
 

 

 
 
 
 
 
 

Möjligheter och hinder att arbeta 
språkutvecklande i förskoleklass  

Med fokus på fonologisk medvetenhet  

Opportunities and obstacles to develop language development in pre-
school class - With focus on phonological awareness 

 

Christina Pettersson  

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Speciallärarprogrammet, specialisering språk-,skriv- och läsutveckling 

Avanceradnivå 15 poäng 
 

Handledare: Åsa Olsson 

Examinator: Karin Bengtsson 

2018-05-30 



 

 

 

 

Abstract 

The purpose of my study is to investigate pedagogues experience of working methods to 

promote linguistic phonological development in pre-school children whose language 

development is weak. The aim is further to highlight the obstacles and opportunities that the 

pedagogues in the study consider to aggravate and stimulate the work of language development 

in children with weak phonological awareness and how the organization's design affects the 

teachers 'work in this area. Today's society places high demands on reading and writing skills 

for citizens who, in turn, place high demands and good knowledge of reading and writing 

lessons for all educators and teachers. Through qualitative semistructured interviews, I 

interviewed five educator active pre-school class. The five teaching educators are from five 

different schools in four municipalities. The results of the study have shown that all educators 

work conscious language development with language games, more or less systematically and 

organized. The Bornholm model is the screening material and exercises used most frequently. 

The biggest obstacles the educators need to deal with is the absence of colleagues. Then the 

planning time that everyone considers necessary to provide quality education is lost. Factors 

that promote linguistic work on phonological awareness are common competence development 

and collaboration in the work team. In my limited study, I have gained insight into how language 

development works in the municipalities. I have also received good examples of language 

development, fun working method and methods. 
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Sammanfattning 

Syftet med min studie är att undersöka pedagogers erfarenheter kring arbetssätt för att främja 

språklig fonologisk utveckling hos barn i förskoleklass vars språkliga utveckling är svag. Syftet 

är vidare att belysa de hinder och möjligheter som pedagogerna i studien anser försvårar 

respektive stimulerar arbetet med språkutveckling hos barn med svag fonologisk medvetenhet 

och hur organisationens utformning påverkar pedagogernas arbete inom detta område.  

Dagens samhälle ställer höga krav på läs och-skrivförmåga på medborgare som i sin tur ställer 

höga krav och goda kunskaper i läs och skrivinlärning hos samtliga pedagoger och lärare. Jag 

har genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer intervjuat fem pedagoger verksamma i 

förskoleklass. De fem undervisande pedagogerna är från fem olika skolor i fyra kommuner. 

Studiens resultat har visat att samtliga pedagoger arbetar medvetet språkutvecklande med 

språklekar, mer eller mindre systematiskt och organiserat. Bornholmsmodellen är det 

screeningmaterial och övningar som används mest frekvent. De största hindren pedagogerna 

behöver hantera är vid kollegors frånvaro. Då försvinner den planeringstid som alla anser vara 

nödvändig för att ge kvalitet åt undervisningen. Faktorer som främjar det språkliga arbetet kring 

fonologisk medvetenhet är gemensam kompetensutveckling och samarbete i arbetslaget. Jag 

har i min begränsade studie fått en inblick i hur det språkutvecklande arbetet ser ut i 

kommunerna. Jag har också fått goda exempel på språkutvecklande, lustfyllda arbetssätt och 

metoder. 

Nyckelord 
Språklig medvetenhet, fonologisk medvetenhet, läs och- skrivförberedd, avkodning, fonemisk 

medvetenhet, språklekar, intensivträning, lässvårigheter, förskoleklass. 
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Inledning 

Vi lever i dag i ett informationssamhälle där läs- och skrivfärdigheter är viktigare än någonsin. 

För att nå goda resultat på läsförmåga ställs höga krav på elevernas språkliga förmåga. Barn 

och ungas skolprestationer är viktigare idag än tidigare. Taube (2007) menar att goda läs- och 

skrivkunskaper är en förutsättning för att man ska kunna utveckla kunskaper i skolan. Goda läs- 

och skrivkunskaper är också en avgörande faktor för individens möjlighet att välja yrke och för 

fortsatt utbildning efter grundskolan. Vidare menar Taube att det finns krav från samhället på 

individen, såsom att kunna ta del av samhällsinformation, att kunna rösta i politiska val eller att 

deklarera till Skatteverket (Taube, 2007).  

I kommunen där jag arbetar är alla skolor ålagda att arbeta språkutvecklande i förskoleklass 

efter en viss modell. Vid terminsstart kartläggs alla förskoleklassbarn av specialpedagoger eller 

speciallärare på skolan. Efter den första kartläggningen delas barnen in i utvecklingsgrupper 

och grupperna sätts ihop efter var barnen befinner sig i sin språkliga medvetenhet. Syfte är att 

förebygga läs- och skrivsvårigheter och göra barnen läs- och skrivberedda inför skolstart. Ar-

betet följs sedan upp i november och maj. Det är framförallt fokus på de elever som behöver 

utökad tid och riktad träning för att komma i fas med de kunskaper de behöver till skolstarten.  

Det finns en mängd faktorer och grundförutsättningar som är avgörande för att barn och unga 

ska lyckas med läs och skrivinlärning. Denna studie fokuserar på elever i förskoleklass och hur 

pedagogerna beskriver sitt arbete kring språkutveckling, speciellt med barn som inte kommit 

så långt i sin språkutveckling.  Jag vill fördjupa mig i området, för att sprida kunskap om olika 

framgångsrika, språkutvecklande arbetssätt som utvecklar elevernas kunskaper.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka pedagogers erfarenheter kring arbetssätt för att främja 

språklig fonologisk utveckling hos barn i förskoleklass vars språkliga utveckling är svag.  

Syftet är vidare att belysa de hinder och möjligheter som pedagogerna i studien anser försvårar 

respektive stimulerar arbetet med språkutveckling hos barn med svag fonologisk medvetenhet 

och hur organisationens utformning påverkar pedagogernas arbete inom detta område.  

 Hur beskriver pedagogerna vilka arbetssätt och material de använder för att utveckla 

den språkliga förmågan hos barn med låg fonologisk medvetenhet?  

 Vilka hinder och möjligheter beskriver pedagogerna med de arbetssätt och material de 

använder för att utveckla den språkliga förmågan hos barn med låg fonologisk 

medvetenhet?  

 Vilka hinder och möjligheter med organisationens utformning anser pedagogerna i 

studien finns kring det språkutvecklande arbetet med barn med svag fonologisk 

medvetenhet? 
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Bakgrund 

Liberg (2010) menar att läs- och skrivutveckling ligger som grund för den fortsatta 

kunskapsutvecklingen i skolans alla ämnen. Vidare att språket är nyckeln till alla ämnen och att 

läsförmågan påverkar resultaten i alla ämnen. En fungerande läsförmåga är en förutsättning för 

att klara kunskapskraven i den senare delen av grundskolan samt i styrdokument för lägre åldrar.  

De senaste decenniernas omfattande forskning kring läs-och skrivinlärning och orsaker till 

svårigheter till det finns idag goda kunskaper kring (Tjernberg, 2011; Høien & Lundberg, 2013; 

Catts & Kahmi, 2006). En mängd nationell och internationell forskning visar på att fonologisk 

medvetenhet hos barn är en mycket viktig komponent för läs- och skrivinlärning (Høien & 

Lundberg; 2013). Catts och Kami (2006) påtalar också vikten av att träna sin fonologiska 

förmåga, speciellt elever med läs- och skrivsvårigheter. Forskning har även visat att det är 

viktigt att tidigt identifiera elever med lässvårigheter och att identifieringen ska följas av tidiga 

insatser för att eleven inte ska hamna efter sina klasskamrater (Høien & Lundberg, 2013). 

Skolan ska således inte vänta och anta att elever som har inledande lässvårigheter så småningom 

kommer ikapp utan stöd, utan bör snabbt identifiera och sätta in stödåtgärder (Tjernberg, 

2013).   

Samuelsson (2009) menar att för elever med dyslexi och även andra svårigheter med 

skriftspråket är det många gånger avgörande att tidigt upptäcka problem med avkodningen. 

Liknande tankegångar återfinns hos Wolff (2010) som menar att det är viktigt att skolan tidigt 

identifierar de elever som är i behov av pedagogiska insatser. Hon poängterar att skolan bör 

uppmärksamma barn som ligger i riskzonen med hjälp av screeningar och individuella tester så 

att rätt åtgärder snabbt kan sättas in. Hon påtalar dessutom vikten av att träna den fonologiska 

förmågan, speciellt hos de elever som uppvisar svårigheter med läs- och skrivinlärningen. 

Häggström (2017) har liknande tankar som Wolff och belyser även hon vikten av dessa faktorer 

och menar att man kan förebygga dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter med hjälp av 

lustfyllda och välstrukturerade språklekar, till exempel med Bornholmsmodellen. Man kan på 

så sätt stimulera och observera barnens språkliga förmåga men för att snabbt få en uppfattning 

på hela gruppen eller klassens nivå kan ett standardiserat prov vara ett bra val (Häggström, 

2017). Samma tankegångar återfinns hos Svensson (2009) som visar på hur man främjar den 

språkliga och fonologiska medvetenheten med hjälp av språklekar.  För att göra barn 

fonologiskt medvetna kan man, som Svensson skriver, arbeta med rim, låta barnen lyssna efter 

olika ljud i ord eller låta barnen ta bort eller lägga till ljud i ord. För att bygga upp en 

morfologisk medvetenhet hos barnen kan man, menar Svensson, låta barnen dela upp ord i 

stavelser eller låta dem vända och vrida på sammansatta ord: ”jul-gran – gran-jul”. Den 

syntaktiska medvetenheten kan, skriver Svensson, stimuleras genom att barnen får försöka 

uppmärksamma omvänd ordföljd eller ord som inte passar in i en viss mening. Semantisk 

medvetenhet kan tränas genom att barn får fundera på varför saker heter som de heter och 

pragmatisk medvetenhet kan stimuleras genom aktiviteter där barnen får uppmärksamma 

dubbeltydigheter eller gissa gåtor.  

Språklig medvetenhet 

Begreppet språklig medvetenhet innefattar medvetenhet om språkets olika sidor; fonologisk 

medvetenhet (förståelse för språkljuden), morfologisk medvetenhet (förståelse för ordets 
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formstruktur), syntaktisk medvetenhet (kunskap om hur språket är uppbyggt och språkregler), 

semantisk medvetenhet (förståelse för ords betydelse) och pragmatisk medvetenhet (kunskap 

om att kunna använda språket efter situation) (Taube, 2013). Språklig medvetenhet, eller 

lingvistisk medvetenhet, innebär att barnet självständigt tänker på språket. Barnet lägger märke 

till språkets form och skiljer språket från dess betydelse och tänker på hur något sägs eller 

skrivs. Ett exempel på att barnet utvecklat språklig medvetenhet är att barnet kan avgöra vilket 

ord som är längst av ko och mjölkpaket eller vilket bokstavsljud hund börjar på (h och inte nos). 

(se bild s. 9) 

Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet är en del av vår språkliga medvetenhet. Fonologisk medvetenhet kan 

förklaras som förmågan att på ett avsiktligt sätt uppmärksamma eller hantera språk med 

avseende på dess ljudmässiga sida (Olofsson, 2009). Begreppet fonologisk medvetenhet 

innebär att barnet utvecklat en medvetenhet om språkets ljudstruktur och har en medvetenhet 

om att ord består av ljudfonem, vilka ljuden är och hur de förhåller sig till varandra (Høien & 

Lundberg, 2013). Barnet har en medvetenhet för att det talade språkets struktur innehåller 

stavelser och enskilda ljud, vilka dessa fonem är och hur bokstäverna låter. När barnet är 

fonologisk medvetet förstår det till exempel att det finns korta och långa ord (Høien & 

Lundberg, 2013). En rad forskare (Samuelsson, 2009; Lundberg, 2007; Taube, 2007; 

Häggström, 2016 m fl.) menar att den fonologiska medvetenheten behövs för att läsinlärningen 

ska kunna komma igång. Genom att lära sig att ljuda ihop ord blir man medveten om deras 

ljudstruktur (Høien & Lundberg, 2013). Den fonologiska träningen utgör en viktig del av de 

tidiga insatserna och har särskilt stor betydelse för yngre barn som ligger i riskzonen för 

lässvårigheter (Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). Liberg (2006) menar att barn som är 

fonologiskt medvetna, har en mycket god prognos när det gäller förmågan att knäcka läskoden. 

När barn förstår att ett ord består av flera olika bokstavsljud och har kunskap om hur ljud och 

ord hänger ihop, dvs fonologisk medvetenhet, så ökar chansen att de lyckas knäcka koden och 

därmed lär sig läsa (Liberg, 2006). Fonologisk medvetenhet innefattar olika 

svårighetsgrader. Mindre avancerad fonologisk medvetenhet är t.ex. att kunna klappa 

stavelser, att identifiera eller säga ord som rimmar och att sortera ord som börjar på samma ljud. 

Mer avancerad fonologisk medvetenhet kräver uppmärksamhet på enskilda ljud i orden och 

kallas för fonemisk medvetenhet.  
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Figur 1 visar fonologisk medvetenhet och uppgifter med ökande komplexitet för att testa och behandla fonolo-

gisk medvetenhet. Figuren är A. Hedins översättning av Figur 1, (Schuele & Boudreau, 2008), s. 6.).  

Fonemisk medvetenhet 

När barnet kan urskilja enskilda språkljud, fonem, i ett ord kallar vi det för fonemisk 

medvetenhet (Häggström, 2017). Ord kan delas in i större eller mindre enheter. Fonemisk 

medvetenhet är en underkategori till fonologisk medvetenhet. Ett fonem är det samma som ett 

språkljud (till exempel /s/ och /sch/). I exemplet bil-pil är b och p fonem som ändrar ordets 

betydelse (Häggström, 2017). Exempel på uppgifter som visar fonemisk medvetenhet är att 

själv dela upp ord i språkljud (b-i-l) eller att ta bort ett språkljud från ett ord, tex ”Vad får du 

om du tar bort /f/ från fröken?". 

Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är ett systematiskt upplagt och utprovat program för att stimulera och 

utveckla barns språkliga medvetenhet. Studier visar att modellen särskilt gynnar barn som 

riskerar att utveckla läs-och skrivsvårigheter (Häggström, 2016). Det språkutvecklande 

materialet är anpassat för barn i de yngre åldrarna, från förskola till årskurs 1. Materialet tränar 

språklig medvetenhet där träning av fonologisk medvetenhet är central. Materialet bygger på 

ett forskningsprojekt som genomfördes i slutet av 1980-talet av Lundberg m.fl. på ön Bornholm 

i Danmark. Syftet med studien var att undersöka om en systematisk och organiserad 

språkträning bestående av lekar för att träna den språkliga medvetenheten i förskoleklass hade 

något resultat. Studiens resultat visade att alla barn främjades av att leka språklekar, i synnerhet 

riskgruppsbarnen som ingick i experimentgruppen (Lundberg, Frost & Petersen, 1988). 

Bornholmsmodellen tränar språklekar så som lyssnandelekar, rim och ramsor, stavelser, 

meningar och ord och syntes av fonem.  Enligt modellen ska övningarna repeteras under 15–20 

minuter ett par tillfällen i veckan under flera veckors tid. 

Häggström (2016) menar att bli fonologiskt medveten inte är en självklarhet utan att många 

behöver strategisk träning, vissa mer och andra mindre. Genom att förstå språkets formsida, 

kan risken minskas för att barnen ska utveckla läs- och skrivsvårigheter.  
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Läslyftet 

Läslyftet är ett kompetensutvecklingsprojekt som anordnas av Skolverket. Syftet med projektet 

är att öka pedagogers kunskaper med hjälp av olika moduler i språk-, läs- och skrivdidaktik. 

Pedagoger ges möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor för att utveckla 

elevernas läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i 

undervisningen (Skolverket, 2017). 

Förskoleklassen som skolform 

Förskoleklassen är en ettårig frivillig verksamhet för sexåringar som bedrivs inom skolans 

verksamhet. Fram till nu, har förskoleklassen alltså inte varit obligatorisk men i dagarna har 

regeringens förslag om en obligatorisk förskoleklass gått igenom. Förskoleklassens syfte är att 

fungera som en länk mellan förskola och skola och på så sätt bidra till att dessa två pedagogiska 

verksamheter närmar sig varandra (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012). Förskoleklassen styrs till viss 

del av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, och då främst av 

del ett och två (Skolverket, 2011, s. 11).  
 

I förskoleklassens uppdrag ingår att stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda 

dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 

behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap (Skolverket, 2018). 

Det är skollagen och läroplanen som ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen och 

som styr verksamheten. Styrdokument och riktlinjer gällande läsförmåga  

I den nuvarande läroplanen, Lgr11, står det att läsa följande: ”Skolan ska ansvara för att varje 

elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt 

och nyanserat sätt” samt att ”Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de 

nationella målen” (Skolverket, 2011, s.13). Vidare står det i det centrala innehållet i ämnet 

svenska att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga i att läsa 

och skriva, bland annat genom att förstå sambandet mellan ljud och bokstav. Detta kräver att 

verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas 

och utvecklas (Skolverket, 2011, s.11). ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla.” (Lgr 11, Skolverket, 2011 s.8). 
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Forskningsöversikt  

I det följande kapitlet kommer jag att presentera internationell och nationell forskning inom 

fonologisk medvetenhet och forskning om framgångsrika metoder för att utveckla fonologisk 

medvetenhet hos barn. Fonologisk medvetenhet ligger till grund för god läsutveckling. Forsk-

ning inom fonologisk medvetenhets påverkan för läsframgångar har pågått under flera decen-

nier. Av de forskningsartiklar jag tagit del av när jag sökt på fonologisk medvetenhet och fram-

gångsrika metoder har flera av studierna undersökt korrelationen mellan fonologisk medveten-

het och andra delar som ingår i begreppet språklig medvetenhet. Flera läsforskare undersöker 

alltså inte enbart fonologiska medvetenheten som styrande för läsutvecklingen utan även andra 

faktorer såsom bokstavskännedom, arbetsminne, morfologisk medvetenhet i kombination med 

fonologisk medvetenhet.  

Framgångsfaktorer i undervisning 

En studie genomförd av Alatalo (2017) hade som utgångspunkt att lärare verksamma i 

förskoleklass gavs möjlighet att genom praktiskt deltagande och reflektion utveckla sina 

ämneskunskaper i samband med bedömning av elevers skriftspråksutveckling. Syftet med 

projektet var att studera hur man genom föreläsningar och praktiska moment kunde utveckla 

och förbättra språkinlärningen hos barn i förskoleklass samt vikten av pedagogers 

kompetensutveckling. Intentionen var att öppna för en diskussion om hur kompetensutveckling 

inom skriftspråksutveckling kan öka förskollärarnas möjligheter att stimulera elever vidare och 

öka elevers förutsättningar att utvecklas i riktning mot skolans kunskapskrav. Resultatet i 

Alatalos studie visade på att kompetensutveckling om barns tidiga skriftspråksutveckling 

resulterade i nya insikter hos förskollärare om elevers skriftliga förmåga, och därigenom 

möjligheter att stimulera elever vidare. Samtliga pedagoger i projektet menade att deras 

kompetens hade höjt elevernas skriftspråkliga förmågor (Alatalo, 2017).  

I en annan studie av Alatalo (2011) där hon undersöker lärares skicklighet i läs- och 

skrivinlärning visar hennes resultat på yttre faktorer som kan påverka läs- och skrivinlärningen. 

Arbetsmaterial, kompetens hos personal, fördelning av personal och gruppstorlek är faktorer 

som nämns. Utformning av undervisningsmiljön är också en yttre faktor som kan påverka 

undervisningen. Alatalo menar även att stor arbetsbörda och tidsbrist också är yttre faktorer 

som skolans organisation har ansvar för. Resultatet visar också på kunskapsluckor hos både 

lärare och specialpedagoger i språkkunskap. 

Med fokus på framgångsfaktorer vid läs- och skrivinlärning vill Tjernberg (2011) i sin studie 

analysera framgångsfaktorer i lärares undervisning och undersöka vilka förutsättningar som 

finns i den pedagogiska miljön som kan tänkas främja en reflekterande yrkespraktik, samt hur 

framgångsrika pedagoger arbetar språkutvecklande. Lärarna som valdes ut i Tjernbergs studie 

hade nått framgångsrika resultat i läs- och skrivinlärning, speciellt för elever med läs- och 

skrivproblematik. Resultatet visade att framgångsrika lärare använder varierade arbetsmetoder 

och arbetssätt. Undervisningen innebar hög aktivitet både hos elever och lärare, samt tydlighet 

och struktur mellan form och innehåll. Kollegialt samarbete och reflekterande samtal var 

betydande faktorer som lärarna lyfte fram är några viktiga faktorer hon lyfter fram för att 

utveckla undervisningen Sist men inte minst hade lärarna också positiva förväntningar på 

eleverna. 
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Många barn utvecklar sin fonologiska medvetenhet genom social interaktion i språkrika 

miljöer, i miljöer där språk används i riklig omfattning. Att läsa högt från en berättande bok ger 

många tillfällen och förutsättningar till tidig språkinlärning menar (Mihai, et al., 2014) om 

framkommit i deras studie. Då läraren medvetet kan arbeta med fonologi i ett för barnet 

meningsfullt, lustfyllt och underhållande sammanhang.  

Högläsning av berättelser har visat sig skynda på utvecklingen av barnets medvetenhet om ljud 

och rytm Dock gäller det att läraren väljer en bok som innehåller delar som fokuserar på 

fonologi. Att läsa en berättande bok ger då många tillfällen i ett för barnet lustfyllt och 

meningsfullt sammanhang.  

I en artikel av Buckrop, Roberts och Crough (2016) betonas vikten av relationen lärare-elev 

redan i förskoleklass för att utvecklingen hos barnet ska bli så bra som möjligt i skolan. Man 

menar att longitudinella studier visar att specialundervisning av elever i förskoleklass minskar 

behoven av särskilt stöd i skolan. Barnens relation med läraren påverkar deras resultat i såväl 

matematik och språk som i sociala relationer i förskoleklass men håller i sig även i skolans 

tidiga åldrar.     

Fonologisk medvetenhet 

Hos barn med uttalade läs- och skrivsvårigheter, som exempelvis dyslexi, har en undersökning 

gjord av Melby-Lervåg och Lyster (2012), visat på betydelsen av fonemisk medvetenhet vid 

utveckling av läsförståelse hos barn. Resultaten i deras studie visade att barn med dyslexi 

uppvisade stora brister i den fonemiska medvetenheten, i jämförelse med den grad av fonemisk 

medvetenhet barn förväntas ha utvecklat i den ålder som var aktuell för testgrupperna i studien. 

Vidare uppvisade resultaten också vissa brister i medvetenhet avseende rim och korttidsminne. 

De slutsatser forskarna kom fram till var att den fonemiska medvetenheten har störst verkan 

avseende individuella skillnader i läsförståelsen hos deltagarna i studien, och att fonemisk 

medvetenhet därmed kan betraktas som en prediktor för utveckling av läsförståelse hos barn. 

Melby-Lervåg och Lyster anser att resultaten i deras studie stärker antagandet om att 

läsundervisning i tidiga åldrar samt specifikt riktad läsundervisning för barn med dyslexi bör 

inkludera undervisning som utvecklar fonemiska färdigheter hos eleverna (2012).   

I en studie genomförd av Lundberg, Larsman och Strid (2012) var syftet att undersöka 

fonologisk medvetenhet hos förskolebarn. Detta gjordes i en storskalig longitudinell studie där 

mer än 2000 förskolebarn ingick. Resultatet visade som i tidigare studier om fonologisk 

medvetenhet att intensiv och frekvent träning utvecklar barnets fonologiska medvetenhet. 

Resultatet visade också att barn med lägsta resultat på fonologiska testet är de barn som gör 

störst progression. Vidare visade studiens resultat skillnader mellan flickor och pojkars resultat 

där flickorna presterade bättre. Således gynnas de barn som ligger i riskzonen mest av träningen.  

En annan studie som belyser att fonologisk medvetenhet har betydelse för läsförmågan hos barn 

med lässvårigheter är en amerikansk studie utförd av Tambyraja, Farquharson, Logan och 

Justice (2015). I studien ingick barn från förskoleklass till årskurs två med språkstörning. 

Resultaten visade att fonologisk medvetenhet ensamt var signifikant predicerande för 

avkodning. Resultaten visade också att emotionellt stöd i klassrummet hade en bidragande 

effekt på barnens avkodningsfärdigheter, samt att den typen av stöd bättre predicerade 

avkodning jämfört med ett stöd av instruerande karaktär.  
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I en dansk studie undersöktes läsförmågan hos 186 förskolebarn från fyra skolor i Köpenhamn 

genom att mäta deltagarnas fonologiska medvetenhet, bokstavskunskap och lexikala 

sökhastighet (Poulsen, Juul & Elbro, 2015). Studien pågick i ett år. Ett år senare när deltagarna 

gick i årskurs 1, mätte forskarna hur korrekt deltagarna läste samt graden av läsflyt. Resultaten 

visade att fonologisk medvetenhet predicerar läsning, främst avseende läsriktighet snarare än 

läsflyt.  

Berninger, Abbott, Nagy och Carlisle (2009) har i sin studie tittat på ytterligare språkliga 

faktorer som kan ha betydelse för läsutveckling. De har undersökt hur fonologisk medvetenhet 

i kombination med morfologisk och ortografisk medvetenhet påverkar elevers läsinlärning. 

Deras resultat visar, att inte enbart fonologisk medvetenhet har betydelse för läsning utan även 

morfologisk och ortografisk medvetenhet påverkar barns läsutveckling. Forskarna poängterar 

att undervisningen bör vara kombinerad av övningar i olika språkliga medvetenhet istället för 

enbart fonologiskt som de menar att andra forskare förespråkar (Berninger m.fl. 2009). 

I en kartläggning av läs- och skrivundervisning för 6–12 åringar gjord av Vetenskapsrådet 

(Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015) framkom att utveckling av den fonologiska 

medvetenheten har en positiv inverkan på läsutvecklingen i de tidiga skolåren. För att nå goda 

resultat, krävs explicita övningar som fokuserar på fonologisk medvetenhet, som t.ex. samband 

mellan bokstäver och språkljud. Vidare har kartläggningen visat att insatser i att utveckla 

fonologisk medvetenhet bör göras så tidigt som möjligt för bästa resultat, samt att barn som 

ligger i riskzonen för att få lässvårigheter särskilt gynnas av denna typ av undervisning som 

utvecklar den fonologiska medvetenheten. 

Kartläggning av elevers läs och skrivsvårigheter  

Gellert och Elbro har i sin studie (2017) undersökt huruvida dynamiska tester kan predicera 

tidiga läs- och skrivsvårigheter. Dynamiska tester kan beskrivas som tester där elever även får 

tillfälle att träna det som prövas genom övningar, för att sedan testas igen.  Resultatet visade att 

dynamiska tester är att föredra då dessa tester inte bara är mer tillförlitliga för att hitta 

variationen i elevers läsutveckling utan att de dessutom bättre kan hjälpa till att identifiera de 

elever som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. Enligt Gellert och Elbro (2017) påverkade 

den dynamiska testningen dessutom elevers fonologiska medvetenhet positivt jämfört med 

statisk testning. Då dynamisk testning genomförs kan pedagogen förklara de uppgifter eleven 

inte klarar vid första tillfället. Eleven ges sedan tillfälle att visa om han/hon förstått. Dock tar 

dynamisk testning mer tid och resurser jämfört med statisk testning (Gellert & Elbro, 2017). 

I en longitudinell studie om läs- och språkstörningar (Hogan, Catts & Little, 2005), undersöktes 

relationen mellan fonologisk medvetenhet och ordläsning. I studien ingick 604 enspråkiga, 

engelsktalande och normalhörande förskolebarn, varav lite över hälften av dem hade en 

språkstörning. Studien fann att det går att predicera ordläsning i årskurs 2 hos förskolebarn, 

genom att mäta/bedöma den fonologiska medvetenheten i förskolan. Detta överensstämmer 

med vad forskning om fonologisk medvetenhet dittills visat. Studien tittade också på om det 

var möjligt att predicera ordläsning i årskurs 4, genom att genomföra mätningarna när barnen 

gick i årskurs 2. De resultaten visade inte på lika tydliga resultat, istället bör elevens faktiska 

läsförmåga mätas för att kunna predicera framtida läsförmåga, enligt Hogan et al (2005). För 

att mätning av fonologisk medvetenhet ska vara ett användbart mätverktyg för att predicera 

kommande läsförmåga, bör mätningarna således genomföras redan i förskolan.  



