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Inledning 
Vi har i vår uppsats valt att studera barns språkutveckling i förskoleklass.  

Vår åsikt är att barnens tid under året i förskoleklass är en viktig tid som en mjuk 

övergång mellan förskolan och skolan. En övergång med fokus på både lek och lärande 

och där språkträning är en viktig komponent för att medvetandegöra barnen om hur 

språket fungerar. Att vara medveten om språkets form är sedan en stor hjälp när de ska 

lära sig att läsa och skriva i skolan. Under rubriken förskoleklassen inom det offentliga 

skolväsendet står följande om arbetet i förskoleklassen: 

 

1 § Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns 
utveckling och lärande. Den skall ligga till grund för fortsatt 
skolgång (Skollagen 2 b kapitel Förskoleklassen 1§). 

 

Även skollagen understryker att tiden i förskoleklass är en förberedelse för barnens 

skoltid. I denna förberedelse ingår bland annat språkutvecklingen, och då i första hand 

den skriftspråkliga. Dahlgren och Olsson (1985) skriver om den skriftspråkliga 

utvecklingen hos barn i fem- till sjuårsåldern. Deras studie visar enligt författarna att 

barnens färdigheter inom skriftspråket gynnas av att barnen är språkligt medvetna både 

vad gäller det talade språket och det skrivna redan i förskoleåldern.  

 

Det är viktigt att undervisningen och verksamheten genomsyras av språkstimulerande 

aktiviteter samt en engagerad och kunnig personal som kan se till barnens förutsättningar 

och var i utvecklingen de ligger och anpassa sig därefter. Den skriftspråkliga inlärningen 

bör utgå från barnens egna behov och tidigare erfarenheter samt anpassas efter den vardag 

som barnen känner igen (Dahlgren & Olsson, 1985). 

 

Det blir allt vanligare i det samhälle vi lever i att barnen möts av skriftlig kommunikation 

i form av reklam, skyltar, tv, tidningar och dylikt var de än befinner sig. Detta ökar 

barnens intresse för det skrivna språket men ökar även vikten av att kunna läsa och skriva. 

(Söderbergh, 1988). 

 

Lärare i förskolan har många riktlinjer att gå efter för att på bästa sätt leda barnen genom 

deras utveckling genom förskolan och förskoleklassen. När det gäller språkutveckling, 

vilket är vår fokus i denna uppsats, finns det ett antal mål och riktlinjer att nå och sträva 

efter i de olika styrdokumenten. I Lpfö-98 står det att förskolan skall sträva efter:  
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… att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att 
kommunicera med andra och att uttrycka tankar 
… att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, 
sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa 
funktioner (Lpfö, 1998: 9). 

 

Arbetslaget skall: 

… ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i 
sin språk- och kommunikationsutveckling 
… stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik 
(Lpfö-98:10). 
 

I Lpo-94 nämns mål att sträva mot. Ett mål innebär att eleverna: 

… utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk 
(Lpo -94: 9). 

 
Bland målen som eleverna ska ha uppnått efter genomgången grundskola nämns: 

… behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 
tankar i tal och skrift (Lpo -94:10). 

 

För att nå fram till alla dessa mål finns det många olika vägar att gå, vägar som bestäms 

av de pedagoger som leder barnens verksamhet. Vår ambition är att titta närmare på vilka 

vägar som två pedagoger i olika förskoleklasser har valt att arbeta efter och att jämföra 

deras arbetssätt så långt det är möjligt. 
 

Syfte och problemformulering 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogerna i två förskoleklasser arbetar för 

att främja barns språkutveckling, vilka metoder de säger att de använder sig av samt om 

de i praktiken arbetar efter dessa metoder. 

 

Våra huvudsakliga frågeställningar är följande: 

 Hur ser den pedagogiska miljön ut i de båda förskoleklasser vi studerar? 

 Vilka metoder säger sig pedagogerna i förskoleklasserna använda? 

 Arbetar pedagogerna i förskoleklasserna i praktiken efter de metoder de 

förespråkar? 

 Finns det några skillnader mellan de två pedagogernas arbetssätt? 
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Litteraturgenomgång 
 

Barns språkutveckling 
Hur barn lär sig att behärska språket har länge varit av stort intresse för utvecklings-

psykologer och pedagoger och därför har det också utvecklats olika teorier om hur detta 

går till. Behavioristerna ansåg till exempel att barnen lär sig språket på samma sätt som de 

lär sig allt annat, dvs. genom att härma sin omgivning. Nativisterna däremot menade att vi 

har en ”medfödd grammatik”. Med det menas att våra hjärnor är ”programmerade” för 

lärande av ett språk och omgivningens främsta funktion är att bestämma vilket språk det 

blir individen lär sig. De två teoretiska synsätt som är vanligast i dag är emellertid det 

sociokulturella och det kognitivistiska (Svensson, 1998, Säljö, 2000). 

 

Det sociokulturella perspektivet 
Lev. S. Vygotsky anses vara den främste förespråkaren för det som kallas social 

interaktionism. Med det menas att människans utveckling inte bara är beroende av 

biologiska faktorer utan även av sociala faktorer och miljö. När det gäller den språkliga 

utvecklingen framhåller Vygotsky även där vikten av det sociala samspelet. Han pekar 

vidare på att flera faktorer påverkar den språkliga utvecklingen, såsom kulturella, 

biologiska och sociala, men även historiska faktorer har viss påverkan. Med det menar 

han att man ska studera den språkliga utvecklingen genom att se till alla dessa faktorer 

och perspektiv för att kunna få en så nyanserad och bra bild som möjligt av utvecklingen 

(Svensson, 1998). 

 

Vygotsky lägger tyngd på att barn i sin språkliga utveckling ska mötas av kunniga vuxna 

som leder dem framåt i sin utveckling och hjälper dem att öka sin tankeförmåga i olika 

sociala och kulturella sammanhang. Han menar att förskoleperioden är en viktig fas i den 

språkliga utvecklingen där barnen bygger upp ett förråd av ord och begrepp tillsammans 

med andra barn och personal i förskolan. Detta leder till att deras intellektuella förmåga 

stärks och de kommer närma sig en god språklig förmåga. Vygotsky trycker även på 

vikten av att de vuxna i barnets närhet bör bjuda in till många varierande och lärorika 

möten där språket får en chans att utvecklas tack vare barnets egen nyfikenhet och 

kreativitet. Det är med andra ord viktigt att låta barn utforska sin egen omgivning och 

uppmuntra dem att ta del av det språk som används runt omkring dem (Svensson, 1998).  
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Vygotsky står därmed också som förespråkare för det sociokulturella perspektivet av 

lärande och utveckling. Med det menas att människan utvecklas i samspel med sin 

omgivning, via social interaktion med andra. När det kommer till barns språkliga 

utveckling menar han att språket är den viktigaste länken mellan barnet och andra i dess 

omgivning. Barn använder sig av språket i sin kommunikation för att förmedla vad det 

gör i leken, detta gör att de utvecklar en förståelse och en kunskap om hur man använder 

sig av social språklig kommunikation i samspel med sin omgivning. De lär sig även att 

förstå den kultur de lever i genom att de kommer underfund med hur man kommunicerar 

med andra i sin närmiljö, en kommunikation som ofta skiljer sig åt mellan kulturer. Barn 

lär sig med andra ord genom att se hur andra i dess omgivning gör, genom att socialt 

interagera med andra, ta lärdom av det de ser och hör, samt genom att imitera sin 

omgivning (Säljö, 2000). 

 

Det kognitivistiska perspektivet 
Säljö (2000) jämför pedagogerna Jean Piagets och Lev. S. Vygotskys syn på lärande och 

utveckling och menar att de i många avseenden påminner om varandra men att det också 

finns vissa skillnader i deras synsätt.  

 

Utifrån Piagets kognitivistiska perspektiv ses barnet som en egocentrisk varelse som 

utvecklas av att själv ta del av sin omgivning genom att utforska och manipulera den. 

Piaget menar att barnet styr över sin egen utveckling och att miljön runt barnet inte är en 

aktiv ingrediens i dess utveckling utan endast ett objekt som kan användas för barnets 

aktivitet. Enligt Piaget utvecklar barnet sitt språk först och främst av egocentriska skäl, för 

att kunna tala för sig själv utifrån egna föreställningar. Utvecklingen till att använda 

språket som kommunikation och socialt samspel med sin omgivning kommer senare. Han 

menade till en början att barnets utveckling är oberoende av den miljö och kultur som 

finns runt det. Senare i sitt liv ändrade han uppfattning och erkände miljöns betydelse, 

men bara till viss del. Piaget ansåg då att miljön endast kunde snabba på eller sakta ner 

utvecklingen, men hans grundståndpunkt förblev densamma. (Säljö 2000). 

 

En annan av Piagets tankar innebär att det mänskliga intellektet och dess utveckling till 

slut når ett stadium där det är fullt utvecklat, till skillnad från Vygotskys tankar om att 

människan ständigt utvecklas. Man kan säga att Piaget lade vikten vid det egocentriska 

och det biologiska i ett barns utveckling där miljön och den kultur som finns runtom 
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endast finns där som ett medel att använda sig av i sitt eget sökande och utvecklande. Det 

har enligt honom ingen större inverkan på barnets utveckling och lärande, utan han menar 

att barn utvecklas på samma sätt oavsett miljö och kultur till stora delar. Det sociala, som 

är en av grundstenarna i Vygotskys tankar, tillsammans med miljön och kulturens 

betydelse, är inte av större betydelse för Piaget eftersom han utgår från att individen är en 

egocentrisk varelse som utvecklas utifrån sina egna förutsättningar på egen hand, utan 

större medhjälp av sin omgivning (Säljö 2000). 

 

Miljöns betydelse för språkutvecklingen 
Hagtvet (2004) skriver i Vygotskys anda om den sociala dimensionen av 

språkutvecklingen. Hon menar att den är central för barns språkutveckling för att de ska få 

möjlighet att utvecklas socialt i samspel med sin miljö. Hon menar vidare att små barn 

kan ha nytta av skriftspråksaktiviteter redan i förskoleåldern då de blir nyfikna på 

skriftspråkets olika användningsområden. Allt detta bör ske i den vardagliga miljö de 

befinner sig i. Därför är det viktigt att miljön de befinner sig i är språkligt stimulerande. 

 

En miljö som är stimulerande för barnets språkliga utveckling är oerhört viktig för att det 

ska få en god språklig förmåga. Att pedagogerna är välutbildade och har en god förståelse 

för hur miljön påverkar barnen i deras språkliga utveckling är betydelsefullt. Pedagogerna 

bör kunna erbjuda språklig stimulans i det vardagliga arbetet som ska vara gynnsamt för 

barnens fortsatta språkutveckling. Pedagogen ska kunna ge barnen stöd och hjälp men bör 

även ställa vissa krav i samtalen med barnen så att deras språkutveckling gynnas. 

Utvecklingen beror också på om barnen kan och vill kommunicera med sin omgivning. 

Allt som handlar om barns språkliga utveckling måste relateras till miljön omkring barnet. 

Om kommunikationen mellan barn och vuxen är bristfällig kan det leda till att barnen får 

bristande kunskaper och förståelse för språket (Söderbergh, 1988, Hagtvet, 2007). 

 

Det är viktigt att barnen får goda förebilder och ett bra självförtroende i sin språkliga 

utveckling. Högläsning och framförallt upprepad högläsning av samma bok anser Björk 

och Liberg (2002) är bra för att skapa en nyfikenhet och en viss förståelse för 

skriftspråket. Barnen utvecklar då lätt en nyfikenhet som gör att de själva gärna sätter sig 

ned och ”låtsasläser” egna böcker, vilket är ett första steg in i barnens skriftspråkliga 

medvetenhet. Om barnen får uppmuntran och god stimulans i detta stadium av sin 
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utveckling finns goda chanser att deras självtillit håller resten av livet (Björk & Liberg 

2007). 

 

Små barns språkutveckling 
När det gäller barns talutveckling är det av värde att utgå från talet. När barn ska lära sig 

att läsa och skriva är det essentiellt att bygga på kunskaper som barnen redan har. Genom 

att utgå från talspråket kan läraren tydligt koppla det till skriftspråket på ett naturligt sätt. 

