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Abstract

The purpose of this essay is to research how pre-school teachers can work in a language promoting 

way with children aged 1-5 and how they can develop the language in the children as well as 

encourage their interest in reading and writing through language promoting activities.

To be able to answer the questions linked to the purpose of the essay, I've used the qualitative 

method with semistructured interviews. Choosing the semistructured interview meant that I could 

ask my questions in the order I saw fit for each individual interview and ask relevant follow-up 

questions. I have interviewed four pre-school teachers.

I have divided the result into three themes which I have chosen to call: The Pre-School-Teacher's 

Role in Language Promotion, Language Promoting Work Procedures and Encouraging Children's 

Interest in Reading and Writing.

Underneath these headlines, it has emerged that the teacher's role is to utilize the children's own 

interests, for example, in popular culture, and then use these interests in language activities. The 

teacher's role is also to be able to see and motivate the children who do not show spontaneous 

interest in language and other reading and writing activities. Furthermore, efforts in language 

promotion is something that is always going on in pre-school environments, both in planned and 

unplanned activities. In Encouraging Children's Interest in Reading and Writing, the book as a tool 

is described and also how the environment plays a big part in kindling this interest. 

Keywords
Literacy, language promoting efforts, read-and write interest, pre-school
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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förskollärare kan arbeta språkfrämjande med barn i 

åldrarna 1-5 och hur man genom språkfrämjande aktiviteter kan utveckla barnens språk samt öka 

intresset för barnets eget läsande och skrivande.

För att kunna besvara frågeställningarna kopplade till syftet har jag använt mig av den kvalitativa 

metoden med semistrukturerade intervjuer. Med hjälp av den semistrukturerade intervjun kunde jag 

ställa mina frågor i den ordning jag kände passade i varje intervju och att jag kunde ställa relevanta 

följdfrågor. Jag har valt att intervjua fyra stycken förskollärare.  

Mitt resultat har delats upp utifrån tre teman som jag valt att kalla för förskollärarens roll i det 

språkfrämjande arbetet, språkfrämjande arbetssätt samt arbetet med att väcka barns läs- och 

skrivintresse. Under dessa rubriker har det framkommit att förskollärarens roll är att kunna ta 

tillvara på barns egna intressen för exempelvis populärkultur och hur man kan använda sig av detta i

språkliga aktiviteter. Förskollärarens roll är också att kunna se och motivera de barn som inte visar 

spontant intresse kring språket och andra läs-och skrivaktiviteter. Arbetet kring språkfrämjandet är 

någonting som alltid sker på förskolan. Det har visat sig vara både i de planerade aktiviteterna och i 

de oplanerade. I arbetet med att väcka barnens läs-och skrivintresse har det beskrivits att boken som

redskap och miljön spelar en stor roll för att detta intresse väcks.

Nyckelord
Litteracitet, språkfrämjande arbetssätt, läs- och skrivintresse, förskola
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Inledning
Fokus för denna uppsats är språk och berättande. I uppsatsen väljer jag att främst lägga fokus på 

språkanvändningen i förskolan och hur förskollärare arbetar för att främja och väcka intresset för 

språket och språkliga aktiviteter som läsande och skrivande. 

Jennfors och Jönsson (2010) skriver att skolan har varit den institution som främst har ansvarat för 

barns läs- och skrivundervisning. Det har också tidigare funnits en uppfattning om i vilken ålder och

i vilket sammanhang det är bäst att lära sig att läsa och skriva. De skriver vidare att förskolans roll 

länge har varit att stödja barnen i deras språkutveckling genom att t.ex. arbeta med rim och ramsor, 

men att det ansågs att de helst skulle hålla sig borta från traditionella läs- och skrivaktiviteter. 

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) menar att barns intresse för skriftspråket 

påbörjas långt före skolstarten då många små barn har sina egna idéer om hur man läser och skriver.

Barn är aktiva och nyfikna på sin omvärld och följer inte samhällets plan för hur läs- och 

skrivundervisningen ska se ut. De menar att det är barnet som bestämmer när och var läs- och 

skrivinlärningen ska ske. 

Barns erövranden inom olika textorienterade aktiviteter kallas för litteracitet och är den svenska 

översättningen av engelskans literacy. Litteracitet kan se ut på olika sätt och kan exempelvis vara 

användandet av datorer, internet, mobiltelefoner, bokbläddring, berättande och högläsning. 

Björklund (2008) menar att barn tar till sig litteracitet som är meningsfullt för sammanhanget eller 

miljön de befinner sig i, vilket stödjer det Dahlgren m.fl. (2013) menar med att barn inte följer 

samhällets plan för hur och när läs-och skrivaktiviteter bör ske. Björklund (2008) menar att 

litteraciteten hos barn i förskolan ännu inte är ett självklart område, vilket gör det intressant för mig 

att få undersöka och belysa just detta.

I läroplanen för förskolan är ett av strävansmålen att barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp, samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra. En riktlinje för förskollärare är också att barnen ska 

stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2010). 

Sammanfattningsvis finns det alltså inga konkreta tillvägagångssätt att arbeta utifrån det beskrivna i

förskolans läroplan. Ansvaret för att dessa riktlinjer möjliggörs och uppfylls ligger hos 

förskollärarna. Detta gör det intressant och viktigt för mig i min framtida yrkesroll att få undersöka 
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hur olika förskollärare arbetar kring främjandet av barns språk samt läs-och skrivlust.

Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förskollärare kan arbeta språkfrämjande med barn i 

åldrarna 1-5 år och hur man genom språkfrämjande aktiviteter kan utveckla barnens språk samt öka 

intresset för barnets eget läsande och skrivande.

Frågeställningar

Utifrån mitt syfte har jag valt att formulera följande frågeställningar:

• Vilka tankar finns hos förskollärarna om deras roll i främjandet av barnens språkutveckling 

samt läs- och skrivlust?

• Vilka arbetssätt använder sig förskollärare av för att främja barnens språkutveckling?

• Hur arbetar förskollärare för att väcka barnens intresse för att läsa och skriva?
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Forsknings- och litteraturgenomgång

Förskolan som skolform

Under de senaste femton åren har gränsen mellan förskole- och skolverksamheten förändrats. 

Tidigare har skolstarten inneburit starten för den formella skriv- och läsundervisningen. Detta 

gjorde det lättare att dela upp vad som skulle ske på skolan och vad som skulle ske på förskolan. 

När förskolan blev en egen skolform 2011 började begreppen utbildning och undervisning att 

användas i verksamheten (Dahlgren m.fl. 2013). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

beskriver betydelsen av att förskolan och förskollärare ska ta tillvara på de möjligheter som finns 

för att låta barnen möta skriftspråket i verksamheten. 

Vad är litteracitet?

Litteracitet är den svenska översättningen av engelskans literacy. Detta begrepp är inte helt 

oproblematiskt att definiera. Björklund (2008) försöker reda ut begreppet och menar att 

litteraciteten uppstår genom människors språkliga erövranden när vi befinner oss inom olika läs-och

skrivaktiviteter. Dessa aktiviteter kallar Björklund (2008) för litteracitetshändelser och innebär ett 

socialt sammanhang i vilket vi involveras i konkreta händelser där text är i fokus. Litteraciteten hos 

barn kan idag se ut på många olika sätt och innebär inte längre att endast skriva på papper och läsa 

texter i böcker. Olika dator- och mediaaktiviteter kan numera också ingå i begreppet. Exempel på 

sådana aktiviteter kan vara användandet av mobiltelefoner, datorspel och surfplattor (Björklund, 

2008). Den ökande användningen av ny teknik innebär alltså att det finns nya sätt att upptäcka skrift

och tecken på. 