 

 

10 

 

Till vilken grad ett multisensoriskt språkutvecklingsprogram för att utveckla barns fonologiska 

och fonemiska medvetenhet och läsriktighet ville Mohammed, G., Elsayed, A., Elghotmy 

(2015) undersöka i sin studie. Programmet kombinerar de visuella, auditiva och de kinestetiska 

språken simultant. Övningar som ingick testade huruvida läsriktigheten (helord och 

avkodning), fonemisk medvetenhet, rytm, rim, stavelser och ordsegmenting utvecklades. 

Resultaten visar att programmet är ett effektivt medel för att utveckla fonemisk medvetenhet 

och läsriktighet hos deltagarna. Denna studie bekräftar också tidigare forskningsresultat som 

även dem visat att fonemiska program effektivt utvecklar fonemisk medvetenhet och 

läsriktighet, menar Mohammed m fl. Slutsatsen är att fonemiska program är användbara och 

effektiva verktyg samt att ett multisensorisk tillvägagångssätt också är effektivt.  

Sammanfattning 

Jag har i min forskningsöversikt sökt aktuell forskning om fonologisk medvetenhet samt 

framgångsrika undervisningsmetoder och arbetssätt för att hitta goda exempel. De flesta artiklar 

belyste fonologisk medvetenhet ofta i kombination med någon annan tillhörande del i språklig 

medvetenhet. Sammanfattningsvis visar forskningsöversikten att forskning inom fältet för läs- 

och skrivutveckling hos yngre barn är överens om att fonologisk medvetenhet har en betydande 

del i yngre barns läs- och skrivinlärning. Forskningsöversikten visar också på att intensiva 

träningsprogram och skicklig undervisning ger goda resultat och att vikten av fonologisk 

medvetenhet fortfarande utgör en god prediktor för läs- och skrivinlärning och då speciellt den 

fonemiska medvetenheten för att lättare lära sig att läsa.  
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Teoretiska utgångspunkter  

För att kunna analysera mitt resultat har jag använt mig av två teoretiska perspektiv; 

sociokulturellt perspektiv och systemteoretiskt perspektiv. Båda dessa teorier kan beskrivas 

som allmänt hållna teorier (Nilholm, 2017). Benämningen sociokulturell signalerar att 

mänskliga handlingar och beteenden måste förstås i ett större socialt och kulturellt 

sammanhang. Denna teori använder jag då avsikten med min studie dels är att undersöka hur 

pedagoger arbetar språkutvecklande för att främja fonologisk utveckling. Systemteori är än mer 

generell då den kan tillämpas på såväl tekniska system som på processer i naturen. Med andra 

ord kan det mesta ses som ett system (Nilholm, 2017). Denna teori använder jag då avsikten 

med min studie också är att undersöka hur arbetet organiseras i verksamheten.  

Sociokulturellt perspektiv 

Min studies teoretiska ansats för de första frågeställningarna Hur beskriver pedagogerna vilka 

arbetssätt och material de använder för att utveckla den språkliga förmågan hos barn med låg 

fonologisk medvetenhet? Vilka hinder och möjligheter beskriver pedagogerna med de arbetssätt 

och material de använder för att utveckla den språkliga förmågan hos barn med låg fonologisk 

medvetenhet? utgår från sociokulturellt perspektiv.   

Teorin har sin grund från den ryske psykologen Vygotskij utvecklingspsykologi, vars teori var 

att människan är en biologisk, social, kulturell och historisk varelse och att dess utveckling sker 

i samspel med sin omgivning (Säljö, 2015). Inom det sociokulturella perspektivet hur vi ser på 

lärande är samspelet mellan individ och grupp centralt. Säljö menar att vi inte kan förstå lärande 

utan att det måste analyseras i relation till sammanhanget. Med ett sociokulturellt synsätt på 

lärande lär vi i samspel med andra, i alla sociala sammanhang. Säljö (2015) skriver att det lilla 

barnet formas och lär sig genom kommunikation och genom interaktion med andra människor, 

barn såväl som vuxna. Barnet tar då till sig språkliga uttryck och olika sociala koder genom att 

ta till sig omgivningens sätt att uttrycka sig och bete sig och gör då dessa språkliga och sociala 

kunskaper till sina egna. I undervisningssituationer i skolan får barnet möjlighet att med stöd 

av en pedagog, vidga sin kunskap. Språket i alla dess former, hjälper oss att i samspel med 

andra förstå omvärlden och bygga ny kunskap (Säljö, 2015).    

Liberg (2006) beskriver det sociokulturella perspektivet som en teknologisk och social 

utveckling. Kunskap är något som skapas tillsammans med andra och utvecklas genom samspel 

och interaktion med andra i olika sociala sammanhang. Fokus ligger inte bara på det sociala 

samspelet som barnet ingår i utan även de sociala och kulturella sammanhang som barnet lever 

i. I dessa sammanhang ingår även läsning och skrivning, som också är former av språklig 

kommunikation.  

Även Westerlund (2013) förklarar det sociokulturella perspektivet som att kunskap uppstår och 

utvecklas i en kontext och är således inte en process som sker i isolation från omgivningen. För 

att lärande ska ske, krävs att barnet ingår i ett sammanhang där barnet kan samspela med andra 

individer. I Vygotskijs teori hör språket och kulturen ihop och den verbala tanken är inte 

medfödd. Vad som också har betydelse för lärandet, är det kulturella sammanhang barnet ingår 

i, dvs. vilken typ av social miljö barnet får tillgång till och formas av.  
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Inom det sociokulturella perspektivet ingår flera centrala begrepp. En grundläggande metafor 

för lärande är appropriering, som kan beskrivas som att ”ta till sig”, genom att vi tillägnar oss 

andra individers kunskaper och gör om dem till våra egna. För att lära oss och för att utveckla 

kunskap använder vi oss också av språkliga eller fysiska redskap, artefakter (Säljö (2015). 

Artefakterna ingår som centrala resurser, vilka människan använder för att kommunicera, tänka, 

arbeta och lösa problem med. Artefakterna är också avgörande element för utvecklingen av 

kunskaper och färdigheter hos människor (Säljö, 2015). Artefakter innefattar ett brett område 

och kan vara både språk, bokstäver, siffror och materiella saker såsom böcker och digitala 

verktyg. Säljö beskriver att ur ett sociokulturellt perspektiv, är människan en hybridvarelse som 

lär, tänker, arbetar, leker och lever med stöd i artefakter.  

Den proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal Development: ZPD) kallas den zon eller 

det område där inlärning sker och där barnet är mest mottagligt för instruktioner, förklaringar 

och inlärning (Säljö 2005). Den proximala utvecklingszonen är skillnaden mellan vad en 

individ kan göra utan hjälp och med hjälp av en annan person. Målet är att stödja eleven från 

en zon till nästa (Taube, 2013). Westlund (2009) menar att det är betydelsefullt att kunna 

bestämma den proximala utvecklingszonen för sina elever då denna är individuell för alla. 

Eleven måste få rätt utmaning på sin individuella nivå och Westlund menar vidare att det ställer 

höga krav på pedagogen. Begreppet scaffolding som betyder understödja, stöttning, kopplas 

ihop med utvecklingszonen. Scaffolding innebär att pedagogen eller en kamrat ger barnet 

mycket stöd i början som efterhand minskar och till slut avtar helt när inlärning sker 

(Westerlund, 2013; Taube, 2013). Ett exempel på det är att bryta ner en uppgift i mindre delar, 

och hjälpa eleverna med strategier och lotsar dem till kunskap. Då de sociokulturella 

tankegångarna går i linje med mitt sätt att se på hur barn lär sig, belyser jag studien utifrån dessa 

centrala begrepp. 

Systemteoretiskt perspektiv 

För att kunna analysera och tolka min studies sista frågeställning,  att belysa de hinder och 

möjligheter som pedagogerna i studien anser försvårar respektive stimulerar arbetet med 

språkutveckling hos barn med svag fonologisk medvetenhet och hur organisationens 

utformning påverkar pedagogernas arbete inom detta område har jag även använt mig av ett 

systemteoretiskt perspektiv för att tolka organisationen kring språkutvecklande arbetet. I 

förskoleklassens verksamhet finns flera bidragande omständigheter som kan påverka 

pedagogernas syn och planering kring lärande och utveckling, något som är en stark faktor ur 

ett systemteoretiskt perspektiv. Systemteori är en tvärvetenskaplig teori som täcker ett stort 

område och som riktar uppmärksamhet mot relationer mellan människor (Gjems, 1997). Det 

finns olika typer av systemteori. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori inriktar 

sig på att barnet (individen) skall uppfattas utifrån dess totala ekologiska sammanhang, där inte 

bara familjen utan också de andra systemen i samhället har både direkt och indirekt betydelse 

för barnets utveckling. Att förstå ett barns utveckling måste ses i det sammanhang som barnet 

befinner sig i – socialt, ekonomiskt och kulturellt. Den utvecklingsekologiska teorin beskriver 

samspelet mellan barnet och de olika miljöer, det samhälle och den tid det befinner sig i.  

Ett systemteoretiskt synsätt belyser relationer ur ett helhetsperspektiv, där en del inte kan ses 

isolerad från en annan. Gjems (1997) förklarar systemteori med att alla företeelser påverkar 

människor ömsesidigt. Människor ingår i ett socialt system och som inte kan förstås isolerat 

utan i stället i relation till varandra (Gjems, 1997; Öquist, 2008). Svedberg (2007) har liknande 
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tankar som Gjems om att gruppen ska ses som ett öppet system, där mänskliga problem uppstår 

i samspel med andra. Vidare menar han att systemteori strävar efter att beskriva skeende mellan 

individer i grupp eller mellan olika grupper. Vanligtvis tillhör individen många olika system 

som påverkar varandra (Svedberg, 2007). Vad som också är centralt inom systemteori är att 

undersöka samspelet mellan delen och helheten. Med det menar Svedberg samspelet mellan 

grupp och organisation men också relationen och agerandet mellan individer i gruppen. Även 

Andersson (2003) talar om systemteori som en teori som ser människans handlingar och 

problem som något som sker och uppstår i interaktion med andra människor och inte kan 

förklaras av den enskilde individens agerande och egenskaper.  

Alla inom ett system har olika roller, och man besitter en relation till alla i systemet. Det kan 

vara pedagog-barn, chef-medarbetare osv. (Andersson, 2003). I systemet finns det också en 

bestämd hierarki eller maktfördelning där det finns bestämda regler som kan vara uttalade eller 

outtalade. Andersson (2003) lyfter också fram balansen i ett system ett system, hon kallar det 

för ett jämviktsförhållande som stabiliserar systemet. 

För att ett system ska kunna utföra ett arbete mot ett mål måste det finnas kopplingar mellan de 

olika nivåerna och delarna i systemet. Dessa kopplingar, gemensamma normer och värden, 

utgör länkar mellan systemets delar, menar Öquist (2008). I ett systemteoretiskt perspektiv kan 

skolan beskrivas som ett löst kopplat system. Ledningen saknar ofta organisatoriskt stöd för en 

gemensam definition av målen. Ledaren har ofta liten eller ingen auktoritet då chefskapet inte 

är fullt ut accepterat bland medarbetarna, i det här fallet lärarna.  

Andersson (2003) anser att man kan förändra problemfokusering till att se möjligheter genom 

att ha ett systemteoretiskt förhållningssätt. Ett systemteoretiskt perspektiv ger goda 

förutsättningar att skapa positiva möten med andra människor, menar hon, då det betonar 

begreppet respekt, bekräftande och lyssnande som viktiga i all kommunikation. Relation, 

sammanhang och helhet är centrala begrepp inom systemteori, där ingen del är viktigare än 

någon annan.  
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Metodologisk ansats  

I följande kapitel kommer jag att redogöra för valet av metod, urvalsgrupp, genomförande och 

forskningsetiska överväganden. 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer. Intervjuerna har utgått från 

semistrukturerade frågor som jag formulerat i en mall (bilaga 1). Frågorna i intervjun ska 

enligt Bryman (2008) alltid sträva efter att ge svar på studiens grundläggande 

problemformulering. Valet av forskningsmetod beror på syftet, vad man som forskare vill få 

svar på i sin undersökning. För att finna svar på frågor som belyser människors upplevelser av 

fenomen har jag valt en semistrukturerad intervjumetod. Som forskare är man av intresserad 

av att beskriva, förklara och tolka (Ahrne & Svensson 2015). I kvalitativa intervjuer är det 

möjligt att använda sig av fastställda frågor och komplettera med öppna frågor (Ahrne & 

Svensson, 2015). En fördel med att utföra en semistrukturerad intervju är att forskaren inte 

behöver ställa frågorna i precis speciell ordning utan lite som det passar in under intervjun. 

Jag hade dock, som stöd, innan intervjuerna förberett eventuella uppföljande frågeställningar 

utifrån intervjuns frågeområden. Kvalitativa metoder är den insamling av empiriskt material 

som formges av intervjuer, observationer, berättelser och tankar (Ahrne & Svensson, 2015). 

Genom personliga intervjuer fick jag tillgång till en djupare och bredare kunskap om området. 

Frågorna var semistrukturerade vilket betyder att jag ställer öppna frågor som gjorde att 

informanten kunde svara med egna ord samt haft utrymme att komma med utförliga svar och 

egen input. Med hjälp av en mobiltelefon kunde ljudinspelningar göras av intervjuerna, för att 

försäkra mig om att informationen från intervjuerna återgavs korrekt. En kvalitativ metod kan 

beskrivas som att den svarar på frågorna vad eller hur, där man vanligtvis lägger tyngden på 

ord istället för siffror. Ahrne och Svensson (2015) beskriver kvalitativa metoder som ett 

övergripande begrepp för alla typer av metoder som bygger på intervjuer, observationer eller 

analys av texter som inte direkt utformas för att analysera kvantitativt med hjälp av statistiska 

metoder och verktyg. Kvale och Brinkman (2014) ser den kvalitativa forskningsintervjun som 

ett samtal kring ett område som både intervjuaren och informanten är intresserade av. De anser 

att samtalet är ett sätt att bygga upp kunskap och en möjlighet att förändra vårt sätt att tänka. 