Inom både tal- och skriftspråket handlar det om kommunikation, om ord och 

meningsbyggnad och om att förstå och förstås av sin omvärld. Tal- och skriftspråk skiljer 

sig dock åt genom att talet är ögonblickligt och flyktigt, medan skriftspråket är permanent 

och beständigt och man kan gå tillbaka i texten och läsa eller ändra det man skrivit, detta 

är inte möjligt i talspråket. Tal- och skriftspråket förstärker dock varandra; de erfarenheter 

som gjorts inom talet och lyssnandet kan användas även i läsandet och skrivandet men 

även vice versa. Talspråket är grunden i vår språkliga tillvaro och därför är ett 

välutvecklat talspråk även grunden för en gynnsam läs- och skrivutveckling. Barn lär sig 

att tala genom social interaktion, genom att samtala tillsammans med andra människor i 

många informella möten. I början av sitt liv begränsas ofta antalet möten för barnet till 

den närmaste familjen, men efterhand som det växer upp ökar oftast antalet möten och 

därför också antalet språkliga stimuli. När det lilla barnet kommunicerar med sina 

närmaste, såsom föräldrar, är det oftast i här-och-nu-situationer där barnet inte behöver 

anstränga sig så mycket för att dessa ska förstå vad det menar. När barnet däremot hamnar 

i andra sammanhang, med människor som inte känner det sedan tidigare, gäller det att 

barnet kan använda ett mycket mer avancerat och icke situationsbundet språk för att göra 

sig förstått (Björk & Liberg, 2002). 

     

Det finns ett antal begrepp som beskriver språkets struktur: fonologi, prosodi, morfologi, 

syntax, semantik, pragmatik och språklig medvetenhet.  

Fonologi handlar om språkljuden i ett visst språk. Grundläggande för fonologin är 

begreppet fonetik som avser på vilket sätt språkets ljud uttalas och urskiljs. Inom 

fonologin talar man om fonem, som är de minsta språkliga enheterna (ljuden) vilka inte 

betyder något i sig själva men har en betydelseskiljande funktion. I orden ”sal” och ”bal” 

finns tre fonem, varav de första, s och b, skiljer de båda orden från varandra. Under sitt 

första år utvecklar barnet en komplicerad språkljudlig kunskap, vilken fortsätter att 

utvecklas ännu i fyra- till femårsåldern. Svårare ljud och ljudkombinationer utvecklas 
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ända fram i sjuårsåldern. Prosodi innefattar gränser mellan de språkliga uttrycken såsom 

pauser, rytm, tryck, tonfall och längd. Fortfarande långt upp i skolåldern kan barn ha svårt 

att förstå ironi, vilken ju ofta uttrycks genom prosodin, inte via orden som sägs. Morfologi 

är teorin om hur olika ord bildas och hur de kan böjas. I morfologin talar man om morfem, 

som är den minsta betydelsebärande enheten i språket. Ordet ”hunden” exempelvis är 

uppbyggt av ”hund” som är ett rotmorfem, och ”-en” som är ett böjningsmorfem. Barn 

börjar tidigt lära sig morfologins grunder men har ofta svårt med vissa delar högt upp i 

skolåldern. Syntax översätts med kunskapen om hur meningar och meningsled har blivit 

sammanfogade av ord till ett innehållmässigt meningsfullt språk. Barn utvecklar sin 

kunskap om syntax i tre- till femårsåldern. Semantiken handlar om innebörden av ord och 

meningar och utvecklas även den i tre- till femårsåldern hos barn. I pragmatiken är det 

den sociala dimensionen av språket som är det centrala, det vill säga hur användningen av 

språket ändras efter omvärldens olika fordringar och förväntningar, när personen 

förväntas vara artig eller inte exempelvis. Pragmatiken och semantiken är mer 

förknippade med varandra än vad man kan få uppfattning om. Olika meningar betyder 

olika saker beroende på sammanhang och hur de sägs, och speglar i mångt och mycket 

barns kunskap om sin omvärld och dess oskrivna regler. Barn och även en del vuxna kan 

ha svårt att förstå hur en mening ibland kan betyda en sak och ibland något annat, 

beroende på hur meningen sägs. Språkligt medvetna barn kan ta ett steg tillbaka och 

betrakta språket från utsidan. De kan börja se språket med nya ögon, se detaljerna i det 

och inte längre bara den kommunikativa funktionen. Barn börjar bli språkligt medvetna i 

tre till femårsåldern. Deras medvetandenivå kring språket, att det går att dela språket i 

meningar ord och fonem, höjs successivt genom dialoger om språket (Hagtvet, 2004).   

 

Barn utvecklar sitt språk i interaktion med omvärlden och deras språkutveckling hör till 

två olika sammanhang, det sociokulturella och det kognitiva. Barn med normal 

språkutveckling följer likartade steg i utvecklingen av språket. Deras så kallade 

ordförrådsspurt sätter igång när de uppskattningsvis är mellan ett och ett halvt till två år. 

Ordförrådet är en förutsättning för barns fortsatta utveckling inom grammatiken och 

böjningsmorfologin. Barns språkinlärning handlar mycket om att anpassa sig till sin 

omvärld. Barn använder tidigare kunskaper i nya situationer och drar lärdom därav. Den 

sociala världen runt barnet reglerar sig efter det och detta påverkar barnets språkliga 

utveckling på ett positivt sätt. Barns grammatik och uttal utvecklas i förskoleåldern, 

medan andra språkliga förmågor fortsätter att utvecklas hela livet. De flesta 
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språkinlärningsforskare är eniga om definitionen av språkinlärningsprocessen som en 

process som barn ska genomgå med hjälp av interaktion med sin omvärld. Fem 

nyckelbegrepp som bör ingå i varje teori är utveckling, språk, samspel, omgivning och 

inlärning. Dock finns ingen enighet om vilka av begreppen som är viktigast i barns 

språkutveckling utan detta varierar beroende på skolbildningen (Strömqvist, 2003). 

 

Enligt skolbildningen nativismen föds barn med elementär kännedom om språks 

universella grammatik och syntax (ordföljd). Nativisterna förespråkar att det är den 

medfödda språkliga kompetensen hos barn som gör att de lär sig språk, inte att de lär sig i 

samspel med omgivningen, eftersom de språkliga förebilder som tillhandahålls är för 

torftiga för barnet att kunna ta efter. Enligt detta synsätt ligger samspelet mellan barn och 

omvärld inom inlärningsprocessen endast på ett passivt och påskyndande plan.  

Funktionalismen menar, till skillnad från nativismen, att barns språkutveckling är 

beroende av deras egen vilja och längtan till kommunikation med omgivningen och att 

interaktionen med denna har en aktiv och formerande roll. Funktionalisterna anser att 

språkets mest essentiella egenskap är att vara kommunikativt och ett instrument för 

symbolisering av språkliga innebörder. Barn utvecklas genom att utvidga sitt ordförråd 

och sin kunskap om vilka sätt meningar kan konstrueras på, men likafullt utvecklar och 

ombildar de även tidigare kunskap på nya sätt så att de passar in i den sociala språkbilden. 

En tredje skolbildning är konnektionismen som också den står för en syn som innebär att 

barns samspel med omgivningen är av största vikt. Konnektionisterna avfärdar idén om 

att barn skulle födas med språkkunskap och anser att de språkliga beteenden som finns i 

barns omgivning inte alls är torftiga utan däremot rika på kunskap. Interaktionen mellan 

denna kunskap och barns hjärnors bearbetande arbete är det som utvecklar deras 

språkkunskap (Strömqvist, 2003). 

 

Barn är olika långt gångna i sin språkliga utveckling när de börjar skolan men förskolans 

och skolans uppgift är att stödja alla barn i deras språkliga utveckling. Därför är det 

viktigt att man som pedagog har kunskaper om de mest avgörande förutsättningarna för 

en lyckad läs- och skrivutveckling. Alla sidor av språket är inte utvecklade vid skolstarten 

och vissa av dem fortsätter att utvecklas hela livet. Detta bör man som pedagog vara 

medveten om. En sida av språket är den fonologiska sidan vilken inbegriper språkljuden. 

När barnen kan prata rent har de tillgodogjort sig den fonologiska sidan av språket. 

Språkets nästa sida är den grammatiska. Barnet kan böja orden någorlunda korrekt och 
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använder oftast rätt meningsbyggnad när de har kommit en bit i sin grammatiska 

utveckling. En tredje sida av språket är den semantiska. Med det menas att veta vad ord 

betyder och denna färdighet påverkas framförallt av den miljö som barnet växt upp i. Den 

fjärde och sista sidan av språket är den pragmatiska, hur man använder språket i samspel 

med andra. För att göra sig förstådd räcker det inte att kunna prata rent och kunna 

grammatik, man måste kunna tänka sig in i den andre personens liv, kunna föreställa sig 

vilka förkunskaper han eller hon har och vilket språk jag kan använda när jag pratar med 

honom eller henne (Taube, 2007). 

Språklig medvetenhet 
Svensson (2005) skriver: 
 

                  Med språklig medvetenhet menar man att barnet självständigt och mer eller mindre 
                medvetet funderar över språket. Barnet lägger märke till språkets form och skiljer det 
                från dess betydelse (Svensson 2005:17). 
 

 
Språklig medvetenhet innebär alltså att barnet på egen hand kan reflektera över 

användningen av språket. Barnet börjar förstå skillnaden mellan språkets form och 

betydelse. För att förstå dessa skillnader behöver barnet vissa kognitiva förmågor. En 

viktig del av den språkliga medvetenheten är när barnet lär sig att skilja språket från 

situationen. Med andra ord förstår barnet mer vilka ord som sägs och fokuserar därmed 

inte längre på kroppsspråk och tonläge på samma vis som innan. Svensson menar att 

språklig medvetenhet är ett luddigt begrepp som inbegriper många olika nivåer av 

medvetande exempelvis: fonologisk medvetenhet, medvetenhet om ord, fraser och delar 

av ord. Svensson tar vidare upp att det finns olika former av språklig medvetenhet. Hon 

beskriver framför allt fonologisk medvetenhet och morfologisk medvetenhet. Fonologisk 

medvetenhet innebär att barnet har en förståelse för språkets minsta delar, de så kallade 

språkljuden. Morfologiskt medvetet är barnet när det kan plocka isär orden i mindre delar, 

sätta samman delar av ord samt uppmärksamma stavelser, ändelser och förstavelser. 

(Svensson, 2005). 

 

Ett antal svenska språkforskare, t ex Lundberg och Nauclér och Magnusson, har kommit 

fram till att barn, även utan hjälp, brukar börja leka med språket i förskoleåldern genom 

att de kan känna igen rim och kan börja ändra och leka med språkljuden. Lundberg menar 

att det inte alltid kan förväntas av barn att de ska kunna lära sig att läsa och skriva på egen 

hand, då dessa färdigheter går hand i hand med den kultur som barnet vistas i. De flesta 
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barn verkar behöva leka mer medvetet med språket för att kunna utveckla sin fonologiska 

medvetenhet och förmåga (Svensson, 2005). 
 

Språklekar utvecklar den språkliga medvetenheten 
Lundberg (2008) var vetenskaplig ledare för det kända Bornholmsprojektet, i vilket 

forskarna kom fram till att språklig medvetenhet är en av de viktigaste förutsättningarna 

för läs- och skrivinlärningen i skolan. Barn som varje dag får leka språkstimulerande lekar 

klarar sig bättre i skolan i detta avseende. Språklekarna underlättar med andra ord både 

språkinlärningen och läs- och skrivinlärningen. Den språkliga medvetenheten, och då 

särskilt den fonemiska, är en av de fyra pelare som läsutvecklingen vilar på, övriga pelare 

är bokstavskunskap, bra ordförråd samt motivation för uppgiften. Barn som gått igenom 

alla steg i Bornholmsmodellen förstår ordens form och ljud, att ord kan vara nästan lika, 

att man kan byta ut vissa ljud och få nya ord, att ord kan delas upp i mindre ljuddelar och 

att ljuddelarna i ord kan motsvara bokstäver. De kan också känna igen vad bokstäver och 

ljud innebär och hur de kan sättas samman för att få meningsfulla enheter. När barnen kan 

dessa saker har de förstått eller knäckt den alfabetiska koden (Lundberg, 2008). 

 

Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter kan avvärjas genom genomtänkta och lustbetonade 

språklekar i förskoleåldern. Detta har visats i flera undersökningar, bland annat i det 

ovannämnda Bornholmsprojektet i slutet av 80-talet. Facit från det projektet visade att det 

framförallt var barn med sämre språklig medvetenhet (de så kallade riskbarnen) som 

tjänade på språklekarna. De barn som ingick i studien lekte lekar med språket under tiden 

i förskoleklass samt i början av år 1. När barnen gick i år 3 uppvisade riskbarnen samma 

läsförmåga som de barn som inte haft några språkliga svårigheter i förskoleåldern.  

