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 Abstrakt 
Detta examensarbete avhandlar pedagogers  olika uppfattningar av att tidigt 

uppmärksamma och förebygga läs och skrivsvårigheter som kommer till 

uttryck i  deras beskrivningar. Sju stycken pedagoger i förskola och 

förskoleklass intervjuades för att undersöka pedagogers uppfattningar och 

beskrivningar kring att tidigt uppmärksamma barn som har svårigheter för att 

förhindra att barnen får eventuella aproblem i framtiden. Pedagogerna beskrev 

såväl deras syn kring ämnet och gav exempel  och beskrev  hur de i 

verksamheterna arbetar med att främja intresset och språkinlärningen hos 

barnen. Utifrån intervjuerna tolkade jag deras uppfattningar och kunskaper 

med hjälp av litteratur och tidigare forskning. Resultatet visade likartade men 

även skilda svar från intervjupersonerna. Till exempel är samtliga överens om 

och betonar betydelsen av att språkinlärningen måste ske på ett lustfyllt och 

meningsfullt sätt. Men det skilde sig annat bland i deras kunskaper och syn 

vad gäller att se tidiga tendenser som kan vara tecken på framtida läs och 

skrivsvårigheter. 

 

Nyckelord: Språkstimulerande, språkinlärning, förebygga, läs och 

skrivsvårigheter, språkutveckling. 
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 Inledning  
Att ha goda läs och skrivkunskaper har stor betydelse för att kunna klara sig 

och fungera i samhället och jag har under min utbildning fått ett ökat intresse 

för läs och skrivutveckling. Jag valde detta ämne eftersom att det är viktigt att i 

mitt framtida yrke som pedagog ska kunna uppmärksamma och hjälpa barn 

som riskerar att få svårigheter i läs och skrivinlärningen. Att ha möjlighet att 

kunna främja barns språkutveckling och att de så tidigt som möjligt får med 

sig positiva erfarenheter när det gäller språket anser jag som roligt,  

meningsfullt och intressant. Därför önskar jag genom min studie få mer 

kunskap om detta ämne. 

 

Idag  finns det otroligt många barn och vuxna som har svårt med läs och 

skrivutvecklingen och jag vet många som har dyslexi eller huvudtaget brister i 

språkmedvetenheten. Under de senare åren har andelen förskolebarn som 

anses vara i behov av särskilt stöd ökat enligt Skolverket (2004). Jag själv 

känner flera personer som har dyslexi eller andra läs och skrivsvårigheter som 

har fått hjälp alldeles för sent och har många dåliga minnen och erfarenheter 

från skolan.  

 

Enligt läroplanens strävansmål ska barnen ges möjlighet att kunna utveckla 

sitt talspråk, ordförråd, begrepp men även sin förmåga att leka med ord och 

berätta. I den framhävs även att barnen ska få möjlighet att utveckla ett 

intresse för skriftspråket, texter samt få en förståelse för symboler. Det finns 

inga krav i förskolan på att barnen ska uppnå några mål men förskolan ska 

sträva mot att alla barn ska utvecklas så mycket som möjligt innan de börjar 

skolan. Varje förskollärares uppgift är att se till att barnet stimuleras och blir 

utmanad i sin språkutveckling Lpfö 98 (rev. 2010).  Vidare står det också i 

läroplanen att: 

 
”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. 

Lpfö 98 (rev. 2010, s.6)”. 

 

Vi möter i förskolan barn med många olika behov. Men oavsett vilka 

förutsättningar varje barn har är det viktigt att förskolan och skolan ger varje 

barn det stöd som krävs för att kunna utvecklas. Om läs och skrivsvårigheter 

märks tidigt är det viktigt att det uppmärksammas så fort som möjligt för att 

de barnen inte ska få problem med den fortsatta läs och skrivutvecklingen. 

Med utgångspunkt ifrån detta är problemformuleringen i min undersökning: 

Hur viktigt är det att redan i förskolan och förskoleklass uppmärksamma 

tidiga tecken på svårigheter i språkutvecklingen hos barn för att förebygga 

framtida läs och skrivsvårigheter? 
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Bakgrund 
I den här delen presenteras en genomgång av tidigare forskning som berör 

min studie om att tidigt upptäcka och uppmärksamma tidiga tecken hos barn 

som kan leda till läs och skrivsvårigheter.  

 
Barns språkutveckling börjar egentligen långt innan barnet ens själv kan prata 

förklarar Svensson (2009). Språklig medvetenhet innebär att barnen är 

medvetna om ljuden, orden, språkets regler, vad orden betyder och hur 

språket används menar även Svensson. Utmärkande i min undersökning var 

att flera av pedagogerna påpekade vikten att tidigt träna fonologiska 

medvetenheten och att den har stor betydelse för läs och skrivinlärningen. Den 

fonologiska medvetenheten handlar om språkets ljudmässiga uppbyggnad och 

fonemisk medvetenhet handlar om att kunna språkets minsta beståndsdelar 

fonemen. Alltså hur vi lär oss att skilja på olika språkljud men också hur vi lär 

oss att forma de olika språkljuden förklarar Lundberg (2007). En viss nivå av 

fonologisk medvetenhet krävs för att klara av att läsa och skriva. Ju bättre 

fonologisk medvetenhet de har desto lättare är det att lära sig läsa och skriva 

påpekar Eriksen Hagtvet  (2004). 

 

Tidiga tecken som kan leda till läs och skrivsvårigheter                                                                                                                                                                                                                    
Tidiga tecken att vara observant på under de tidiga förskoleåren enligt 

Nettelbladt och Salameh (2007) är mindre joller, att barnen sent säger de första 

orden, långsam språkutveckling, svårförståelig även för närstående, ofta svårt 

att lära sig nya ord, svårt att hitta ord, nedsatt språkförståelse, begränsad 

språkanvändning, språkligt kommunikativt passiv och totalt ointresse för 

skriftspråket. Vissa av dessa kännetecken som exempelvis nedsatt och långsam 

språkutveckling hävdade flera av mina respondenter var sådant som de 

uppmärksammade hos barn. Även Stadler (1994) beskriver tidiga tecken som 

kan leda till läs och skrivsvårigheter. Dessa kännetecken kan vara att barn 

endast använder korta och enkla meningar, har problem med uttalet, har ett 

mindre ordförråd än sina jämnåriga kamrater, har svårigheter med rim mm. 

Problem med språkutvecklingen kan även kännetecknas av att barnet är blygt, 

tystlåtet och tillbakadraget, använder sig gärna av kroppsspråket och pekar i 

stället för att tala menar Stadler. 

 

Lundberg (2008) framhäver att tidiga signaler på dyslexi kan identifieras redan 

innan barnet pratar genom att de har svårt med motoriken. Exempel på sådana 

tidiga signaler är då barnet kryper på ett annorlunda sätt, har svårt att klä på 

sig själv, att få skorna på rätt fot, har svårt med balansen, svårt att fånga en 

boll, trumma eller hålla takten förklarar Lundberg.  

 

Brist i den fonologiska medvetenheten hos barn i förskoleåldern kan även 

enligt många forskare vara ett tecken på och bidra till senare läs och 
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skrivsvårigheter förklarar  Myrberg (2001). Han hänvisar till Lundberg och 

Höien (1991) som i sin forskning kommit fram till vikten av fonologisk 

medvetenhet och beskriver att  barn kan inte utnyttja sina generella 

erfarenheter av "texter" förrän de uppnåt ett kritiskt mått av fonologisk 

medvetenhet. De barn som har en otillräckligt utvecklad fonologisk förmåga 

kommer att uppvisa en långsam och osäker läsning menar Lundberg och 

Höien. Även Forskarna Judith G Foy och Virginia A Mann har i sin studie om 

språkutveckling Speech production deficits in early readers: predictors of risk 

(2012) kommit fram till att barn som har svag fonologisk medvetenhet kan 

mycket troligt få problem med läs inlärningen. G Foy och A Mann skriver 

vidare att läs och skrivsvårigheter är nu väl känt för att vara nära förknippad 

med nedsatt kunskap om fonemljuden. Barn med svag fonologisk 

medvetenhet har mycket större risk att utveckla senare problem 

läsutvecklingen menar författarna. 

 

Vikten av att tidigt förebygga läs och skrivsvårigheter 
I min undersökning har jag som sagt bland annant undersökt vikten av att 

tidigt förebygga framtida läs och skrivsvårigheter.  Andersson, Belfrage & 

Sjölund (2006) framhäver precis det och menar att barnens läs- och 

skrivutvecklingen börjar långt innan de börjar skolan och vilka förutsättningar 

barn har beror på vilken språkstimulans barnen har fått innan. När det gäller 

barn i svårigheter generellt menar Bjar (2006) att läs och skrivutvecklingen, 

kunskapsutveckling och personlighetsutveckling hänger ihop och kan inte 

åtskiljas från varandra.  Som jag redan nämnt har forskning visat att det finns 

olika kännetecken som redan kan upptäckas i förskolan. Det går att upptäcka 

barn som är i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter redan innan 

skolstarten anser Andersson, Belfrage & Sjölund och påpekar att det  är viktigt 

att ta tag i problemen från början, eftersom alla barn har rätt till att ha samma 

förutsättningar för att lyckas med sin läs- och skrivinlärning. Myrberg (2001) 

belyser också vikten av att identifiera barn med språksvårigheter eftersom det 

kan hämma den fortsatta utvecklingen. Han menar även att tidiga 

språksvårigheter hänger ihop med barnets senare läs och skrivutveckling. 

Enligt Lutz (2013) finns det risker med ”vänta och se-attityd hos barn som är i 

behov av extra stöd” hos pedagoger. Eftersom att barn som fångas upp och 

uppmärksammas tidigare och får extra stöd har större chans att klara skolan 

menar Lutz.  

 

Barn som har läs och skrivsvårigheter när de börjar skolan förklarar  

Söderbergh (1997) oftast beror på att pedagogerna tror att barnen ska lära sig 

på fel sätt, eller att pedagogerna i förskolan känner osäkerhet och upplever att 

det fortfarande tillhör skolans uppgift. Eriksen Hagvet (2004) Menar att det har 

skett en förändring kring synen på tidig läs och skrivinlärning. Förut kopplade 

man tidig läsning med speciell intelligens. Att bara begåvade barn kunde lära 

sig läsa och skriva vid tidig ålder. Nu på senare tid har man forskare kommit 

fram till och  upptäckt att alla barn har förmågorna att tidigt utveckla viss 

språklig medvetenhet. 
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Lutz (2013) förklarar även att förskolan och skolan börjar ses som en möjlighet 

att att ”kompensera” och ge det stöd som krävs för brister i barnens 

hemmiljöer. En positiv  tolkning av detta kan vara att det rörde sig om en 

insikt om vikten att fånga upp barns olika svårigheter så tidigt som möjligt 

menar han. Det är svårt att bortse ifrån att alla barn kan behöva olika former 

av stödjande åtgärder i den pedagogiska situationen på förskolan poängterar 

han också. Vidare beskriver Lutz att olika former av bedömningar sker 

ständigt i förskolan och skolan. För att kunna hitta lämpligt material för 

lärande, anpassa materialet till situationen barnets erfarenhetsvärld och 

förutsättningar, blir en bedömning vart barnet befinner sig kunskapsmässig 

central menar han.  Generellt är förskolans versamhet inkluderande och det är 

viktigt att inte utgå från att barns svårigheter inte ses utifrån ett bristperspektiv 

utan se till de möjligheter som kan finnas på grupp- och organisationsnivå 

skriver Lutz.  