Den kunskap som erhålls i samtalet kommer fram genom samspelet mellan människor i den 

specifika situationen. 

Enligt Bryman (2008) är det frågeställningen som avgör metodvalet. En kvantitativ forskning 

lägger vikten vid kvantifiering (mängd, myckenhet) medan en kvalitativ forskning lägger vikten 

vid ord och tolkning vid analysen. En fördel med kvalitativa semistrukturerade intervjuer är att 

man inte är bunden till en viss frågemall.  Med semistrukturerade intervjuer kan man anpassa 

frågorna i den ordning som passar (Ahrne & Svensson, 2015). Vid semistrukturerade intervjuer 

följer intervjuaren någon form av manus eller intervjuguide. Min semistrukturerade intervju var 

i form av samtal där det fanns utrymme för öppna följdfrågor. På så sätt kunde jag samla in 

mycket information och jag kunde ställa följdfrågor för att få fördjupade svar. Om jag istället 

skulle valt att göra en enkätstudie skulle jag troligtvis få mer kvantitativt material. Min intention 

var att jag i den här studien kunde ställa mer följd- eller fördjupande frågor. I intervjuer blir 

också pedagogers erfarenheter och upplevelser tydligare (Bryman, 2008). För att hitta material 

har jag gjort sökningar i olika databaser med varierande sökord för att välja ut material utifrån 

syfte och frågeställningar.  
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Urval 

I min studie har jag intervjuat fem undervisande pedagoger som arbetar i förskoleklass. Jag 

valde att skicka ut ett brev till rektorer på ett tiotal skolor inom ett avstånd som jag kunde 

besöka. Jag hade först planerat att göra en pilotstudie men då det var svårt och tog lång tid att 

hitta pedagoger som hade tid att ställa upp på en intervju valde jag att starta på en gång. Jag 

har intervjuat fem pedagoger som arbetar i förskoleklass från fyra olika kommuner. Det var ett 

medvetet val då jag ville söka skillnader på screeningmaterial, tjänster och arbetssätt, material 

och metoder.  

Studiens genomförande 

Jag tog kontakt med rektorer på olika skolor och kommuner för att förhöra mig om möjligheten 

att genomföra intervjuer och få namn till pedagoger som kunde tänka sig att delta i min studie. 

Därefter skickade jag en förfrågan till de pedagoger som rektor rekommenderat kunde vara 

intresserade att delta i studien samt ett informationsbrev om min studie med information om 

studiens syfte, mina etiska överväganden samt tillåtelse att spela in intervjuerna(bilaga 2). Innan 

intervjuerna genomfördes upplystes informanterna återigen om syftet med arbetet och om att 

de när som helst kunde avbryta intervjun. För att informanterna skulle få mer inblick i studien 

fick de frågorna i förväg. En fördel med det är att de då får tid att förbereda sig och därmed 

reflektera över sina svar. En risk kan vara att svaren mer speglar hur de vill eller borde göra än 

hur de faktiskt gör. Jag valde att skicka ett antal grundfrågor och sedan komplettera med 

följdfrågor vid det personliga mötet. Alla informanter fick samma frågor och jag hade möjlighet 

att ställa strukturerade och icke strukturerade öppna frågor som bjöd in till öppna svar och frågor 

(Ejvergård, 2009). Enligt Kvale och Brinkman (2014) är formulering av intervjufrågorna 

viktiga. Författaren menar att frågorna Varför och vad bör ställas och besvaras innan frågan hur 

ställs, och att för många varför-frågor kan för informanten upplevas som ett förhör.  I min studie 

undvek jag att ställa varför-frågor då syftet var att se hur de organiserar undervisning och vad 

de undervisar. 

Jag har valt att använda mig av frågor med en låg grad av strukturering, där möjlighet till ett 

mer utvecklat svar finns. För att kunna vara fokuserad på samtalet spelades intervjuerna in med 

hjälp av en mobiltelefon. Jag förde anteckningar under samtalen, till exempel omkring 

entusiasm och samtalsklimat. Detta gjorde jag för att försäkra mig om att inte missa någon 

information när jag samtidigt antecknade ned mina noteringar. Avslutningsvis tackade jag för 

deras medverkan och frågade om jag kunde kontakta dem om något var oklart. Intervjuerna tog 

40 - 70 minuter att genomföra. Därefter transkriberades och sammanställdes intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes ostört på alla informanters skolor. 

Bearbetning av material 

Efter att ha genomfört fem intervjuer med pedagoger arbetande i förskoleklass fortsatte arbetet 

med att transkribera inspelningarna genom att ordagrant skriva ut dem. Jag lyssnade igenom 

mina inspelningar flera gånger för att försäkra mig om att jag transkriberat allt rätt. Jag läste 

också igenom mina utskrifter flera gånger för att få en tydligare helhetsbild. Det var ett 

tidskrävande arbete men lärorikt. Enligt Eriksson-Zetterqvist (2015) finns flera fördelar med att 

själv transkribera sina intervjuer, en fördel är att man lär känna sitt material genom att lyssna 
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om flera gånger och redan där börjar analysen av materialet. Efter transkriberingen sökte jag 

och plockade ut meningsbärande begrepp för att lättare kunna  gruppera teman efter för att finna 

svar på mina frågeställningar. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att det inte på förhand 

finns något färdig ordning  i det insamlade materialet utan att det är något forskaren skapar 

genom sin analys. Efter att transkriberingen var färdigställd, raderades samtliga ljudfiler för att 

garantera informanternas anonymitet. Varje transkriberad intervju gavs en egen färg, 

färgkodades och titel för att undvika ihop blandning, och sparades sedan i ett gemensamt 

dokument. Enligt Kvale och Brinkman (2015) är en utskrift en översättning från muntligt till 

skriftligt språk, där personen som gör utskriften behöver göra en rad bedömningar eftersom de 

olika språken är konstruerade på olika vis. Då intervjuerna genomfördes som semistrukturerade 

i en informell samtalston strukturerades svaren efter genomförda intervjuer. Därefter gjorde jag 

en sammanställning av intervjuerna För att strukturera svaren utgick jag från intervjuguiden (se 

bilaga 2) som mall. För att finna mönster och teman markerades informanternas individuella 

svar i olika färger under varje intervjufråga markerades. Denna bearbetning låg sedan till grund 

för sammanfattningen av intervjuerna. Informanternas identiteter avkodades i samband med 

sammanställningen av resultaten genom att namn på pedagoger, elever eller arbetsplatser har 

tagits bort i transkriberingarna.  

Studiens tillförlitlighet och giltighet 

För att forskning ska få genomslag i forskarvärlden och i samhället krävs trovärdighet 

(Svensson & Ahrne, 2015). Inom kvantitativ forskning talar man om begreppen reliabilitet och 

validitet. Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av en studie och validitet 

innebär att man som forskare verkligen mäter det man avser att mäta (Ejvegård, 2009). Inom 

kvalitativ forskning talas det oftare om begreppen tillförlitlighet och giltighet. Då jag har 

genomfört en kvalitativ studie använder jag mig av begreppen tillförlitlighet och giltighet 

Författarna Kvale och Brinkman (2014) beskriver validiteten som en sorts giltighet gällande 

om den metod forskaren valt undersöker vad den påstås undersöka. Jag har utgått från både 

vetenskapliga teorier och tidigare studier i ämnet och intervjufrågorna är utformade så att de 

ska ge svar på de frågeställningar som speglar syftet. Informanterna har för mig genom 

inspelade intervjuer berättat hur de på olika sätt arbetar språkutvecklande med fokus på barn 

med låg fonologisk medvetenhet. Kvale och Brinkman (2014) tar i sin bok upp om hur frågor 

oavsiktligt kan påverka informantens svar. Jag är medveten om att mina frågor kan ha påverkat 

informanternas svar när jag ställt följdfrågor, trots att jag aktivt försökt att låta bli. Intervjuaren 

påverkar tillförlitlighet i form av de följdfrågor eller ledande frågor som ställs till 

respondenterna (Kvale & Brinkmann 2014). Fördelen med metoden är just att  informanten har 

flera möjligheter  trots en ledande fråga.  

Då jag har använt mig av intervjuer som metod, med efterföljande transkriberingar, kan mina 

tolkningar av svaren ha påverkat tillförlitligheten. Jag förutser dock att tillförlitlighet kommer 

vara hög och att jag får ärliga svar i mina intervjuer. Jag räknar med att jag får fram bra exempel 

att föra vidare till mitt arbete. För att bedöma studiens tillförlitlighet och giltighet behövs en 

granskning av de olika delar som studien består av. En viktig del under studiens process är skapa 

transparens som kan förklaras att man som forskare tydligt ska redogöra för de metodval, 

teorier, tankar och resonemang som genomsyrar forskningsprocessen från början till slut (Ahrne 

& Svensson, 2015). I min studie har jag intervjuat fem pedagoger från olika kommuner. Valet 
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av informanter stärker giltighet då de är utbildade pedagoger och flera har mycket lång 

arbetserfarenhet. Samtliga informanter besitter kunskap inom det område jag valt att undersöka.  

Etiska överväganden 

Jag har tagit del av och har använt fyra huvudkraven som ställs på forskning av humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera de som utsätts för forskningen 

om syftet med forskningen. För att informera om informationskravet har jag genom mejl skickat 

ut missivbrev till rektorer, informanter och vårdnadshavare där jag informerar om syftet med 

min studie. Samtyckekravet som säger att deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. Mina informanter blev informerande om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Jag informerade pedagoger och 

om konfidentialitetskravet, där alla uppgifter om personer som ingår i en undersökning ska 

skyddas och ges största möjliga konfidentialitet. Informanternas identiteter avkodades i 

samband med sammanställningen av resultaten och det går alltså inte att knyta svar till person. 

Nyttjandekravet, att alla uppgifter som insamlats från enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. I missivbrevet blev informanterna informerade om att resultatet ska 

sammanställas och analyseras av mig för att sedan redovisas i form av ett examensarbete. Alla 

informanter fick också löfte om att inspelningarna skulle förstöras efter examinationen. Jag har 

tagit del av Vetenskapsrådets (2017) råd där de diskuterar de generella reglerna gällande 

forskning, regler som jag tagit hänsyn till under min studie. Som forskare ska jag tala sanning 

och redovisa sant material. Mina metoder och resultat ska öppet redovisas. Jag har inga 

förbindelser till de informanter jag intervjuat. Jag har heller inget kommersiellt intresse för att 

genomföra min studie.  
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Resultat 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för studiens resultat. Resultatet kommer att 

analyseras utifrån studiens syfte och frågeställningar. Resultatdelen inleds med en presentation 

av de fem intervjuade pedagogernas skola, profession, antal år i yrket, och arbetslagets 

sammansättning. Därefter redovisas pedagogernas beskrivning av det språkutvecklande arbete 

de använder sig av för att utveckla den språkliga förmågan för barn i behov av extra språkarbete. 

Slutligen redovisas de hinder och möjligheter som pedagogerna beskriver med arbetssätt och 

material samt de hinder och möjligheter pedagogerna upplever med organisationen. 

Förskoleklass A – informant A 

I förskoleklass arbetar tre pedagoger: en förskollärare, en barnskötare och en fritidsledare. I 

klassen finns också en resursperson som arbetar speciellt med ett barn i klassen och som följt 

barnet från förskolan. Skolan är en F-6 skola. På skolan finns det tre förskoleklasser med 26 

barn i varje klass. Skolan följer kommunens rekommendation av screeningplan. Det innebär att 

barnen screenas vid terminsstart i augusti-september och därefter i maj.  

Förskoleklass B- informant B 
I förskoleklass B arbetar tre pedagoger: alla tre är förskollärare. På skolan är det tre 

förskoleklasser med 26 barn i varje klass. Skolan är en F-6 skola. Skolan följer kommunens 

rekommendation av screeningplan. Det innebär att barnen screenas vid terminsstart i augusti 

och därefter i maj. Samtliga pedagoger arbetar med barnen under hela dagen. Efter 

förskoleklassverksamhetens slut tar fritidsverksamheten vid med samma pedagoger. 

Förskoleklass C- informant C 

I förskoleklass C arbetar tre pedagoger: en fritidspedagog och två förskollärare. Det finns också 

en extra pedagog som arbetar halvtid med de barn som är i behov av extra stöd. I skolan finns 

en förskoleklass i barngruppen är det 45 barn. Skolan är en F-6 skola. Skolan följer kommunens 

rekommendation av screeningplan. 

Förskoleklass D- informant D 
I förskoleklass D arbetar tre pedagoger: en lärare, en förskollärare/idrottslärare och en 

fritidsledare. I klassen går 24 barn. Skolan är en F-2 skola. Ungefär hälften av barnen i klassen 

har svenska som modersmål och andra hälften annat modersmål. Skolan följer kommunens 

rekommenderade screeningplan där specialpedagogerna ansvarar för kartläggningarna. 

Förskoleklass E- informant E 
I förskoleklass E arbetar åtta pedagoger: Två förskollärare, tre barnskötare och tre fritidsledare 

med 50 barn delat i två klasser. Förskoleklassverksamheten pågår mellan 08.30-14.00. Skolan 

är en F-6 skola. Förskoleklassen följer ingen rekommenderad screeningplan från kommunen. 

Förskoleklass A I början av september genomförs första screeningen med hjälp av test från 

Bornholmsmaterialet därefter görs ingen nivågruppering utifrån barnens resultat. Alla barn 

arbetar med samma material och övningar under hela höstterminen. 

Min tanke är att den första screeningen är svår att läsa av, men visst läser man av den. När barnen 

kommer är de ovana med situationen, skriva på papper och så, det kanske blir mycket fel men 

man får ändå ett hum hur de ligger till. Men sen känner jag att det här arbetet, hela tiden varje 

dag hela dagen får dem att växa. 
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 Förskoleklass B På höstterminen när barnen börjar i förskoleklass screenas de med 

Bornholmstestet. Först på vårterminen då man som pedagog lärt känna sin klass och vet hur 

de ligger till kunskapsmässigt gör man en nivågruppering.  