Bornholmsprojektet kom sedan att ligga till grund för utarbetandet av de språklekar som 

ingår i Bornholmsmodellen (Häggström, 2003).   

 

Språklekandet har flera vinster; barnet börjar uppfatta formen i språket, inte bara 

betydelsen och det börjar förstå relationen mellan ljuden i språket, (fonemen) och 

bokstäverna (grafemen). Därför menar författaren att det är viktigt att använda och leka 

med bokstäverna så mycket det bara går i barns vardag. Om satsningen lyckas blir barnen 

medvetna om hur språket är uppbyggt. Hur man gör barnen medvetna om detta är olika 

för olika modeller, men i Bornholmsmodellen låter man barnen gå från helheten, 

meningarna, till de minsta delarna, bokstäverna (Häggström, 2003).   
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I Bornholmsmodellen börjar språklekarna med ljudigenkänning. Först lyssnar pedagogen 

och barnen efter ljud i omgivningen för att sedan gå över till ljudlek med meningar, ord, 

stavelser och begynnelseljud. I lekarna med stavelser delas orden upp i treklappsord, som 

ordet ek-orr-e, tvåklappsord, som ordet ka-nin och enklappsord, som ordet hund. Nästa 

steg i språklekarna enligt Bornholmsmodellen är att lyssna efter själva ljuden i ord; det 

sista ljudet, det första och det i mitten. En del barn har svårt att identifiera varje fonem 

(språkljud), därför är det viktigt att svårighetsgraden ökar successivt, så att barnen 

verkligen förstår. Den tredje och sista sorten av språklekar är de med fokus på syntes och 

analys av språkljuden. En av dessa lekar handlar om ett troll som pratar på ett 

egendomligt vis; det pratar genom att säga varje språkljud i ordet för sig, mus blir då m-u-

s. Det är därefter barnens uppgift att lyckas tyda trollets språk med hjälp av klossar och 

bokstavskort. Även trollets språk har en stegrande svårighetsgrad för att främja alla barns 

förståelse och för att befästa den nya kunskapen. Från det att lekarna startade med att 

lyssna efter ljud i omgivningen till leken med trollets ord bör ungefär två terminer ha gått 

och den stora majoriteten av barnen bör ha knäckt den alfabetiska koden som är 

grundläggande för deras fortsatta läs- och skrivinlärning (Häggström, 2003).   

 

De lekar som förespråkas i Bornholmsmodellen har således dokumenterad effekt på den 

språkliga utvecklingen, och inte minst när det gäller den skriftspråkliga utvecklingen, men 

den stimulerar dessutom barnens nyfikenhet, deras glädje och lust inför nya kunskaper 

inom språket. Bornholmsmodellen har visat sig användbar även i andra länder än de 

nordiska (Lundberg, 2008). 

FonoMix- munmetoden 
FonoMix- metoden har utarbetats av Gullan Löwenbrand- Jansson. Det är viktigt för barn 

som ska lära sig läsa att förstå innebörden i både det talade och det skrivna ordet, samt 

kunna se ett samband dem emellan. Med andra ord handlar det om att kunna knäcka den 

alfabetiska koden. Forskning kring språkutveckling är en grundsten i FonoMix- metoden. 

Det är av vikt att föräldrar redan när deras barn är i spädbarnsåldern talar direkt till barnet, 

så att barnet får se hur munrörelserna ser ut när talet kommer ut. Fonemen är de 

byggstenar som bearbetas naturligt och automatiskt när ett barn lär sig tala sitt språk. Det 

viktiga här är kommunikationen, att göra sig förstådd med ett språk som har innehåll och 

mening. Däremot när det kommer till läs- och skrivinlärningen måste barnet få ett större 

grepp om alla olika byggstenar inom språket. De abstrakta fonemen, det vill säga 

språkljuden som är svåra att fånga, begynnelseljuden i ord som bil och båt, är de fonem 
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som barnet måste fånga och få en förståelse av för att kunna koppla samman dessa med 

bokstavstecknet. Barnet måste förstå hur ett ord kan delas upp i olika språkljud, som 

sedan kopplas samman med bokstäver som representerar de olika ljuden. FonoMix- 

metoden fokuserar i denna utveckling mest på hur munrörelserna formar de olika 

språkljuden. Barnen lär sig i denna metod att lyssna till fonemen och koppla samman 

ljuden med de munrörelser som måste göras för att få fram just de ljuden. Metoden är 

genomtänkt och man börjar med de konsonantljud som är lättast, samt de vokalljud som 

är lättast att forma med munnen och förstå för barnen. Konsonantljuden man börjar med 

är r, l, s, m, n, v och f. Vokalljuden man börjar med är, i, a och o. Metoden går långsamt 

framåt så att barnen i lugn takt får en förståelse för hur fonemen låter, ser ut och hur de 

formas med munrörelserna. Metoden går ut på att vara tydlig och visa sambandet mellan 

bokstavstecknen och ljuden som de representerar med hjälp av munbilder. Det vill säga 

bilder som visar hur munrörelsen ser ut när man uttalar ett visst bokstavsljud. Målet med 

metoden är att barnen ska få en förståelse för hur det alfabetiska systemet hänger ihop, 

hur ord kan delas upp i ljud, hur ljud kan bli ord, som i sin tur kan bli meningar som 

berättar någonting (Lundberg, 2007, Miezis, 2008). 

 

Lundberg (2007) skriver om Löwenbrand- Jansson som har delat upp FonoMix- metoden 

i olika delar vilka Löwenbrand- Jansson anser bör genomföras för att skapa framsteg i 

barnens språkutveckling. Det första steget är förståelsen, att barnen ska få en förståelse 

för varför detta är något de behöver lära sig. Detta steg görs med hjälp av den berättelse 

som följer med materialet för denna metod. Steg två är de så kallade munbilderna, vilka är 

bilder som visar hur munrörelserna ser ut när man formar de olika språkljuden, fonemen. 

Steg tre är de namn som metoden har gett de olika munrörelserna och ljuden, exempelvis 

bokstavsljudet och munrörelsen för s, som kallas tandväsaren. Steg fyra är själva analysen 

av de så kallade fonemen. Här säger läraren enkla ord och visar samtidigt med fingrarna 

hur många ljud det är i ordet. Steg fem är ordbygget, här får barnen bygga ord med hjälp 

av bilder på munrörelserna samt bokstäverna, och koppla samman dessa så att de bildar 

ord. Det sista steget är automatiseringen där barnen till slut kan koppla samman bokstav 

och ljud utan större ansträngning. Detta övas upp med tidigare nämnda övningar samt 

med olika former av språkliga lekar (Lundberg, 2007). 

Rollekens betydelse för barns språkutveckling 
Barn leker rollekar redan innan de fyllt ett år. Det vanligaste då är titt-ut-, rörelse- och 

sånglekar tillsammans med en närstående till barnet. När barnet är i treårsåldern börjar det 
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kunna leka rollekar på egen hand. Rollekarna gör att barn kan bearbeta händelser och 

situationer genom leken samt att de får chans att ikläda sig olika roller på ett riskfritt sätt. 

I leken övas kommunikationen barnen emellan och språket är ett stöd i leken, både genom 

skapandet av lekvärlden och genom språkets användning i leken. 

Thorell, en svensk språkforskare, har i en studie av förskolebarn kommit fram till att 

rolleken är en viktig del i barns språkutveckling samt hjälper dem att bli socialt och 

kulturellt medvetna. Rollekar påverkas av barns vardag och barn leker det de ser i 

vardagen, visar Thorells studie. Detta kan bidra till att de sociala mönstren i samhället 

bibehålles men även till att barn bearbetar desamma och hittar andra sätt att betrakta dem 

på. Evaldsson, en annan svensk språkforskare, menar att barnens lek speglar den kultur 

och den tillvaro som de lever i. Vygotsky delar in rollekar i två kategorier, dels rollekar 

med tämligen osynliga regler och en fantasivärld där barnen är medvetna om gränserna 

för densamma, dels olika slags regellekar där fantasivärlden inte syns men finns och där 

reglerna i leken är klara och tydliga. Oavsett vilka lekar och spel som barn roar sig med, 

utan inblandning av vuxna, är ordbyten och en del meningsskiljaktigheter, framförallt om 

lekens/spelets regler och om hur de ska tolkas, oundvikliga. I leken behandlas och 

diskuteras en uppsjö av ämnen i många olika världar som barn lätt och obehindrat hoppar 

in och ut ur. Man kan därför med fog hävda att barn i framförallt rolleken tränar många 

viktiga färdigheter; sitt språk tillsammans med andra, sitt ordförråd och sin 

meningsbyggnad, sin omvärldskunskap, samhällets sociala regler, sammanhang och 

normer, minspel, kroppsspråk, inlevelseförmåga och konfliktlösning (Liberg, 2003).        

Emergent literacy  
Carina Fast (2007) utgår i sin avhandling från begreppet emergent literacy som kan 

översättas med ”spontan skriftspråklig utveckling”. När det gäller barns läs- och 

skrivutveckling finns det, enligt Fast, inte något specifikt ålderstillfälle då denna 

utveckling tar sin början. Istället menar hon att utvecklingen inom språket, inklusive 

läsning och skrivning, sker fortlöpande i samband med social interaktion med 

omgivningen. Fast hänvisar till Marie Clay, som i en studie bland nyzeeländska barn 

upptäckte att flertalet barn redan före skolstarten börjat få upp intresset och nyfikenheten 

för skriftspråket. Barnen inleder sin bana för att bli skriftspråkliga individer genom att 

framförallt ta del av det som deras familjer och andra närstående tillhandahåller. Det är i 

samspel med sin omgivning som barnen utvecklar en förståelse för processen vid läs- och 

skrivinlärning samt att de får en förståelse för betydelsen och nyttan med att kunna läsa 

och skriva. Clay får stöd i sin uppfattning av Justice, som tillsammans med forskarna 
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Kaderavek, Fan, Sofka samt Hunt (2009) också studerat emergent literacy bland barn. 

Deras studie har visat att det är av vikt att barn i förskoleåldern har en viss kunskap om 

skriftspråket för att få bra resultat i sin senare läs- och skrivförmåga. Barn som redan 

innan skolåldern utvecklat ett intresse och har en viss förståelse för de alfabetiska reglerna 

och principerna, det vill säga att de har börjat få en förståelse för bokstävernas form och 

betydelse, kan lättare ta till sig läs- och skrivinlärningen i början av skoltiden. De hävdar 

att barn som inte har denna kunskap sedan tidigare får svårare att ta till sig läs- och 

skrivinlärningen, framförallt om intresset inte väckts än.  

 

Språkforskarna Molfese, Beswick, Molnar, och Jacobi-Vessels (2006) kommer i sin 

studie fram till att barn med stor förståelse för bokstävernas form även får lättare för det 

skrivna språket, både när det gäller enskilda bokstäver och att lära sig skriva sitt eget 

namn. De tar även upp vikten av att kunna både bokstävernas namn samt hur de låter 

ljudmässigt för att kunna utveckla en god läs- och skrivförmåga.  

 

Dunsmuir och Blatchford (2004), även de språkforskare, skriver att de flesta barn i 

förskoleåldern kan inneha en viss kunskap av emergent literacy- karaktär, eller även så 

kallad emergent writing. Vissa barn kan dock försöka dölja dessa kunskaper för 

omvärlden. Orsaken kan eventuellt vara att barnen saknar intresset, eller helt enkelt, 

förståelsen för det meningsfulla med att läsa och skriva. Det kan även bero på att de inte 

fått den uppmuntran och positiva uppmärksamhet som krävs hemifrån för att utveckla 

nyfikenheten och intresset för läs- och skrivinlärning. En annan aspekt som Dunsmuir och 

Blatchford tar upp är relationen mellan muntligt och skriftligt språk. Enligt dem är det 

kanske inte alltid lätt att separera skrivutvecklingen från övrig språklig utveckling såsom 

läsning, hörförståelse och tal. De menar att alla dessa saker sker i ett samspel och att det 

därför är svårt att enbart ta ut en del som viktigast.  

 

Forskaren Ferguson (1975) beskriver hur man som pedagog kan använda sig av symboler 

och bilder för att ge barnen ett första möte med skriftspråket, detta ger dem en större 

förståelse för den skrivna texten och hur den läses. Enligt Ferguson kan tester med 

symboler och bilder bättre visa läsfärdigheten hos barnen än ordförrådet, ljudningen eller 

utformningen av bokstäverna. Läsning innebär att avkoda formen på bokstäver eller 

symboler och sammanlänka dem med tillhörande ljud. Därför är det av vikt, menar 
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Ferguson, att få en förståelse för vad läsning är och förstå att de symboler och de ljud som 

texten symboliserar även har en mening när de sätts ihop i ett sammanhang. 