 

Myrberg (2008) påpekar att läs och skrivsvårigheter som till exempel dyslexi 

inte enbart är ärftlig utan även stimulansen i hemmiljön och på förskolan är av 

stor betydelse. Han betonar också vikten av att resurser sätts in så tidigt som 

möjligt för att motverka problem i läs och skrivutvecklingen. Även Eriksen 

Hagtvet (2004) menar att redan i förskolan kan tecken på att ett barn kan 

komma att utveckla läs-och skrivsvårigheter synas, eftersom att de barn som 

har läs-och skrivsvårigheter ofta har haft problem med den språkliga 

utvecklingen redan i förskoleåldern. Eriksen Hagvet förklarar att om 

pedagoger i förskolan stimulerar barnets språkliga utveckling kan det resultera 

i en god läs och skrivutveckling. Dessutom bör detta ske i sociala och 

kommunikativa miljöer menar hon. Det framgick även i mina intervjuer. Barn 

lär i samspel tillsammans med andra vilket samtliga är överens om. Detta 

framgår i Säljö (2000) där författaren beskriver hur barnens 

kunskapsutveckling sker i en social process med andra. I brist på social 

kommunikation utvecklas varken barnets språk eller tänkande.. Säljö skriver 

vidare att läsa och skriva är en del av det kommunikationssystem vi växer upp 

i och inte endast en färdighet som behöver övas in.  

 

Det kan jag även se likheter i det Taggert (2010) skriver att idag talas det 

mycket om vikten av att tidigt uppmärksamma barn som har problem med 

språket. Allt för att kunna, om möjligt, förebygga att barn får problem senare 

under skolåren. Mycket visar på att det redan i förskolan går att förebygga läs 

och skrivsvårigheter. Det är extra viktigt för barnen i riskzonen för att de inte 

ska få läs och skrivsvårigheter senare i skolan. Studier har visat att barn, med 

ett antal identifierade riskfaktorer, som gått i en bra förskoleverksamhet från 3 

års ålder, hade mycket lättare i skoan när de blev 11 år än barn som inte gått i 

någon förskoleverksamhet alls förklarar Taggert. Det visar på att en bra 

förskola som arbetar mycket med språkstimulering och har kunskaper om att 

uppmärksamma barn som har problem med till exempel språkutvecklingen, är 

en mycket god investering för framtiden, både för samhället och för den 

enskilda individen. Ett bra stöd för att ge alla barn en bra tid i förskolan är 

alltså viktigt menar hon. Taggert  förklarar vidare att det de stödsystem 
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kommunerna bygger upp för förskolan har stor betydelse och specialpedagog 

är en mycket viktig del av det stödet med sin kunskap om barn i behov av 

särskilt stöd. Även Ph.D Yaoying Xu (2011) som är docent har i sin studie om 

fördelen att redan i förskolan arbeta mycket med språkstimulerande aktiviteter 

för att underlätta läs och skrivutvecklingen. I undersökningen för att komma 

fram till resultatet använde sig hon av en speciell utvärderingsmodell i form av 

en enkätstudie som utgick från enskilda barnets nivå och även pedagogers 

nivå alltså hur de arbetar med språkutvecklingen. Genom studien har hon 

kommit fram till att viktiga grundläggande färdigheter som fonologisk 

medvetenhet, muntlig språkfärdighet och kunskap om bokstäver är 

nödvändiga i förskolan och har stor effekt för att förhindra framtida läs och 

skrivsvårigheter. Att tidigt börja med språkutvecklingen anses vara en av de 

viktigaste områdena för små barn eftersom det finns tydliga samband mellan 

tidig läs och språkutveckling och senare framgång i skolan menar Yaoying Xu 

(2012).  

 

Svensson (1996)  har också precis som presenteras i  Taggert (2010) genomfört 

en studie där hon följde upp några barn från det att de tränade fonologisk 

medvetenhet i förskolan och gjorde sedan en uppföljningsstudie när de gick i 

årskurs 3 för att se om den fonologiska träningen hade bidragit till att läsning 

och skrivning gick lättare för de barnen än de som inte hade fått lika mycket 

fonologisk stimulering. Genom undersökningen kom hon fram till att de flesta 

av de barn som hade övat sin fonologiska medvetenhet mycket i 

förskoleåldern hade kommit längre i sin läs- och skrivinlärning än de barn som 

inte hade övat lika mycket i förskoleåldern. Det hon även kom fram till var att 

det viktigaste inte är att träna fonologiska språklekar med barnen utan lekar 

som gav barnen språkglädje eftersom att barnen annars kunde tappa intresse 

för språket.  

 

Språkstimulerande aktiviteter  i förebyggande syfte  
Grunden för läsningen läggs redan i förskolan förklarar Eriksen Hagtvet (2006) 

och belyser även i den boken vikten av att både barnens talspråk och 

skriftspråk stimuleras. Hon menar att till exempel genom att föra dialoger med 

barnen där barnen känner att de blir bekräftade främjar språkutvecklingen. 

Barnen vågar då tro mer på sig själva och vågar delta i en kommunikation 

menar menar Eriksen Hagvet. Det är viktigt att de känner att de vuxna tar sig 

tid och är intresserade av det som de har att berätta. Det är bra att ta tillvara 

vardagssituationerna i förskolan och prata mycket med barnen för att utveckla 

deras språk. Men då är det viktigt att anpassa det efter barnens mognad. Det är 

även viktigt att prata om saker som tidigare har hänt eller om saker som ska 

hända och inte bara här och nu i rutinsituationer för att läs och 

skrivinlärningen ska utvecklas. Barnen får på så sätt öva på att kommunicera 

och hur man beter sig i en kommunikation. Vidare betonar hon att 

återberättande och reflekterande kring sagor efter sagostunden är viktigt. När 

man hjälper barnen att återberätta genom olika frågor så stimuleras barnens 

medvetenhet om hur en berättelse är uppbyggd förklarar Eriksen Hagtvet. 

Språkutvecklingen går att främja genom olika språklekar framhäver hon också. 
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För att arbetet med språklekar i förskolan ska ha ett förebyggande värde är det 

helt avgörande att språklekarna inte skapar en känsla av misslyckande.  

 

Eriksen Hagtvet (2006) anser att det absolut viktigaste målet med fonologiska 

lekar i förskolan är att barnen känner att de lyckas. Den viktigaste grunden för 

vidare framgång och motivation i läsande och skrivande är erfarenheter där 

barnen känner att de klarar av saker för att stärka självkänslan och 

motivationen påpekar hon. Hon betonar även att det har stor betydelsedet att 

redan i förskolan ha fokus på de språkliga segmenten som är (ord, stavelser 

och språkljud) och att detta är en fördel när barnen ska knäcka den alfabetiska 

koden. Det är vid kodknäckningen en stor fördel för barnen att känna till att 

språket kan delas in i språkljud (fonem) förklarar hon. De barn som genom till 

exempel  olika språklekar förstår att fonemen kan kopplas till bestämda 

bokstäver och bokstavskombinationer har lättare att lära sig läsa och skriva. 

Hon presenterar flera studier som visar positiva resultat i den senare 

läsutvecklingen då barn i tre till fyraårsåldern har fått möjlighet genom olika 

aktiviteter att leka med rim och ramsor.  

 

Martina Norling har gjort en studie om pedagogers syn på tidig läs och 

skrivutveckling i förskolan och hur de arbetar med språkstimulerande 

aktiviteter i förskolan. Studien gjorde hon genom intervjuer. Resultatet visade 

bland annat att pedagogerna arbetar med språkstimuleringen exempelvis 

genom att de samtalar mycket med barnen. De uppmuntrar barnen att prata 

om känslor och tidigare erfarenheter under sagobok läsning till exempel som 

är viktigt för att främja språkutvecklingen enligt deras uppfattningar. Enligt 

studien används även lekar, och andra aktiviteter där det exempelvis ingår 

sång och rim och ramsor på ett lustfyllt sätt för att stimulera  

språkutvecklingen. Pedagogerna är även överens om att det är viktigt att alla 

barn blir sedda och hörda beskriver Norling (2014). Även Bursuck, Munk, 

Nelson och Curran (2003) har genomfört en studie genom 

enkätundersökningar. Syftet var att undersöka pedagogers attityder och 

kunskap att börja tidigt med förebyggande språkstimulering genom olika 

metoder som kan förhindra läsproblem för barn som är i riskzonen för att få 

problem med läsinlärningen. Resutaten visade att pedagogerna var överens 

om att lässvårigheter kan förebyggas, eller åtminstone minimeras, i ett 

läsprogram som innehåller aktiviteter som tränar den fonologiska 

medvetenheten, ord identifiering och andra färdigheter som leder till korrekt, 

flytande läsning och förståelse.  

 

Sammanfattning 
Går det att tidigt uppmärksamma och förebygga läs och svårigheter i läs och 

skrivutvecklingen? Det jag har fått fram enligt litteratur och tidigare forskning 

visar på att det går. Det finns flera tidiga kännetecken på svårigheter i läs och 

skrivutvecklingen hos barn som är viktiga att uppmärksamma och motverka 

för att barnen inte ska få problem senare i skolan. Forskning visar även att 

mycket språkstimulering så tidigt som möjligt kan vara till stor fördel för 

språkutvecklingen och i vissa fall avgörande. Till exempel barn med 
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talspråksvårigheter och svag fonologisk medvetenhet behöver extra stöd i sin 

utveckling. Det kan vara bättre att förebygga svårigheterna många gånger. 

Eftersom att det senare kan vara jobbigt och svårt att komma ikapp i läs och 

skrivinlärningen. Dessa svårigheter hade i vissa fall kunnat förebyggas i 

förskolan eller förskoleklassen med hjälp av exempelvis mer språkstimulering 

och extra uppmuntran och stöd i sin läs och skrivutveckling. Men som sagt, 

det viktigaste tror jag är att alla barn rätt vägledning och stimulans efter sina 

förutsättningar. Även att språkutvecklingen sker på ett meningsfullt och 

lustfyllt sätt. 
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Syfte och metod 

I den här delen beskriver jag först syftet med min undersökning. Därefter 

presenteras den metod som mitt arbetssätt baserats på. Sedan lyfts 

avväganden fram som gjorts inför de valsituationer som uppstått under 

forskningsprocessens gång samt de etiska frågor jag tagit hänsyn till. 

 

Syfte  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka pedagogers uppfattningar 

kring att uppmärksamma tidiga tecken hos barn som kan leda till framtida läs 

och skrivsvårigheter. Hur kan dessa tidigt upptäckas och förebyggas samt 

varför det är till stor fördel för läs och skrivutvecklingen. 