Förskoleklass C Vid skolstart är barnen sedan tidigare (innan sommaren) indelade i grupper, 

efter mognad och kunskapsnivå därav ingen nivåindelning efter testresultatet. Före sommaren 

träffar de pedagogerna från förskolan för överlämningssamtal. Vid dessa samtal berättar 

förskolepersonalen om respektive barn, dess styrkor och svagheter och på vilken nivå barnet 

ligger mognadsmässigt och språkmässigt och utifrån det delas barnen in i blandade grupper; 

blå, röda och gröna. Grupperna är klara innan barnen börjar i förskoleklass i augusti. Även 

indelningen till halvklasser är klar tills dess. Barnen screenas i augusti, december och maj med 

hjälp av Bornholmstestet. 

Förskoleklass D I augusti när barnen börjar förskoleklass screenas alla med Bornholmstest. 

Därefter delas barnen in efter resultatet i två grupper. Informanten berättar att de försöker göra 

så mycket halvklasser som möjligt. På förmiddagen när all personal är i verksamheten arbetar 

alltid barnen i halvklasser.  

Förskoleklass E I augusti, vid höstterminens start screenas barnen med Skolverkets 

bedömningsstöd för sexåringar. Förskoleklassen har under hösten ingått i Skolverkets 

pilotgrupp för utprovandet av nytt bedömningsstöd för förskoleklass. Informanten menade att 

testet liknade Bornholmstestet, att Skolverkets material hade för avsikt att efterlikna det. 

Sammanfattningsvis: I samtliga förskoleklasser kartläggs barnens fonologiska förmågor i 

augusti-  september. Fyra av fem klasser använder sig av Bornholmstest och en klass använder 

sig av Skolverkets nya bedömningsmateriel för förskoleklass. Tre förskoleklasser gör därefter 

en nivåindelning efter resultatet. En förskoleklass delar in barnen efter överlämningssamtalen 

med förskolan innan sommaren. 

Språkutvecklande arbetssätt och material  

Förskoleklass A och B tillhör samma skola men arbete inte i samma byggnad. Informanterna 

beskriver att de använder sig mycket av Bornholmsmodellens material och anpassar övningarna 

efter behovet i barngruppen. I början av höstterminen arbetar man främst med rim och ramsor, 

klappar stavelser och lyssnar efter begynnelseljudet. I slutet av förskoleklassens läsår tränas 

mer ljudsyntes och ordsegmentering. Tidigt introduceras uppgifter med att forma bokstäver 

både med hjälp av penna och spåra på iPad. Informant A betonar att de arbetar med språklig 

medvetenhet varje dag i form av rim och ramsor. 

Andra aktiviteter som ingår i den dagliga verksamheten är högläsning då en pedagog läser högt 

för barnen. Barnen ser fram emot att få lyssna på ett nytt kapitel varje dag. Barnen har också 

egen lässtund ur Lätt att läsa böcker eller rena bilderböcker. Varje vecka tittar klassen på ett 

program, SVT:s UR- serie “Bokstavslandet” med tillhörande arbetsblad. Klassen arbetar också 

varje dag med en läslära med tillhörande arbetsuppgifter och sånger. Ett tillfälle i veckan har 

barnen sång och rytmik med musikläraren på skolan. På fredagar skriver alla barn i en 

händelsebok, de barn som inte lärt sig skriva än får berätta för pedagogen om vad som har hänt 

och pedagogen skriver då åt barnet. Informanten berättar att även de barnen med låga resultat 

får ingå i hela gruppen. Informanten menar att barnen i deras upptagningsområde har 
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välutbildade föräldrar där man arbetar och läser mycket med sina barn. Det innebär att det inte 

blir så många barn som behöver utökad språkträning. 

Vi arbetar ofta i halvklasser. De som visar svaga resultat de får hänga med och sedan får vi se vad 

som blir av det. Nu i februari börjar vi plocka ut barn. 

Samtliga pedagoger arbetar med barnen under hela dagen. Efter förskoleklassverksamhetens 

slut tar fritidsverksamheten vid med samma pedagoger. Informanten menar att barnen i deras 

upptagningsområde har välutbildade föräldrar där man arbetar och läser mycket med sina barn. 

Det innebär att det inte blir så många barn som behöver utökad språkträning.  

Det är inte så många som behöver extra språkgnuggning. Men, det är det här området också får 

man tänka, de mår ganska bra barnen i det här området.  

 

I förskoleklass B arbetar de mer frekvent och genomgående med högläsning, vilket sker 

genom högläsning varje dag, De använder sig mestadels av skönlitterära böcker men 

faktaböcker ingår också i den dagliga verksamheten. Det kan vara i olika konstellationer i hel 

eller halvklass. En gång i veckan har klassen rytmik där sjunger de, dansar och spelar enkla 

instrument. Veckan avslutas med att skriva i händelseboken. I den ritar barnen och skriver om 

vad som hänt under veckan. De barn som inte lärt sig skriva får hjälp av en pedagog.  

Informanten berättar att de genomgående i verksamheten arbetar mycket med språklekar. Oftast 

använder de sig av övningar från Bornholmsmaterialet. Gruppen arbetar dagligen med planerad 

och strukturerade muntlig framställning i olika former. Barnen är också indelade i olika 

ansvarsgrupper. Det kan vara att till exempel vara ansvarig för mellanmålet, då får barnen 

presentera mellanmålet på svenska eller engelska vilket barnen uppskattar. En annan 

språkövning klassen ofta arbetar med är språkpåsen.  

Barnen sitter i en ring och turas om att dra upp en bild eller ett föremål ur språkpåsen, det kan 

vara ett djur eller något till exempel en ko…Vad är det här och hur låter första ljudet? K, och 

så går man igenom det. 

Informanten berättar att de i stort sett arbetar dagligen med Bornholmsmodellen i stor 

utsträckning med flera repetitioner. Bornolmsmaterial finns samt ett eget tillverkat material som 

någon kollega hade satt ihop. I undervisningen används också iPads med bra pedagogiska 

språkutvecklande appar som till exempel Bornholmsappen. 

I förskoleklass C inleds dagen varje morgon med en ”börja dagen-uppgift”.  Det är alltid 

samma struktur och innehåll varje morgon, sjunga en eller flera sånger, göra klapplekar eller 

rim och ramsor. Därefter när alla barnen är på plats 08.30 börjar samlingen där en pedagog går 

igenom dagen med hjälp av ordbilder och bildstöd. Efter samlingen går barnen till sina 

formgrupper, matematik, svenska och tema/skapande. Där arbetar man vidare med speciella ord 

och begrepp som olika matematikbegrepp, kroppsdelar, färger, siffror, kläder och 

familjemedlemmar. 

En av oss tar i hand.  En av oss ser till att alla barnen mår bra. En har en ”löpar uppgift” som 

innebär att man hjälper till med det som behövs ute i hallen. Vi vet vilka barn som behöver stöd 

ute i hallen. Vi har ett strikt schema hur vi jobbar. Vi börjar 7.30 vi plockar fram förbereder för 

dagen. Barnen börjar 8.20. vi är noga med våra När vi kliver in i klassrummet har vi en börja 

dagen uppgift. Oftast är det jag, så sätter vi igång hjärnan direkt.  
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Samtliga pedagoger oberoende av ämnesgrupp arbetar kontinuerligt med välstrukturerade 

språklekar som repeteras många gånger. Barnen får bekanta sig med ord och fraser som hjälper 

till att utveckla ordförrådet.  

Vi benämner ord och begrepp genomgående och upprepar ord och begrepp. Vi arbetar också 

mycket med arbetsminnet som att exempelvis memorera bilder. Vi repeterar och använder oss 

mycket av bildstöd.  

Förskoleklass D Skolan är en liten enhet F-2 och relativt nystartad. Någon materialbank har 

inte arbetats upp utan i stället får pedagogerna skapa mycket eget material. Dessutom används 

Trullematerialet och Bornholm. Informanter berättar att klassen precis nyligen fått fler iPads. 

Fördelarna med iPads är flera. Bland annat kan barnen arbeta mer självständigt med att till 

exempel forma bokstäver eller lyssna på bokstavsljud vilket i sin tur frigör tid som hon kan 

ägna åt andra barn i klassen. Med olika pedagogiska appar kan också nivån anpassas efter 

barnets behov. 

Informanten i förskoleklass E berättar att de alltid har gemensamma genomgångar i helklass 

med bilder och filmer. De barn som kan läsa eller prova på att läsa gör det. Om klassen till 

exempel arbetar med ett temaområde, till exempel Astrid Lindgren, arbetar alla med samma 

tema men på olika nivåer. Barnen går iväg till sina olika grupper och får uppgifter på sin nivå. 

Efter arbetspasset i de skilda grupperna är det återsamling i den ordinarie klassen, då går man 

igenom vad man pratat om och arbetat med i grupperna. I vissa grupper kanske man skriver en 

text medans i andra grupper tittar på bilder och pratar om dem. I undervisningen använder de 

sig mycket av konkretmaterial och använder sig dagligen av Bornholmsmetodens övningar. 

Klassen arbetar med Key- note varje lektion, ett presentationsprogram där pedagogerna kan 

visa filmer, övningar och bilder mm. 

Vi ljudar ihop ljud på så sätt kan samlingarna hålla på väldigt länge. Vissa dagar arbetar vi med 

Grej of the day. På utvecklingssamtalet kom det fram att samlingen var rolig.  

Sammanfattningsvis: Det skiljer sig i klassarna kring  tillgång på arbetsmaterial. Samtliga 

förskoleklasser använder sig av Bornholmsmaterialet med mer eller mindre kompletterade 

material. Ipads med tillhörande språkappar använder sig alla förskoleklasser av. Förskoleklass 

E använder sig mycket av IKT i undervisningen. 

Riktade och utökade insatser  

Informant A berättar att de inte gör någon nivåindelning  efter kartläggningen i augusti. De 

barn som behöver extra språkträning får de under vårterminen. 

Informant B menar att när samtliga pedagoger är på plats i verksamheten hinner man med och 

arbeta extra med de barn som behöver mer språklig stimulans, då i form av att arbeta i halvklass 

eller kanske läsa en bok. Informanten menar att tre pedagoger är lagom. För att kunna anpassa 

undervisning på rätt nivå för barnen i gruppen arbetar pedagogerna ofta i halvklass och arbetar 

genomgående med återkommande repetition av övningar. En del barn behöver flera repetitioner 

av övningarna men de flesta lär sig dock på en gång.  De barn som inte utvecklat sin fonologiska 

medvetenhet (ca 4 -5 barn) tillräckligt långt under höstterminen, arbetar en pedagog extra med 

under vårterminen. När skolverksamheten är slut tar fritidsverksamheten över. Fritids är också 

involverade i kommunens språksatsning och arbetar vidare med språkstödjande verksamhet.  
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De som arbetar på fritids är väldigt drivande, man arbetar då främst med 1 or, 2 or och 3 or. Det 

är en gedigen fritidshemsverksamhet. 

Tre pass i veckan jobbar barnen i förskoleklass C i en grupp tillsammans med andra barn som 

ligger på samma nivå. Då kan även de barn som kommit längre få utmaningar på sin nivå. 

Barngruppen är uppdelad i halvklasser fem gånger i veckan, vilket är mycket bra enligt 

pedagogerna. I barngruppen är det 15 barn som behöver extra språkträning. Varje dag träffar de 

en extra pedagog 1 - 2 timmar om dagen. Det är barn med annat modersmål och barn med 

diagnostiserad språkstörning. Detta görs i dialog med föräldrarna. 

När barnen slutar klockan 13.00 har pedagogerna riktade insatser 10 - 15 minuter. Vid riktade 

insatser går de till exempel igenom saker som de ska arbeta med längre fram med under veckan 

eller repetition av något tidigare arbetsmoment.  

 
Idag har vi 15 barn med behov, Jag tycker vi har fler barn nu. 

Det jag ser är att ordförrådet hos svenska barn har sjunkit. 

 

Pedagogerna i förskoleklass C menar att bedömningen av barnens kunskaper sker dels genom 

Bornholmstesterna, men också genom formativ bedömning under det vardagliga arbetet genom 

att de går runt och aktivt lyssnar. Det är framförallt de senare som ger dem den viktigaste 

informationen. Något informanten poängterar är hur viktig interaktionen är. Hon anser att det 

är i samspelet både mellan pedagog-barn och också barn-barn som barnen lär sig språket bäst. 

Informanten menar att det är betydelsefullt att samtala mycket med barnen och att man tar 

tillvara på språket i alla de vardagliga situationerna. Att ta tillvara på språket genom att finnas 

på plats tillsammans med barnen, ställa frågor samt att systematiskt benämna ord och begrepp 

medverkar till att barnen lättare sätter ord på det de ännu inte kan uttrycka själva. 

Formativ bedömning. Är det något som vi ska vara duktiga på så är det, det. Vi ska inte behöva 

sitta med en 6 åring med ett stencilblad. Jag måste gå och lyssna, jag måste höra vad säger hon? 

Kan du göra den större, förstår hon vad jag säger? Förstår barnen varandra? 

I förskoleklassen D går nu två till tre barn som är i behov av extra språkstöd. De delas upp i 

två skilda grupper. I och med att de är delade i grupper menar informanten att hon hinner med 

de barnen, men inte så mycket som behövs. 

Jag har dem som en fast punkt i med att jag har delat upp dem i olika grupper går det. De behöver 

nöta och de behöver repetition och det känner jag…känner jag …de hade nog behövt nöta lite 

till. Det svåraste är med tiden man vill ge dem ännu mer tid man ger dem extra tid och tid kanske 

också material på rätt nivå. 

I förskoleklass E Efter screeningen delades alla 50 barn in i grupper efter kunskapsnivå. Barnen 

delas in efter språkutveckling i åtta grupper. Grupperna är aldrig statiska utan ser olika ut 

beroende på arbetsområde. De två förskoleklasserna arbetar parallellt med varandra och delar 

in alla barnen i olika grupper. Informanten berättar att kunskapsnivån hos barnen ser väldigt 

olika ut, både i den egna gruppen och i parallellklassen.  

Vid varje arbetsområde eller temaplanering delas barnen in nivågrupper, vilket också bidrar till 

att de därför får arbeta väldigt olika med olika barn. I den minsta gruppen brukar fyra barn men 

även färre ingå. I dessa smågrupper undervisas barnen mer en till en. iPads med pedagogiska 
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språkappar används i stor utsträckning. Under året i förskoleklass testas barnen vid ett tillfälle 

men informanten menar att kunskapsbedömningen görs med hjälp av formativ bedömning. 