Högläsningens betydelse för barns språkutveckling 
Nyfikenheten och lusten att läsa kan väckas av högläsning, och högläsningen kan ge 

barnen nya kunskaper om sin omvärld, en förståelse för hur det skrivna språket är 

strukturerat samt öka deras ordförråd menar Elbro (2006) och Taube (2007). Det är viktigt 

att barnet bearbetar det lästa, självt eller med hjälp av pedagog eller annan vuxen i dess 

närhet för att komma in i läsningen. När en pedagog läser högt, eller barnens föräldrar i 

hemmet gör det, skapas en nyfikenhet för hur böcker är uppbyggda. Barnen får lära sig att 

böcker kan innehålla spänning och äventyr och glädje, vilket stimulerar barnen till att lära 

sig läsa på egen hand.  

 

Smith (2006) menar även han att högläsningen är ett viktigt element i undervisningen för 

att barn ska bli läskunniga. Det enda sättet barn i förskoleåldern kan få en första inblick i 

skriftspråkets värld är genom just högläsningen. Böcker som läses högt för barnen ger 

dem kunskaper om meningsbyggnad och skillnader mellan skrivet och talat språk då 

skriven text kan skilja sig från det talade språket. Smith är överens med Elbro och Taube 

om att det är viktigt att inte bara läsa för barnen utan med dem. Pedagogen eller 

föräldrarna bör låta barnen sitta med och titta på texten som läses. Detta gör att barnen får 

en första inblick i hur en text ser ut, hur bokstäverna ser ut samt hur läsningen går till. 

Barnen får även lära sig känna igen vissa ord som de sedan kommer att kunna urskilja i 

andra texter, detta är ett första steg in i läsfärdigheten. 

 

Lindö (2005) tillägger att sagostunden ger barnen en träning i att koncentrera sig. 

Pedagogen som ska läsa högt för barnen bör vara väl förberedd, exempelvis genom att 

först ha läst berättelsen högt för sig själv, för att på så vis få ett bättre flyt i läsningen 

innan hon eller han läser för barnen. 

 

Björk och Liberg (2002) tar upp begreppet litterära amningsstunder som är de stunder där 

barnen vanligtvis i sin hemmiljö får en mysig stund tillsammans med en eller båda 

föräldrar där närhet och ömhet är viktiga pelare i högläsningen. Barnet får då höra på 

sagor under dessa gynnsamma förhållanden. Då skapas en känsla av glädje och trygghet 

hos barnet, förknippat med högläsning. Detta är en bra grund för att lättare komma in i 

läs- och skrivinlärningen. För de barn som inte upplevt detta hemma vore det gynnsamt 
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att försöka efterhärma den litterära amningen även i undervisningen för att på ett tryggt 

sätt lotsa barnen in i läs- och skrivinlärningen. 

 

Dominkovic´, Eriksson och Fellenius (2006) menar att även förståelsen för grammatik 

ökar med hjälp av högläsning. Det är viktigt med repetition av högläsningen av en och 

samma bok, framförallt för de barn som har språkproblem. Detta kan leda till att barnen 

får en ökad talaktivitet då de får höra samma bok flera gånger och då kan känna igen det 

de hör. 

Barn med språkliga avvikelser 
Språkstörningar brukar diagnostiseras hos barn när de är i åldern tre till fyra år. Med 

språkstörning menas att barnet ligger långt efter i den språkliga utvecklingen i jämförelse 

med den typiska språkutvecklingen hos barn. Barn med språkstörning kan i många fall 

även ha svårt med uttal, vilket leder till att de får det svårt att göra sig förstådda för sin 

omgivning. Ett av de allra bästa sätten att förebygga eventuella framtida läs- och 

skrivsvårigheter hos barn med språkstörningar, är att använda sig av språklekar på ett 

lustfyllt sätt. Bornholmsmodellen är här ett utmärkt arbetssätt att gå efter. Inlärningen 

måste få en betydelse och vara rolig för dessa barn för att de ska stimuleras och utvecklas 

på bästa sätt (Häggström, 2003, Nettelbladt, 1997). 

 

Förskolan har ett viktigt uppdrag att stimulera barnens språkutveckling på ett lustfyllt sätt. 

Pedagogerna bör se till barnens psykiska välmående och självkänsla för att skapa lusten 

och säkerheten hos barnen till att bli språkmedvetna och förebygga språkliga problem. Att 

genom lek tillsammans med andra lära sig att behärska språket är något som är positivt 

och som visat sig ha goda effekter på de barn som har de sämsta språkliga 

förutsättningarna (Hagtvet, 2007, Häggström, 2003, Lundberg, 2008). 

 

Om språket är mindre utvecklat och svagt kan det leda till olika riskfaktorer för barnet. 

Självförtroendet kan sjunka då barnet inte helt kan göra sig förstådd, och detta kan leda 

till att barnet antingen blir inåtvänd eller agerar aggressivt. Barn med språksvårigheter 

brukar i regel också ha problem med inlärningen och med minnet, vilket kan skapa 

problem när de kommer upp i skolåldern (Bruce, 2003). 

 

Barn som är sex år bör normalt sett kunna rimma, dela upp ord i stavelser och urskilja de 

olika ljuden i ett ord. Även barn i riskzonen brukar ofta kunna detta utan problem varför 

 20



man kan luras att tro att barnets läs- och skrivinlärning kommer att ske smärtfritt. Ändå är 

det just det som studeras hos barn som man tror kan ha någon språklig avvikelse 

(Svensson, 2005). 

 

Metod 
Vi är inspirerade av det etnografiska arbetssättet. Bryman (2002) beskriver metoden 

etnografi som en metod där forskare under en längre tid studerar en viss social miljö. Det 

vanligaste är då att forskare observerar deltagarna, lyssnar på och deltar i samtal, 

intervjuar deltagarna om sådant som inte direkt går att observera och tar del av skriftliga 

källor som har anknytning till den grupp som studeras. Forskaren ska dessutom göra en så 

fyllig beskrivning som möjligt av den studerade miljön.  

 

Då vi inte har haft möjlighet att göra fältstudier under någon längre tid, är vår studie inte 

någon regelrätt etnografisk studie. Dock är vi inspirerade av detta arbetssätt vilket innebär 

att även vi har använt oss av observationer, intervjuer och samtal för att samla in vår data. 

 

Vår studie är kvalitativ, vilket innebär att vi bygger vår studie på att se till det sociala 

samspelet och lyssna till det pedagogerna har att säga. Bryman (2002) berättar om en gren 

inom den kvalitativa forskningen som kallas naturalism. Den innebär att forskaren 

försöker hitta naturliga situationer och tolka dem. Med naturliga situationer menas vanligt 

förekommande situationer där forskarna/observatörerna försöker att påverka situationen 

så lite som möjligt. Forskaren/observatören försöker att se situationen som den 

ursprungligen var. Vår studie är inspirerad av naturalismen då vi har observerat 

situationer i två förskoleklasser. I våra observationer har vi försökt att inverka på 

deltagarna så lite som möjligt men vi inser ändå att vår närvaro kan ha påverkat resultatet.     

 

Etnografi kan ibland likställas med ”deltagande observation”, men vi har inte observerat 

på ett deltagande sätt utan försökt att ta rollen som ”fullständiga observatörer” (Bryman, 

2002, s.287). Detta innebär att forskaren inte samspelar med personerna i den studerade 

miljön. Vårt etnografiska arbetssätt har således inneburit att vi har använt oss av 

observationer, men vi har även intervjuat en pedagog ur varje förskoleklass för att få en 

fördjupad förståelse för deras val av arbetssätt. Vi har lagt tyngdpunkten vid det sociala 

samspelet mellan pedagog/barn och barn/miljö. I de observationer vi genomförde använde 

vi oss av det som Bryman kallar fullständiga fältanteckningar vilket innebär att vi direkt 
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skrev ned detaljerade anteckningar av det som hände i rummet. Vi noterade även egna 

tankar och preliminära analyser av det observerade. Det vi huvudsakligen tittade på i våra 

observationer samt intervjuer var: 

 Hur ser den pedagogiska miljön ut i de båda förskoleklasser vi studerar? 

 Vilka metoder säger sig pedagogerna i förskoleklasserna använda? 

 Arbetar pedagogerna i förskoleklasserna i praktiken efter de metoder de 

förespråkar? 

 Finns det några skillnader mellan de två pedagogernas arbetssätt? 

 

Efter genomförda observationer har vi jämfört pedagogernas arbetssätt i de två 

förskoleklasserna med varandra, så långt det varit möjligt, ifråga om arbetssätt och 

metoder för språkutveckling. Resultaten har vi sedan kopplat till arbetssätten som 

intervjupersonerna säger sig använda i förskoleklasserna. Slutsatserna som vi har dragit 

har vi sedan kopplat till relevant litteratur. Vi har i arbetet använt oss av fingerade namn 

på pedagogerna. 

 Urval 
Från början kontaktade vi två förskoleklasser vilka inte hade möjlighet att ta emot oss. Vi 

tvingades därför att tänka om i vårt val av klasser. De två förskoleklasser som vi därefter 

kontaktade, valde vi för att en av oss hade varit ute i båda dessa förskoleklasser tidigare 

och då blivit intresserad av deras sätt att arbeta på. Den ena förskoleklassen var intressant 

i det avseendet att den var en språkinriktad förskoleklass för barn med språkstörningar, 

den andra förskoleklassen trodde vi att de arbetade på ett mer traditionellt sätt, vilket för 

vår studie kändes relevant att titta närmare på. Vår idé var att jämföra två olika sätt att 

arbeta med språkutveckling. Vi lade fokus på pedagogerna och miljön i förskoleklasserna 

som vi besökte.  

Genomförande 
När vi besökte verksamheterna för att göra våra observationer gjorde vi på samma sätt i 

båda förskoleklasser. Först presenterade vi oss och berättade syftet med studien, därefter 

instruerade vi pedagogerna om hur vi ville gå tillväga, att de helst skulle agera precis som 

vanligt som om vi inte var där. Sedan satte vi oss vid sidan av, med varsitt 

anteckningsblock och antecknade det vi såg av pedagogernas agerande gentemot barnen, 

det som hände mer konkret, samt miljön runtomkring barnen.  

 

Vi åkte ut vid två tillfällen till den ena verksamheten och vid tre tillfällen till det andra.  
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Observationerna gjorde vi i ungefär en timme i taget. Efter observationerna var gjorda 

intervjuade vi en pedagog per förskoleklass. Intervjuerna som vi genomförde var 

kvalitativa och semistrukturerade vilket innebär att vi hade färdiga frågor men att vi 

anpassade våra följdfrågor efter svaren vi fick. Frågorna vi ställde vid båda intervjuer fick 

pedagogerna en dag i förväg. Frågorna behandlade de metoder pedagogerna arbetade 

efter, deras tid som förskollärare, hur de stimulerar språkutvecklingen, deras 

högläsningsvanor med mera (se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes med hjälp av digital 

inspelningsutrustning, som Bryman förespråkar, för att på enklaste sätt kunna gå tillbaka 

och få en så exakt bild som möjligt av det som sades, samt kunna fånga 

intervjupersonernas egna ord och fraser (Bryman 2002). 

Etiska överväganden 
Enligt Bryman (2002) är det av vikt att se till de grundläggande etiska frågorna när man 

gör en studie. Dessa innefattar anonymitet, konfidentialitet, integritet samt frivillighet. 

Med det menas att det är viktigt att personerna man studerar och intervjuar vet vad som 

gäller och vad som väntar dem. Det är även av vikt att vara noga med att hålla på 

pedagogernas och barnens anonymitet. Bryman säger att det alltid ska vara frivilligt för 

personerna som är inblandade i studien, de har med andra ord rätt att säga nej till att vara 

med, eller till vissa delar av studien. Vi var noga med att först ta reda på om det gick bra 

att observera och intervjua barn och pedagoger. Pedagogerna i båda förskoleklasser 

skickade ut information till föräldrarna om detta. I den ena verksamheten fick vi svaret att 

det gick bra att observera barn och pedagoger samt att intervjua pedagoger, men inte 

barnen. Vi beslutade oss därför för att enbart fokusera på intervjuerna med pedagogerna i 

båda förskoleklasser, samt observationerna vi gjorde. Vi skrev på ett dokument om 

tystnadsplikt i den ena förskoleklassen. I vår studie har vi valt att ge pedagogerna 

fingerade namn för att de inte ska kunna härledas till deras verksamhet. Vi har även valt 

att kalla förskoleklasserna för 1 och 2 av samma anledning. Enligt Stukát (2005) är det 

viktigt att avidentifiera uppgifter som kan ses som etiskt känsliga. I och med att den ena 

förskoleklassen hade elever med språkliga svårigheter kände vi att det var av extra vikt att 

avidentifiera uppgifterna om förskolan och pedagogerna. 