Begreppet emergent literacy är ett underordnat uttryck till litteracitet. Begreppet förklaras som 

någonting framväxande hos barnet, alltså någonting som inte funnits där innan men som blir ett 

framsteg barnet gjort. Björklund (2008) problematiserar uttrycket och vill istället se barns 

litteracitet som någonting som är snarare än någonting som växer fram och blir till litteracitet. 

Istället för en framväxande litteracitet hos barnet förklarar hon att barn befinner sig i olika tillstånd 

av litteraciteten. 
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Hur barn tar till sig litteracitet

Fast (2007) skriver i sin studie att det inom skriv- och läsinlärningen finns två dominerande teorier 

om hur barn lär sig. Den ena teorin formulerar att det finns en specifik tidpunkt för när barn är 

mogna för att lära sig vilket inom anglosaxisk forskning kallas reading readiness. Inom denna 

teoribildning menar man att barnet lär sig med hjälp av utarbetade metoder genom en formell 

undervisning. Detta har varit det vanligaste synsättet i Sverige. Inom den andra teorin förstås barnet 

redan från tidig ålder kunna ta till sig, vara nyfiken och aktiv i sitt sökande efter meningsskapande 

inom skriv- och läsaktiviteter. Barnet får kunskaper om läsandet och skrivandet tillsammans med 

andra människor och detta lärande är inte bestämt till något visst område utan kan ske var som helst.

Detta synsätt på läs- och skrivinlärning betonas inom anglosaxisk litteracitetsforskning. Fasts studie

visar att det är svårt att se när barnens skriv- och läsinlärning startar och hon menar att barnen 

ständigt varit verksamma i textorienterade aktiviteter redan från tidig ålder. Hon menar att det är 

barnens intressen som styr vad de lär sig. 

Även i Björklunds (2008) studie belyses detta och hon frågar sig bland annat när och hur litteracitet 

börjar. Hon skriver att litteracitet börjar genom människors erövrande inom läs-och skrivaktiviteter 

och behöver därför inte ske genom formell undervisning. Litteracitet börjar i vardagslivet 

tillsammans med andra. I samma studie har det också visat sig att barnen tar till sig litteracitet som 

intresserar dem och som är meningsfullt för sammanhanget de befinner sig i. Hon skriver att 

litteracitetshändelserna kan visas i olika former och ger som exempel när barnen tittar i bilderböcker

och portfolios, när de ägnar sig åt skrift och tecken och i berättande och i sång. Begreppet innefattar

inte bara språket och språkutvecklingen utan andra aktiviteter som dataspelande och användandet av

mobiltelefoner kan numera ingå. Björklund skriver vidare att flertalet forskare idag är överens om 

att läsandet endast är ett av många sätt människor förstår världen på. Människan använder sig av 

flera olika medier för att förstå ett sammanhang. Exempelvis symboler, bilder och bokstäver 

parallellt med varandra. Björklund menar att tidigare forskning varit riktad mot äldre förskolebarns 

skriv- och läsinlärning. Hon menar att det saknas forskning om hur de yngsta barnen på förskolan 

tar till sig litteracitet innan de får formell undervisning. Forskning som gjorts är ofta koncentrerad 

på barn från tre år och uppåt. Hon skriver att kunskapen om de yngsta barnens litteracitet behöver 

breddas och utvecklas för att kunna synliggöra dessa händelser och hur man kan ta tillvara på dem. 

Hon menar att litteracitet, läsande och skrivande inte ännu är självklara områden i den svenska 

förskolan och vill med sin studie bland annat öka kunskapen kring ämnet.
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Förskollärarens betydelse för barns utforskande 

Emmoth (2014) beskriver betydelsen av miljön och pedagogens roll på förskolan och hur viktiga 

dessa är för att barnen ska tillåtas utveckla sin litteracitet. Hon menar att det är av yttersta vikt att 

det finns pedagoger som är engagerade och aktiva och att de är involverade i barnens intressen som 

exempelvis leksaker, tv-program, dataspel och musik.

Fast (2007) har i sin studie undersökt hur barnens egna intressen tas tillvara på och hur de används 

när de kommer till förskoleklass och skola. I sin studie visar hon att den traditionella 

bokstavsinlärningen sker isolerad från barnens erfarenhetsvärld. Hon har genom en observation i en 

förskoleklass sett att de förslag barnen ger på vad som börjar på bokstaven ”S” inte tas emot av 

förskolläraren eftersom förskolläraren anser att förslagen de kommer med är ”för svåra att stava” 

(Förslagen barnen ger på bokstaven ”s” är namn på populära spelkort). Detta kan tolkas som att 

förskolläraren inte har tillräckligt mycket kunskap om barnens intressen och därför inte kan ta emot 

förslagen på ett bra sätt. Det som skulle kunnat utvecklas till ett lärtillfälle viftas här alltså bort på 

grund av pedagogens förhållningssätt till populärkulturen och barnens egna intressen.  

Björklund (2008) skriver att ett bra samspel kräver lyhörda pedagoger som uppfattar barnen både 

muntligt och kroppsligt för att kunna få som i hennes exempel en samling att vara lärorik. 

Pedagogerna i hennes observation involverar barnen på ett bra sätt genom att låta dem svara på 

frågor kring de sagor de läst som de sedan knyter an till vardagshändelser som barnen kan relatera 

till.

Fast (2007) menar vidare att barnen har stor kunskap om den populärkulturella världen. De pratar 

och diskuterar med varandra om sina gemensamma intressen. De lär varandra nya ord och jämför 

bilder och texter. Detta är en viktig del i barnens egen läs-och skrivlust. Hennes studie visar dock att

detta får ske bakom ryggen på lärarna då de inte tycker att populärkultur hör hemma på förskolan.

Bokens betydelse för litteracitetshändelser

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) har genom observationer av 

bokläsningssituationer kommit fram till att många pedagoger blir förvånade över vad och hur 

mycket barnen kan när de läser tillsammans. De skriver att pedagoger därför måste bli mer 

uppmärksamma i vardagen på hur barnen kommunicerar och hur de själva använder talspråket för 

att kunna uppmuntra och få barnen intresserade av tal och skrift. Det är till exempel inte självklart 
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att pedagoger läser högt för enskilda barn på förskolan och utifrån deras studie förstärker de 

betydelsen av bokläsning. Det är av stor vikt att högläsningen planeras och varieras så att alla barn 

kan utvecklas som läsare. De menar att högläsningen borde vara en självklarhet och en rättighet för 

alla barn på förskolan.

Björklund (2008) skriver att genom barnens olika bokaktiviteter leds de in i läsandet och skrivandet.

Hon har i sin studie sett att ritandet ofta övergår i skrivande och att barnen läser böcker genom att 

bläddra och berätta en historia högt eller i tysthet med märkbara läpprörelser. Bruce (2010) menar 

att barn på förskolan ofta förknippar aktiviteter med penna, papper och böcker med nyfikenhet och 

glädje. Detta understryker vikten av att pedagoger behöver vara lyhörda så att de kan använda 

denna nyfikenhet hos barnen för att öka deras intresse för att läsa och skriva.

Miljöns betydelse för litteracitetshändelser

Fast (2007) skriver i sin avslutande diskussion att för alla sju barn hon följt i sin studie är 

modersmålet den absolut viktigaste delen till social gemenskap. Det är genom samspel med 

familjen som barnet utvecklar ett ordförråd och en grammatik. Hon skriver vidare att beroende på 

föräldrarnas intressen och vanor varierar barnens kulturella kapital. Hon menar att vissa barn sysslar

med datorspel och tittar på tv och kan av detta lära sig att skilja på olika symboler och tecken 

medan andra barn växer upp i hem med böcker och tidningar och därav utvecklar andra färdigheter. 