Hinder och möjligheter arbetssätt och material 

Samtliga pedagoger menade att de arbetade språkutvecklande men på olika sätt. Deras 

arbetssätt var varierande och ingen av informanterna uttryckte att de upplevde hinder med de 

arbetssätt de använde. 

Informanten i förskoleklass D menade att hon saknade material. Hon uttryckte en önskan om 

att det skulle finnas mer material som det gick att nivåanpassa och en materialbank att hitta 

övningar i. 

En informant i förskoleklass E berättar att hon upplever en brist på tekniskt material, speciellt 

när klassen arbetar med ”Att skriva sig till läsning” och de behöver mer utrustning, t ex Ipads 

och skrivare till nästa år.  

En pedagog i arbetslaget i förskoleklass A deltar nu i en fortbildning genom Läslyftet, vilket 

bidrar till ett tydligare samarbete mellan de olika yrkesgrupperna. Hon tar med sig idéer från 

träffarna och delger sina medarbetare i den mån det går och implementerar det i verksamheten. 

Fritidsverksamheten på skolan har också tagit del av språksatsningen, vilket innebär att 

fritidsverksamheten ansvarar för en del av det extra språkutvecklande arbetet som fortsätter 

efter förskoleklassdagen avslutats.   

Arbetsmaterial har också stor betydelse för barnens individuella språkutveckling genom att 

undervisningen lättare går att individanpassa för barnen, enligt pedagogen i förskoleklass C. 

Exempel på material de använder sig av i svenska är 100 språklekar, Språkglädje, Fonomix, 

Bornholmsmaterial och pedagogiska språkappar. 

Ytterligare en viktig faktor för en språkutvecklande verksamhet är att sätta mål för varje lektion 

fortsätter pedagogen. Då vet eleverna och pedagogerna vad som förväntas av dem, vad de ska 

arbeta med. 

Det är det jag tror vi är tydligast med är anpassning. Det är jätteviktigt att sätta mål för sin egen 

lektion Om du inte själv har några mål blir det svårare för barnen att veta vad som förväntas av 

dem. Jag tycker det är jätteviktigt att arbetat efter mål och inte bara lust och motivation.  
 

Två pedagoger i arbetslaget i förskoleklass E har gått en utbildning i Att skriva sig till 

läsning. De följer inte konceptet fullt ut utan använder sig av pennor tidigare än årskurs 2. 

Barnen tycker om att arbeta med pennan, menar man. De läser åt varandra och hjälper 

varandra med ljuden. Hon poängterar att pennan och pappret är otroligt bra redskap mellan 

barnen hon menar att det bidrar till mer interaktion. De hjälper varandra starkaste barnet och 

svagaste. Informanten menade att när barnen arbetade med iPads så arbetade barnen enskilt 

och interagerade ingenting med varandra. 

Hinder med organisationens utformning 

Informant B lyfter brist på planeringstid upplever informanten som ett stort problem och ett 

samarbete mellan andra arbetslag på skolan och återkoppling från skolledning saknas. På 

tidigare skola hade hon ferietjänst där tio timmars planeringstid ingick. I den tiden ingick 
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enskild och kollegial planeringstid. De hade också inplanerad tid att sitta med på möten med 

lärarna, och i och med att de satt med på dessa möten menade pedagogen att de hade en koppling 

till 1 or, 2 or och 3 or. 

Egentligen spelar det inte så stor roll om det är en lärare eller förskollärare som ansvarar för 

klassen, det viktiga är att det är en pedagog med ferietjänst så tid för planering finns 

Informanten i förskoleklass A menar att med en ferietjänst finns det mer tid att planera och 

skaffa passande material. I och med hennes ferietjänst upplevde hon att hon hade högre status 

och förväntades klara av både den egna planeringen och planeringen tillsammans med 

arbetslaget. 

Ett stort hinder som informant E lyfter upp är brist på kunskap om till exempel språkstörning 

eller autism.  

Jag har inte någon speciell utbildning i det. Jag vet inte hur jag ska kunna planera. Vilket 

material som passar eller vilka krav jag kan ställa på barnet.  

Informanten i förskoleklass B menar att när alla tre pedagoger är i verksamheten är resurserna 

tillräckliga, men när någon är borta sätts ingen vikarie in och verksamheten påverkas. Klassens 

sammansättning förändras år från år, vilket också påverkar resursbehovet. 

I en välfungerande klass, en homogen klass räcker det med tre pedagoger. Problemen blir ju att 

så fort någon är borta då faller det här med smågrupper. Och de som påverkas av det är de barn 

som behöver extra språkligt arbete. De som kommit längre i sin språkutveckling får det som de 

behöver.  

Andra hinder som informant B upplever är att pedagogerna är verksamma heldagar i barngrupp 

och upplever då en stor brist på planeringstid, både gällande egen och gemensam. Tidigare 

deltog arbetslaget i Läslyftet som medförde mer samplanering mellan stadierna. Nu finns inget 

sådant. I verksamheten finns ett gemensamt pedagogiskt forum där de har gemensamma mål 

och planeringar men i övrigt finns det inget utrymme för det.   

Informanten i förskoleklass D uttrycker att det i klassen finns flera barn med olika behov, bland 

annat en pojke som behöver lekträning för att kunna leka med andra barn. Det är hon som 

ansvarar för det också, vilket kan kännas mycket. Informanten berättar vidare att det inte finns 

något specialpedagogiskt stöd förutom vid Bornholmsscreeningarna som kan behövas ibland 

för handledning eller råd.  

De barn som behöver extra språkträning skulle pedagogen vilja ägna ännu mer tid åt men menar 

att när skoldagen är slut vill barnen i stället äta mellanmål och leka. Förskoleklassverksamheten 

slutar 13.00 och då tar fritidsverksamheten vid. 

Det svåraste är med tiden man vill ge dem ännu mer tid… man ger dem extra tid men de behöver 

mer. Tiden räcker inte till för de här svaga, nej. Jag skulle behöva sitta med dem mer. Grejen är 

att när jag har tid kl 13.00 då är de helt slutkörda 

Sammanfattningsvis: Flera informanter betonar vikten av tjänst, en tjänst där planeringstid 

ingår. Samtliga informanter tar upp brist på planeringstid. Både enskild och gemensam 

planeringstid. Önskemål om fortbildning både gällande språkligt arbete men också fortbildning  

kring bemötande samt undervisning av barn med speciella behov. 
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Möjligheter med organisationens utformning 

En möjlighet som informanten ser är när pedagogerna arbetar hela dagen i verksamheten. Hon 

menar att man känner då till de barn som är svaga och behöver mer utökad träning. 

Och då vet man vilka barn som behöver extra då kan vi ju göra det. Efter lunchen eller efter 

lässtunden. Överlag konstaterar informanten att det har varit generöst med vikarier. Men att det 

inte blir samma sak om det inte är samma person som kommer. 

Informanten i förskoleklass C poängterar att styrkan i deras arbetslag beror mycket på 

pedagogernas lika synsätt och värdegrund, vilket hon menar är både tidsbesparande och mer 

lättplanerat. Något hon betonar är föräldrakontakten och hon menar att de är tydliga till 

föräldrarna över vad deras ansvar är.   

Ja vi har samma synsätt och värdegrund, kan man säga, en del pedagoger kan säga ja ha nu hade 

du inte med dig gympakläder… då kan inte du vara med. Men det är inte barnets fel alltså, vi ska 

inte straffa barnet utan vi ska hjälpa barnen… Det är ju däremot samtalet hem till föräldrar som 

blir det viktiga. En tydlig föräldrakontakt är viktigt. Där i vill du att det ska fungera för barnet. 

Barnen är indelade i så kallade formgrupper vilket innebär att tre pedagoger ansvarar för olika 

ämnesgrupper; matematik, svenska och tema/skapande. Pedagogerna har ett strikt schema för 

hur de arbetar; vem som tar hand om barnen när de kommer, vem som ger stöd i hallen osv. De 

har också olika ansvarsområden i olika ämnen matematik, svenska och tema/ skapande. 

Informanter framhåller att en tydlig ansvarsfördelning inom verksamheten; utifrån deras 

kompetens och intresse är betydande. En pedagog ansvarar t ex för matematik, en annan för 

språklekar och en tredje för tema med pyssel och skapande.  

Vi gillar sättet att arbeta på. Tänk dig att få förkovra sig i det man gillar, förkovra sig i pyssel, 

bildböcker. En har hand om språk och har verkligen spetsat in sig på språklekar och Bornholm 

som du pratar om. Jag jobbar egentligen mest med matematik och F jobbar tema. Hon är ju pyssel 

och skapande  

Pedagogerna tycker själva att de har hittat en organisation som fungerar mycket bra. De 

beskriver det som att de ”arbetar och tänker som ämneslärare”. Deras roller är tydliga och fasta.  

Nu har vi ett inarbetat system. I och jag har arbetat ihop i nästan 20 år, vi har samma synsätt och 

samma värdegrund. 

Ett utvecklingsområde som informanten ser är samarbetet med lärarna i årskurs 1 som de nu 

inte har något samarbete med. Det som behöver utvecklas är gemensam planeringstid 

Samarbete med lärarna ser olika ut alla vill inte samarbeta. Vi jobbar mot lärarna då och frågar 

vilket material som passar för barnens nivå. På din fråga om bra samarbete, nej, vi ska jobba fram 

det och nu vill ju nya rektorn det också. Ja vi vill det, det är något som behövs bli bättre. 

Informanten menar också att deras lösningsinriktade inställning påverkar arbetet. Samtliga tre 

pedagoger har en timmes planering tillsammans i veckan, vilket de upplever är bra för 

handledning eller råd och stöd.   

Möjligheter är, enligt informant i förskoleklass D att få följa med barnen upp i årskurs 1 och 

sedan följa dem hela lågstadiet. I förskoleklass läggs den sociala grunden och genom att arbeta 
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mycket med det sociala stärker man alla i gruppen. Hon menar att om alla blir sedda blir de 

roligare att komma till skolan. Barnen vill då lära sig och upplever skolan som lustfylld.  

Förskoleklass D finns i en liten enhet med en förskoleklass, en årskurs 1 och en årskurs 2, vilket 

medverkar till att det finns färre pedagoger som kan gå in och hjälpa varandra. Informanten 

berättar att det inte finns någon samplanering med de andra klasserna på hennes skola, men 

menar att det skulle vara bra att få samarbeta med tillexempel årskurs 1.  

Informant i förskoleklass E  menar att de har gott om lokaler som gör att det är lätt att dela upp 

grupperna i mindre grupper utan stress. Dock finns det brist på egen tid med just de barnen, att 

de får för lite träning och repetition.  

Fritidspersonal är mer med i klassen hela tiden, vilket informanten menar är en stor möjlighet 

till bra arbete. Är det skapande är de två pedagoger som arbetar ihop, ingen är låst på en 

kompetens.  

Dagen börjar 8.30 och slutar14.00 och under den tiden är det full personalstyrka, vilket medför 

att pedagogerna får möjlighet att arbeta mer med barnen. På skolan finns en specialpedagog att 

tillgå när de behöver tips och handledning. Specialpedagogen deltar inte i klassens arbete, 

däremot är hon alltid närvarande vid samtal med föräldrar eller logoped vilket informanten 

menar är ett stort stöd. Det är hög personaltäthet under hela verksamheten och mycket 

planeringstid, både enskild och tillsammans med arbetslaget. Det finns bra samarbete mellan 

förskoleklass och åk ett, de hjälps åt och tar varandras barn vid planering vilket ses som en 

möjlighet. Det finns tid till långsiktiga planeringar vilket bidrar till att det går att följa en röd 

tråd i undervisningen.  

Ferietjänst var jätteviktigt för mig. Det var ett av mina krav. Jag vet det sen tidigare erfarenhet. 

Jag ser verkligen det här med mycket planeringstid. Dels vad jag kan göra själv och dels vad vi 

kan planera ihop med andra lärare. 

Att verksamheten är nystartad med ny rektor är ett hinder, menar informanten.  Rutiner som till 

exempel screeningsplaner, överlämningssamtal mellan stadier har inte utarbetats än. 

Pedagogerna efterlyser en övergripande strukturmall för överlämningssamtal mellan 

förskoleklass och årskurs ett. I nuläget har informanten ingen kunskap om hur överlämning 

mellan förskoleklass och årskurs 1 ska gå till. 

Sammanfattningsvis: Samarbete, samma synsätt, fortbildning är det som nämn kring 

möjligheter och samarbete med specialpedagog. 
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Analys av resultat 

I följande kapitel beskriver jag min studies analys utifrån mitt resultat som jag fått av mina 

informanter. Syftet med min studie är att undersöka pedagogers erfarenheter kring arbetssätt för 

att främja språklig fonologisk utveckling hos barn i förskoleklass vars språkliga utveckling är 

svag. Syftet är vidare att belysa pedagogers upplevelser av arbetet kring organisationen, samt 

möjligheter och hinder kring arbetet för att främja språkutveckling i förskoleklass. I första delen 

redogör jag mitt resultat med hjälp av centrala sociokulturella begrepp såsom artefakter, 

proximala utvecklingszonen och scaffolding. Begreppen valdes ut för att skapa förståelse, 

kunna tolka och analysera språkutvecklande metoder för barn. För att tolka organisationens 

påverkan i förskoleklassverksamheten har jag använt mig av ett systemteoretiskt perspektiv.  

Artefakter 

När det gäller pedagogernas arbetssätt och material visar resultatet att samtliga använder sig av 

språkliga och fysiska artefakter, redskap (Säljö, 2015). Alla pedagoger uttryckte att ingen av 

dem uttryckte arbetssätt som hinder. Artefakter innefattar ett brett område kan vara språk, 

bokstäver, siffror och materiella saker såsom böcker och digitala verktyg. Det mest 

förekommande materialet som användes för att arbeta språkutvecklande var 

Bornholmsmaterialet. Andra exempel på material som pedagogerna använde sig av var 100 

språklekar, Språkglädje, Fonomix och pedagogiska språkappar. Bornholmsmaterialet innehåller 

både språkliga och fysiska artefakter och består av såväl arbetsböcker som handledning för 

pedagoger i olika språkliga lekar.  