Databearbetning 
Efter datainsamlingen i de två förskoleklasserna satte vi oss ned och gick igenom allt 

material vi hade och valde ut det som vi kände att vi hade användning av i vår studie. Vi 

började sedan analysera det genom att se om intervjusvaren stämde överens med de 

observationer vi gjort. Vi såg även på hur miljön såg ut på de båda förskoleklasserna och 
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kopplade det till relevant litteratur från litteraturgenomgången. Hela de inspelade 

intervjuerna transkriberade vi, delvis för att det förordas av Stukát (2005) men också för 

att vi skulle få ett bättre grepp om vad som sades under intervjuerna.  

Metoddiskussion 
Vi gjorde fler observationer än de som tas upp i denna uppsats, men vi valde att inte ta 

med alla då vissa inte kändes relevanta för just språkutveckling. Metoden av att vara icke 

deltagande observatörer märkte vi var svår i förskoleklass 1. Det kan ha berott på hur 

verksamheten var uppbyggd, men även att vi kanske inte varit tydliga nog i våra 

instruktioner till pedagogerna. I förskoleklass 2 är pedagogerna tvungna att arbeta mer 

fokuserat med barnen då de lättare tappar fokus annars, på grund av sina språkliga 

avvikelser. Det kan vara en av anledningarna till varför det var lättare att vara icke 

deltagande observatörer där. Vi känner ändå att metoden vi valde var rätt för denna studie 

då fokus låg på pedagogernas arbete med barnen samt den pedagogiska miljön.  

 

Vi valde intervjuer istället för enkät då vi var intresserade av pedagogernas djupare tankar 

om deras arbetssätt och metoder. Att vi gjorde intervjuerna semistrukturerade kändes som 

ett bra val, då vi hade grundfrågor att gå efter som gav oss svar på våra frågeställningar, 

samt att vi då hade friheten att ställa följdfrågor på de svar vi fick. Frågorna vi skulle 

ställa till pedagogerna fick de efter att våra observationer var gjorda. Observationerna var 

redan gjorda och detta kände vi var bra därför att pedagogerna då inte kunde anpassa sitt 

arbete efter de frågor och arbetssätt de trodde att vi ville se.  

 

Resultat 

Observationer i förskoleklass 1 
Förskoleklass 1 har vi valt att kalla den förskoleklass som vi besökte först. Den är en 

förskoleklass med 17 elever och två pedagoger. Skolan är en f-6 skola i en medelstor stad 

i Sverige. Skolan ligger i ett område där många människor från olika kulturer bor och 

därför finns det många tvåspråkiga elever i skolan. Det observationstillfälle vi hade i 

denna förskoleklass var bland annat under ett högläsnings- samt språklekstillfälle.  

Pedagogerna har valt att dela upp barnen i två grupper med ungefär åtta barn i varje 

grupp.  
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Pedagogen börjar med att fråga barnen vad en mening är för något. Barnen svarar att de 

tror att det är ungefär som en ”liten saga” eftersom en mening berättar något. Därefter får 

barnen säga egna meningar. En pojke på 6 år säger till exempel meningen: ”- Jag gillar 

singstar Abba.” Pojken får nu räkna hur många ord det fanns i meningen han just sa. 

Därefter börjar pedagogen prata om hur många ljud man kan höra i ord som exempelvis 

”lok”. Barnen börjar då ljuda högt och räkna ljuden i ordet. Pedagogen upprepar övningen 

flera gånger med nya ord. När denna övning är över plockar pedagogen fram en bok och 

börjar läsa med inlevelse. Sagan handlar om att rita prat, det vill säga hur man får ner det 

som sägs på ett papper i form av text. I sagan talas det även om namn. Pedagogen 

diskuterar med barnen om namn som slutar på bokstaven A, att det framförallt är 

flicknamn. De pratar också om hur pojknamn kan sluta, att det finns flera slut på dem. 

Pedagogen gör barnen uppmärksamma på att ett namn börjar med stor bokstav. Sedan 

plockar pedagogen fram bilder på versala bokstäver samt munbilder som visar hur 

munrörelsen ser ut för ljudet som hör samman med en viss bokstav. Barnen får placera 

munbilderna vid rätt bokstav och skapa ord som ”sol” med flera. De börjar sedan leka 

med dessa ord och lägga till fler bokstäver samt kasta om dem för att bilda nya ord, 

såsom; sola, solar, mos, mosa, Moa. En pojke kastar om bokstäverna i mosa och bildade 

ordet asom, vilket är mosa baklänges. 

 

Efter detta tar pedagogen fram bingobrickor med bokstäver på. Barnen får hämta nio små 

saker var som de får använda som markörer i bingospelet. Pedagogen säger 

bokstavsljuden och barnen letar reda på den bokstav som låter som det ljudet och lägger 

en av sakerna där på. Barnen är ivriga och de allra flesta har förståelse för kopplingen 

bokstavsljud - bokstäver när de spelar. 

 

Pedagogen avslutar övningen och lästillfället genom att fråga barnen om kortast 

respektive längst ord, samt sista och första ljud i ord. De pratar även om sammansatta ord, 

exempelvis glas-ögon, glass-strut och barnen säger de två ord som ordet består av. De 

flesta av barnen har även här förståelse, de har inga problem att dela upp det sammansatta 

ordet och de deltar villigt. Dagen avslutas i gemensam samling med en sångramsa, fem 

små apor, med rörelser samt en avslutningssång. 

 

Vi observerade även en del av den fria leken, där bland annat två barn kontaktade oss för 

att visa oss sin lek med små monstergubbar. De berättade för oss om gubbarna, vad de 
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kunde samt vad de gjorde i sin lek med dem. Vi såg även en bygglek där barnen byggde 

ett torn samt lekte med plastgubbar som förekommer i en tecknad film. Ett av barnen 

kontaktade en av oss och förklarade leken och vad det var för gubbe han hade. Han 

förklarade även varifrån den kom, eftersom den kom från en film. Det blev sedan ett litet 

samtal om olika barnfilmer. Ett annat barn hade en liknande gubbe och de började jämföra 

gubbarna med varandra för att se vem som hade ”bäst” gubbe. 

 

Observation av miljön i förskoleklass 1 
Förskoleklassens lokaler består av två rum och en tambur. I det stora rummet finns det en 

stor vit tavla på väggen där det sitter bilder och text över barnens olika gruppindelningar 

samt barnens namn under respektive gruppnamn. Det finns även ett schema över dagen 

med både bilder och text. De barn som är där samt de barn som är sjuka finns uppsatta 

med namn. Under en rubrik som heter ”duka” finns det bilder på en tallrik, bestick och 

glas samt namn på de barn som är dukvärdar för dagen. Året och månaderna sitter 

uppklistrade i form av en cirkel med månadernas namn tydligt skrivna. Även dagens 

datum finns skrivet på tavlan med whiteboardpenna. I ena delen av det stora rummet står 

en byrå med en låda för varje barn, på lådorna sitter namnskyltar målade av barnen själva. 

I samma del av rummet som byrån står en soffa samt två boklådor fulla med både böcker 

och tidningar, exempelvis Bamsetidningar. Böckerna är främst bilderböcker med relativt 

mycket text. I den andra, stora delen av rummet, finns det lådor med klossar och annat 

byggmaterial, plastdjur med mera som barnen har fri tillgång till. Det finns en mängd 

olika spel i rummet som barnen kan spela under den fria leken. Barnen har även tillgång 

till smårum i byggnaden vilka de får gå till under den fria leken efter tillåtelse av en 

pedagog. 

 

När det kommer till den sociala miljön i denna förskoleklass kunde vi observera att 

barnen lekte mycket tillsammans och samtalade i leken. Även om rummet inte är stort så 

hittade barnen olika ställen att dela upp sig på och leka i. Pedagogerna tillhandahåller fri 

lek under vissa tider av dagen och barnen får då leka i stort sett ostört. Trots att de är så 

pass många barn på en liten yta, tycker vi att vi såg att de kunde samsas relativt bra i 

leken.  

Analys av observationer i förskoleklass 1 
Alla barn, utom något enstaka i någon övning, var fullt på det klara med kopplingen 

språkljud - bokstav. Detta ser vi som positivt och eventuellt en slutsats om att 
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FonoMixmetoden fungerar. Hagtvet (2004) menar på att det är viktigt att miljön är 

stimulerande för språkutvecklingen samt att det är positivt att använda sig av 

skriftspråksaktiviteter redan i förskoleåldern. Detta bör enligt Hagtvet ske i den 

vardagliga miljö som barnen befinner sig i.     

Det vi såg som mindre positivt var att pedagogen flera gånger avbröt de övningar hon 

gjorde för att tala direkt till oss om varför hon gjorde de övningar hon gjorde. Av oss 

upplevdes detta som att hon pratade över huvudet på barnen även om detta nog inte var 

hennes mening. Vi tror att hon var angelägen om att ge oss så mycket information som 

möjligt, men följden blev dock att vi upplevde att barnen i gruppen blev okoncentrerade. 

 

Pedagogen arbetar medvetet med språkutvecklingen hos barnen tyckte vi oss se. Barnen 

kunde både ljuda, bokstavera och till och med stava baklänges. Barnen deltog i alla 

övningar och visade intresse för det de gjorde. Vi tyckte det märkas att dessa övningar 

inte var helt nya för barnen då alla verkade känna igen uppgifterna och snabbt förstod vad 

som skulle göras. Pedagogen valde att gå tillbaka i texten, på grund av vårt besök tror vi, 

vilket resulterade i att barnen emellanåt verkade tappa fokus och intresse. Även om 

upprepning kan vara nyttigt tyckte vi oss märka att dessa barn, vid just detta tillfälle, inte 

fann upprepningarna givande. Vi inser dock att det är en ovanlig situation, både för 

pedagog och för barngrupp, att ha två tysta observerande vuxna som sitter i bakgrunden, 

och det är möjligt att detta kan ha påverkat vårt resultat. 

 

Innan vi gjorde våra observationer samtalade vi med pedagogen om vad vi ville göra och 

hur vi tänkte gå tillväga. Vi tyckte överlag att vi fick en bra inblick i hur pedagogen 

arbetade med språkstimulering i förskoleklassen och vi anser att övningarna hon lät 

barnen arbeta med var språkstimulerande för dem. Detta anser vi visar att pedagogen i 

denna förskoleklass arbetar medvetet med barnens språkliga medvetenhet med hjälp av 

tydliga övningar.  

 

De observationer vi gjorde av den fysiska miljön i förskoleklassen tycker vi visar att den 

är språkstimulerande då det fanns mycket aktiv text uppsatt på väggar och tavlan. Den 

text som fanns på tavlan var aktiv då de varje dag gick igenom vad som stod där och 

gjorde ändringar, exempelvis aktuell närvaro och dagens datum. Barnen hade fri tillgång 

till böcker, tidningar och spel, vilka alla bör anses tillföra stimulerande träning till gagn 

för barnens språkliga utveckling. 
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I den sociala miljön tycker vi oss se att barnen har god kontakt med varandra och med 

pedagogerna. Barnen hade inga problem att samtala i leken med varandra eller med 

pedagogerna. 

Observationer i förskoleklass 2 
Förskoleklass 2 är en liten förskoleklass bestående av sex barn och två pedagoger. 

Förskoleklassen är speciellt inriktad på barn med språkliga störningar och alla barn i 

klassen har någon form av språkstörning. Därför använder pedagogerna tecken som stöd 

samtidigt som de även samtalat verbalt med barnen. Förskoleklassen ligger även den i en 

medelstor stad i Sverige. 

 

Dagen börjar med att barnen står på led utanför klassrummet och får komma in ett och ett 

där pedagogerna tar dem i hand och ser dem i ögonen och säger god morgon. 