Beroende på vilka kulturella och sociala världar barnen lever i har det betydelse för vilka slags 

textorienterade aktiviteter barnen får möta.

Wedin (2009) skriver i sin artikel om utmaningen för förskolor och skolor att erbjuda likvärdiga 

möjligheter för framgång inom skolan för alla, oavsett kulturell eller social bakgrund. Hon menar 

att eftersom undervisningen i skolans senare år kommer att ställa höga krav på elevers språkliga 

kompetens är det viktigt att en bra grund för denna kompetens kan börja utvecklas för alla barn i 

förskolan och skolans första år. Hon skriver vidare att detta är än mer viktigt för de barn och elever 

som inte möter det kunskapsrelaterade skolspråket utanför förskolan och skolan.
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Teoretiska utgångspunkter
Då fokus för uppsatsen är språk och berättande har det från början fallit sig naturligt att utgå från 

det sociokulturella perspektivet. Genom det samspel med andra människor som lyfts inom 

perspektivet kan språket erövras. Nedan följer ett stycke om perspektivets grundare samt viktiga 

begrepp.

Lev Vygotskij
Lev Vygotskij var en forskare, pedagog och visionär som föddes år 1896 i Vitryssland och som 

spelar en stor roll inom det sociokulturella perspektivet. Vygotskijs syn på utveckling kan förklaras 

som att människan samspelar med sin omgivning (den sociala kontexten) och att detta påverkar 

utvecklingen hos individen (Partanen, 2007).

En utgångspunkt för Vygotskij är att människan är en biologisk- och en kulturvarelse. Detta innebär

att vi vid födseln är styrda av endast biologiska processer som att lära sig kontrollera sin kropp och 

att fixera blicken och oberoende på var vi föds i världen utvecklas vi lika. Det är när vi lär oss att 

prata som de olika kulturerna kommer att spela stor roll för den fortsatta utvecklingen (Forssell, 

2011).

Mediering genom artefakter
Jakobsson (2012) lyfter fram mediering som ett centralt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet och menar att begreppet beskriver den samverkan som sker mellan människors 

tänkande och handlande och de redskap som vi använder för att driva lärandet framåt. Detta kan 

också kallas för mediering genom artefakter.

Inom det sociokulturella perspektivet utgår man ifrån att människan är redskapsanvändande och 

redskapsutvecklande. Detta kan förstås som de hjälpmedel eller verktyg vi använder för att 

underlätta för oss i olika sammanhang. Exempel på sådana verktyg är hammaren som hjälper oss att

slå i en spik, eller en inköpslista som hjälper oss att komma ihåg det vi ska handla. Vygotskij skiljer

på dessa två redskap som fysiska och psykologiska. De föremål som är tillverkade av människan 

som t.ex. hammaren är fysiska redskap och kallas för artefakter. Alfabetet, siffersystemet och 

klassifikationer är exempel på de psykologiska redskap vi använder för att tänka och kommunicera 

med. Det absolut viktigaste psykologiska redskapet är enligt Vygotskij språket, för det är genom 

detta vi kan samspela med andra människor (Forssell, 2011).
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Den proximala utvecklingzonen
Genom det sociala samspelet mellan människor kan nya kunskaper erövras, exempelvis från en 

vuxen till ett barn. Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp benämnt av Vygotskij, som 

innebär att barnet utvecklar olika kapaciteter på fyra nivåer. På den första nivån utvecklar barnet 

nya kunskaper med hjälp utav någon som kan mer än barnet själv, på nivå två har barnet erövrat 

kunskapen och kan utföra den själv utan någon hjälp. På nivå tre har barnet så pass mycket kunskap

att den kan utöva olika problemlösningar självgående, kunskapen är automatiserad. Den sista nivån 

- nivå fyra kallas för deautomatisering vilket innebär en återgång till nivå två (Kroksmark, 2003).

Jakobsson (2012) menar att det är ett missförstånd att det endast skulle vara barnet som lär sig 

någonting på nivå ett, det finns mycket som tyder på att alla som deltar vid det specifika tillfället 

utvecklar nya kunskaper och kompetenser eftersom man behöver förklara, argumentera, 

problematisera och tänka om.

Partanen (2007) förklarar hur man kan förstå den proximala utvecklingszonen, eller det närmaste 

utvecklingsområdet. Han skriver att det kan förstås som en färdighet som är ”på gång”. Detta 

innebär att barnet med stöd från omgivningen kan klara av att lösa en uppgift från ett område 

utanför den självständiga kompetensen. Avgörande för perspektivet är att det självständiga lärandet 

hos barnet måste börja med ett samspel med omgivningen. Alltså med någon mer erfaren inom det 

område barnet ännu inte klarar av på egen hand. Pedagogens roll är att kunna skapa en 

framåtsyftande och stöttande undervisning för att få barnet till nästa nivå (Eriksson, Grönvall & 

Johansson, 2013). Pedagogens kunskaper om vad barnets närmaste utvecklingsområde är kommer 

då vara avgörande för att barnets kunskaper ska kunna främjas och utvecklas.

Forssell (2011) ger ett exempel på hur den proximala utvecklingszonen kan se ut, som när ett barn 

lär sig att läsa och stavar sig igenom texten och stöter på en okänd bokstav. Den vuxne hjälper till 

och finns med som stöd. Vad är det för bokstav? Har du sett den förut? är frågor som kan hjälpa 

barnet att uttala bokstaven. Därefter fortsätter barnet på egen hand utan någon hjälp. Partanen 

(2007) skriver att detta kan jämföras med att vi först tänker högt tillsammans med någon annan för 

att så småningom själva kunna tänka tyst.
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Metodologisk ansats och val av metod
För att få svar på mina frågeställningar kommer jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. För 

att få de mest sanningsenliga och opåverkade svaren från intervjupersonerna kommer jag att 

använda mig av semistrukturerade intervjuer.

Val av metod

Den kvalitativa metoden skiljer sig från den kvantitativa på så sätt att den kvalitativa metoden är 

betydligt mindre strukturerad än den kvantitativa. Den ger även större utrymme för respondenternas

egna uppfattningar och ståndpunkter. I en kvalitativ intervju är det också möjligt att röra sig i olika 

riktningar under intervjuns gång och man kan som intervjuare därmed ställa följdfrågor och även 

helt nya frågor utifrån det planerade frågeschemat. Denna metod möjliggör även fylliga och 

detaljerade svar medan den kvantitativa ger mer generella svar som ska göra det enkelt för 

forskaren att bearbeta data. Den kvalitativa forskningsmetoden är också ett samlingsnamn för 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. I en kvalitativ studie i vilken en ostrukturerad 

intervju används använder man sig som mest av ett PM som hjälper forskaren att minnas vad som 

skall tas upp. Denna typ av intervju kan liknas vid ett vanligt samtal. Om en semistrukturerad 

intervju används har man frågor att utgå ifrån men intervjupersonen har utrymme att ge detaljerade 

svar. Frågorna behöver inte ställas i bestämd ordning och man kan även ställa följdfrågor som inte 

ingår i frågeschemat. Både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer är flexibla på så sätt att 

det ges utrymme för intervjupersonen att ta upp saker de själva är intresserade av och att 

intervjuaren kan ställa frågor utanför frågeschemat för att få mer ingående svar (Bryman, 2011). Jag

har valt att både föra anteckningar under intervjuerna samt använt mig av ljudupptagningar. Bryman

(2011) skriver att ljudupptagningen underlättar för en kvalitativ forskare på det sättet att man i 

efterhand kan höra vad intervjupersonerna säger och hur de säger det. För att underlätta min analys 

av data har jag transkriberat alla intervjuer utifrån ljudupptagningarna för att lättare se eventuella 

teman att presentera mitt resultat ifrån. 