 

Metod  
För att kunna uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna samt 

skaffa mer kunskap kring ämnet valde jag att använda mig av kvalitativa 

intervjuer som metod. Kvalitativa intervjuer gör det möjligt att kunna få 

detaljerade och väl utvecklade svar samt mer förståelse kring ämnet utifrån 

förskollärarnas perspektiv. Till skillnad från en kvantitativ undersökningar 

lägger kvalitativ fokus på ord, resonemang och tolkningar. Det handlar om 

uppfattningar och beskrivningar för att få en djupare förståelse kring ämnet 

istället för att mäta olika variabler förklarar Bryman (2011).  

 

De kvalitativa intervjuer som jag har gjort i min undersökning är 

semistrukturerade och innebär att intervjuaren utgår ifrån redan skrivna frågor 

vid intervjutillfället se bilaga 3. Men denna intervjuform är trots detta  mer 

öppen än vad en strukturerad intervju är eftersom att den i stor utsträckning 

ger intervjuaren möjlighet att samtala omkring ämnet och utifrån min 

undersöknings syfte. Exempelvis får  respondenten redogöra för sina 

uppfattningar mer ingående. Detta kan resultera i att intervjuaren får en 

djupare förståelse  menar Denscombe (2009). Han förklarar vidare att om 

intervjun ska bli så bra som möjligt krävs det att intervjuaren är öppen och 

flexibel. Bryman (2011) förklarar semistrukturerade intervjuer med att det där 

är tillåtet att följa den intervjuades svar, exempelvis med nya följdfrågor för att 

få en utveckling, men att intervjun styrs av en intervjuguide med öppna frågor.  

 

Fördelen med att göra intervjuer var att jag kunde ställa följdfrågor och få 

fördjupade svar inom de områden som var intressanta för min undersökning. 

Esaiasson (2007) förklarar att en intervjuundersökning ger även mer utrymme 

för reflektion och samtal om respondenternas erfarenheter. Intervjun gör det 

även möjligt att få individuella svar. Kvalitativa intervjuer innebär att själva 

intervjun är mer öppen och att intervjuns fokus är på den intervjuades 

tolkningar och resonemang menar Bryman (2011). Han beskriver också att 

kvalitativa studier och intervjuer passar bra när det handlar om olika 

människors tankar och synsätt. 
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För att analysera det jag fått fram genom semistrukturerade intervjuer har jag 

använt mig av fenomenografi som forskningsansats. Kihlström (2007) förklarar 

att syftet med fenomenografin är att ta reda på människors upplevelser av 

olika aspekter i sin omvärld. Det innebär inte att ta reda på hur något är, utan 

att få reda på hur människor uppfattar något. En fenomenografisk studie 

handlar om att försöka finna variationer i hur människor uppfattar olika 

fenomen. Man intresserar sig för människors erfarenheter och tankar kring 

ämnet man undersöker. En fråga kan uppfattas olika beroende på vem det är 

som svarar på den. Ett fenomen finns det alltså flera uppfattningar om och en 

uppfattning kan inte beskriva hela fenomenet. Fenomenet är de samlade 

resultaten av frågorna. Vidare förklarar Kihlström (2007) att Intervjuer som 

utgår från en fenomenografisk ansats bör vara av dialogliknande karaktär. 

Forskaren kan använda sig av en intervjuguide med frågor som hjälper denna 

att hålla kvar studiens fokus, men måste samtidigt vara flexibel och 

uppmuntra respondenten till att berätta. Detta kan uppnås genom att 

forskaren använder sig av oplanerade följdfrågor för att få ännu mer 

information utifrån studiens syfte och problemställning. Efteråt vid analysen 

av intervjuerna kategoriseras materialet utifrån de tolkningar forskaren gör av 

respondenternas utsagor. Forskaren försöker sedan finna variationer i 

respondenternas uppfattningar av de fenomen studien behandlar. Med detta 

som utgångspunkt skapas olika grupper av uppfattningar. Dessa analyseras av 

forskaren för att finna likheter och skillnader som presenteras i olika 

beskrivningskategorier som jag presenterar senare i resultat. Kihlström menar 

att det är dessa beskrivningskategorier som är det slutgiltiga resultatet. 

Eftersom att semistrukturerade intervjuer som jag använt mig av innebär att 

använda öppna frågor, gör att respondenterna kan diskutera och beskriva sina 

tankar och åsikter. Därigenom kan jag finna likheter och olikheter i deras 

uppfattningar kring det jag ska undersöka. 

 

Tillvägagångssätt och urval 
Jag valde att intervjua sex förskollärare och en specialpedagog i närheten som 

jag redan redan kände till för att få svar på mina frågor. Fem av förskollärarna 

arbetar inom förskolan på avdelningar med olika åldrar från 1-6 år. 

Specialpedagogen arbetar även hon på en förskola med att ge extra stöd till 

alla barn på förskolan efter deras förutsättningar och behov. Den sjätte 

förskolläraren arbetar i en förskoleklass. Det beskriver Bryman (2011) som ett 

bekvämlighetsurval vilket innebär intervjuer med personer som finns 

tillgängliga i vår närhet. Urvalet i min undersökning är även målinriktat vilket 

Bryman (2011) belyser och detta handlar om att de som ska delta i 

undersökningen är valda med hänsyn till undersökningens syfte och 

frågeställningar. Inför intervjuerna skrev jag ned och förberedde relevanta och 

öppna frågor utifrån undersökningens syfte för att få bra information av 

respondenterna. Antalet intervjuer bestämde jag inte på förhand. De 

pedagoger som jag intervjuade var alla kvinnor och har i arbetat i yrket under 

olika lång tid. Det varierar mellan ett fyra till trettiosex år. Förskolorna och 

skolorna där pedagogerna arbetade ligger i Västernorrland. 
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Utförande av datainsamling  
Jag tog kontakt med fem Förskollärare på olika förskolor och sedan en 

förskollärare som arbetar i en förskoleklass samt en specialpedagog som 

arbetar på en förskola. Intervjuerna skedde på förskolorna och skolan i olika 

enskilda rum såsom personalrum eller kontor för att inte bli störda i 

intervjuerna. Jag gjorde de intervjuerna vid olika tillfällen som tog mellan 25-

50 minuter. Jag valde att spela in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon, för 

att inte förlora någon värdefull information. Denscombe (2009) framhåller att 

användning av ljudupptagning ger en fullständig dokumentation om 

information i intervjuen. Samtliga intervjuer utgick ifrån de redan bestämda 

intervjufrågorna. Men olika följdfrågor ställdes under samtalets gång till 

exempel om jag uppfattat något oklart eller hade mer funderingar och ville att 

respondenten skulle utveckla sina svar. Detta för att skapa en flexibel 

intervjusituation. Genom intervjupersonernas varierande men även liknande 

uppfattningar har jag utgått i från en fenomenografisk forskningsansats för att 

tolka resultatet. 

 

Analys och tolkning 
Det rekommenderas att transkribera det inspelade materialet så nära 

intervjutillfället som möjligt enligt Denscombe (2009). Han menar att det är av 

stor vikt att blir förtrogen med den information som man samlat in. Det första 

jag gjorde efter de genomförda intervjuerna var att lyssna på, bearbeta och 

sammanställa dem. När Jag lyssnade igenom inspelningarna noga skrev jag 

ner exakt vad samtliga respondenter utryckte. Jag jämförde sedan det som stod 

i litteraturen med de resultat som jag samlat in genom mina intervjuer. Trost 

(2005) beskriver att under intervjuer så försöker man ofta se om det finns vissa 

mönster i det material man fått fram.  

 

Validitet och reliabilitet  
Det finns traditionellt tre kriterier som bör uppfyllas för att en undersökning 

ska vara av bra kvalite när det handlar om äkthet och trovärdighet enligt 

Bryman (2011). Dessa är överförbarhet, tillförlitlighet, samt möjlighet att styrka 

och konfirmera. Reliabilitet alltså tillförlitligheten är ett komplicerat begrepp 

att diskutera i förhållande till kvalitativa studier, eftersom att forskarens 

personliga insats har en stor betydelse i dessa studier förklarar Dalen (2008). 

Något som däremot kan höja reliabiliteten i en kvalitativ studie är att ge så 

detaljerade beskrivningar som möjligt av hur studien genomförts, och den roll 

forskaren spelat in i hela arbetets gång, och under vilka förutsättningar. Detta 

bidrar till att möjligheterna ökar för andra forskare att kunna genomföra 

studien under liknande förutsättningar och på så vis kunna kontrollera 

studiens tillförlitlighet. En förutsättning för arbetets validitet  som som handlar 

om studiens giltighet och relevans, är att den metod som används är anpassad 

efter undersökningens mål och syfte. Validiteten uppnås då genom att 

forskaren utifrån respondenternas beskrivningar kan finna inre samband i det 

empiriska materialet. Även Dalen rekommenderar att använda ljudinspelning 

för att inte missa viktig information och öppna intervjufrågor, vilka kan 
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uppmuntra respondenten till att dela med sig av sina uppfattningar som kan 

fungera stärkande för studiens validitet.  

 

Min undersökning är tillförlitlig genom att mina intervjuer är baserade på 

urval av pedagoger jag redan kände till, alltså inte slumpmässigt. Jag gav 

ytterligare styrka till trovärdigheten genom att spela in intervjuerna. 

Respondenterna fick även möjlighet att påverka sin del av arbetet ifall de hade 

till exempel funderingar. De kunde även avbryta intervjuerna när de ville. 

Samt att jag gav dem chans att lyssna på inspelningarna ifall de ville och 

ångra, rätta till ifall något de sagt. Genom detta gav mina intervjuer en så 

rättvis bild som möjligt av den information jag fått. Jag har även strävat efter 

att ge så tydliga och utförliga beskrivningar som möjligt av utförandet av mitt 

arbete. 

 

Etiska överväganden  
Det är viktigt att forskare är etiska förklarar Bryman (2002) och de 

grundläggande etiska frågor som forskare bör ta hänsyn till innefattar 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Inför och under 

studiens gång har jag sett till att följa vetenskapsrådets riktlinjer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning enligt (Vetenskapsrådet, u.d.). 

Fyra huvudkrav belägger det grundläggande individskyddskravet i 

forskningen. Huvudkraven är följande:  informationskravet , samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska ge information till de som deltar i undersökningen om arbetets 

syfte. Den här informationen gav jag till pedagogerna  när jag kontaktade dem 

via telefon. Intervjupersonerna har också rätt att avbryta om dem upplever att 

något inte känns bra.  Pedagogerna ska även få information om vad min 

undersökning går ut på. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i 

undersökningen får själva bestämma över deras medverkan. Om någon är 

minderårig, kan föräldrars eller vårdnadshavares godkännande krävas. Vilket 

inte blev aktuellt för mig. Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter 

som finns om de inblandade i undersökningen ska tas hand med stor 

konfidentialitet. Personuppgifter ska bevaras och förvaras på så vis att ingen 

obehörig kan komma åt dem. När jag intervjuade gav jag dem informationen 

enligt konfidentialitetskravet att de är anonyma och att deras arbetsplats också 

kommer att vara anonym. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter jag som 

forskare samlar in om enskilda berörda personer, deras uppgifter kommer 

endast att använda till mitt forskningsarbete vilket jag också informerade 

pedagogerna om innan intervjuerna. 