Pedagogerna använder tecken som stöd när de pratar med barnen. Barnen sätter sig ner på 

namnmärkta stolar runt ett bord. En pedagog står vid tavlan och den andra sitter vid 

bordet. De börjar samlingen med att fråga om vilken veckodag det är. Pedagogen vid 

tavlan skriver upp veckodagen på tavlan. En pojke får komma fram och välja en penna 

och sedan leta upp dagens datum i en väggkalender. Han får sedan ta magnetiska siffror 

och sätta dem rätt på tavlan samt skriva siffrorna med whiteboardpenna på tavlan. De 

pratar om vilken månad det är och vilket år.  Pedagogen framme vid tavlan visar dagens 

aktiviteter i bilder som hon sätter upp med magneter på tavlan. Barnen får berätta utifrån 

bilderna vad som ska ske under dagen. Pedagogen visar därefter med bilder på barnen och 

berättar vilka som ska få spela dator samt vilka som ska få hjälpa till att duka. När detta är 

gjort börjar pedagogen fråga barnen om vad de ska göra i helgen och barnen svarar. 

Pedagogerna pratar med barnen med inlevelse och med hjälp av tecken. Pedagogen ritar 

upp små bilder i en ruta på tavlan som visar vad barnen ska göra i helgen. 

 

Efter detta frågar pedagogen barnen vilken tid de ska gå hem för dagen, vilket barnen 

svarar på, ibland hjälpta av pedagogerna. De fortsätter sedan med att prata om barnens 

hemadresser, vilket barnen har lite svårare att svara på. När detta är gjort plockar 

pedagogen som håller i samlingen fram en handdocka och såpbubblor, handdockan heter 

Filipin och pedagogen pratar genom dockan med förställd röst och med inlevelse. Filipin 

blåser nu såpbubblor i flera försök, exempelvis med örat, ögat och pannan innan det blev 
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rätt, barnen skrattar. Sedan får barnen själva, en och en, blåsa såpbubblor och smälla 

sönder bubblorna. 

 

Två pedagoger och en lärarstudent börjar nu förbereda för en teaterföreställning av 

Guldlock där de själva samt ett av barnen deltar, övriga barn är publik. De spelar upp 

Guldlock där pedagogerna är tydliga med både tal och tecken, samt stöttar barnet som är 

med. Efter första föreställningen får även de andra barnen chansen att delta i teatern i 

valfria roller. Teatern upprepas ett antal gånger tills alla barnen verkar nöjda. 

Pedagogerna agerar tålmodigt och stöttar barnen genom alla moment av 

teaterföreställningen. 

 

När den fria leken börjar fortsätter en del av barnen med Guldlockteatern och utvecklar 

den ännu mer genom att exempelvis gå till affären och köpa mer gröt. 

Ett barn vill höra en saga och frågar en av pedagogerna om hon kan läsa en saga. 

Pedagogen svarade att hon kunde göra det efter att hon ”plockat ihop lite”. Pedagogen 

säger sedan till de andra barnen att de kan hämta sin frukt och att de får höra på en saga. 

Några barn hämtar sin frukt, andra leker och en del väntar tålmodigt på sagoläsningen. 

Pedagogen sätter sig nu i soffan med två barn bredvid sig och börjar läsa boken om Nicke 

Nyfiken med inlevelse samt med handtecken. Barnen ser ut att lyssna intresserat på sagan. 

Pedagogen ställer frågor medan hon läser och använder även här tecken som stöd. Ibland 

frågar hon barnen om de vet vad olika tecken betyder, eller hur olika ord tecknas. Ett av 

barnen som inte var med vid läsningen från början kommer och sätter sig i soffan och 

pedagogen återberättar för henne vad som har hänt i sagan. Hon fortsätter med att ställa 

frågor på sagans innehåll, exempelvis vad ordet röntgen betyder. Ett av barnen vill lyssna 

på musik men får vänta tills sagan är färdig. När sagan är slut fortsätter den fria leken och 

vissa av barnen lyssnar på musik. Några sjunger med och dansar och några dansar bara. 

Andra barn leker annat och pedagogen går runt bland barnen och samtalar med dem med 

hjälp av tecken. Ett bråk uppstår mellan två av barnen som sjunger och dansar där båda 

barnen ville ha leksaksmikrofonen. Pedagogen går in och pratar lugnt med barnen och 

hjälper till att lösa konflikten med hjälp av att föra en dialog med båda barnen. Två andra 

barn börjar bråka om vilken låt som ska spelas och de hoppar mellan låtarna på skivan. 

Även här styr en pedagog upp bråket med hjälp av dialog. 
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Ett av barnen sitter ensamt vid bordet och leker med små leksaksgubbar samt en drake. En 

av pedagogerna sätter sig vid bordet och samtalar med barnet om leken. Barnet förklarar 

med inlevelse och fantasi om vad som händer i hennes lek. Pedagogen uppmuntrar barnet 

och driver samtalet vidare. 

 

Under den fria leken får ett och ett av barnen gå iväg med en av pedagogerna och samtala 

om känslor, i detta fall ilska och att vara arg. 

Observation av miljön i förskoleklass 2 
Den fysiska miljön består av ett stort och ett litet rum. I det stora rummet finns en soffa 

med en hylla med bilderböcker ovanför. Där finns även en whiteboardtavla på väggen där 

pedagogerna skriver upp dagens datum och sätter upp bilderna på dagens aktiviteter och 

det finns en kalender vid sidan av tavlan. I andra hörnet av rummet finns en datorhörna 

som är tillgänglig för barnen vid vissa tidpunkter. Ovanför whiteboardtavlan sitter en 

klocka med en skylt under där det står ordet klocka. På väggen vid sidan av finns en 

gubbe som de kallar för Filipin med en ballong, där varje barns namn och födelsedag står 

skrivet. 

 

Stolarna vid bordet är märkta med barnens namn på små vita lappar på stolsryggarna. 

Alfabetet sitter uppsatt tydligt på väggen med ögon på varje bokstav. Alla barnen har även 

varsin låda i ett skåp där deras namn står skrivet på lappar på lådorna. 

På ena väggen sitter första bokstaven i varje barns namn, gjorda av barnen själva, i målad 

lera uppsatta. I en hylla ligger det ett antal spel som är tillgängliga för barnen i den fria 

leken. Bland affärsleksakerna finns förpackningar där det står text på, som till exempel 

kaffe, choklad och blåbärspaj. 

 

När det gäller den sociala miljön kunde vi direkt se att barnen hellre lekte bredvid 

varandra än med varandra, trots att barngruppen är liten. Barnen pratade inte så mycket 

med varandra men däremot mer när någon av pedagogerna tilltalade dem. 

Pedagogerna var väldigt tydliga och öppna mot barnen samt visade stort tålamod. 

Klimatet var tillåtande och barnen fick relativt fria tyglar att välja aktiviteter så länge som 

de inte gjorde illa någon annan. Pedagogerna använde mycket tecken som stöd när de 

samtalade med barnen och visade stor lyhördhet för det barnen sa.  

När en situation uppstod då ett barn blev argt och störande mot de andra barnen, tog en av 

pedagogerna med sig barnet ut i hallen och höll det sällskap samt försökte lugna ner det. 
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Analys av observationer i förskoleklass 2 
Barnen i förskoleklassen har olika former av språkstörningar vilket vi även tyckte att vi 

kunde märka själva i våra observationer. Flera av barnen hade problem med uttalet och ett 

begränsat ordförråd. Vi kunde konstatera att barnen hade svårt att samspela med varandra 

när de lekte. De lekte parallellt med varandra men väldigt sällan tillsammans i samma lek. 

När pedagogerna kom in i barnens lek hjälpte och stöttade de barnen till att våga 

samspela. Vi har sett att pedagogerna samtalar mycket med barnen, både verbalt och med 

hjälp av tecken. De benämner det som händer runt barnen på ett tydligt sätt. Pedagogerna 

visar på ett stort tålamod och ett lugnt och pedagogiskt arbetssätt med barnen. De försöker 

få barnen att samspela med varandra på ett lustfyllt sätt och löser konflikter direkt då de 

uppstår genom att samtala lugnt med de berörda barnen. Vygotsky menar att det är viktigt 

att de vuxna i barnets närhet bjuder in barnen till varierande och lärorika möten för att 

deras språkliga utveckling ska bli så god som möjligt (Svensson, 1998). Pedagogerna är 

lyhörda i sin kommunikation med barnen, de lyssnar på vad barnen har att säga och 

bekräftar det. De använder sig även av mycket fantasi och humor i samspelet med barnen. 

De avfärdar inte barnens fantasier utan bygger vidare på dem och visar intresse för det 

barnen har att säga genom att ställa frågor om det. Pedagogerna ger barnen det stöd och 

den hjälp barnen behöver, samt ger dem utmaningar så att deras språkförmåga stärks 

(Söderberg, 1988). De arbetar medvetet med munmotorikträning till exempel genom att 

barnen får blåsa såpbubblor. 

 

Miljön är stimulerande för den språkliga utvecklingen då det finns mycket text runt om i 

rummet, och de använder den vita tavlan mycket under samlingen. Barnen möts då av det 

skriftliga språket dagligen på ett naturligt sätt. Barnens stolar är märkta med deras namn 

vilket de är väl medvetna om och ser direkt om någon sätter sig på fel stol. Även annat 

material i lokalen är stimulerande för barnens språkutveckling, såsom spel, affärsleksaker 

med text på samt böcker.  

Resultat och analys av intervju i förskoleklass 1 
”Eva”, som vi intervjuade i förskoleklass 1 var en kvinna i 40-årsåldern. Hennes 

utbildning är förskollärarutbildning, lärarutbildning för de lägre åldrarna samt 

utbildningspåbyggnad av olika specialområden för barn med särskilda behov och 

flerspråkighet i förskola och skola. 

När hon fick frågan om på vilket sätt de arbetar med språkstimulering och barnens 

språkutveckling i förskoleklassen svarade hon följande: 
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Spontant som jag tänker på språkstimulering det är att vi har mycket samtal, mycket dialog, 
vi uppmuntrar barnen till att prata så mycket som möjligt att använda sitt eget språk, verbala 
språk så mycket som möjligt. Sen arbetar vi medvetet med stimulering enligt 
Bornholmsmetoden samt att vi den här terminen, vårterminen nu då, noll nio, börjat med 
nånting som heter FonoMix. 

 

I våra observationer kan vi finna stöd för detta då vi såg att pedagogerna pratade mycket 

med barnen och att de arbetade aktivt med Bornholmsmodellen som grund samt det nyare 

materialet FonoMix. Björk och Liberg (2002) trycker på värdet av att utgå från talet när 

barn ska lära sig att läsa och skriva. De menar att det är viktigt att använda sig av 

kunskaper som barnen redan har och utgå från talspråket när det kommer till läs- och 

skrivutvecklingen. Eva fortsatte att berätta om metoden FonoMix: 

 

… FonoMixen den är ännu mera användbar av den slaget där man medvetet går in att lära 
barnen i förskoleklass ljuden av bokstäverna… 
 
 

Eva menar att de arbetar med FonoMix för att förbereda barnen språkmässigt för den 

kommande läs- och skrivinlärningen. Det är enligt Lundberg (2007) viktigt för barn som 

ska lära sig läsa att förstå innebörden i både det talade och det skrivna ordet och att kunna 

se ett samband dem emellan. Det handlar om att kunna knäcka den alfabetiska koden. 

Även detta kunde vi se bevis för i vår observation av den tydliga och välgenomtänkta 

språkövningen som Eva genomförde med barnen.  

 

Eva berättar också om vikten av att barnen får en förståelse för varför de ska kunna läsa 

och skriva, att barnen får se hur det talade språket kan överföras till bokstäver, ord och 

meningar. Hon anser det betydelsefullt att barnen förstår att skriften går att använda på ett 

kommunikativt sätt mellan människor på olika platser vid olika tidpunkter.  

Eva förklarar vidare varför de arbetar med FonoMix och varför de tycker att den är 

stimulerande:  

 

… att det medvetet går in ljudmässigt med bokstäverna, att man pratar var nånstans i 
munnen dom ligger. Att man visar bilder man förenar både munbild och 
ljud….bokstavskrumeluren hur den ser ut så att de ska känna igen den. Och den är mycket 
gynnsam för barn som har svenska som andraspråk med tanke på att då ser de var nånstans i 
munnen ljud…språkljuden ligger. Och många barn lossnar som börjar läsa väldigt tidigt och 
det är därför vi använder den. För att det ska lossna. 
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I observationen fick vi tillfälle att se prov på just denna typ av övning där munrörelser och 

bokstäver kopplas samman med bokstavsljuden. Detta är, som vi har tolkat FonoMix, 

grunden i metoden. Målet med FonoMix- metoden är att barnen ska få en förståelse för 

hur det alfabetiska systemet fungerar, hur ord kan delas upp i ljud, hur ljud kan bli ord, 

som i sin tur kan bli meningar som berättar någonting (Miezis, 2008). 

