga för att barn ska undslippa onödiga 

misslyckanden. Det har varit en intressant och utvecklande studie som har gett oss 

mycket kunskap som blir användbar i våra blivande professioner med tanke på 

förebyggande och främjande arbete samt tidiga insatser. 

 

Under studiens gång har många tankar och funderingar dykt upp som väcker nya 

frågor inom ämnet. Förlag till vidare forskning kan vara hur pedagoger arbetar med 

språklig medvetenhet i grupper där flerspråkigheten dominerar och om/hur det skiljer 

sig gentemot områden där övervägande andel barn är enspråkiga. Ett annat intressant 

område är hur förskola, förskoleklass och skola bygger vidare och tar till vara på 

barns redan förvärvade språkliga kunskaper. Det vore också av intresse att studera 

om måluppfyllelsen i skolan skiljer sig åt beroende på om barnet har varit i privat 

eller kommunal förskola.  Slutligen skulle det i ljuset av vår studie vara intressant att 

studera vidare huruvida skärmtid främjar eller försenar barns språkutveckling.  

 

 

God läsförmåga har en väsentlig betydelse i varje människas liv. Vill 

man spetsa till detta, kan av den anledningen lärarens kunskaper vara 

livsavgörande för elever som befinner sig i riskzon för bestående 

lässvårigheter (Alathalo, 2011, s.189). 
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Till pedagoger i förskola och förskoleklass 

 

Vi är två studenter som läser till specialpedagog respektive speciallärare vid 

Linneuniversitetet i Växjö. Vi läser nu vår sista termin och kommer under våren och 

början på hösten att skriva vårt examensarbete.  

 

Vår studie har två syften. Det ena är att få en bild av vilken kunskap och 

medvetenhet pedagoger har för att förebygga att barn riskerar hamna i språk, läs-och 

skrivsvårigheter. Det andra är att få en uppfattning om vilka språkliga pedagogiska 

insatser som skulle kunna utvecklas för att undvika att barn riskerar hamna i språk, 

läs- och skrivsvårigheter. Genom att vi inventerar pedagogers kunskap samt 

undersöker om det anses finnas förbättringsområden kan vi som specialpedagog och 

speciallärare i en förlängning ges ökad möjlighet till att göra insatser där behoven 

finns.  

 

Studien kommer att genomföras med intervjuer av pedagoger som arbetar med barn i 

åldrarna fyra och fem i förskolan samt pedagoger i förskoleklass.  

 

Vi skulle vara ytterst tacksamma om Du ville dela med dig av din kunskap och 

erfarenheter genom att delta i vår studie. 

 

Vi kommer att förvara det empiriska materialet så att inga obehöriga kommer att ha 

tillgång till det och kommer endast att användas i vår studie. Vi kommer att 

avidentifiera resultatet så att det inte går att koppla till enskilda individer, förskola, 

skola eller skolområde. Deltagandet i vår studie är frivillig och kan när som helst 

avbrytas utan motivering. Resultatet av vår studie kommer att presenteras vid 

Linnéuniversitetet i Växjö inför studenter och lärare. Uppsatsen i sin helhet kommer 

sedan att finnas tillgänglig på internet via Diva. 

 

Ytterligare upplysningar om undersökningen kan lämnas av Marie Olsson: 

mo222mu@student.lnu.se eller Carina Månsson: cm222hh@student.lnu.se.  

Handledare Linda Fälth: linda.falth@lnu.se  

 

Med vänlig hälsning! 

Marie Olsson och Carina Månsson 
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BILAGA 2 

 

Intervjuguide 

 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur många år har du arbetat i förskolan/förskoleklass? 

3. Vilken ålder har barnen som du arbetar med? 

4. Vad känner du till om barns språkliga utveckling? 

5. Vad känner du till om orsaker till att barn i skolåldern kan hamna i 

läs- och skrivsvårigheter? 

6. Arbetar du medvetet med barns språk, läs- och skrivutveckling? 

Beskriv hur.  

7. Hur agerar du om du anser att ett barn har en försenad 

språkutveckling? Sätter ni in speciella stödinsatser och i så fall 

vilka? 

8. Anser du dig ha tillräckliga kunskaper för att kunna stödja barns 

språk, läs- och skrivutveckling? 

9. Vilka kunskaper anser du arbetslaget behöver för att hjälpa barn 

att utveckla färdigheter inom språk, läs-och skrivutveckling? 

10. Vilket stöd får du från andra professioner vad gäller barns språk, 

läs-och skrivutveckling? 

11. Vilka språkliga färdigheter anser du är viktiga när barnen lämnar 

förskolan? 

12. Vilka språkliga färdigheter anser du är viktiga att barnen har med 

sig när de börjar förskoleklass? 

13. Har du någon vision om hur du skulle vilja att arbetet med barns 

språk, läs- och skrivutveckling skulle kunna se ut på din 

förskola/förskoleklass? 

 

 
 