Bryman (2011) skriver om komplikationen kring en forskares värderingar som han liknar vid 

förutfattade meningar som man bör ha i åtanke när man forskar. Dessa kan dyka upp i valet av 

forskningsområde, val av metod, i analysen och tolkningen av data. Han menar alltså att de kan 

dyka upp när som helst under forskningsprocessen. Han skriver vidare att de som använder sig av 

den kvalitativa metoden främst under intervjuer, kan utveckla en personlig närhet till 
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intervjupersonen som även detta kan komplicera rollen som objektiv forskare. Eftersom jag har valt 

att se min forskning genom det sociokulturella perspektivet på lärande och alltid har med mig mina 

egna värderingar bör jag ha detta i åtanke när jag genomför mitt arbete för att få så uppriktiga svar 

som möjligt utan att jag som forskare påverkar intervjupersonerna.

Reliabilitet och validitet
Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar att validitet enkelt kan förklaras med i vilken 

utsträckning vi verkligen undersöker det vi avsett att undersöka. Validiteten blir alltså hög om man 

verkligen mäter det man tänkt att mäta. Om validiteten är beroende på vad som mäts är reliabiliteten

beroende på hur det mäts. För att stärka reliabiliteten kan man låta en annan forskare genomföra 

delar av sin undersökning för att vara säker på att resultaten blir desamma. Skillnaden mellan 

validitet och reliabilitet är att reliabiliteten handlar om förhållandet mellan operationella 

definitionen och undersökningsobjektet, validiteten handlar om förhållandet mellan teoretiska 

definitionen och den operationella definitionen men även förhållandet mellan teoretiska definitionen

och undersökningsobjektet. En undersökning kan ha reliabilitet men inte uppnå kraven för validitet, 

men aldrig tvärtom.

Urval och genomförande
När valet av syfte, frågeställningar och metod var gjort tog jag först kontakt med förskolechefen via

mejl, i vilket jag berättade om min studie och om min önskan att få intervjua fyra stycken 

förskollärare i dennes område. Därefter fick jag svar från fyra förskollärare som kunde tänka sig att 

delta. Dessa fyra intervjupersoner är verksamma på samma förskoleområde men på två olika 

förskolor. All kontakt skedde genom mejl i vilka intervjupersonerna fick information om mitt arbete

och hur lång tid de skulle behöva avsätta för en intervju. Därefter fick de bestämma vilken dag och 

tid de hade möjlighet att ta emot mig. Innan intervjuerna genomfördes fick varje intervjuperson ett 

informationsbrev i vilket jag beskriver mitt arbete (Bilaga 1) och om de samtycker till arbetet. I de 

individuella intervjuerna har jag valt att föra både anteckningar i form av stödord samt använt mig 

av ljudupptagningar. Alla intervjupersoner har gett sitt godkännande till detta. 

Förskola 1 ligger i ett lugnt villaområde med stor utegård. Förskola 1 har två avdelningar med barn i

åldrarna 1-5. Här arbetar två av intervjupersonerna, på samma avdelning. Förskola 2 ligger i ett 

bostadsområde med närhet till naturen. Förskola 2 har tre avdelningar med barn åldrarna 1-5 och 
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här arbetar två av intervjupersonerna, på olika avdelningar.

Etiska ställningstaganden
Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra huvudkrav en forskare måste ta hänsyn till;

Informationskravet som innebär att forskaren ska informera de som deltar i studien om forskningens

syfte, deltagarens uppgifter och deras villkor. Forskaren ska betona vikten av deltagandet och 

förklara betydelsen av kunskapen som kan erhållas, samtidigt som deltagarna

ska informeras om deras fulla rätt att avbryta sin medverkan. Kontaktuppgifter till ansvarig forskare

ska tydligt framgå och även om var och hur studien kommer att offentliggöras.

Deltagarna ska också få en försäkran om att all data som samlas in endast kommer att användas i 

den aktuella forskningen.

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke, i vissa fall från 

vårdnadshavare om de medverkande är under 15 år. Om undersökningen inte innefattar privat eller 

känslig information kan samtycket fås från exempelvis arbetsgivare, skolledning eller liknande. 

Deltagarna ska även här ha möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan utan negativa 

följder och om individen vill bli struken ur forskningsmaterialet ska detta respekteras så långt som 

möjligt.

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren som genomför studien har tystnadsplikt och inte får 

lämna ut uppgifter om medverkande i studien och att personerna inte ska gå att identifiera för andra.

Slutligen nyttjandekravet som innebär att all information som samlas in såsom personuppgifter eller

annat, endast används för forskningsändamål. Informationen får alltså inte lånas ut för kommersiellt

bruk eller annat icke-vetenskapligt syfte.

16



Resultat och analys
I denna del har jag valt att dela upp resultatet efter mina frågeställningar. Den första delen tar upp 

förskollärarens roll i det språkfrämjande arbetet, den andra tar upp de språkfrämjande arbetssätten 

som mina intervjupersoner delat med sig av och den sista delen tar upp hur arbetet ser ut kring att 

väcka barnens lust till att läsa och skriva. Här vill jag också lyfta mina frågeställningar:

• Vilka tankar finns hos förskollärarna om deras roll i främjandet av barnens språkutveckling 

samt läs- och skrivlust?

• Vilka arbetssätt använder sig förskollärare av för att främja barnens språkutveckling?

• Hur arbetar förskollärare för att väcka barnens intresse för att läsa och skriva?

Intervjupersonerna i resultatet kommer att benämnas som Förskollärare 1, 2, 3 och 4.

Förskollärarens roll i det språkfrämjande arbetet
När det gäller det språkfrämjande arbetet har förskolläraren stor betydelse för hur arbetet i 

barngruppen genomförs. Det är också förskollärarens roll att se till att arbetet genomförs på ett 

sådant sätt att alla barn känner sig inkluderade. I denna del kommer barnens egna intressen samt 

barnens spontana intresse för språkliga aktiviteter att tas upp.

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras
och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling,

Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och 
särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling

(Skolverket, 2010 s. 11).

Barnens intressen

Förskollärare 1 berättar om arbetet på dennes avdelning kring ett temaarbete och berättar att de 

hittat tomma vykort som de kunde använda sig av tillsammans med barnen. De äldre barnen hade 

en tid visat intresse för att skriva. Förskollärare 1 fortsätter och menar att de ofta försöker ta tillvara 

på det barnen är intresserade av. Med hjälp av en vuxne fick barnen instruktionerna att skriva 

någonting men att det inte behövde vara ”på riktigt skrivet”. Alla i gruppen var involverade i 

uppgiften på olika sätt där de äldre barnen fick skriva av från bokstäver uppskrivna på ett annat 

papper medans de yngre barnen antingen fick bestämma vad det skulle stå och så fick någon annan 

skriva eller så målade de en bild. I linje med barnens intressen berättar förskollärare 1 att de ibland 
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har “avstickare” från de pågående temaarbeten på avdelningen. Hen berättar om det stora intresset 

för tv-programmet “Labyrint” som visas på Barnkanalen och att de då konstruerat en labyrint i 

miniformat. 