Materialet innehåller språklekar som lekfullt tränar fonologisk medvetenhet genom bland annat 

rim, ramsor och ljudidentifiering. De arbetar, som Svenson (2009) beskriver på flera varierande 

sätt för att få barnen språklig medvetna. Arbetsmaterial har också stor betydelse för barnens 

individuella språkutveckling genom att undervisningen lättare går att individanpassa för barnen. 

I en av förskoleklassen arbetade man med ”språkpåsen” som har riktade övningar mot fonemisk 

medvetenhet (Häggström, 2017; Melby-Lervåg m.fl., 2012).  

Vi benämner ord och begrepp genomgående och upprepar ord och begrepp. Vi arbetar också 

mycket med arbetsminnet som att exempelvis memorera bilder. Vi repeterar och använder oss 

mycket av bildstöd.  

Fysiska artefakter som användes i undervisningen var utbildningsprogram från tv, bildstöd, 

sång, rytmik, dans, berättande, spel, lekar med mera. Artefakterna är också avgörande element 

för utvecklingen av kunskaper och färdigheter hos människor skriver Säljö (2005). En, enligt 

samtliga informanter, mycket bra materiell artefakt var iPads och tillhörande pedagogiska 

språkappar.  

Scaffolding  

Scaffolding, så kallad stöttning, innebär att det barnet ännu inte klarar av på egen hand kan 

genomföras och klaras av om det finns en vuxen som stödjer barnet i lärprocessen. Scaffolding, 

menar Westerlund (2013), är att en pedagog eller en kamrat ger barnet eller eleven mycket stöd 

i början som efterhand minskar och till slut avtar när inlärning sker. Samtliga pedagoger berättar 

att de ständigt tänker språkutvecklande i allt arbete.  
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Vi jobbar hela tiden med det där, både medvetet och av sig självt om man säger så. Det är sagor, 

det här med att man tänker på hur man pratar, läser sagor, samtalar om allt benämner saker.  

Säljö (2000) lägger stor vikt vid språkets betydelse och uppbyggnad utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Han beskriver språkets betydelse som en av de mest betydelsefulla beståndsdelarna 

i människans kunskapsbildning, språket ger oss en förmåga att kommunicera och samla 

erfarenheter med andra individer något som leder till lärande och utveckling. I en förskoleklass 

arbetade man med metoden Att skriva sig till läsning, dock följde de inte konceptet fullt ut.  

Barnen fick till exempel använda pennor vilket visade sig vara mycket positivt. När barnen fick 

arbeta med papper och penna pratade de mer med varandra än när de arbetade med iPads. 

Informanten menade att när barnen arbetade med iPads, arbetade barnen enskilt och 

interagerade ingenting med varandra. Pedagogerna såg att kommunikation förstärkte 

inlärningen. Barn formas och lär sig genom kommunikation och interaktion med andra 

människor, barn såväl som vuxna (Säljö, 2017). Barnen hjälpte varandra, med till exempel hur 

man formar bokstäver, de läste åt varandra och hjälpte varandra att ljuda. De fick då den 

stöttning av de andra eleverna som Westlund (2013) skriver om att den sociokulturella teorin 

betonar. 

I alla klasser skrev barnen också en utvärdering av veckan. De barn som ännu inte lärt sig skriva 

fick skrivhjälp av pedagogerna, vilket är en typ av scaffolding (Taube, 2013). En pedagog litade 

på att eleverna lärde sig av varandra. Trots att de egentligen inte förstod fick de eleverna ”haka 

på” de andra, vilket inte stöds av forskare (Lundberg, 2006 m.fl.) som betonar tidiga insatser. 

Först i februari fick de svagare barnen extra undervisning.  

I samtliga förskoleklasser använde man sig dagligen av högläsning. Oftast skedde det i helklass 

men även i halvklass. Pedagogerna menade att barnen upplevde denna stund som lustfylld och 

kunde se flera tillfällen för träning av fonologisk medvetenhet, som Mihai m.fl. (2014) 

beskriver. Fördelen med högläsning i halvklass, menade pedagogerna, var att barnen blev mer 

deltagande i läsningen då de kunde svara på frågor och ställa hypoteser.  

Proximala utvecklingszonen  

Fyra av fem förskoleklasser använde sig av Bornholmsmodellen som screeningmaterial. Det 

framgick vara den mest förekommande metoden för att kartlägga var i språkutvecklingen 

barnen befinner sig. En av förskoleklasserna använde sig av Skolverkets nya 

bedömningsmaterial som ska börja användas i höst. Oavsett vilket material som användes 

gjordes screeningarna för att kunna identifiera var i den fonologiska utvecklingen barnen befann 

sig vilket Samuelsson, 2009, Häggström, 2016; Høien och Lundberg, 2013, Tjernberg, 2013 

m.fl. betonar är av största vikt. 

De screeningar som görs när barnet börjar i förskoleklass enligt Bornholmsmodellen kan ses 

som statiska eftersom det endast är elevens kunskaper just vid detta tillfälle som testas. Gellert 

och Elbro (2017) menar att undervisningsmöjligheter går förlorade vid statiska tester. Det finns 

dock möjligheter att göra tillfället dynamiskt genom att se det som en lärandesituation, vilket 

då skulle ta mycket längre tid. Häggström (2016) anser att statiska tester många gånger kan vara 

ett bra val just för att få en uppfattning på hela gruppen eller klassens nivå.  

I intervjuerna framkom att pedagogerna använde resultaten på olika sätt. De material som 

pedagogerna använde bestod av många språklekar. Dessa övningar, menade majoriteten av 
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pedagogerna att de kunde anpassa så det passade alla barn, beroende på var de befann sig i 

utvecklingen vilket går i linje med lärarens uppdrag enligt läroplanen (Lgr 11) där det 

förtydligas att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar. Flera skolor delade 

in barnen efter nivå, vilket innebar att barn med svag fonologisk medvetenhet tidigt fick riktad 

intensiv träning som enligt informanterna gav bästa resultat. I en klass kunde barnen ibland, om 

behov fanns, delas in i åtta grupper efter deras språkutvecklingsnivå. I den minsta gruppen 

brukar fyra barn eller färre ingå. Vid vissa moment även och en till en. Bland annat Lundberg 

och Sterner (2006) förespråkar en- till- en undervisning då de anser att det många gånger är mer 

gynnsamt när en pedagog undervisar en elev enskilt. Det är en effektiv undervisningsform, 

menar Lundberg m fl., då den skapar förutsättningar för att få nödvändig och effektiv tid på en 

given inlärningsuppgift. Wolff (2009) instämmer med Lundberg och Sterners resonemang 

(2006). Hon menar att det finns forskningsresultat som pekar på att den enskilda 

intensivträningen av det som varje barn behöver öva på är en lyckad insats hos de elever som 

har svårt med olika moment inom just läs-och skrivutvecklingen.  

Pedagogerna menade att det är lättare att anpassa övningar och arbeta med barnen på rätt nivå 

i mindre grupper. De använde sig inte av begreppet proximala utvecklingszonen men genom 

deras förklaring på hur tydligt de såg utvecklingen hos barnet i mindre grupper kan tolkas som 

det. Att göra bedömningar av elevers kunskapsnivå bidrar till att pedagogen utifrån barnets 

resultat kan planera en individanpassad undervisning inom den proximala utvecklingszonen, 

menar Säljö (2015). Två av förskoleklasserna valde att inte nivågruppera barnen efter 

screeningsresultet. De menade att de upplevde att barnen var för osäkra och otrygga när de 

precis börjat i förskoleklass för att man skulle kunna se rätt resultat.  

Systemteoretiskt perspektiv 

För att kunna analysera resultatet tar jag hjälp av centrala begrepp inom det systemteoretiska 

perspektivet relation, sammanhang och helhet. Det är relationerna mellan pedagogerna som 

påverkar arbetet med barnen, de betonar att deras värderingar är viktiga och pedagogerna ser 

att barnen lär hela dagen. För att ett system ska kunna utföra ett arbete mot ett mål måste det 

finnas kopplingar mellan de olika nivåerna och delarna i systemet. Dessa kopplingar, 

gemensamma normer och värden, utgör länkar mellan systemets delar, menar Öquist (2008).  

Relation  
För att organisera sitt arbete har pedagogerna i två av förskoleklasserna ett tydligt schema för 

vem som ansvarar för vad. De har också olika ansvarsområden i olika ämnen till exempel  

matematik, svenska och tema/ skapande. Pedagogerna kan ses som delar av ett system med 

kopplingar mellan (Öquist, 2008). De gemensamma normer och värden, är en av styrkorna 

menar flera av informanterna och att deras framgångsrika arbetssätt beror mycket på 

pedagogernas lika synsätt och värdegrund. Detta är både tidsbesparande och mer lättplanerat. 

Något de betonar är föräldrakontakten och de menar att de är tydliga till föräldrarna över vad 

deras ansvar är. 

Ja vi har samma synsätt och värdegrund, kan man säga, en del pedagoger kan säga ja ha nu hade 

du inte med dig gympakläder… då kan inte du vara med. Men det är inte barnets fel alltså, vi 

ska inte straffa barnet utan vi ska hjälpa barnen. Det är ju däremot samtalet hem till föräldrar 

som blir.  
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Dessa pedagoger hade tydliga mål för lektionen, så både barn och pedagogerna vet vad som 

förväntas, vilket är viktigt framförallt för de svaga barnen, men även för alla andra. Informanten 

menade att när alla tre pedagoger är i verksamheten är resurserna tillräckliga, när någon är borta 

sätts ingen vikarie in och verksamheten påverkas. Alla inom ett system har olika roller, och 

man besitter en relation till alla i systemet. Det kan vara pedagog-barn, chef-medarbetare osv. 

(Andersson, 2003). I systemet finns det också en bestämd hierarki eller maktfördelning där det 

finns bestämda regler som kan vara uttalade eller outtalade. Andersson (2003) lyfter också fram 

balansen i ett system, hon kallar det för ett jämviktsförhållande som stabiliserar systemet. En 

av informanterna lyfter att det är otydliga direktiv från ledningen, vilket resulterar i obalans i 

systemet (Andersson, 2003) och hon skulle vilja ha en återkoppling från ledningshåll över vilka 

förväntningar som fanns på pedagogerna. I en av kommunerna ansvarade specialpedagogerna 

för att utföra screeningarna vilket informanten menade var bra. Man hade ett enhetligt program 

som innebar att det var tydligt vad pedagogen förväntades göra och vad specialpedagogen 

gjorde (screeningar) och uppföljning av resultat efter arbetet.  

I läroplanen (Lgr 11) finns inga individuella kunskapskrav som anger vad en elev i förskoleklass 

ska uppnå (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012).  Det är därför viktigt att rektorn ser till att 

skolenhetens dokumentation innehåller en analys och bedömning av hur väl verksamheten 

arbetar i riktning mot målen och utifrån hur väl varje elev utvecklas i förhållande till de åtgärder 

förskoleklassen vidtar. Min uppfattning är att det i många fall inte fanns tydlighet i vilken roll 

rektor hade i verksamheterna, då flera efterlyste mer delaktighet från ledningshåll.  

Flera pedagoger lyfte att gemensam kompetensutbildning gav tydliga resultat, vilket även 

Alatalo (2017) lyfter i sin studie fram betydelsen av kompetensutveckling både gällande 

kunskap om barns tidiga skriftspråksutveckling samt nya insikter hos förskollärare om 

möjligheter att stimulera barnen vidare. Samtliga pedagoger i projektet menade att deras 

kompetens hade höjt elevernas skriftspråkliga förmågor. En pedagog i arbetslaget deltog nu i 

en fortbildning genom Läslyftet, vilket bidrog till ett tydligare samarbete mellan de olika 

yrkesgrupperna. Hon tog med sig idéer från träffarna och delgav sina medarbetare i den mån 

det gick och implementerade det i verksamheten. Fritidsverksamheten på skolan hade också 

tagit del av språksatsningen, vilket innebar att fritidsverksamheten ansvarade för en del av det 

extra språkutvecklande arbetet som fortsatte efter förskoleklassdagen avslutats, vilket bidrog 

till en helhetsbild av barnets utveckling.   

Sammanhang  
För att ett system ska kunna utföra ett arbete mot ett mål måste det finnas kopplingar mellan de 

olika nivåerna och delarna i systemet. Dessa kopplingar, gemensamma normer och värden, 

utgör länkar mellan systemets delar, menar Öquist (2008). Pedagogerna uttrycker att med mer 

planeringstid kan de hitta ett mer lyckosamt arbete med ett strukturerat arbetssätt som utgår från 

pedagogernas kompetens. Man har då också möjlighet att se helheten kring barnet. Några 

pedagoger föreslog att tjänsterna skulle göras om till ferietjänster, så alla fick mer gemensam 

planering. Öquist menar att samarbete är förutsättning för att kunna se sammanhang och 

mönster i barnets behov och för att ett optimerat lärande ska kunna ske (2008). I en av klasserna 

hade man riktad träning efter skoldagens slut. Vilken pedagog som mötte barnet berodde på 

vilken färdighet som skulle tränas, alltså en tydlig ansvarsfördelning.  
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Helhet 
En skola uttryckte bokstavligt att det är inställningen som är avgörande för deras framgångsrika 

arbete. I arbetslaget kände man varandra och tog vara på varandras intressen och kompetenser. 

Man tog sig tid att lyssna på varandra och hade förtroende för att alla gjorde sitt bästa, vilket är 

viktigt ur systemteoretiskt perspektiv (Andersson, 2003).  

I resultatet framkom att samarbete mellan pedagogerna och olika yrkesgrupper var viktigt för 

att möta de barn som indikerar låg fonologisk medvetenhet. Samtliga pedagoger arbetar med 

barnen under hela dagen. Efter förskoleklassverksamhetens slut tar fritidsverksamheten vid 

med samma pedagoger. Samverkan mellan människor i ett system, kvaliteten på 

kommunikationen mellan dem och handlingar som visar sig i rutiner för systemet vidare 

(Gjems, 1997). Pedagogen som inte hade en parallellkollega saknade en kollega att planera sin 

undervisning med, vilket hon själv upplevde som mindre utvecklande.  