 
 
 
 



  

 

12 

 

Resultat 
I den här delen presenteras den information jag fått fram, som tolkats och 

analyserats fram från den empiriska undersökningen. Pedagogernas 

uppfattningar och beskrivningar utifrån  mina frågeställningar har skapat fem 

kategorier. Dessa har fått rubrikerna: Språkets betydelse, Språkstimuleringen i 

förskolorna och förskoleklassen, Goda förutsättningar för språkinlärningen, Tidiga 

tecken som kan leda till läs och skrivsvårigheter och vikten av att uppmärksamma och 

förebygga svårigheter i språklutvecklingen. Jag har valt att benämna mina 

respondenter för förskollärare 1 till sex och specialpedagogen. 

 

Språkets betydelse 
Alla pedagogerna är överens om att det har stor betydelse och är otroligt 

viktigt att behärska skriftspråket för att kunna leva i det här samhället. 

Förskollärare 1 beskriver att: 
 

”Det är viktigt att kunna kommunicera och använda skriftspråket på att bra sätt 

eftersom att det är en så stor del av vårat liv”. 

   

Förskollärare 2 betonar också detta och förklarar att utan språket kan man inte 

kommunicera och bli någon i ett sammanhang, det är svårt att leva i detta 

samhälle om du inte klarar av skriftspåket i alla sammanhang. Språket är ett 

kommunikationssätt som vi alla behöver och det är barnens främsta sätt att 

kommunicera menar dem. Förskollärare 6 poängterar att: 

 
 ”Man måste ju även till exempel kunna läsa och förstå texter om man skall kunna 

lösa matematiska problem”. 

 

Förskollärare 6 menar att skriftspråket är en otrolig stor del av vårat liv och att 

goda läs och skrivfärdigheter krävs stort sätt i alla sammanhang. 

 

Språkstimuleringen i förskolorna och skolan 
Hur pedagogerna beskriver att de arbetar med språkutvecklingen kan jag 

finna både likheter och variationer. Enligt förskolläre 1 sker 

språkstimuleringen på förskolan vid till exempel matsituationer, av och 

påklädning, sagostund med böcker eller flanosagor, samlingar där det 

exempelvis kan ingå sånger, rim och ramsor och lekar. Hon framhäver även 

hur stor del av vardagen på förskolan som består av språkutveckling: 

 
”Spårkutvecklingen på förskolan sker ju hela dagarna på förskolan, från morgonen 

när de kommer till de går hem”. 

 

Förskollärare 1 förklarar även att det är viktigt att få barnen intresserad av att 

träna på skrivutvecklingen. Eftersom att det också är en stor del av 

språkutvecklingen ger hon följande exempel: 
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”För att fånga barnens intresse och kunskaper när det kommer gäller 

skrivutvecklingen finns det datorer på förskolan. Där kan barnen få sitta och skriva, 

spela spel och göra olika saker om de vill och när de visar intresse, de brukar även 

lekskriva på papper” 

 

Vidare förklarar hon att samtal är viktigt med barnen och består en mycket 

stor del av vardagen. Det är även viktigt att lyssna och bekräfta alla barn som 

pedagog ta även att barnen alltid får uttrycka sina åsikter och reflektera kring 

saker som de gjort, eller över huvudtaget om de har funderingar till exempel.  

Mycket samtal och reflekterande bidrar till att barnen får hela tiden mer 

kunskaper att använda språket hävdar hon, därför kan det ha stor fördel för 

språkstimuleringen. Hon tar också upp att språk är så otroligt många olika 

saker och används dagligen och framhäver att: 

 
”Språket behöver inte bara tränas och utvecklas genom skriftspråket, utan kan även 

främjas med hjälp av annat som till exempel musik, dans, konst och bilder. 

Eftersom att alla barn inte lär sig och fungerar på samma sätt, och det är mycket 

viktigt att tänka på”. 

 

Detta tolkar jag som att hon menar att alla barn har olika kunskaper och 

förutsättningar för och utvecklar språket exempelvis på olika sätt. Därför är 

det viktigt att anpassa versamheten efter barnens behov för att de ska få så bra 

förutsättningar till inlärning och utveckling som möjligt. Pedagogerna på 

förskolan försöker uppmuntra barnen hur meningar och ord är uppbyggda för 

att de ska lära sig rätt redan från början hävdar hon också enligt följande 

beskrivning: 

 
”Alla ord och meningarna som nämns måste användas i rätt sammanhang för att 

göra det begripligt och för att barnen ska förstå och det gäller att inte vara rädd och 

tro att det är för svårt för barnen. De lär sig snabbt och tar till sig språket lättare än 

vad vi tror många gånger”. 

 

Denna uppfattning tolkar jag som att hon menar att barn är smartare än vad vi 

tror många gånger och det är viktigt att de får lära sig språkets grunder och 

regler tidigt. Det tror även jag är mycket viktigt att tänka på. Barn lär sig 

tidigare än vad vi oftast tror och det är bra om de får lära sig rätt från början.  

 

Förskollärare 2 anser även hon att det är viktigt med de vardagliga samtalen 

med barnen. Alla samtal utgör en stor del av språkinlärningen och främjar läs 

och skrivutvecklingen menar hon. De arbetar  också mycket med bland annat 

sång, rim och ramsor samt sagostunder där pedagogerna tillsammans med 

barnen samtalar och reflekterar kring böckerna förklarar hon. Det är bra att 

börja med språkstimuleringen i tid när de är små anser hon och förklarar även 

hur detta sker: 

 
”Vi erbjuder språket på alla möjliga sätt som i aktiviteter, samling vardagliga 

samtal vid till exempel matsituationer eller som i huvudtaget sker under hela 

dagen”.  
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Hon tar också upp att de jobbar ganska mycket med bland annat bokstäver på 

olika sätt. Till exempel med barnens egna namn, vilka bokstäver som ingår där 

eller olika djur där de kan använda bilder med namn på en elefant exempelvis. 

Barnen kan även få skriva bokstäverna om de vill. Barnen brukar tycka om att 

skriva på till exempel dator, ipad eller papper.  

 

Förskollärare 3 visade mig först runt och ville noga beskriva och visa exempel 

på hur arbetet med språkstimulering går till på den förskolan hon jobbar. Hon 

själv arbetar med barn från 3-6 år men hon beskriver också språkstimuleringen 

med de mindre barnen på en annan avdelning med 1-3 åringar. Till exempel 

har de använt mycket symboler och former, Hon hävdar att om barn får lära 

sig olika former och symboler får de lättare sedan när de ska lära sig 

bokstäverna bland annat. Hon förklarar vidare att språkutvecklingen sker 

under hela dagen egentligen i de olika pedagogiska aktiviteter och miljöerna 

och framhävde att: 

 
”Vi pedagoger jobbar medvetet med språkstimulerande aktiviteter, genom 

exempelvis sång, rim och ramsor under lustfyllda och ofta spontana former”.  

 

Istället för samling brukar de ha ”möten” där de har olika aktiviteter och 

pratar om till exempel veckans dagar, använder bilder och bokstäver mm. Det 

finns även datorer på förskolan som barnen får ”spökskriva”. Det innebär att 

barnen tänker ut vad de vill skriva. Barnen skriver alla möjliga bokstäver och 

siffror som som pedagogerna sedan pratar med barnen om och förtydligar 

under barnens text. De jobbar också efter olika teman utifrån barnens intresse. 

Barnen får dokumentera genom att rita och beskriva bilderna till exempel 

säger förskollärare tre och visar mig hur dessa kan se ut.  Hon beskriver även 

att under vissa aktiviteter som exempelvis olika lekar bland annat kan 

pedagogerna låta barnen som pratar otydligt och har det lite svårare med 

språket få prata med ett barn, som pratar tydligt och har det lättare i 

språkutvecklingen och förklarar vidare hennes uppfattning av hur barns 

språkinlärning sker:  

 
”Barnen lär otroligt mycket  av varandra och de är bra på olika saker, det här 

arbetssättet kallas ”fiffig kompis” och kommer ifrån Lev Vygotskijs tankar kring 

lärande”. 

 

Förskollärare 3 beskriver att hon har inspirerats av Vygotskijs syn att barn lär 

och utvecklas  i samspel med andra. Vodare hävdar hon även att i planeringen 

av aktiviteter använder kunskaper från Bornholmsmetoden och från sin 

fördjupningskurs "Skriv och läsinlärning i ett internationellt didaktiskt 

perspektiv" och hennes förjupningskurser i Skapande verksamhet.  

 

Förskollärare 5 beskriver också likt flera andra att språkstimuleringen på 

förskolan sker konstant under hela dagen:  
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”Genom kommunikationen med barnen och vardagssituationer som sker hela tiden 

egentligen till exempel vid matsituationer, av och påklädning,  blöjbyte mm”. 

 

Därför är språket det enklaste att jobba med menar hon. Men även genom 

samlingar där de använder bland annat rim och ramser, lekar, drama, rimkort 

och de kan exempelvis också träna på att ljuda bokstäver genom olika kort, de 

har ett alfabet uppsatt i samlingsrummet med bilder på hur bokstäverna låter 

förklarar hon. Barnen brukar även lekskriva vilket är bra för 

skrivinlärninmgen menar hon. På tisdagar brukar de ha aktiviteter efter 

åldersindelning, vilket kan vara bra eftersom att då sker alla aktiviteterna efter  

barnens egen nivå anser hon.  Att läsa för barn är viktigt belyser hon vidare 

och beskriver att:  

 
”Vi läser mycket böcker tillsammans med barnen där de efteråt kan samtala och 

reflektera kring bokenvilket är otroligt viktigt och stor fördel för språutvecklingen”. 

 

Genom detta får barnen mer förståelse och kunskap om språkets uppbyggnad 

och funktion framhäver även hon likt de andra. Hon beskriver att de har 

bestämda läsvilor men det sker också spontant ofta menar hon. Pedagogerna 

brukar även ta med tre barn vid vissa tilfällen då de går till bibloteket och 

lånar böcker. Till exempel kan de vissa dagar dela upp läsvilan i stora och lilla 

läsvilan. De större barnen kan få lyssna på en  kapitelbok och de mindre på en 

lite enklare bok med mer bilder och mindre text förklarar hon. 

 

Förskollärare 6 framhäver att arbetet med läs och skrivinlärningen i 

förskoleklassen är förberedande på ett sådant sätt att det ska underlätta för läs 

och skrivinlärningen som börjar i åk 1. Några exempel på detta kan vara 

språklekar utifrån Bornholmsmodellen, Sånger och ramsor där de får känna 

rytmen i språket, klappa, stampa stavelser och skriva sina egna namn och även 

träna på att skriva av olika ord. Hon förklarar vidare hur språkstimuleringen 

sker:   

 
”Vi brukar även ha högläsning och tillsammans reflekterar de efteråt runt boken, 

vad som hände och vad de tyckte till exempel för att bygga upp förståelse för 

språket, träna ordförrådet för att underlätta förståelsen inför läsinlärningen i 

skolan”. 