Barngruppen där förskollärare 3 arbetar har under en tid visat ett stort intresse för ett populärt 

barnprogram och berättar att de har använt sig av detta genom att leta fram tillsammans med barnen

figurerna från programmet på datorer och Ipads. Hen förklarar att det inte alltid behöver bli ett 

”jättestort” projekt men att det blir en liten grej utav det och att det är viktigt att försöka snappa upp 

sådant barnen själva är intresserade av. Bilder på figurerna och namnen på dem skrev de ut och satte

upp på väggen på förskolan så att barnen kunde både rita och skriva av från dem. Genom detta har 

både ett intresse för språket, text och bilder väckts.

Barnens spontana intresse 

Förskollärare 3 berättar om de barn som inte visar något intresse för bokstäver, böcker och liknande

läs- och skrivaktiviteter och säger att man kan behöva ta till olika strategier som exempelvis 

språklekar. Hen fortsätter och betonar att man kan försöka leka fram ett intresse hos dessa barn. 

Genom att de får skriva sina egna namn, genom sällskapsspel eller andra lekar som främjar språket 

kan intresset för text och skrift väckas. Att se behovet hos barngruppen och enskilda barn menar 

förskollärare 4 är det grundläggande när man planerar olika språkövningar till en samling eller 

annan aktivitet. Förskollärare 4 fortsätter och menar om man uppmärksammat att någon eller några 

barn behöver träna på vissa uttal eller liknande kan man utforma olika ljud-eller hörsellekar 

tillsammans med alla barn i barngruppen. 

Analys 

Resultatet från ”Barnens intressen” och ”Barnens spontana intresse” visar att den proximala 

utvecklingszonen är en gemensamt utgångspunkt. Förskollärarens roll förklaras i båda delarna som 

en stöttande vuxen som är med barnen i aktiviteterna vilket möjliggör att förskolläraren kan se vad 

barnets nästa steg i lärandet är. Partanen (2007) förklarar den proximala utvecklingszonen att barnet

med stöd från omgivningen kan klara av att lösa en uppgift utanför den självständiga kompetensen. 

Om den vuxne inte är delaktig i aktiviteterna blir det omöjligt att veta vart barnet befinner sig i 

lärandet och vad som behövs fortsatt stöttning i samt att vara den som  hjälper barnet framåt. För att

driva lärandet framåt har också barnens intressen för populärkultur använts i det språkfrämjande 

arbetet. Mediering genom artefakter kan förstås som den samverkan som sker mellan människors 

tänkande och handlande och de redskap vi använder för att lära oss (Jakobsson, 2012). Mediering 
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genom artefakterna som då skulle vara det tv-program barnen visar intresse för underlättar i de 

språkliga aktiviteterna då intresset för språket, texter och bilder spontant väcks och utgår från 

barnens initiativ. 

Språkfrämjande arbetssätt
Att arbeta språkfrämjande är en viktig del i rollen som förskollärare för att kunna hjälpa barnen på 

bästa sätt i sin språkutveckling. Intervjupersonerna i min studie har delat med sig av många olika 

sätt att arbeta med språket tillsammans med barnen i både planerade aktiviteter och i vardagliga 

sammanhang.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och 
begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra

(Skolverket, 2010 s. 10).

Vardagssituationer

Alla intervjupersoner är överens om att språket finns med hela tiden på förskolan. Oavsett om det är

planerade aktiviteter eller ej beskriver intervjupersonerna vikten av att involvera barnen i olika 

situationer där språket är i fokus. Förskollärare 3 fastslår att språket är med i så mycket och ger som

exempel att det finns med vid matsituationerna, på skötbordet, i ramsor och när man benämner ord 

och ger som exempel att man kan nämna vart saker och ting står på hyllor där de både har bilder 

och text som stöd på lådorna. 

Förskollärare 4 menar att en medveten förskollärare kan ta till vara på de tillfällen som ges i 

vardagen. Hen ger exempel på att man kan repetera ord utan att rätta barn som till exempel har svårt

med uttal. Förskollärare 4 fortsätter och säger att det absolut viktigaste är att hela tiden 

kommunicera med barnet, med eller utan ord, och förstärka sina egna ord genom kroppsspråket. 

Högläsning

Förskollärare 2 tar upp högläsningen och menar att den är av stor vikt för barns språkutveckling. På 

avdelningen där förskollärare 2 arbetar har de skapat mindre grupper under vilorna för att skapa 

bästa förutsättningarna för att kunna ha högläsning. Hen förklarar att det kan vara svårare att läsa 

för en stor grupp barn och har av detta skäl åldersindelad vila. De har skapat tid för att kunna 

reflektera tillsammans och barnen kan ställa frågor under tiden de läser. Förskollärare 2 berättar 
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vidare att barnen får dokumentera på olika sätt efter att de har läst en bok.

Under dessa vilor har personalen där förskollärare 2 arbetar utgått från en serie som kallas 

“Lässugen” som sänds på utbildningsradion hemsida. Denna serie riktar sig till barn i förskolan och 

till deras föräldrar för att öka kunskapen om vikten av att läsa tillsammans med sina barn. Serien 

handlar om sexåriga Amanda som klarar det mesta på egen hand förutom att läsa högt för sig själv. 

Så till sin hjälp får hon en rad kända vuxna som läser varsin bok för henne. Förskollärare 2 berättar 

att de har visat det här programmet för barngruppen under vilorna och spunnit vidare på barnens 

intresse för böckerna som lästs i programmet genom att själva låna dem på biblioteket. Hen berättar 

att det inte bara är barnen som varit positiva till serien utan förskollärarna själva har också hamnat i 

en ”läslust”.

Analys 

Både i vardagssituationerna och högläsningen är det samspelet mellan vuxen och barn och barn och 

barn som varit i fokus. Genom samspelet mellan vuxen och barn främjas språket både i de 

vardagliga händelserna men också i de planerade situationerna. Kroksmark (2003) beskriver att 

genom det sociala samspelet mellan människor kan nya kunskaper erövras. När barnet interagerar 

med omgivningen som då kan vara den vuxne som står vid skötbordet utvecklas barnets språk, när 

den vuxne då bekräftar barnet genom ord eller kroppsspråk erövrar barnet nya kunskaper. Under 

högläsningen har en förskollärare barnen uppdelade för att möjliggöra utrymme för diskussion och 

reflektion. Genom att barnen ges tid till att diskutera möjliggörs det viktiga samspelet som behövs 

för att utveckla språket. Barnen lär av varandra i den sociala kontexten och den vuxne finns som 

stöd och kan besvara barnens funderingar. 

Arbetet med att väcka barns läs- och skrivintresse
I denna tredje och sista del av resultatet har det visat sig att boken som redskap varit en stor del av 

att väcka intresset för att läsa och skriva. Det som också visat sig är att miljön på förskolan också 

har betydelse för läs- och skrivlusten. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse 

för symboler och deras kommunikativa funktioner, utvecklar intresse för bilder, texter och 

olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

(Skolverket, 2010 s. 9-10).
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Bokens betydelse för arbetet

”Jag ska bara säga att jag tycker det är det bästa redskapet vi har här i förskolan, det är 
böcker” (Förskollärare 4).

För att skapa en bra grund för barnen i deras läs- och skrivlust berättar förskollärare 4 om  

högläsningen och om vikten av att skapa en trevlig och meningsfull stund tillsammans med barnen. 