Informanterna uttryckte att det största hindret kring organisatoriska möjligheter och hinder som 

flera upplevde var avsaknad av gemensam planering. I verksamheten fanns ett gemensamt pe-

dagogiskt forum där de hade gemensamma mål och planeringar men i övrigt fanns det inget 

utrymme för det.  Det skilde sig i informanternas svar kring planering. Pedagoger som hade en 

ferietjänst där planeringstid ingår upplevde en betydligt högre tillfredställelse kring planerad 

undervisning. Pedagogerna som var verksamma heldagar i barngrupp och upplevde en stor brist 

på planeringstid, både gällande den egna och också den gemensamma verksamheten. Kompe-

tensutveckling lyfte samtliga pedagoger som något värdefullt. En pedagog lyfte skillnadeden 

på att delta i läslyftet och inte. Hon utryckte att genom läslyftet uppstod ett gemensamt tänk 

och planering kring området.  

  



 

 

32 

 

Diskussion 

Syftet med min studie var att undersöka pedagogers erfarenheter kring arbetssätt för att främja 

språklig fonologisk utveckling hos barn i förskoleklass vars språkliga utveckling är svag. Syftet 

var vidare att belysa de hinder och möjligheter som pedagogerna i studien anser försvårar 

respektive stimulerar arbetet med språkutveckling hos barn med svag fonologisk medvetenhet 

och hur organisationens utformning påverkar pedagogernas arbete inom detta område. Mina 

informanter var samtliga insatta i vikten av arbetet kring fonologisk medvetenhet framför allt 

genom Bornholmsmetoden.  

Metoddiskussion 

Jag hade i inledningen av min studie planerat att genomföra intervjuer och observationer. På 

grund av att det var svårt att hitta villiga informanter uppstod tidsbrist och valde då bort att 

också göra observationer. Jag upplever att mitt val av en kvalitativ semistrukturerad metod har 

fungerat väl då jag ville ta del av pedagogernas personliga berättelser och uppfattningar kring 

arbetet. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun 

är att förstå ämnet genom levda vardagsämnen ur informantens eget perspektiv. Vidare menar 

författarna att semistrukturerade intervjuer baseras på frågor kring temat där forskaren kan ställa 

följdfrågor för att få tydligare svar. Med hjälp av inspelade intervjuer kunde jag ta del av 

pedagogernas erfarenheter och uppfattningar av deras språkstödjande arbete. Hade jag valt 

enkäter hade det inte varit möjligt att fånga pedagogernas utförliga detaljerade beskrivningar 

om arbetet. Men efter att nu gått igenom resultat blir min reflektion att observationer hade 

behövts för att få en bredare bild om hur dessa situationer såg ut. Efter intervjuerna där 

pedagogerna beskrivit hur de arbetade språkutvecklande med barnen hade jag önskat att jag sett 

barnen i aktion, i interaktionen mellan varandra och pedagoger. Säljö (2015) menar att man kan 

lära och utvecklas genom kommunikation och interaktion med andra människor, barn såväl som 

vuxna. Barnet tar då till sig språkliga uttryck och olika sociala koder genom att ta till sig 

omgivningens sätt att uttrycka sig och bete sig och gör då dessa språkliga och sociala kunskaper 

till sina egna. Med en observation kan man få syn på mycket som man inte lägger märke till 

själv i undervisningssituationer. Kvale och Brinkman (2014) menar att forskningsintervjun är 

inget vardagligt öppet samtal mellan jämbördiga parter. Jag som intervjuare har vetenskaplig 

kompetens  och bestämmer ämnet, ställer och avgör frågor. Jag bestämmer också över vilka 

frågor som jag vill följa upp. Kvale och Brinkman (2014) menar att man som intervjuare 

påverkar denna reliabilitet/ tillförlitlighet  i form av de följdfrågor eller ledande frågor som 

ställs. En reflektion är att jag under mina två första intervjuer borde ställt fler följdfrågor för att 

få ett mer utvecklat och fördjupat svar på studiens frågeställningar. Samtidigt är jag medveten 

om att jag hade behövt träna mer på intervjuteknik. Så här i efterhand förstår jag vad författarna 

Kvale och Brinkmann (2014) menar när de säger att intervjuer är en hantverkskonst, således 

hade mina intervjuer kunnat genomföras på ett bättre sätt om jag hade haft mer erfarenhet av 

det. För att kunna analysera mitt resultat använde jag mig av två teoretiska perspektiv; 

sociokulturellt perspektiv och systemteoretiskt perspektiv. Ett sociokulturellt perspektiv 

användes då syftet med min studie var att undersöka hur pedagoger arbetar språkutvecklande 

för att främja fonologisk utveckling. Begreppet sociokulturell signalerar att mänskliga 

handlingar och beteenden måste förstås i ett större socialt och kulturellt sammanhang. Ett 
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systemteoretiskt perspektiv valdes då syftet var att undersöka hur det språkutvecklande arbetet 

organiserades i verksamheten.  

Resultatdiskussion  

Hur beskriver pedagogerna språkutvecklande arbetssätt och metoder för att utveckla den 

språkliga förmågan hos barn med låg fonologisk medvetenhet? 

Mitt resultat visar att pedagoger anser att de arbetar språkutvecklande i stort sett dagligen, mer 

eller mindre. Alla anser att man arbetar språkutvecklande, men jag kan se att det inte alltid är 

så systematiskt, välstrukturerat och lustfyllt som bland andra Häggström (2014) poängterar 

vikten av. 

Den dynamiska testningen gav klart bättre resultat än den statiska enligt Gellert och Elbro 

(2017). Detta kan likställas med en-till en undervisning, enligt mina åsikter. Det kan säga sig 

själv att en intensiv, helt individualiserad undervisning med enskild elev ger mycket, men de 

resurserna finns inte i skolan idag. Å andra sidan vet man också att barn lär bäst i grupp, vilket 

är mer i linje med vad ekonomin tillåter.   

Två pedagoger menade att de arbetade med tydliga mål och syften för undervisningen. Där 

upplevde de att de hade tid till att genomföra en långsiktig planering med en röd tråd. De hade 

också tid för att planera mer individanpassat för de barn som behövde mer språkträning vilket 

jag tolkar som nödvändigt för att de eleverna med svag fonologisk medvetenhet ska få det stöd 

de behöver. För att ett system ska kunna utföra ett arbete mot ett mål måste det finnas kopplingar 

mellan de olika nivåerna och delarna i systemet. Dessa kopplingar, gemensamma normer och 

värden, utgör länkar mellan systemets delar, menar Öquist (2008). En del pedagoger uttrycker 

att de nivågrupperar sina elever, en annan pedagog betonar att barn lär av varandra.  

De pedagoger jag mött i förskoleklass har utan tvekan sociokulturellt perspektiv på lärande. De 

ser att barnen lär av varandra, de stöttar, uppmuntrar och gör skoldagen lustfylld. Alla 

pedagoger menar att det behövs mycket träning och repetitioner och alla är överens om att för 

de barn som behöver extra mycket repetition finns inte den tiden. Intressant att notera är att en 

pedagog uttrycker en medvetenhet om att de språkövningar som klassen arbetar med inte är på 

en nivå för barn med lägre fonologisk medvetenhet och att dessa barn får delta efter sin förmåga, 

”… de får hänga med så får vi se vad som händer”. Är det barnen som ska anpassa sig efter 

undervisningen och inte tvärtom? Jag tror dock att denna pedagog hade en medveten, 

pedagogisk tanke bakom om att barnen lär sig av varandra.  

Hur organiserar pedagogerna det språkutvecklande arbetet för barn med låg fonologisk 

medvetenhet? 

Alla pedagoger beskriver att de använde sig av olika kartläggningsmaterial. När det sedan 

kommer till att använda resultaten ser det olika ut. Informanterna är medvetna om att de ger 

tidiga insatser, men min tolkning är att ”tidiga” betyder olika för olika pedagoger- alltifrån att 

eleverna är nivågrupperade när de börjar förskoleklass till att de inte får någon individualiserad 

undervisning alls.   

Den forskning jag har tittat på visar att systematiska träningsperioder ger goda resultat. Vilken 

metod som ger bäst resultat är för mig svårt att avgöra men just att den är organiserad varje dag, 
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en viss tid och under flera veckor är mest gynnsamt (Høien & Lundberg, 2013). I min studie 

var det inte någon skola som arbetade organiserat med en sådan modell. 

Sammanfattning  

Studiens syfte var att undersöka pedagogers erfarenheter kring arbetssätt för att främja språklig 

fonologisk utveckling hos barn i förskoleklass vars språkliga utveckling är svag. Syftet var 

vidare att belysa de hinder och möjligheter som pedagogerna i studien anser försvårar 

respektive stimulerar arbetet med språkutveckling hos barn med svag fonologisk medvetenhet 

och hur organisationens utformning påverkar pedagogernas arbete inom detta område.  

Vad som framkommit i studien är vikten av hur stödinsatserna planeras, organiseras och sätts 

in direkt. För att skapa förutsättningar för detta är planeringstiden essentiell. De pedagoger som 

hade mest planeringstid kände sig mest nöjda med sitt arbete. Pedagogerna har över lag många 

gemensamma grundinställningar som vilar på sociokulturell bas. För att få extra stödinsatser 

krävs god organisation av pedagoger så att allas kompetenser nyttjas. Forskning om språklig 

och fonologisk medvetenhets betydelse för barns språkutveckling har pågått under flera 

decennier och min forskningsöversikt belyser fortsatt vikten av att arbeta språkutvecklande. De 

artiklar jag tagit del av undersöker mer fonologisk medvetenhet i kombination med andra 

faktorer som ingår i begreppet språklig medvetenhet.  

Tidiga riktade insatser visar goda resultat. Samtidigt är det viktigt att språkträningen inte blir 

för svår och tråkig för barnen då det är av stor betydelse att språkarbetet är lustfyllt. 

Slutord och förslag till fortsatt forskning 

Det har varit intressant och givande att ta del av och fördjupa sig i pedagogers erfarenheter 

kring det språkutvecklande arbetet med fokus på barn i behov av extra språkstöd och deras 

tankar kring organisationen runt det. Genom att fått ta del av pedagogers erfarenheter och upp-

levelser samt läst mängder av aktuell forskning och litteratur inom området har det under arbe-

tets gång vuxit fram en fördjupad kunskap. I specialläraruppdraget ingår bland annat att ha en 

fördjupad kunskap om barn och elevers språk-, skriv- och läsutveckling samt vara en kvalifice-

rad samtalspartner som rör barn och elevers språk, skriv- och läsutveckling (SFS, 2011:186). I 

rollen som speciallärare ingår det att handleda pedagoger i förskoleklass i detta arbete. En spe-

ciallärare har i sin roll bra möjligheter att sprida goda exempel på språkutvecklande arbetssätt 

och det är av högsta vikt att ha goda kunskaper om elevers fonologiska medvetenhet, inte bara 

hur den utvecklas utan också hur man kan stimulera och utveckla den vidare hos elever i behov 

av extra språkträning.  

Det finns ändå mycket mer jag skulle vilja lära mer om. Till exempel skulle det vara intressant 

att se mer på hur specialpedagogens/speciallärarens roll ser ut i förskoleklass på olika skolor. 

Hur involverade är de i eleverna, direkt eller indirekt? Vissa artefakter kan vara både positiva 

och negativa. iPads kräver inte att du kommunicerar på samma sätt, upplevde en pedagog. Alla 

ansåg dock att de var ett mycket bra hjälpmedel. Här finns utrymme för vidare forskning. Vissa 

menar att det är för mycket skola över förskoleklassens verksamhet redan idag - (hur) kommer 

det att förändras nu när förskoleklasserna blir obligatoriska? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

Vad har du för grundutbildning? 

Hur länge har du arbetat med förskoleklass? 

Hur många förskoleklasser har du på din skola?  

Hur skulle du beskriva det här upptagningsområdet? 

Hur många elever finns i varje klass? 

Hur vanligt skulle du säga att det är med barn som behöver utökad träning med 

språkutvecklingen?  

Hur upptäcker man det? 

Vad är det första du gör när du uppräcker att ett barn inte utvecklas språkligt? 

Hur bedömer ni/pedagogerna vilka barn som behöver utökad träning? 

Hur arbetar skolan/pedagogerna vidare med resultatet?  Arbetssätt? 

Följdfrågor om metod, material, program eller applikationer på dator, särskild metodik… 

Hur organiserar ni det språkutvecklande arbetet för barn med låg fonologisk medvetenhet?  

Hur delar ni upp arbetet med barn som behöver extra ”språkgnuggning” 

Extra resurser i form av personal, stöd, extra undervisning, smågrupper… 

Hur följs barnens utveckling upp? 

Frågor som rör hinder: 

Vilka är de största svårigheterna som du ser det, när det gäller att arbete med barn… 

Hur ser du på de resurser som finns tillgängliga i arbetet, är det något du saknar? 

Vad ser du som de viktigaste framgångsfaktorerna i arbetet med barn…? 

Hur samarbetar olika pedagogiska personal kring språkutvecklande verksamhet? 

Fritids/Skola? 

Hur drar ni nytta av olika pedagogers kompetens? 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 
Missivbrev till rektorer 

Jag heter Christina Pettersson och läser nu min sista termin till speciallärare med inriktning 

språk-läs och skrivinriktning på Karlstads universitet. Under vårterminen 2018 ska jag skriva 

mitt examensarbete. Syftet med min studie är att undersöka hur pedagoger i förskoleklass 

arbetar med och organiserar arbetet kring extra språklig stimulans för barn med som inte 

kommit så långt med sin språkliga utveckling. För att möjliggöra min studie behöver jag komma 

i kontakt med pedagoger som undervisar i förskoleklass. Jag behöver intervjua 1-2 pedagoger 

om hur de arbetar och organiserar det språkutvecklande arbetet, med speciellt fokus på barn 

med svag språkutveckling. Intervjuerna beräknas ta 40-45 minuter och de kommer att spelas in. 
Så jag skulle behöva din hjälp att komma i kontakt med pedagoger som arbetar i förskoleklass. I 

min undersökning kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Men 

detta menas b.la. att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas om informanterna vill. 

Informanter och insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer 

enbart att användas i forskningsändamål. Jag hoppas att er skola vill medverka i min studie. Har 

du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till mig eller min handledare. 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar Christina Pettersson 

 

Kontaktuppgifter:  

Christina.pettersson@huddinge.se 

Handledare Åsa Olsson Karlstads universitet asa.olsson@kau.se 

 

 



 

 

 

 