 

I övrigt ingår ju även samtal som uppstår under hela dagen, både bland 

barnen emellan och mellan barn och pedagoger där de även får stora 

möjligheter att träna språkutvecklingen menar hon också. Det finns alltid barn 

som redan knäckt  läskoden eller som är väldigt intresserade av bokstäverna 

och vill veta hur de ser ut. Självklart uppmuntras de barnen i sitt lärande och 

får både läsa och skriva menar hon. 

 

Enligt specialpedagogen som jag intervjuade arbetar  hon och de andra 

pedagogerna på förskolan främst med det fonologiska eftersom att det är 

viktigt att kunna urskilja ljud hävdar hon. Både hon och förskollärarna 

använder sig av praxisalfabet för att barnen ska få träna på att hitta ljuden och 
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träna den fonologiska medvetenheten. Det är även viktigt med mycket rim och 

ramsor vid språkutvecklingen framhäver hon och att försöka ge barn förståelse 

för att skriften betyder något. Specialpedagogen ger exempel på detta: 

 
”Barnen kan till exempel få skriva på white board, blädderblock eller vanligt 

papper mm. Att använda barnens namn har stor fördel eftersom det är det som 

ligger barnen närmast”.  

 

Hon beskriver även att det finns till exempel lösa inplastade lappar med 

barnens namn på som används i olika situationer, de kan även få skriva sina 

namn. Barnen lär sig då att känna igen sitt eget och andras namn. 

Specialpedagogen belyser även att:  

 
”Alla barn får ta del av språkstärkande aktiviteter för att ge alla barn samma 

möjligheter till utveckling efter deras förutsättningar”. 

 

Förskollärare 4 framhäver till skillnad från de andra att de inte arbetar aktivt 

med läs och skrivutveckling inom den förskolan och förklarar vidare att: 

 
”Vi tränar inte på läs- och skrivinlärning men uppmuntrar gärna barnen till att till 

exempel att lära sig att läsa sitt namn, eller sin första bokstav om de är lite yngre  

eftersom att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för 

skriftspråk enligt läroplanen”. 

 

Hon menar dock att hon är medveten om och framhäver att det är hennes 

uppdrag som pedagog. Hon beskriver att barnen får på ett lekfullt sätt möta 

bokstäver och ord. Förhoppningsvis väcker det ett intresse, om det gör det 

bygger de gärna vidare på det menar hon. Denna beskrivning kan jag uppfatta 

som att hon inte ser barn som tillräckligt kompetanta eller i behov av att tidigt 

få mycket språkstimulans. Hon förklarar samtidigt att de låter barnen få chans 

att möta språket på ett roligt sätt för att främja språkutvecklingen som sagt. 

Men hon betonar inte att de gör de i samma utsträckning som de andra 

pedagogerna  jag intervjuat. 

 

Goda förutsättningar för språkinlärningen 
Enligt respondenternas beskrivningar finns flera olika faktorer som bidrar till 

att främja barns förutsättningar i språkinlärningen. Bland annat  att 

språkutvecklingen måste ske på ett lustfyllt sätt belyser samtliga pedagoger 

som otroligt viktigt och har en avgörande betydelse. Förskollärare 5 förklarar 

att: 

 
”Allt arbete med språkutvecklingen vi gör på förskolan måste vara lustfyllt för att 

fånga barnens intresse för att de ska kunna utvecklas, och en bra självkänsla har 

otroligt stor betydelse för att de bli motiverade och tycka att språket är roligt”. 

 

Även fem av de andra pedagogerna betonar att det är otroligt viktigt att 

arbetet med språkutvecklingen sker på ett så lustfyllt sätt som möjligt för att 

fånga barnens intresse för språket. Det är alltså avgörande och väsentligt att 
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barnen tycker det är roligt och ser meningen i alla aktiviteter  eller samtal till 

exempel, för att de inte ska tappa intresset och kunna utvecklas menar 

förskollärarna. Specialpedagogen jag intervjuat som arbetar på en förskola 

framhäver även hon likt de andra vikten av att barnen ser det roliga och 

positiva med språkinlärningen. Hon förklarar även att det kan vara till stor 

fördel att ta till vara på barnens olika intressen i de språkliga aktiviteterna:  
 

”Det är alltid är viktigt  att alla språkstärkande aktiviteter sker på ett roligt och 

intressant sätt för få barnen intresserade  av det skrivna språket. Genom att till 

exempel använda det tillsammans med barnen under samling eller andra 

aktiviteter med hjälp av ämnen och olika saker som de brinner för, eftersom att det 

kan motivera barnen och har därför stor nytta i språkinlärningen”. 

 

Att all språkutveckling sker på ett lustfyllt och meningsfullt sätt för barnen 

anser även jag är otroligt viktigt. Om inte barnen känner någon mening med 

det och bara ser det som tvång och inte vill  kan göra att barnen inte till sig 

erfarenheter och får problem med språkutvecklingen. Miljöns utformning och 

möjligheter är även mycket viktig för att barnen ska få goda förutsättningar för 

språkinlärningen är samtliga av respondenterna överens om. Förskollärare 3 

belyser detta genom följande påstående:    

 
”Det äv också såklart otroligt viktigt att vi pedagoger hela tiden anpassar miljön på 

förskolan efter barnens intresse och behov”. 

 

Förskollärare 3 menar att en stimulerande och inbjudande språkmiljö har stor 

betydelse för barns språkutveckling och att pedagogerna ändrar den 

pedagogiska miljön i den mån det går för efter barnens behov eftersom att alla 

har rätt till utveckling. Det tror även jag är mycket viktigt.  

 

Tidiga tecken som kan leda till läs och skrivsvårigheter 
Det finns varierande och liknande uppfattningar  och kunskap kring att 

uppmärksamma och förebygga svårigheter hos barn enligt pedagogernas 

beskrivningar. Förskollärare 1 framhäver att hon uppmärksammar barnens läs 

och skrivutveckling i den mån det går.  Om de märker att vissa barn har svårt 

och behöver extra stöd arbetar pedagogerna med att förstärka 

språkutvecklingen hos de barnen. Hon förklarar också vikten av att 

uppmärksamma barnens gester, mimspel, tonfallet för att se ifall de har svårt 

och behöver extra stöd i språkutvecklingen. Flera pedagoger på förskolan har 

läst tecken språk som de använt sig av på samlingar, vilket kan vara bra för 

barn som kommer från andra länder till exempel eller barn som har problem  

med språkutvecklingen. Hon framhäver också vikten av att språkinlärningen 

ske på ett inkluderande sätt även för barnen som har visat på svårigheter i 

språkutvecklingen:  

 
”Det är viktigt att jobba extra med hela barngruppen i den mån det går med vissa 

språkliga aktiviteter för att inte peka ut och utsätta någon utan inkludera barnet, 

det är även en fördel för hela barngruppen när det gäller läs och skrivutvecklingen. 
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Men det beror såklart även på situationen och barnet vilka årgärder som behövs 

och om man kan arbeta extra med barnet själv eller i till exempel mindre grupper”. 

 

I vissa fall har det behövts logoped menar hon, om det räcker med förskolans 

insatser och om det behövs extra stöd för att barnet inte ska få läs och 

skrivsvårigheter i framtiden. Pedagogen beskriver exempelvis att det går att 

höra på hur barnen använder språket ifall det behövs  extra stöd, det kan vara 

att de har svårt att göra sig förstådd, litet intresse för språket mm. 

 

Det kan vara lite svårt att se tidigt vilka barn som ligger i riskzonen och som 

behöver extra stöd för att inte få läs och skrivsvårigheter förklarar förskollärare 

2 till skillnad från flera av de andra pedagogerna. Hon menar att problem som 

de uppmärksammar hos barn behöver inte betyda att barnet får till exempel 

dyslexi:  

 
”Vissa mognar och utvecklas senare. Alla barn har olika förutsättningar och behov 

därför är det viktigt att se till dem för att alla ska få samma chans att utvecklas”. 

 

Jag förstår detta som att hon kan känna osäkerhet när det gäller vissa barn och 

det kan jag även hålla med om. Det kan vara svårt eftersom att barn mognar 

och utvecklas olika men det gäller då som sagt att alla barn får det stöd och 

uppmuntran som krävs för att bli intresserade av språket i sin takt.  

 

Vid behov tar de också hjälp av en logoped om de har funderingar kring ett 

barn. Då får de tips och nya infallsvinklar om hur de kan arbeta med barnet. 

Hon tog upp ett exempel med en flicka som inte haft problem med att prata 

men har svårt med fonemen alltså bokstavsljuden. Till exempel kan hon skriva 

bulle men säger dulle istället. Förskolläraren tar även upp att flickan var sen i 

sitt tal och funderar om det kan vara ett samband. Men nu pratar hon mycket 

och är inte hämmad i språkutvecklingen när det kommer till talet förklarar 

pedagogen. Hon har även funderingar kring sambandet av förskolans arbete 

med språket och hur det sedan går för barnen i skolan: 

 
”Det skulle vara intressant att få undersöka och se ifall de barn som har svårigheter 

i skolan, om de kunde ha klarat sig bättre om i förskolan om de fått mer stöd”.  

 

Jag tolkar detta som att hon vill veta vad hon och de andra pedagogerna kunde 

ha gjort annorlunda för att undvika läs och skrivsvårigheter hos de barnen. 

Förskollärare 3 hävdar att hon och de andra pedagogerna på hennes förskola 

är bra på att uppmärksamma och anpassa verksamheten efter barnens behov. 

Hon skulle dock önska ännu mer kunskaper kring att upptäcka tidiga tecken 

på läs och skrivsvårigheter anser hon. Tecken på svårigheter som kan vara 

viktiga att upptäcka och uppmärksamma, för att inte hamna i läs och 

skrivsvårigheter menar hon är: 
 

”Om barn till exempel är sen i språkutvecklingen, har talspråksvårigheter, 

tystlåten, använder få ord, eller saknar intresse för skriftspråket, kan vara tecken att 

uppmärksamma och jobba med för att förebygga problem”. 
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Vidare förklarar förskollärare 3 att när pedagogerna upptäcker att något barn 

behöver extra pedagogisk stöd söker de hjälp för  hur de kan arbeta med detta 

i stödteamet. Är föräldrarna oroliga hänvisar de till BVC. Till sist diskuterar 

förskollärare tre även att pedagoger borde ha insikt i vart problemet ligger: 

 
”Man måste utgå ifrån att problemet inte ligger hos barnet, när vi upptäcker 

svårigheter hos ett barn ska vi som pedagoger tillsammans bestämma hur vi kan på 

bästa sätt tänka och göra för att ge barnet den hjälp och stöd som barnet behöver”. 

 

Förskollärare 5 förklarar även hon att det finns flera olika tecken, vilka kan 

leda till senare läs och skrivsvårigheter som tidigt går att upptäcka och 

uppmärksamma: 

 
”Om barnet har svårt att göra sig förstådd och har problem med att prata litet 

ordförråd, använder få ord och svårt att säga hela meningar, inte tycker att 

språkinlärningen är roligt utan bara jobbigt och tråkigt”. 