Hen berättar att det man vill förmedla till barnen är att stunden de har är mysig och att upplevelsen 

de får av sagan gör att lusten till barnets egna läsande väcks. Förskollärare 4 menar att det finns så 

mycket att hämta ur en bok. Det finns möjligheter till andra aktiviteter än högläsning och ger som 

exempel temaarbeten som utgår från en bok eller saga.

Förskollärare 2 som arbetar med ett temaarbete utifrån sagorna om Barbapappa berättar om 

samarbetet med biblioteket;

”Barbabok hade lämnat ett bokpaket sist, med böcker som vi vet att dom (barnen) säkert 
skulle tycka om. Det är ett så bra samarbete med biblioteket, för vi ringde ner dit och så 
frågade vi om olika typer av böcker, ”Lego”, ”Ninjago” och ”Bamse”, sånt där som barnen 
frågat efter” (Förskollärare 2).

Förskollärare 2 berättar att bokbussen kommer till förskolan ungefär varannan månad och uttrycker 

en önskan om att den gärna kunde komma oftare. När den kommer till förskolan får några barn i 

taget låna böcker de vill ha själva. Under tiden som går mellan bokbussens besök försöker de fånga 

upp vad barnen är intresserade av för böcker för att ha detta till hjälp vid val av böcker till 

avdelningen, som då de vuxna lånar från stora biblioteket. 

Val av böcker

Vid val av böcker säger förskollärare 1 att de försöker ha en pedagogisk tanke bakom och att 

berättelsen gärna får vara fantasifull för att barnen ska få använda just sin fantasi. Böckerna får 

gärna ha ett budskap som är lätt att diskutera med barnen och som är aktuellt just då för 

barngruppen. Förskollärare 1 fortsätter och säger att de en tid försökt uppmärksamma att tjejer och 

killar kan leka tillsammans och ger exempel på några utav böckerna de läst inom detta tema.

Förskollärare 4 berättar att det är viktigt att utmana barnen vid valet av böcker. Man får prova sig 

fram och känna sig för vad man tror skulle passa vissa barn. Böckerna behöver inte vara helt nya för

avdelningen men gärna nya för barnet. Förskollärare 4 berättar att man inte behöver läsa helt nya 

böcker och menar att barn gärna vill läsa en bok om och om igen eftersom det finns nya saker att 
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upptäcka i berättelsen varje gång. Hen beskriver även utmaningen med att läsa för en stor grupp 

barn där åldrarna varierar mellan 1-5 år. Utmaningen blir då att försöka få den stunden meningsfull 

för alla barn och bokvalet är då av stor vikt.

Tillåtande miljö

Förskollärare 1 berättar om miljön på förskolan hen arbetar på och beskriver den som tillåtande. 

Hen förklarar att de låter barnen flytta på materialet de har mellan de olika rummen för att nya 

lärtillfällen kan uppstå. Hen berättar om en händelse där ett barn tagit upp ”beställningar” av barn 

och personal på avdelningen och flyttat sig med papper och penna mellan rummen. Med detta 

förhållningssätt har alltså ett intresse för en läs- och skrivaktivitet möjliggjorts och uppmuntrats.

För att väcka barnens läs- och skrivlust har barnen på avdelningen där förskollärare 2 arbetar fått 

varsin linjerad skrivbok. Hen menar att just ett linjerat papper kan skapa ett större intresse för att 

skriva, att tanken väcks hos barnet att ”här kan man skriva också”. Hen betonar även vikten av att 

barnen alltid har tillgång till de olika materialen som finns, som papper och olika sorters pennor.

Några utav förskollärarna nämner att intresset för att skriva är större hos de äldre barnen som snart 

ska börja skolan. Förskollärare 1 berättar om barnen i dennes barngrupp som visat intresse för 

påskbrev och hur man skriver just ”glad påsk” att man då kan ta tillvara på det genom att den vuxne

skriver ordet och barnen får skriva av. Förskollärare 2 förklarar i linje med detta vikten av att även 

de små barnen är med och känner sig delaktiga i sådana situationer. 

Analys 

Boken som fysiskt redskap eller artefakt är mycket användbart i arbetet med att väcka barns läs- och

skrivintresse. Artefakter förstås som antingen fysiska- eller psykologiska redskap, tillverkat av 

människan för att underlätta för oss i olika sammanhang (Forssell, 2011). Boken öppnar upp för 

diskussioner och reflektioner som kanske inte annars spontant hade dykt upp och hjälper oss att 

förstå andra människor. Om vi väljer rätt artefakt, i detta fall rätt bok till rätt barn, kan det väcka det

intresse och den lust som behövs för att involvera sig i läs- och skrivaktiviteter. I den tillåtande 

miljön samspelar barnet både med de vuxna, rummet och artefakterna papper och penna. Med hjälp 

av dessa har nya lärtillfällen skapats och utvecklats. Redskapen har fått lärandet att gå framåt lika 

mycket som det samspel som sker mellan förskollärarna och barnen. Hade inte de vuxna denna 

tillåtande miljö hade det inte varit möjligt för detta lärtillfälle att uppstå.
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Sammanfattade slutsatser
Under första rubriken ”Förskollärarens roll i det språkfrämjande arbetet” har min intention varit att 

undersöka hur förskollärarens roll ser ut i det språkfrämjande arbetet. I denna del har både barnens 

intresse och kanske avsaknad av intresse för språkliga aktiviteter varit det som lyfts fram under 

intervjuerna. Intresset för populärkultur är någonting som nämnts under intervjuerna och som jag 

ser som en spännande del att få lyfta. Förskollärarens roll har varit att både se vad barnen är 

intresserade av samt hur man kan ta tillvara på detta. Om detta spontana intresse inte visar sig ges 

också förslag på hur man kan gå tillväga för att väcka en lust för språket, läsandet och skrivandet. 

Förskollärarens roll beskrivs som stöttande och att man kan se behovet hos alla barn beskrivs som 

det absolut grundläggande. 

Under andra rubriken ”Språkfrämjande arbetssätt” har jag undersökt hur det språkfrämjande arbetet 

ser ut på de granskade förskolorna. Samtliga förskollärare i min undersökning beskriver att språket 

alltid finns med på förskolan och de beskriver att språket kan finnas med på så många olika sätt. 

Språket och arbetet kring att främja detta sker i vardagssituationer som på skötbordet och vid 

matbordet. Förskolläraren beskrivs som någon som måste vara medveten om vad som händer på 

förskolan och hur man kan arbeta vidare med och ta tillvara på det som händer under dagen. En av 

intervjupersonerna nämner att kommunikationen med barnen måste ske hela tiden och att man 

försöker förstärka sina ord med kroppen, eller endast använder kroppsspråket för exempelvis de 

allra yngsta barnen. Högläsning som en del av barns språkutveckling är också en viktig del. 

Högläsningen beskrivs som någonting man bör skapa tid att reflektera kring för att göra berättelsen 

meningsfull. En av intervjupersonerna tar också upp en serie de använt sig av för att öka lusten till 

böcker och läsning.