Vi tyckte att barnen verkade förstå och var intresserade av sambandet mellan bokstav och 

ljud.  

 

Bornholmsmodellen var även något som Eva talade varmt för samt själv använde sig av i 

sitt arbetssätt med barnens språkliga utveckling. Hon utgår då från Lundberg (2008) som 

beskriver hur man går tillväga när man inleder Bornholmsmodellens språkövningar i 

förskoleklassen. Först är det viktigt att barnen lägger märke till ljuden omkring dem, detta 

kan man leka sig till genom olika lyssningsövningar menar Eva. Därefter lägges fokus i 

fallande ordning från meningar ned till ordens minsta beståndsdelar, språkljuden.   

 

… det här skapar ju bättre förståelse för språket och det skrivna språket mer än det lästa då 
när man går från det stora ner till det lilla. Är min filosofi.  

 

Hon berättar även om hur de gör för att få barnen delaktiga och intresserade av att ta till 

sig kunskapen om att kunna läsa och skriva: 

 

….det är ju att vi hela tiden ska utgå från vad barnen har i sin när…i  närmiljön, utgå från 
vad de själva känner att när vi läser saker och ting försöker vi hitta det det de känner igen  så 
att det blir nånting som att de kan  relatera till. 
 

Detta påstående fann vi dock bara delvis stöd för under våra observationer. Under 

språkövningen lästes en saga om en pojke och en flicka i barnens ålder som skulle lära sig 

läsa och skriva. Denna text tror vi att barnen lätt kunde relatera till då personerna i sagan 

var i liknande situation som de själva. Det är viktigt att låta barnet utforska sin egen 

omgivning och uppmuntra dem att ta del av det språk som används runt omkring dem i 

dess vardagliga miljö (Svensson, 1998).  

 

Eva menar att det är viktigt med barnens ordförråd och de tränar upp det så mycket och så 

ofta de kan på olika sätt. 

 

… dels så pratar vi om allt som vi ser ute, och saker och ting som vi ser inne, jag menar vi 
kan sätta oss vid ett bord, vi pratar om bordets delar och om kroppens alla delar, vi sjunger 
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vi har rim och ramsor…   […] Vi läser mycket böcker, mycket litteratur överhuvudtaget 
läser vi… 
 
När jag läser i den mindre gruppen så handlar det ju mest om bilderböcker jag läser texten 
som finns och sen samtalar vi om det vi ser på bilderna om det jag har läst för att få igång 
dialogen då så att säga få igång språket… 

 

I våra observationer kunde vi inte se belägg för det Eva sa här. Under tiden vi var där fick 

vi aldrig tillfälle att se någon av pedagogerna benämna saker och ting i barnens närmiljö. 

Vi fick däremot tillfälle att se att de läser för barnen samt att de använder sig av ramsor 

och sång i sina samlingar. Högläsning ger barnen ett rikare ordförråd och en förståelse för 

hur det skrivna språket är strukturerat det skapas även en nyfikenhet för hur böcker är 

uppbyggda (Taube, 2007). 

 

När det kommer till spontana lärotillfällen hade Eva följande att säga: 

 
  … idéer som dom kommer med…samlingar är oftast man har nån…planerat vad man har 
tänkt sig och sen kanske man säger någonting som väcker nåt spontant hos ett annat barn 
och det drar iväg åt ett helt annat håll och det drar ut på tiden. Men så länge det är nåt som 
är gynnsamt och så, man märker att barnen är aktiva och med och delaktiga i, då fortsätter 
vi ju… 
 

Vi tror att det kan finnas många spontana lärotillfällen i förskoleklasser, i samlingar, 

utelek samt den fria leken. Det är ur vår synvinkel, viktigt att ta tillvara barnens kreativitet 

och fantasi samt uppmuntra dem att utveckla det vidare. I observationerna vi gjorde 

konstaterade vi att pedagogerna använde sig av detta i samlingarna. De tog vara på det 

barnen sa under samlingarna och utvecklade det ytterligare. 

 

Eva tar också upp de språkliga fördelarna med den fria leken. 

 
 
Men alltså det är ju en enorm aktivitet med barnen emellan det blir ju att ett givande och 
tagande så det är ju en väldigt bra lekaktivitet och de har ju en dialog med varandra och de 
pratar och diskuterar om hur de ska göra si och så. 
 

    

Eva menar att barnen kan utveckla sitt språk i den fria leken då de måste kommunicera 

med varandra för att göra sig förstådda. Rolleken tränar många viktiga färdigheter; 

språket tillsammans med andra, omvärldskunskap, sociala regler, kroppsspråk, 

inlevelseförmåga och konfliktlösning (Bjar & Liberg, 2008). 

Detta såg vi prov på i våra observationer av den fria leken. Barnen samtalade med 

varandra i lekarna. 
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Eva berättar hur de brukar göra under högläsningen, de samtalar mycket om bilderna i 

böckerna samt om innehållet, vilket ibland kan leda till samtal som inte har med vare sig 

text eller innehåll att göra, då barnen associerar till egna tankar. Hon har då följande att 

säga om just varför de samtalar på detta vis: 

 
 

…för mig är det ju lite av det här att samla talet och den här dialogen som jag är ute efter att 
få igång talet och använda språket… 
 

 

Observationerna gav oss bevis på att de använde sig av samtal på detta vis i exempelvis 

samlingarna samt i språkövningen vi såg. De lät där barnen få prata och föra dialog med 

varandra samt pedagogerna om sådant som inte alltid hörde till ämnet. 

 

Eva berättar mycket om deras arbete utifrån Bornholmsmodellen samt FonoMix. Hon 

förklarar att arbetet med bokstavsljuden, vilket är grunden i både Bornholm och FonoMix, 

är något som de använder sig mycket av. Vi fick i våra observationer se en språkövning 

utifrån FonoMix -arbetssättet, samt vissa antydningar mot Bornholmsmodellen. 

 

…de måste få veta vad de ska använda det till, och det är det allra viktigaste av allting, vad 
ska jag ha det till, vad ska jag ha det skrivna till. Jo det skrivna är till för att du ska kunna 
skriva så att Peter eller Kalle eller Lisa ska kunna läsa vad du tycker och tänker eller om du 
vill att de ska komma på ditt kalas. Och med samtidigt är det ju viktigt för dem att de lär sig 
att läsa också så de vet vad du har skrivit till dom, annars har vi ingen nytta av dem här 
krumelurerna som vi kallar bokstäver. Det är ju mycket det FonoMixen går ut på… 

 

Språkövningen vi bevittnade behandlade just detta ämne. De talade om varför man ska 

kunna läsa och skriva och kom in på liknande tankegångar som de som Eva nämnde i 

ovanstående citat. Hon menar att motivationen och förståelsen för varför man ska kunna 

göra dessa saker är en förutsättning för att barnen ska vilja lära sig detta. Hon avslutar 

med att säga följande om motivation: 

 

Bara man talar om för barnen vad de har nytta av det varför man vill att de ska lära sig, inte 
att du ska lära dig utan man måste motivera dem. Då har de nog lättare för att lära sig, det 
tror jag.. 

 

Detta kunde vi även se prov på under språkövningen vi observerade, då de pratade om 

varför man ska kunna läsa och skriva. Barnen verkade utifrån dessa samtal få en förståelse 

 35



om varför läsning och skrift är bra kunskaper att ha, med andra ord, de blev motiverade 

till att lära sig dessa färdigheter. 

Resultat och analys av intervju i förskoleklass 2 
”Anna”, pedagogen som vi intervjuade i denna förskoleklass är en kvinna i 30-årsåldern 

som är utbildad förskollärare och har läst specialpedagogik i ett och ett halvt år på 

halvfart. Hon har även gått en kurs i teckenspråk samt tidigare arbetat med döva och 

hörselskadade barn. Hon har arbetat i just denna förskoleklass i drygt tre år. 

Vid frågan om vilket sätt de arbetar på med barnen och deras språkutveckling svarade 

Anna detta: 

 

Ja vi försöker ju ta tillvara vardagen att uppmuntra till språk i vardagliga tillfällen…[…] i 
maten, dela gruppen vid två bord så att det finns möjlighet och tid till att prata då att berätta 
och att vi under leken då stimulerar till språket…[…] alla situationer egentligen vid 
påklädning och när vi går på promenader, när man går till badhuset och till gymnastiken då 
är det ju ändå en stund man har kanske två barn bredvid sig bara som man, det finns stora 
möjligheter där till att få igång samtal och så. 

 

I våra observationer kunde vi se att pedagogerna arbetade på detta vis. De samtalade 

mycket med barnen och stimulerade dem till vidare samtal, samt bekräftade och 

benämnde barnens närmiljö och händelser. Hon fortsätter att berätta följande: 
 

… att man benämner allting som, vi gör och ser, och upprepar, så att under tiden som man 
går så, man kan, ja, få in det här med språklig medvetenhet… 

 

Även detta såg vi bevis på att de använde sig av i de situationer vi observerade i 

förskoleklassen. Detta gör pedagogerna i denna förskoleklass då de samtalar mycket med 

barnen och benämner och bekräftar deras närmiljö. Enligt Vygotsky är det av vikt att de 

vuxna i barnens omgivning, exempelvis pedagogerna är mogna och kunniga och hjälper 

barnen att bygga upp sina ordförråd i ett socialt sammanhang (Svensson, 1998). 

 

På frågan om vilken sorts metod de använder sig av, svarade Anna följande: 

 

Ja det som vi jobbar med i förskoleklassen är ett förskoleklassmaterial som heter Filipin, 
och det ju olika, men det är ju inte speciellt för våran verksamhet utan det är ju 
överhuvudtaget alltså ett förskoleklassmaterial som bygger på Bornholmsmodellen, som tar 
upp rim och ramsor, stavelser, sammansatta ord som vi, mycket språklig medvetenhet som 
vi går, utgår ifrån de böckerna… 
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Vi fick under observationerna se övningar som byggde på Bornholmsmodellen och det 

Anna pratade om i citatet ovan. Bornholmsmodellen förespråkar att barn bör få 

språkstimulerande lekar varje dag för att lättare komma in i läs och skrivinlärningen 

(Lundberg, 2008). Pedagogerna i denna förskoleklass arbetar som vi såg utifrån våra 

observationer, mycket med språkstimulerande aktiviteter. 

 

… vi går igenom, dags, dagen hur den ser ut, det är ju en, ett sätt för dem att och liksom 
förståelse om tid, att det här gör vi idag först kommer det här och sen kommer det och 
imorgon då ska vi ha gymnastik och igår hade vi simskola. Också det här med begrepp om 
tempus, alltså det här har vi gjort och det här ska vi göra… 

 
 
Samlingen på morgonen handlade till stor del om hur dagen skulle gå till, samt om hur 

morgondagen skulle gå till. Detta bevisar att Anna arbetar på samma sätt som hon 

förespråkade i intervjun.  

 

Och sen att man gör många upprepningar att det är ett långsammare inlärningstempo då och 
korta meningar och korta instruktioner… 

 
Här framhåller Anna hur viktigt det är med upprepningar för just den typ av barngrupp 

som denna förskoleklass består av. Detta såg vi tydligt i våra observationer, vilket 

återigen visar på att Anna arbetar som hon förespråkar. 

 
… alltså de får ju dagligen i alla fall se att vi använder skriften i och med att vi skriver på 
tavlan och att vi skriver i böcker… […]  då ser ju de att att vi, att vi använder att det finns 
nån funktion med att skriva liksom att man lämnar ett meddelande. Och sen uppmuntra, om 
de börjar att skriva och intressera sig för bokstäver… 

 
Anna pekar här på vikten av förståelsen och motivationen för barnen och att de möter det 

skrivna språket på ett positivt sätt. Björk och Liberg (2007) menar att barnen behöver 

goda förebilder och ett bra självförtroende för att utvecklas språkligt. Även detta såg vi 

tydligt när vi observerade pedagogernas arbete med barnen. Pedagogerna är med andra 

ord goda förebilder som hjälper barnen med deras själförtroende. 