 

Vidare beskriver hon att andra tecken kan vara att barnet börjar prata sent, 

använder babyspråk länge, problem att känna igen bokstäver i sitt eget namn, 

eller har svårt att förstå ta olika instruktioner. Om barnen inte heller har 

förståelse för språkljuden och fonemen som är vikitgt att de har kan vara 

kännetecken på läs och skrivsvårigheter menar förskollärare 5. Hon beskriver 

ett exempel på en fyraårig pojke som har svårt svårt med talspråket och att 

göra sig förstådd och under en period slutade han att prata helt förklarar hon. 

Pedagogerna och föräldrarna har därför tagit hjälp av logoped.  Hon menar att 

pojken slutade prata eftersom att han ansåg att det inte var någon mening att 

prata eftersom att ingen förstod han ändå. För att kunna ge extra stöd till den 

pojken har de exempelvis en tydligare kommunikation, ställer frågor kring 

böcker för att se om han förstår och bekräftar honom.  Förskollärare 5 förklarar 

även att: 

 
”Vid en sån här situation till exempel är det viktigt att barnet inte får 

prestationsångest utan istället uppmuntras och att lärandet blir så lustfyllt som 

möjligt för att inte hämmas i sin utveckling”. 

 

Hon poängterar här vikten av att språkinlärningen sker efter barnens 

förutsättningar. Förskollärare 6 som arbetar i förskoleklass beskrev också 

några exempel på tidiga kännetecken på svårigheter hos barn som hon menar 

är viktigt att upptäcka och uppmärksamma. Hon förklarade i likhet med några 

av de andra pedagogerna att: 

 
”Första tecknet på att det eventuellt kan bli bekymmer med läs -och 

skrivsvårigheter är bland annat ett sent utvecklat tal”.  

 

Hon beskriver även att pedagogerna brukar uppmärksamma om barnen har 

till exempel svårt med en fonologiska medvetenheten anser hon. Hon förklarar 

även att talspråksvårigheter, om barnet har svårt att hitta rätt ord för att göra 
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sig förstådd, eller har svårt att återberätta något som har hänt och att följa med 

vid sagoläsning kan vara tecken på läs och skrivsvårigheter menar 

förskollärare 6. Vidare beskriver hon att i förskoleklass görs också en 

bedömning av barnens tal och språk från SIH Läromedel. Hon förklarar att det 

heter ”Vad sa du fröken?” Utifrån resultatet kan man planera för fortsatt 

utveckling. Ett barn kanske inte kan upptäcka likheter och olikheter i språket 

såsom att bil och pil låter lika utan gissar vilt på att pil och katt låter lika. Då 

måste barnet få jobba mer med rim och ramsor på ett roligt sätt exempelvis 

menar förskollärare 6 och framhäver även att: 

 
”Är det stora avvikelser i språket brukar ofta föräldrar redan vara medvetna om 

problemet, men om så inte är fallet så är alltid första steget att förklara våran oro 

kring barnet för föräldrarna”. 

 

Tillsammans kommer de överens om hur man går vidare förklarar hon sedan. 

Det finns olika vägar att ta hjälp utifrån via elevhälsoteamet, hörselkontroll, 

talpedagog, psykolog osv beskriver hon. Men vid mindre avvikelser jobbar 

man oftast med hela gruppen. Ingen i gruppen mår ju dåligt av mera rim och 

ramsor även om man redan knäckt den nöten eller mera sagor poängterar den 

sjätte förskolläraren till sist. 

 

Specialpedagogen anser att de främst uppmärksammar de barnen som inte är 

intresserade och de barn som ser ut att inte hänga med får extra mycket stöd 

förklarar hon.  När barn har svårt att hitta de fonetiska ljuden och har svårt för 

rim och att uttrycka sig planerar de in såna lekar och aktiviteter i arbetet med 

barngruppen. Uppmärksammas ett ointresse i detta område, erbjuds barnet 

kontinuerligt stimulans för att stärka den språkliga förmågan anser hon. Det 

kan ske i aktiviteter med hela gruppen eller med en grupp mindre barn och 

beskriver följande:  

 
”Till exempel kan vi ta hjälp av sagor eller aktiviteter som barnet är särskilt 

intresserad av. Har de äldre barnen 4-5 år svårt med rim får man ösa på rejält med 

det eftersom att det är en viktig del i den språkliga utvecklingen”. 

 

Specialpedagogen menar att det kan vara till stor fördel att använda sig av 

olika ämnen eller områden som barnen är speciellt intresse av. Hon belyser 

även hur viktigt rim och ramsor är för språkinlärningen. 

 

Vikten av att tidigt förebygga läs och skrivsvårigheter 
Att det har stor betydelse och otroligt viktigt att tidigt stimulera 

språkutvecklingen och uppmärksamma samt förebygga svårigheter belyste de 

flesta av pedagogerna. En av pedagogerna förklarar att: 

 
”Det är otroligt viktigt att börja i tid med läs och skrivinlärningen och 

uppmärksamma alla barns utveckling för att förebygga läs och skrivsvårigheter”.  

 

Förskollärare 2 och 3 belyser också detta och menar att språkstimulerande 

aktiviteter i förskolan kan ha stora fördelar inför  framtiden och kan motverka 
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framtida läs och skrivsvårigheter. Det är alltid bra att jobba förebyggande så 

kanske man slipper så mycket åtgärdande insatser senare framhäver 

specialpedagogen. Att det är viktigt att tidigt förebyggande av läs och 

skrivsvårigheter betonar också förskollärare 1 och 5 som menar att det kan 

vara avgörande inför den kommande läs och skrivutvecklingen. De menar 

även att så tidigt som möjligt ge de barn som behöver extra stöd för att barnet 

inte ska stanna i utvecklingen. Förskollärare 6 belyser även detta och påstår att:  

 
”Ju mer språkspråkförståelse barnen får i förskolan och förskoleklassen desto 

lättare får de i skolan sedan”.  

 

Samtliga förklarar att det är deras uppdrag som pedagoger och det får man 

inte glömma bort påpekar förskollärare 5. Hon hävdar även att ju tidigare 

barnen stimuleras i sin språkutveckling desto tidigare lär de sig. Viktigt är det 

även att alla barn ska bli sedd och få det stöd som krävs betonar hon och 

framhäver vikten av detta:  

 
”Att vara lyhörd har stor betydelse för att barn i svårigheter ska uppmärksammas 

och att insatser sätts in i tid, för att inte dra ut på det är viktigt för att förhindra 

framtida problem”. 

 

Alla barn har som sagt olika erfarenheter och förutsättningar. 

Språkstimuleringen barnen får hemma kan skilja sig mycket. För de barn som 

inte får lika mycket hjälp med språkutvecklingen hemma är förskolan ortoligt 

viktig. Det var samtliga överens och förskollärare 4 betonar att: 

 
”Det har också stor betydelse för barns utveckling beroende på hemförhållanden, 

vissa barn får mycket dålig språklig stimulans hemma vilket gör det ännu viktigare 

att pedagoger på förskolan ger barnen det istället”. 

 

Vidare hävdade förskollärare 4 att hon tror inte det är viktigt att börja tidigt 

med läs- och skrivutveckling. Detta skiljer sig från de andra pedagogernas 

uppfattningar. Hon förklarar även att: 

 
”Om inte barnet är moget eller redo blir det ett tvång vilket inte leder till någon 

utveckling alls utan de kan istället hämmas i utvecklingen ifall de känner för stor 

press”. 

 

Men hon förklarar emellertid att det är till exempel betydelsefullt att läsa och 

samtala mycket med barnen. Förutom att språket utvecklas bidrar det till att 

barnen upptäcker glädjen i böcker och kanske så småningom glädjen i att läsa 

själva förklarar hon.  

 
”Språkstimuleringen kan ge barn större möjligheter, men jag tror inte att den 

språkstimuleringen bidrar in någon större grad till att barnen lär sig läsa eller 

skriva fortare eller har fördelar vid den inlärningen. Däremot kan det ju bidra till 

att barnens intresse för till exempel böcker  som i sin tur kan hjälpa till vid läs- och 

skrivinlärning”. 
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Vidare förklarar förskollärare 4 även att i förskoleåldern är det stor skillnad på 

barnen, även om de kommer från liknande hemförhållanden. Hon att barn 

som får med sig mycket hemifrån till exempel mycket läsning eller aktiv 

språkstimulering har oftare ett rikare ordförråd och ett större intresse för 

böcker. När det gäller att tidigt förebygga, upptäcka och stödja barn som har 

svårt i språkutvecklingen antyder hon till skillnad från de andra pedagogerna 

att:  

 
”Det något som skolan främst bör arbeta med. Jag har inga  erfarenheter att går det 

inte att se i förskolan om något barn kommer att ha läs- och skrivsvårigheter”. 

 

Hennes uppfattnning kring barns språkutveckling skiljer sig från de andra 

pedagogernas beskrivningar, kunskaper och syn på detta tolkar jag det som. 

Jag tycker att detta är mycket märkligt och handlar nog mycket kring 

okunskap eller rädsla inför att ge barn stöd vid läs och skrivutvecklingen  jag 

tro. Hon menar dock att till exempel läsning är viktigt eller att sång och ramsor 

på ett lustfyllt sätt kan bidra till att barn blir intresserade. Men till skillnad från 

den forskning jag presenterat i bakgrunden mina och de andras beskrivningar, 

ser hon inte sambandet och vikten av att mycket språkstimulering i förskolan 

har stora fördelar och kan vara avgörande för många barn. Men som jag även 

sagt innan gäller det att se till barns olika förutsättningar. Alla barn är i behov 

och har stor nytta av språkstimulering men på rätt sätt för att inte hämma 

utvecklingen. 

 

Stor förändring  
Förskollärare 3 och 5 tog även upp att det har även skett en stor förändring 

kring synen av tidig språkutveckling, vilket är mycket bra betonar dem. Bara 

för några år sedan i förskolan fick det inte sitta alfabet på väggar till exempel 

eller barnens namn fick inte ens sitta på hyllan eftersom barn  barn sågs som 

mindre kompetenta förklarar förskolläare tre. Hon framhäver även att en del 

barn knäcker koden i förskolan och att bara för ett tag sedan var det tabu i 

förskolan. 

 

Avslutningsvis  
Samtliga respondenter sa efteråt att det var intressant, inspirarande och nyttigt 

att få samtala kring ämnet.  Vissa menade att de fick sig en tankeställare och att 

min intervju gav till exempel ny kunskap eller insikt i hur viktigt detta ämne är 

samt reflekterande över sitt arbetssätt som pedagog i förskolan. 
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Diskussion och slutsats 

I denna del reflekterar jag och diskuterar mitt metodval och kunskapen jag fått 

fram genom intervjuerna i förhållande till mina egna tankar kring ämnet och 

tidigare forskning.   

 

Metoddiskussion  
Min tanke från början var att göra en fallstudie kring 4 barn i förskola och 

förskoleklass som på något sätt visat sig ha tendens till läs och skrivsvårigheter 

och fått extra stöd i form av logoped eller liknande. Sedan var min ide att få 

intervjua, pedagoger, föräldrar samt barnen själva för att bli mer insatt och 

göra en jämförande fallstudie kring dem. Min farhåga var då att det kunde bli 

svårt att hitta fyra barn där det satts in åtgärder och att sedan få tillgång till 

information om dem. Så vart även fallet, det var svårt att fyra barn där det 

satts in åtgärder. Kanske främst för att det är ett känsligt ämne och det gick 

helt enkelt inte att få tillgång till information om barnen.  Även att ta kontakta 

föräldrarna för intervjuer om deras barn blev komplicerat.  Mycket på grund 

av att en del föräldrar inte vet om än att deras barn har visat svårigheter i läs 

och skrivinlärningen. 