Den tredje och sista delen ”Arbetet med att väcka barns läs- och skrivintresse” ville jag veta mer om

hur förskollärare arbetar kring att väcka barnens intresse för att läsa och skriva. Boken har visat sig 

vara ett viktigt redskap som man kan använda sig av på olika sätt. Exemplen som ges är att arbeta 

kring temaarbete där man i detta fall utgått från berättelserna om Barbapappa. Ett temaarbete är bra 

på så sätt att man kan variera aktiviteterna men ändå känna att det man gör hänger ihop för att få så 

meningsfulla lärtillfällen som möjligt. Högläsningens betydelse betonas och beskrivs som en mysig 

stund för barnet och man vill förmedla att stunden man har tillsammans är meningsfull, för att 

väcka barnets intresse för det egna läsandet. Vid val av böcker nämns vikten av att ha en 
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pedagogisk tanke bakom och att man vill försöka utmana barnen genom att inte bara läsa de lättaste 

böckerna. Valet av böcker kan också styras av vad barnen själva är intresserade av, då en av 

avdelningarna får regelbundna besök av bokbussen. Två av intervjupersonerna förklarar att de har 

en tillåtande miljö där de låter barnen flytta på materialet de har på avdelningen. De har valt att ha 

det på detta sätt för att nya lärtillfällen kan uppstå och förklarar att om man inte har en tillåtande 

miljö kan inte dessa tillfällen skapas. Att materialet är tillgänglig är också av vikt, att alltid låta 

barnen använda papper, penna och annat som ökar lusten till läs- och skrivaktiviteter.
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Diskussion
I mitt första avsnitt kommer jag att relatera mina resultat till tidigare forskning samt min teoretiska 

utgångspunkt. 

Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen har jag valt att dela upp efter rubrikerna:

• Förskollärarens roll i det språkfrämjande arbetet

• Språkfrämjande arbetssätt

• Arbetet med att väcka barns läs- och skrivlust 

Förskollärarens roll i det språkfrämjande arbetet

När förskolans verksamhet använder sig av barnens intressen för tv-program, leksaker och liknande 

i planerandet av olika språkliga aktiviteter får barnen större möjlighet till att knyta an och relatera 

till dessa. Detta möjliggör också att ett intresse för språk,-läs- och skrivaktiviteter kan väckas. Jag 

menar att förskollärarens roll är att kunna synliggöra olika barns olika intressen och att 

förskolläraren kan koppla dessa till de olika aktiviteterna i verksamheten för att främja barnen i 

språkliga aktiviteter. Några av förskollärarna nämner att de använt eller använder sig av 

populärkulturen genom att snappa upp det de ser och hör på förskolan. En av förskollärarna berättar

att man använt sig av detta genom att skriva ut bilder på figurerna ur tv-programmet barnen visat 

intresse för och satt upp bilderna så att barnen kan måla och skriva av från dem. Ett annat exempel 

på användandet av populärkulturen är en labyrint som skapats utefter samma tv-program som i 

föregående exempel. Att ta tillvara på barns intressen som exempelvis populärkultur menar Fast 

(2007) inte alltid är av vikt för de vuxna. Hon har i sin studie sett att barnen får smyga med sina 

gemensamma intressen kring den populärkulturella världen. Jag ser en problematik i detta då  

Sheridan m.fl. (2009) menar att pedagogisk kvalitet gestaltas i interaktionen mellan lärare och barn 

och mellan barn. Är detta samspel av hög kvalitet kan läraren ta tillvara på barnens intressen och 

erfarenheter och på ett naturligt sätt skapa tillfällen där barnen får tänka, reflektera och lösa 

problem.

En av förskollärarna problematiserar området som rör de barn som inte visar något spontant intresse

för bokstäver, böcker och liknande läs- och skrivaktiviteter. För att fånga dessa barn som inte 

spontant visar intresse för läs- och skrivaktiviteter kan ett sätt vara att leka fram ett intresse. 

Exemplen som ges av förskolläraren är att barnen får skriva sina namn och olika språklekar som att 

klappa sina namn eller spel som t.ex. memory och rimspel. Wedin (2009) skriver i linje med detta 
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om utmaningen med att erbjuda en likvärdig undervisning för alla barn, eftersom en bra grund i 

språket är av oerhörd vikt senare i skolan. Inom det sociokulturella perspektivet beskrivs det att det  

är barnets inre behov och strävan som skapar lusten att lära (Eriksson m.fl. 2013). Detta kräver att 

språklekar och andra läs- och skrivaktiviteter tillsammans och i samspel med andra utgår från 

barnens intressen och vad som är meningsfullt för barnen att lära sig. Exemplet från förskolläraren 

att barnen får lära sig skriva sitt namn kan vara en sådan då jag av egen erfarenhet vet att namnet är 

betydelsefullt för barnen själva att lära sig. 

Språkfrämjande arbetssätt

För att främja språket hos barn förklarar förskollärarna att det är någonting som alltid pågår i 

verksamheten. Några av förskollärarna beskriver de olika tillfällena i vardagen på förskolan där 

språket kan uppmärksammas. Exemplen som ges är vid matsituationerna, på skötbordet och när 

man benämner orden. Här förklaras också vikten av att vara en medveten förskollärare som kan se 

olika barns behov. Språkfrämjandet i vardagssituationerna ser jag som den viktigaste delen i arbetet 

då de situationerna är fler än de planerade språkliga aktiviteterna i verksamheten. Jag tycker det är 

bra att de flesta av förskollärarna har valt att ta upp detta men jag tycker dock det är intressant att 

det varit svårt för dem att sätta ord på vad det egentligen är de gör. Vardagssituationerna verkar gå 

på rutin och inte alltid något man funderar över. Det är i vardagen vi kommunicerar som mest med 

barnen och det är här vi kan se barnens behov och intressen. Detta gör att vi behöver stanna upp och

fundera över hur och vad vi pratar med barnen om under dagen. 

Under högläsningen tillsammans med barnen säger en förskollärare att de har skapat tid för 

reflektion och diskussion under läsningens gång genom att dela upp barngruppen. Att dela upp 

barngruppen under just högläsningssituationerna har gjort det möjligt för fler barn att komma till 

tals. Fridolfsson (2008) menar att genom högläsningen sker ett samspel mellan den som läser och 

den som lyssnar och då läsaren ställer frågor och samtalar om berättelsens innehåll får barnet 

strategier för hur man kan förstå en text. Jag tycker detta är ett bra sätt att synliggöra alla barn på då 

det idag ofta är förekommande med stora grupper i våra verksamheter. Jag kan dock se det som 

problematisk i hur barngruppen varieras under dessa högläsningssituationer och om de alltid ser 

densamma ut. Jag tycker det är en god idé att variera grupperna så att barnen får diskutera med 

olika barn och vuxna. Även om det inom det sociokulturella perspektivet finns ett fokus på att det är

den vuxne som ska vara den draghjälp barnet behöver för att komma till nästa nivå i sitt lärande 

(Sträng & Persson, 2003) finns det betydande möjligheter för barnen i ett samspel att lära av 

varandra.
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Endast en av förskollärarna berättar kort om att barnen får dokumentera det de läst på vilorna. 

Barnens egen dokumentation kan gå till på olika sätt, den kan exempelvis ske genom olika 

skapandeprocesser eller genom dans och drama. Genom dokumentationen får barnen chans att 

bearbeta sina upplevelser vilket då ger möjlighet till en djupare förståelse. I den pedagogiska 

dokumentationen som sker av de vuxna på förskolan bör vi använda oss av barnens dokumentation 

för att se vad vi kan utveckla och arbeta vidare med. Eftersom lärandet ska riktas mot barnets 

närmaste utvecklingszon (Eriksson m.fl. 2013) kan vi genom den pedagogiska samt barnens 

dokumentation se att vi t.ex. behöver läsa mer utmanande böcker.

