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Sammanfattning 
Med utgångspunkt i att lärare med olika typ av lärarexamen har behörighet att undervisa i 

förskoleklass och att det för denna skolform inte finns några nationella kursplaner, syftar 

studien till att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt lärare i förskoleklass 

beskriver att de arbetar med olika språkstimulerande aktiviteter samt hur de motiverar sitt 

arbetssätt. Vidare undersöks om typ av lärarexamen påverkar i vilken utsträckning lärare i 

förskoleklass arbetar med olika språkstimulerande aktiviteter. För att genomföra studien 

används flermetodsforskning vilket i detta fall har inneburit en enkätundersökning med 239 

respondenter och semistrukturerade kvalitativa intervjuer med åtta informanter. 

Urvalskriterier för båda undersökningarna har varit att deltagarna ska vara yrkesverksamma i 

förskoleklass och ha någon typ av lärarexamen. I den kvantitativa undersökningen framträder 

en bild av att lärare i förskoleklass i hög grad arbetar med olika språkstimulerande aktiviteter. 

Vad gäller hur detta arbete beskrivs och hur arbetssätt motiveras, visar den kvalitativa 

undersökningen att det inom vissa aktiviteter finns påtagliga likheter, medan det i andra 

aktiviteter till viss del skiljer sig åt. Vidare ger den kvantitativa undersökningen indikationer 

på att lärare i förskoleklass som har förskollärarexamen, i större utsträckning än de som har 

grundlärarexamen, dagligen arbetar med olika språkstimulerande aktiviteter. 

 

Nyckelord: Språkutveckling, högläsning, språklig medvetenhet, lek, muntliga presentationer, 

smågruppssamtal, öppna frågor. 

  



 

 

Förord 
Studien bygger på ett nära samarbete mellan oss som har genomfört den. Vi har båda varit 

engagerade i samtliga delar och tagit ett lika stort ansvar för vad som ska ingå och hur detta 

ska presenteras. De få moment som vi inte genomfört tillsammans har varit transkribering av 

intervjuer och till viss del analys av kvantitativa data. Vid transkribering av intervjuer har 

arbetet fördelats på så sätt att vi har transkriberat fyra intervjuer var. Vid analys av 

kvantitativa data har Tomas ansvarat för de uträkningar som gjorts för att söka samband 

mellan olika variabler, medan Lisa beskrivit resultatet av detta i text och diagram. 

 

  



 

 

Innehåll 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte ................................................................................................................................. 2 
1.3 Disposition ....................................................................................................................... 2 

2. Förskoleklassen och dess uppdrag ......................................................................................... 4 

3. Teoretisk ansats ...................................................................................................................... 5 

4. Forskningsbakgrund ............................................................................................................... 6 
4.1 Avgränsning av forskningsområde ................................................................................... 6 
4.2 Barns olika språkliga förutsättningar ............................................................................... 6 

4.2.1 Social och språklig mångfald .................................................................................... 6 

4.2.2 Skolspråket – ingens modersmål ............................................................................... 8 
4.3 Språkstimulerande aktiviteter ........................................................................................... 9 

4.3.1 Tal och samtal i klassrummet och hur detta kan verka språkstimulerande ............... 9 

4.3.2 Högläsning som resurs för språkutveckling ............................................................ 11 
4.3.3 Språklig medvetenhet och dess betydelse för språkutveckling ............................... 12 
4.3.4 Leken som resurs för språkutveckling .................................................................... 14 

4.4 Sammanfattning av forskningsbakgrund ........................................................................ 15 

5. Metod ................................................................................................................................... 17 
5.1 Kvantitativ metod ........................................................................................................... 17 

5.2 Kvalitativ metod ............................................................................................................. 18 
5.3 Urval ............................................................................................................................... 18 
5.4 Genomförande ................................................................................................................ 18 

5.4.1 Genomförande av enkätundersökning ..................................................................... 19 
5.4.2 Genomförande av kvalitativa intervjuer .................................................................. 19 

5.5 Analys av data ................................................................................................................ 20 
5.5.1 Analys av kvantitativa data ..................................................................................... 20 