 

Jag valde inte vilka förskollärare jag skulle intervjua utifrån ett medvetet 

arbetssätt med läs och skrivutveckling alltså förskolor inriktade speciellt mot 

språkutveckling. Detta för att att jag ville få en mer generell och bredare 

kunskap om hur pedagogers syn på att arbeta med detta i ett förebyggande 

syfte. Även deras kunskaper och uppfattningar om att uppmärksamma barn 

som har svårigheter i inlärningen. 

 

Resultatdiskussion  
Jag har utifrån mitt arbete fått mer kunskap om pedagogers syn kring detta 

ämne. Utifrån deras svar och den forskning jag hittat samt av egna 

erfarenheter anser jag att det är otroligt viktigt att i förskolan arbeta mycket 

med språkstimulerande och att uppmärksamma barn med svårigheter för att 

förebygga dem så mycket som möjligt.  

 

Vikten av förebygga läs och skrivsvårigheter  
De flesta av pedagogerna jag har intervjuat är överens om att det är viktigt att 

främja och stimulera språkutvecklingen tidigt. Men jag har hittat både 

skillnader och likheter i deras uppfattningar. Vissa pedagoger menar att det är 

avgörande vilken språkstimulering barnen får innan skolan för läs och 

skrivinlärningen medan andra menar att det kan ha stor betydelse och vara till 
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stor fördel inför framtiden. Att det är viktigt att uppmärksamma barn som har 

svårigheter för att så fort som möjligt för att kunna förebygga eventuella 

problem i skolan framhäver bland annat författarna Eriksen Hagtvet (2004) och 

Myrberg (2008). De förklarar att det är viktigt att upptäcka barn som har 

svårigheter i språkutvecklingen för att motverka problem så fort som möjligt 

genom till exempel mycket språkstimulering. Lutz (2013) menar även han som 

jag nämnt innan att om barn som har svårigheter uppmärksammas tidigt och 

får det stöd som krävs har större chans att inte få problem senare. 

 

Något som förvånade mig var att förskollärare 4 till skillnad från de andra 

hävdar att det inte går att upptäcka barn som har svårigheter i förskolan och 

att det inte är viktigt att arbeta med språkutveckling på förskolan. Hon menar 

även att det är skolans uppgift att uppmärksamma dessa barn och ge dem 

extra stöd. Det skiljer sig också från de andra pedagogernas uppfattningar. Det 

är svårt att säga vad detta beror på men kanske att pedagogerna på denna 

avdelning inte prioriterar detta. Det kan även handla om dålig kunskap kring 

detta ämne, om vilka tendenser som kan vara framtida problem och om 

betydelsen av att barn redan i förskolan upptäcks för att får det stöd som krävs 

inför den kommande läs och skrivinlärningen. Samtiditgt framhäver hon att 

det är hennes uppdrag att stimulera och främja barnens intresse för språket 

och att det är viktigt att till exempel läsa mycket för barn. Detta tolkar jag som 

att hon inte ser sambandet mellan all språkstimulering i förskolan och att det 

kan ha till stor betydelse för den framtida läs och skrivinlärningen. Jag ser 

likheter i  hennes uppfattningar och det Söderbergh (1997) skriver att barn som 

har svårigheter i läs och skrivinlärningen när de ska börja skolan beror oftast 

på att pedagogerna tror att barnen ska lära sig på fel sätt, men det kan även 

bero på att pedagogerna i förskolan känner osäkerhet och upplever att det 

fortfarande tillhör skolans uppgift. 

 

En av förskollärarna anser att hon känner till tecken i språkutvecklingen som 

kan leda till framtida svårigheter och problem som till exempel att de är sen att 

prata, svag fonologisk medvetenhet och totalt ointresse. Hon menar samtidigt 

att det kan vara svårt att veta ibland om det är problem eller kanske sen 

mognad hos barnen och att de helt enkelt lär sig och utvecklas lite senare. 

Förskollärare två hade också funderingar om sambandet kring tidiga insatsers 

betydelser för den framtida utvecklingen. Hon ansåg att det skulle vara 

intressant att få träffa barnen hon haft tidigare på förskolan och att få reda på 

om de elever som har läs och skrivsvårigheter hade haft lättare om de fått mer 

stöd i förskolan. Hon påpekade även hur intressant och viktigt det är att få mer 

kunskap som pedagog hela tiden och få sig tankeställare hela tiden hur de 

arbetar med till exempel läs och skrivutveckling för att de ska utvecklas 

förklarar hon.  Det är bra anser jag att det synsättet finns hos pedagoger, att de 

vill utvecklas och få mer kunskap för att kunna förbättras som pedagog och 

även versamheten. 

 

Nästan alla av mina respondenter var överens om att det redan i förskolan går 

att se tidiga tecken även fast dessa kunskaper kunde skilja sig. Men tecken som 
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exempelvis sen och långsam språkutveckling, talspråksvårigheter, svårt att 

känna igen bokstäver i sitt eget namn, litet ordförråd och ointresserad av 

skriftspråket tog pedagogerna upp som tendenser att vara uppmärksamma på 

och som de kände till. Det fick jag även fram i forskning och litteratur som jag 

nämnt i min bakgrund. Där framgår det enligt Nettelbladt och Salameh (2007) 

som förklarar att det redan i förskolan kan gå att se tecken på svårigheter hos 

barn som till exempel totalt ointresse för skriftspråket, och långsam 

språkutveckling. Lundberg (2008) menar att även motoriken kan vara tidiga 

kännetecken, men det nämnde dock inte någon av pedagogerna jag intervjuat 

att de kände till. 

 

Både mina respondenter och Eriksen Hagtvet (2006) framhäver som sagt att i 

förskolan och förskoleklass är det viktigt att uppmuntra barnens intresse för 

läsning och skrivning men att det inte är förskolans uppgift att lära barnen att 

läsa och skriva. Enligt förskolans läroplan (Lpfö) som jag även nämnt finns 

inga krav på att barnen ska lära sig läsa och skriva. Men det finns strävande 

mål och det är alla pedagogerna överens om.  Det är deras uppdrag förklarar 

dem, att se till att främja barns intresse för språket och ge alla samma chans att 

utvecklas. Samtliga av pedagogerna framhäver att alla barn har olika 

förutsättningar för inlärning, dels beroende på hemsituation där vissa barn 

kanske får mycket lite språkstimulering eller att barnen helt enkelt är olika 

varandra och tar in erfarenheter på varierande sätt och takt. Därför är det 

viktigt att ta hänsyn till alla barn och anpassa verksamheten efter barnens 

kunskaper och intresse. Det påpekar bland annat Andersson, Belfrage & 

Sjölund (2006) och förklarar att alla barn ska ha samma chans att utvecklas och 

få det stöd som krävs efter sina förutsättningar. 

 

Enligt Lutz (2013) kan det finnas det risker med ”vänta och se-attityd hos barn 

som är i behov av extra stöd” hos pedagoger. Om barn som fångas upp och 

uppmärksammas tidigare och får extra stöd har större chans att klara skolan 

menar Lutz. Men som jag ser det beror det på situationen och barnet, det 

behöver inte alltid vara fel att vänta med vissa åtgärder. Barns inlärning och 

utveckling sker i olika takt och sätt. Ibland kan vissa barn behöva mer tid för 

mognad medans vissa kan behöva mer stöd och uppmuntran i sin 

språkutvecklingen. Det krävs alltså att pedagogerna har kunskaper att kunna 

se till barnens behov och förutsättningar för att kunna hjälpa barnen utvecklas. 

 

Läs och skrivutvecklingen hänger ihop med nästan all inlärning och 

erfarenheter. Bjar (2006) menar att språkutveckling, kunskapsutveckling och 

personlighetsutveckling sker hand i hand och det ena kan inte frikopplas från 

det andra som jag beskrivit tidigare. När det gäller svårigheter överhuvudtaget 

i förskolan och skolan som till exempel dyslexi eller koncentrationssvårigheter, 

kan det mesta som sagt kopplas till läs och skrivfärdigheter. Eftersom att dessa 

kunskaper krävs för att kunna läsa instruktioner eller  faktatexter till exempel, i 

alla ämnen och sammanhang för att få kunskaper och utvecklas. För att lösa en 

matematisk uppgift exempelvis som en av pedagogerna jag intervjuat tog upp 

behöver man även kunna läsa och skriva. 
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Goda förutssättningar för språkinlärningen 
Enligt mina respondenterna finns det även variationer i deras beskrivningar 

och uppfattningar i hur de arbetar med språkutvecklingen. Vissa av 

pedagogerna arbetar mer åldersindelat, mer planerade samlingar medans 

förskollärare tre hävdar att till exempel språkstimuleringen som aktiviteter 

med sång, rim och ramsor sker mycket spontant. Alla respondenterna 

beskriver också flera olika saker som kan påverka och skapa goda 

förutsättningar för språkinlärningen. De belyser till exempel hur viktigt och 

betydlsefullt det är att fånga barnens intresse och att det ska vara lustfyllt för 

att inte ställa stor press på barnen som istället kan leda till att de hämmas i 

utvecklingen vilket jag redan nämnt. Om barnen är totalt ointresserad av 

språket blir det svårt att lära sig och ta till sig kunskaper och erfarnheter för att 

utvecklas. Så är det med allt anser jag. Om jag till exempel inte är intresserad 

av lära mig ett instrument kan jag inte lära mig att spela. Språkstimuleringen 

måste även ske i ett meningsfullt och sammanhang och på deras nivå för att 

det ska vara begripligt så at barnen kan ta till sig erfarenheter och utvecklas 

vilket pedagogerna är överens om. Även Svensson (1996) och Hagvet (2006) 

förespråkar detta. Det ser också jag som betydelsefullt eftersom att det blir 

svårt att lära sig om jag till exempel inte ser meningen med det och om jag inte 

alls förstår. Flera av pedagogerna förklarade även att det kan vara bra att 

använda saker och ämnen som barnen brinner för och tycker om. Det anser 

även jag kan vara en stor fördel många gånger såklart eftersom att det främjar 

barnens uppmuntran och intresse för språket. Pedagogerna är även överens 

om att det kan fungera som förebyggande av läs och skrivsvårigheter.  

 

Alla pedagogerna betonade även att miljön i versamheterna har en stor 

betydelse för språkutvecklingen. Beroende på miljöns utformning och hur den 

anpassas till barnen kan alltså ge goda förutsättningar för språkinlärningen 

menar dem. Jag håller också med om att det har stor betydelse hur miljön 

anpassas efter barnens förutsättningar och intressen. Om inte den pedagogiska 

miljön inte är inbjudnde, motiverar det inte barnen till inlärning, i samma 

utsträckning som en miljö inbjudande och lockande pedagogisk miljö. 