Arbetet med att väcka barns läs- och skrivintresse

Högläsningens betydelse för barns lust till det egna läsandet och skrivandet beskrivs som en viktig 

del särskilt under de första skolåren. Under en av intervjuerna beskrivs det för mig att högläsningen 

blir meningsfull när förskolläraren och barnet sitter tillsammans och skapar en mysig stund kring 

boken och att detta kan väcka barnets intresse för det egna läsandet. Fridolfsson (2008) menar att 

högläsningens roll inte bara kan präglas av harmoni för att öka läsförståelsen, utan för att kunna 

skapa goda förståelsestrategier måste berättelsen efterföljas med givande samtal. Om detta sker i ett 

samspel där den vuxne kan få barnet till nästa nivå i lärandet genom att ställa utmanande frågor 

anser jag att läsningen blir meningsfull. Om vi också tar oss tid till att diskutera med barnen 

kommer språket att utvecklas. 

Om vi utgår från Björklunds (2008) teori om att litteraciteten hos barn är, snarare än någonting som 

växer fram och blir till litteracitet skulle det innebära att det är av vikt att även inkludera de minsta 

barnen i förskolan i olika språk,- läs- och skrivaktiviteter. I intervjuerna beskrivs till mesta del de 

äldsta barnens intresse för dessa områden. Bara en av förskollärarna nämner vikten av att även de 

minsta barnen är delaktiga i skrivaktiviteter. Om vi inkluderar de yngsta barnen i förskolan i olika 

litteracitetshändelser som exempelvis skriva sitt namn som ofta är givet de äldre barnen, ökar vi 

möjligheterna till samspel och interaktion med omgivningen som beskrivs inom det sociokulturella 

perspektivet. Jag tycker att barngrupper med barn i varierande åldrar bör ses som en stor tillgång då 

det öppnar upp för de yngsta att lära av de äldre och de äldre barnen får öva sig i att förklara och 

kommunicera. När barnen på detta sätt lär av varandra kan också intresset för läs- och 

skrivaktiviteter väckas. Ingen av förskollärarna i min studie har lagt någon vikt vid detta trots att 

samtliga har barn i åldrarna 1-5 år i barngruppen. Björklund (2008) skriver att det saknas forskning 

kring de yngsta barnens litteracitet och att ämnet ännu inte är självklart i den svenska förskolan. Av 

den anledningen kan det vara så att inte fler av förskollärarna tar upp just de minsta barnens 
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litteracitetshändelser och betydelsen av att inkludera dem i de aktiviteter som är mer självklara för 

de äldre.

För att låta barn utvecklas och utforska sin litteracitet är det viktigt med en tillåtande miljö på 

förskolan. Två av förskollärarna tar upp detta och beskriver sin verksamhet som just tillåtande. Vad 

tillåtande innebär förklarar de genom ett exempel med ett barn på avdelningen som tar upp 

beställningar av de vuxna och barn på förskolan och ”skriver” ner dessa på ett papper. Barnen tillåts

alltså flytta omkring på materialet mellan verksamhetens olika rum. Förskollärarens eget 

förhållningssätt är här en avgörande faktor eftersom det styr om de olika redskapen får flyttas. Om 

förskolläraren ska arbeta för att väcka barns läs- och skrivlust måste denne också kunna se syftet 

med barnens lekar innan den avbryts. Barn ska ha inflytande över sig vardag så att nya lärtillfällen 

kan skapas. Fridolfsson (2008) skriver att de vuxna i barnets närhet måste känna tilltro och förmedla

detta till barnet, så att barnet kan förlita sig på sin egen kapacitet och tro på sig själv.

Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns 

tillit till den egna förmågan (Skolverket, 2010, s 11).

Metoddiskussion
Valet att använda den semistrukturerade intervjun inom den kvalitativa metoden tycker jag var det 

rätta tillvägagångssättet för att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Det har varit en 

trygghet att ha frågor att utgå ifrån men det har även varit bra att kunna ställa andra frågor och 

följdfrågor som varit relevanta i varje intervju. När jag analyserat min data genom att lyssna på 

intervjuerna och även transkriberat dem har jag i efterhand velat säga till mig själv att ställa andra 

mer relevanta följdfrågor för att få utförligare svar inom vissa områden. Jag tycker dock att jag har 

fått svar på mina frågeställningar men det hade varit intressant att på vissa delar känt att jag riktigt 

gått in på djupet av de olika ämnen som tagits upp. De följdfrågor som jag ställt har alltså inte alltid 

varit relevanta för mitt arbete även om de svar som getts på dessa varit lärorika och intressanta.

Sammanfattning och fortsatt forskning
Att inkludera de yngsta barnen i förskolan i olika läs- och skrivaktiviteter är inte en självklarhet. 

Anledningar till detta kan vara som Björklund (2008) menar att det saknas forskning kring de 

yngsta barnens skriv- och läsinlärning, någonting som kanske gör det svårare för förskollärare att 

planera aktiviteter inom detta område som passar även dem. Min första frågeställning där jag 

undersöker hur förskollärare arbetar språkfrämjande framkommer det dock mer exempel på hur 
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man kan arbeta kring ämnet riktade mot de yngsta barnen. Kanske beror detta på att läroplanen för 

förskolan har mer greppbara riktlinjer att arbeta utifrån eller att språkfrämjandets relevans är mer 

etablerad i verksamheten. Hur man väljer att se på de yngsta barnens litteracitet tror jag också är en 

bidragande faktor. Ser vi barnen som aktivt och kompetent inom olika litteracitetshändelser, eller 

ser vi att läs- och skrivaktiviteter helst bör ske vid en viss ålder och plats? Ett fortsatt 

forskningsområde inom de yngsta barnens läs- och skrivaktiviteter skulle vara intressant att få 

undersöka djupare, samt förskollärares tankar om detta. 

Boken som redskap finns det mycket forskning om och även i min egen studie. Här beskrivs 

högläsningens betydelse för barns läsförståelse och det senare egna läsandet hos barnet. Boken kan 

användas på många olika sätt och temaarbeten kring böcker är någonting som gör det möjligt till 

många olika aktiviteter som man kan knyta samman för att förstå ett sammanhang och därav en 

djupare kunskap. Förskollärarens förhållningssätt till boken som redskap och användningsområdet 

för den tror jag med stöd från mina resultat och forskningsgenomgången är avgörande för hur 

lärorika aktiviteterna kring boken blir.

Ett annat redskap som jag tycker är intressant och vill ta upp är barns engagemang i den 

populärkulturella världen där exempelvis tv-program, leksaker och spel kan ingå. Med Emmoths 

(2014) resonemang kring vikten av lärare som är engagerade och aktiva i barnens intressen för att 

tillåtas utveckla sin litteracitet, tror jag att barns intresse för läs- och skrivaktiviteter kan utvecklas 

med populärkulturen som redskap i förskolan.
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Bilaga 1

Information om examensarbete

Studiens syfte är att undersöka hur olika förskolor arbetar med språk i sin verksamhet och vilka 
metoder som används för att få barn intresserade av att läsa och skriva.

Studien kommer att genomföras genom intervjuer med fem pedagoger från samma förskoleområde. 
Tidsåtgången för varje intervju beräknas till 20-30 minuter

All data som samlas in under intervjuerna kommer endast att användas i mitt examensarbete och 
ingen obehörig kommer att få tillgång till informationen. När studien är genomförd kommer all 
insamlad data såsom anteckningar och ljudupptagningar att förstöras. Alla namn på barn, lärare och 
förskolor kommer att bytas ut när studien publiceras.

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid lärarutbildningen vid Karlstads 
universitet och finnas tillgänglig vid universitetets bibliotek.

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering!
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Bilaga 2

Intervjuguide

• På vilka sätt arbetar ni med språk? (Finns det exempel på övningar, särskilda planerade 

tillfällen etc?)

• Har ni några särskilda tillvägagångssätt för att få barnen intresserade av att läsa och skriva? 

(Hur kan dessa se ut?)
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