 

Anna berättar om hur de använder sig mycket av teater i den fria leken samt i olika 

lärosammanhang, hon har då följande att säga om det: 

 

Och på tal om teater så använder vi det mycket också både bordsteater, när man har små 
dockor eller sådär som man använder eller flanosagor, och sen så teater då och sånt 
skådespel, och just den här gruppen tycker att det är väldigt kul att jobba med det och vill 
själva vara med och delta. 
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Hon menar här att det är viktigt att få in språket i så många olika sammanhang som 

möjligt, att barnen tränar sig i att föra en dialog med varandra samt med vuxna i sin 

omgivning. Här är teatern ett bra hjälpmedel att på ett positivt och fantasifullt sätt öva på 

språket.  Bjar och Liberg (2003) menar att rollek, som i detta fall är teater, tränar barnen i 

olika färdigheter, såsom språket tillsammans med andra, meningsuppbyggnad och 

ordförråd.  

 

Vi diskuterade olika metoder som de använde sig av i sitt arbete och kom in på en metod 

som involverar datorspel: 

 

Dels har vi nåt som heter Elevdata där man får ett avtal där olika ja, det finns med några där 
man räknar och sekvensbilder och så, sammansatta ord och rim och sen har vi ju den här, 
Kalle kunskap och förskolan, skolstart och det, det är lite olika. Men de har en stund varje 
dag som de får sitta… 

 

Hon pratade vidare om en annan metod, som hon menade var något som de tyckte var 

viktigt och bra. 

 

… sen metoder är lite kul och att det funkar, metod för, är också, lek och bus och skoj 
funkar också väldigt bra, för inlärning, men alltså ja, allting blir mycket roligare om man 
har skojigt ihop och man busar och gör det lite mer spontant att just det här ta vara på de 
vardagliga tillfällena, det är ju liksom inte bara när att det är samlingen som gör att nu lär 
man sig massor utan man får verkligen ta vardagen, ta vara vardagen för att där funkar det 
bättre, man tar till sig lättare då. 

 

Då denna förskoleklass består av barn med olika former av språkstörningar så kan vi se att 

dessa sätt att arbeta på såg ut att fungera. Datorspel fick vi tyvärr inte se något av i våra 

observationer, men däremot observerade vi att barnen pratade om dessa och visade stort 

intresse för dem. Vi såg även att de arbetade mycket efter att utgå från vardagen, de tog 

tillvara de olika vardagliga tillfällen som skedde runt barnen i deras inlärning på ett 

positivt och humoristiskt sätt (Hagtvet, 2007). Med andra ord kan vi se att Anna arbetar i 

princip exakt efter de arbetssätt hon säger i intervjun. 

 

Slutdiskussion 
Vi går här igenom de olika frågeställningarna vi haft i vår studie och kopplar de resultat vi 

fått till dessa samt försöker besvara dem utifrån våra observationer och intervjuer. Vi 

avslutar med egna reflektioner över resultatet och egna tankar kring vår studie. 
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Hur ser den pedagogiska miljön ut i de båda förskoleklasser vi studerat? 
Pedagogerna bör kunna erbjuda barnen språklig stimulans i vardagen för att barnens 

språkutveckling ska gynnas. De bör även ha en god inblick i hur miljön påverkar barnen i 

deras utveckling (Hagtvet, 2007). 

 

I förskoleklass 2 använde pedagogerna sig mycket av dialog och bekräftelse runt barnen 

vilket kan ge barnen ökat självförtroende för sina egna förmågor. Vi observerade en 

situation, som vi inte nämnt tidigare, där ett barn fick ett utbrott och pedagogen tog vid 

det tillfället med barnet ut i korridoren. Barnet fick i det fallet sällskap av en av 

pedagogerna som lugnt och metodiskt tog hand om barnet tills det hade lugnat ned sig. De 

arbetar mycket utifrån att ha roligt, att ta lärdom utifrån vardagliga tillfällen och i lekfulla 

sammanhang. Pedagogen bör ge barnen stöd och hjälp samt kunna ställa krav i samtalen 

med barnen för att gynna deras språkutveckling. Flera forskare är också överens om att 

omgivningen är en viktig faktor som har effekt på språkets utveckling hos barnen (Fast, 

2007, Hagtvet, 2007, Svensson, 1998, Söderbergh, 1988). 

 

I förskoleklass 1 består barngruppen av sjutton barn, medan förskoleklass 2 har en 

barngrupp på endast sex barn. Då lokalerna var ungefär av samma storlek kan det betyda 

att barnen i den första förskoleklassen lätt kan få det rörigare och svårare att fokusera i sin 

lek. Barnen i förskoleklass 1 verkade dock kunna leka många i samma rum utan att de 

störde varandra. Det kan även som vi tror, bli svårare för pedagogerna att tillgodose alla 

barns behov om barngruppen är stor. 

 

Den lilla barngruppen i förskoleklass 2 har fördelen av att få det lugnare och mindre rörigt 

i och med att de är färre, samt att pedagogerna då får tid och möjlighet att tillgodose alla 

barnens behov. Barn med språksvårigheter brukar ofta ha problem med minnet och 

inlärningsförmågan, vilket kan leda till problem för dem (Bruce, 2003, Nettelbladt, 1997). 

I detta fall är ju barnen språkligt avvikande, vilket är anledningen till den lilla 

barngruppen och det arbetssätt som pedagogerna har. Vi anser dock att det kan vara 

gynnande för andra förskoleklasser att få ett minskat antal barn samt öka antalet 

pedagoger för att kunna se och ta tillvara varje barns enskilda behov.  

 

Båda förskoleklassers fysiska miljö var bra och språkstimulerande då båda förskoleklasser 

hade god tillgång till böcker och annat språkstimulerande material. Båda förskoleklasser 
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använde aktivt materialet i sin dagliga verksamhet, och allt fanns på barnens nivå så att de 

själva lätt kunde få tillgång till det när de ville. 

Vilka metoder säger sig de två pedagogerna använda och arbetar 
pedagogerna i praktiken efter de metoder de förespråkar? 
Båda pedagogerna i de två olika förskoleklasserna säger sig använda Bornholmsmodellen. 

Eva säger sig även använda metoden FonoMix. Anna säger att de också använder sig av 

tecken som stöd. I våra observationer av förskoleklass 1 kunde vi se stöd för att de i 

praktiken använde sig av aktiviteter inspirerade av Bornholmsmodellen och FonoMix –

metoden. I förskoleklass 2 kunde vi i observationerna se tydliga inspirationer utifrån 

Bornholmsmodellen samt att de använde sig kontinuerligt av tecken som stöd. Vår 

slutsats enligt detta är att båda pedagoger arbetar till stora delar utifrån de metoder de 

förespråkade i intervjuerna. Båda pedagogerna var väl medvetna om de olika delar som 

behövs för att göra barnen språkligt medvetna och arbetade därefter som vi kunde se. 

Finns det några skillnader mellan de två pedagogernas arbetssätt? 
Den största skillnaden mellan förskoleklasserna kommer ju utifrån det faktum att den ena 

förskoleklassen består av 17 barn medan den andra endast har sex barn men där alla har 

språkliga avvikelser. På grund av detta så har pedagogerna lite olika sätt att arbeta och 

förhålla sig till barnen på. Den första förskoleklassen arbetar målmedvetet och så att säga 

skolinriktat för att lotsa barnen in i läs- och skrivinlärningen, däremot har de mindre tid 

för varje enskilt barn då de oftast är i grupp. 

 

 Pedagogerna i förskoleklass 2 fokuserar mer på att föra en dialog och tillmötesgå varje 

barn individuellt då barnen på grund av sina språkliga avvikelser ligger på så pass olika 

språkliga nivåer. De fokuserar även mer på det vardagliga och benämner och bekräftar allt 

som händer runt barnen på ett lekfullt och positivt sätt. De uppmuntrar barnen till att föra 

dialog och samarbeta i framförallt lekar. Ett lekfullt lärande är bra för barnen då det 

stärker deras säkerhet och skapar lust inför att lära sig nya saker. Att använda leken som 

ett lärtillfälle är därför bara positivt (Hagtvet, 2007).  

 

På grund av skillnaderna i barngrupperna vore det omöjligt att använda sig av exakt 

samma arbetssätt i båda förskoleklasserna. Däremot anser vi att det eventuellt kan vara 

gynnande för barnen med språkliga avvikelser att arbeta enligt FonoMix- metoden. 

Det kan även i vissa fall, som vi anser det, vara bra att använda tecken som stöd i en 

vanlig barngrupp då detta förstärker det som sägs samt kan vara en hjälp för de barn som 
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har språkliga svårigheter av mindre allvarlig art. Barn som har någon form av 

språkstörning brukar i regel ha problem med uttalet och på så vis få problem med att göra 

sig förstådda. Ett bra sätt att förebygga och åtgärda dessa problem är att använda sig av 

olika språklekar. Därför passar metoder som Bornholm och FonoMix som arbetssätt 

(Häggström, 2003, Nettelbladt, 1997). 

Egna reflektioner kring resultatet 
Det var intressant att få möjlighet till att göra denna studie av språkstimuleringen i två 

olika förskoleklasser. Vi insåg att det inte fanns tid att göra någon djupare studie kring 

detta, vi gjorde därför en mindre djup studie som fokuserade på de frågeställningar vi 

hade satt upp. Det kändes som att det var svårt att göra en direkt jämförelse mellan de 

båda förskoleklasserna då de har olika förutsättningar på grund av barngrupperna de har. 

Vi gick därför bara in på de skillnader som var tydliga och möjliga att jämföra. 

 

Resultatet visar att pedagogerna på båda ställen är välutbildade och kunniga inom 

språkutveckling och språklig medvetenhet hos barn. Det märktes i våra observationer att 

de arbetade efter de metoder som de förespråkade i intervjuerna. Detta tycker vi är 

positivt då det visar att de är medvetna när det gäller arbetet med den språkliga 

utvecklingen. 

 

Pedagogerna i förskoleklass 2 har mer tid för varje barn eftersom barngruppen är mindre. 

Vi anser att arbetet med den språkliga medvetenheten är oerhört viktig inför den 

kommande skoltiden då språklig medvetenhet är grundläggande för vidare skolutbildning. 

Därför tror vi det lönar sig att lägga stor tyngd på just detta i förskoleklasserna då barnen i 

denna ålder lätt kan ta till sig denna kunskap och blir på så vis väl förberedda inför 

skolstarten. 

 

När pedagogen Eva arbetade med metoden FonoMix fick vi se hur en liten pojke klarade 

av att lägga ett ord baklänges och läsa det. Han visade därmed prov på språklig 

medvetenhet. Vi tycker att pedagogen inte tog tillvara detta tillfälle, hon fortsatte istället 

med övningen. Här anser vi att det hade varit gynnande för pojken och även resten av 

barngruppen om pedagogen hade tagit vara på denna insikt hos pojken och spunnit vidare 

på det. 
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Det finns för- och nackdelar med båda arbetssätten som dessa förskoleklasser har. 

Förskoleklass 2 är mer anpassad för barn med språkliga problem medan förskoleklass 1 

arbetar mer skolinriktat med språkstimuleringen i de större barngrupperna. Det vi tycker 

är att båda förskoleklassernas arbetssätt kan vara gynnande om man kombinerar dem. 

FonoMix metoden kan vara lika bra för barn i en så kallad vanlig förskoleklass som för 

barn i en språkinriktad förskoleklass. De mindre grupperna och den mer öppna och lugna 

miljön som finns i förskoleklass 2 vore positiv att överföra även till andra förskoleklasser. 

Detta inser vi dock inte alltid är möjligt i praktiken då kommunen och regeringen 

bestämmer storleken på barngrupper och antalet pedagoger.  

 

Vi anser att arbetet med den språkliga medvetenheten är oerhört viktig inför den 

kommande skoltiden då språklig medvetenhet är grundläggande för vidare skolutbildning. 

Därför tror vi det lönar sig att lägga stor tyngd på just detta i förskoleklasserna då barnen i 

denna ålder lätt kan ta till sig denna kunskap och blir på så vis väl förberedda inför 

skolstarten. Vi tycker därför att det vore positivt om fler förskoleklasser fick möjlighet att 

minska sina barngrupper samt utbilda fler pedagoger i språklig medvetenhet. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor personal 

 På vilket sätt arbetar ni med språkstimulering/barnens språkutveckling? 

 Vilka metoder använder ni och varför? 

 Hur förbereder ni barnen för deras framtida läs- och skrivinlärning? 

 Hur ofta och hur läser ni högt för barnen? 

 Förekommer det några spontana lärotillfällen i er förskoleklass som ni tar tillvara på? 

 Vilken metodlitteratur i läs- och skrivutveckling använder ni er av? 

 Vilken utbildning har du och hur många år har du i yrket? 
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