 

Vidare betonar respondenterna också att att alla barn ska vara delaktiga och 

känna gemenskapen i gruppen, det får inte vara utpekande att hon/han inte 

kan detta. Självklart ska inte något barn utsättas men samtidigt förklarar flera 

av pedagogerna att det beror på situationen. Luts (2013) beskriver att det finns 

en övergripande bild av att förskolans versamhet är inkluderande. 

 

För att gynna språkutvecklinngen och motverka svårigheter i skolan gav 

pedagogerna i intervjuerna exempel på olika aktiviteter såsom rim och ramsor, 

sånger, bilder på olika föremål  med dess språkljud sol och s-ljudet och 

språklekar som exempelvis flanosagor samt att de läser mycket för barnen.  De 

tar även upp att reflekterande och att återberätta sagor kan vara till stor fördel. 

Med hjälp av att dessa sker på ett lustfyllt och i ett meningsfullt sammanhang 

gynna den språkliga medvetenheten och den framtida läs och skrivinlärningen 



  

 

27 

 

hos barn redan i förskolan. Mycket språkstimulering på ett lustfyllt sätt och 

utifrån alla barns förutsättningar kan alltså förebygga läs och skrivsvårigheter. 

Detta framgår även i bakgrunden där Eriksen Hagtvet (2006) beskriver hur 

viktigt det är att pedagoger medvetet arbetar med språkutveckling på ett sätt 

som motiverar barnen för att de ska kunna ta till sig dessa kunskaper som jag 

nämnt tidigare. Enligt Taggert (2010) visar forskning på att förskolor med 

mycket språkstimulering ger stora fördelar och kan förhindra läs och 

skrivsvårigheter.  

 

Nästan alla pedagoger som jag intervjuat belyste att det är viktigt att träna rim 

och ramsor i förskolan och de flesta har även tagit upp det är bra att klappa 

stavelser med barnen. Genom att barnen får öva på att rimma och klappa 

stavelser så tränas deras fonologiska medvetenhet. Genom ramsorna lär sig 

barnen höra skillnad på ljuden och barnen lär att orden består av olika 

språkljud. Även detta framhäver Eriksen Hagvet (2006) som jag beskriver 

bakgrunden om vikten av att genom olika språklekar och aktiviteter ge barn 

kunskap om exempelvis språkets uppbyggnad och olika språkljud. Att barn 

får kännedom om fonemen och utvecklar en fonologisk medvetenhet belyser 

både några av intervjupersonerna och många forskare som stor betydelse för 

läs och skrivinlärningen. Det kan vara tidiga tecken och är därför viktigt att 

träna och förebygga för att inte riskera att hamna i läs och skrivsvårigheter  

vilket exempelvis Foy, Mann (2012) och Lundberg och Höien (1991) kommit 

fram till. Bornholmsmodellen är något som två av pedagogerna som jobbar på 

en förskola och en förskolärare som arbetar i förskoleklass hävdar att de 

använder kunskaper ifrån vid arbetet med språkutvecklingen se bilaga 2. Det 

är egentligen till för förskoleklasser. Men Häggström och Lundberg (2006) 

menar att det redan i förskolan går att använda och ta inspiration ifrån men 

anpassat till barnen på förskolan vilket även jag tror kan ha många fördelar.   

  

Flera av pedagogerna hävdade även att de samtal som sker ständigt både 

mellan pedagoger och barn eller emellan barnen på förskolan har stor 

betydelse för att stimulera barns språk och kan vara till stor fördel inför läs och 

skrivinlärningen. Samtliga är även överens om och betonar vikten av att läsa 

sagor och sedan samtala och reflektera kring dem tillsammans med barnen 

vilket även styrks bland annat av Eriksen Hagvet (2006). Genom att barnen får 

samtala mycket bidrar det till mer erfarenheter, förståelse och kunskap i 

språkets uppbyggnad förklarar Eriksen Hagvet. Kommunikation är något som 

inte går att leva utan och används ständigt menar författaren. Precis som en av 

pedagogerna betonar anser även jag att språket är egentligen det enklaste att 

stimulera och träna på. Det finns oändligt många situationer under dagen som 

det går att samtala med barn och ta til vara på barns nyfikenhet för att 

förhoppningsvis gynna den framtida inlärningen. Det är viktigt att alla barn 

blir sedda anser jag vilket även framgår av både mina respondenter och 

författare. Eriksen Hagvet menar även att det är viktigt att barnen blir sedda 

och bekräftade av pedagogerna.  Det framgår i resultatdelen där en av 

pedagogerna beskriver ett exempel på en pojke som hade svårt med talspråket 

och la av till slut att parata helt eftersom att det inte var någon som förstod 
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honom.  Men med extra stöd som tydligare kommunikation och bekräftelse 

började han prata igen och fick hjälp i sin språkutveckling.   

 

Kunskaper kring språket får barn med hjälp av och tillsammans med andra, till 

exempel vid olika aktiviteter, lekar, om sagostund, alla slags konversationer 

mm. Precis som säljö (2000) skriver tar även flera av de personer jag intervjuat 

upp att lärandet sker i samspel med andra och att barnen kan lära sig otroligt 

mycket av varandra och med hjälp av pedagogerna. 

 

Norling (2014) har likt mitt arbete undersökt pedagogers uppfattningar av 

tidig språkinlärning hos barn i förskolan genom intervjuer som jag nämnt 

tidigare. Hon fick reda på vilka metoder de använder vid stimuleringen av läs 

och skrivutvecklingen. Resultatet visade bland annat precis som i min 

undersökning att pedagogerna var överens om att tidig språkstimukering är 

viktigt för den framtida läs och skrivutvecklingen och att det måste ske på ett 

lustfyllt sätt. 

 

Avslutande reflektioner 
Som jag beskrivit i resultatet hade pedagogerna en positiv inställning till att få 

bli intervjuad kring detta detta område. De hävdade i vissa fall att de fick sig 

en tankeställare om hur viktigt det är med språkinlärning på förskolan och 

dess betydelse inför skolan samt reflekterande kring deras eget arbetssätt med 

ämnet i förskolan/ skolan. För några av pedagogerna bidrog även mina 

intervjuer mer kunskap om till exempel tidiga tecken hos barn som kan leda 

till framtida problem. Detta upplever jag som mycket bra och uppfattningar 

och värderingar hos pedagogerna. roligt att jag kunde göra nytta och att få ta 

del av och även ge kunskap. 

 

Enligt mina intervjuer finns det som sagt ganska skilda kunskaper, 

upfattningar  och engagemang hos pedagoger kring tidig språkstimulering och 

förmågan att tidigt upptäcka tendenser  och uppmärksamma spåksvårigheter 

hos barn, för att förebygga dem. Därför tror jag att det finns ett samband med 

läs och skrivsvårigheter och bristande språkutveckling i förskolan, då vissa 

barn som har svårigheter inte uppmärksammats. Men som tidigare nämnts är 

de flesta överens om att språk är viktigt och det är betydelsefullt om 

pedagogerna kan hjälpa och stödja barnen redan i tidig ålder. Jag anser det 

som positiv syn och uppfattning hos pedagogerna eftersom att alla barn ska få 

samma chans att utvecklas och kunna behärska skrriftspråket på ett väl 

fungerande sätt oavsett bakgrund eller andra förutsättningar.  

 

Förslag till vidare forskning 

Eftersom att jag undersökt vikten av att tidigt börja med språkstimulering i 

förskolan inför framtiden skulle en vidare fortsatt forskning kunna vara att 

undersöka hur stor betydelsen detta för barn i årskurs tre till exempel. Det 

skulle vara intressant att få göra en studie kring barn som har svårigheter i 
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skolan och om de haft andra förutsättningar att klara läs och skrivinlärningen 

bättre ifall de fått mer stöd till exempel förskolan. 
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BILAGA 1: Missiv 
 

Hej! 

 

Tack för att du vill medverka i min studie! Som jag informerade om per telefon 

studerar jag till förskollärare vid Mittuniversitetet, och är för närvarande i full 

gång med att skriva mitt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka 

pedagogers uppfattningar av vikten att upptäcka och uppmärksamma tidiga 

tecken som kan leda till framtida läs och skrivsvårigheter. Jag kommer att 

undersöka detta genom att genomföra intervjuer med pedagoger i olika 

förskolor. För att du ska få möjlighet att förbereda dig inför intervjutillfället 

bifogar jag även intervjufrågorna till dig.  

 

Under intervjun skulle jag vilja använda mig av ljudinspelning för att få ut så 

mycket som möjligt av innehållet. Ljudinspelningen är endast till för mig själv, 

och kommer att raderas efter att jag transkriberat innehållet.  

 

De vetenskapliga forskningsriktlinjerna gäller under studien, vilket innebär att 

alla deltagare garanteras anonymitet, och har rätten att när som helst avbryta 

samarbetet under studiens gång. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Evelina Melin 

 

Kontaktinformation: 

Telefonnummer: 070 66 038 58 

Mailadress: evve.melin@hotmail.com  

mailto:evve.melin@hotmail.com


  

 

 

Bilaga 2: Bornholmsmodellen 
 

Bornholmsmodellen handlar om språklekar och språklig medvetenhet är 

främst inriktad till  förskoleklassbarn. Språklekarna ska ge barnet en start i 

deras framtida läsinlärning. Häggström och Lundberg (2006) menar dock att 

pedagoger redan tidigt i förskolan kan arbeta med liknande lekar men 

anpassat till barnen i förskolan för att främja deras språkliga medvetenhet. 

Modellen baseras på fem olika moment och inom varje moment finns det olika 

lekar och övningar. De fem olika momenten är lyssnandelekar, rim och 

ramsor, meningar och ord, stavelser och slutligen fonem. Modellen är 

utformad för att användas i ett visst antal månader och innehåller både 

planering och uppföljning. Modellen baseras på att barn ska få en förståelse för 

att olika ord innehåller ljud och bokstäver och hur dessa kan hjälpa läsaren att 

läsa hela ord. Lundberg (2007) menar vidare att modellen bygger på att barnen 

ska ges möjlighet att bli intresserade av ljud och ord samt deras betydelse. Det 

handlar även om barnet ska få en förståelse för att det skrivna och lästa bygger 

på det talade språket och tvärtom. Vidare förklarar även Lundberg att barn 

som är i riskzonen för att under sin skolgång få läsvårigheter med tidigt hjälp i 

form av språklekar i förskolan har klarat sig bättre. Några lekar bör i princip 

lekas varje dag och några lekar kan användas vid behov och möjlighet 

förklarar Häggström & Lundberg (2006). 



  

 

 

BILAGA 3: Intervjufrågor 
 

1. Kan du berätta på vilket/vilka sätt du anser att språket är viktigt 

 

2. Hur skulle du beskriva ert sätt att arbeta med läs- och 

skrivinlärning på er förskola/skola? 

 

3. Hur ser du på vikten att tidigt främja läs och skrivutveckling hos 

barn för att förebygga framtida  läs och skrivsvårigheter? 

 

4. Kan du ge några exempel på tidiga tecken hos barn som kan leda 

till senare läs och skrivsvårigheter? 

 

5. Har du något att tillägga i ämnet utifrån begreppen förebygga, 

upptäcka och stödja barn i läs- och skrivsvårigheter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