5.5.2 Analys av kvalitativa data ....................................................................................... 20 
5.6 Metodkritik ..................................................................................................................... 21 

5.6.1 Kritik mot flermetodsforskning ............................................................................... 21 
5.6.2 Kritik mot kvantitativ forskning .............................................................................. 21 

5.6.3 Kritik mot kvalitativ forskning ................................................................................ 21 
5.7 Etiska aspekter ................................................................................................................ 22 

6. Resultat och analys av kvantitativ undersökning ................................................................. 23 
6.1 Presentation av respondenter i den kvantitativa undersökningen .................................. 23 

6.2 Arbete med tal och samtal i klassrummet ...................................................................... 23 
6.2.1 Öppna frågor i hel- eller halvklass .......................................................................... 23 
6.2.2 Smågruppssamtal .................................................................................................... 24 

6.2.3 Muntliga presentationer ........................................................................................... 25 
6.3 Arbete med högläsning ................................................................................................... 25 

6.3.1 Högläsning .............................................................................................................. 25 
6.3.2 Förklaring av ord och begrepp i samband med högläsning .................................... 26 
6.3.3 Samtal kring högläsningsbokens innehåll och handling ......................................... 27 

6.4 Arbete med språklig medvetenhet .................................................................................. 28 
6.5 Arbete med leken som resurs för språkutveckling ......................................................... 29 

6.5.1 Samtala med barnen i syfte att utveckla leken ........................................................ 29 

6.5.2 Ta fram material i syfte att utveckla leken .............................................................. 30 



 

 

6.5.3 Är med och leker ..................................................................................................... 30 

6.6 Hur typ av lärarexamen korrelerar mot svar om språkstimulerande aktiviteter ............. 31 
6.7 Sammanfattning av resultat och analys av kvantitativ undersökning ............................ 34 

7. Resultat och analys av kvalitativ undersökning ................................................................... 35 

7.1 Presentation av informanter i den kvalitativa undersökningen ...................................... 35 
7.2 Arbete med tal och samtal i klassrummet ...................................................................... 36 

7.2.1 Öppna frågor ........................................................................................................... 36 
7.2.2 Smågruppssamtal .................................................................................................... 36 
7.2.3 Muntliga presentationer ........................................................................................... 37 

7.3 Arbete med högläsning ................................................................................................... 38 
7.4 Arbete med språklig medvetenhet .................................................................................. 39 
7.5 Arbete med leken som resurs för språkutveckling ......................................................... 41 
7.6 Sammanfattning av resultat och analys av kvalitativ undersökning .............................. 42 

8. Diskussion ............................................................................................................................ 44 
8.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 44 
8.2 Resultat- och analysdiskussion ....................................................................................... 45 

8.3 Slutsats ........................................................................................................................... 49 
8.4 Slutord ............................................................................................................................ 50 

Referenser ................................................................................................................................. 51 

Bilaga 1. Enkätundersökning ................................................................................................... 55 

Bilaga 2. Intervjuguide ............................................................................................................. 62 

Bilaga 3. Förfrågan om medverkan i enkätundersökning ........................................................ 63 

Bilaga 4. Förfrågan om medverkan i intervju .......................................................................... 64 

 

 

 



 

1 

 

1. Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrund till varför det är relevant med språkstimulerande undervisning 

och varför förskoleklassen är ett intressant studieobjekt gällande detta. Vidare beskrivs 

studiens syfte och forskningsfrågor samt hur texten är disponerad. 

 

1.1 Bakgrund 
Den svenska grundskolan är obligatorisk för alla barn som är bosatta i landet (Skollagen 

2010:800). Här byggs relationer över sociala, kulturella och språkliga gränser och här läggs 

grunden till den kunskap och det lärande som i framtiden kommer att bidra till hur vårt 

gemensamma samhälle formas och utvecklas. Vad samhället anser att denna grund bör bestå 

av återspeglas i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). 

Här framgår till exempel överst på listan över skolans övergripande kunskapsmål att ”[s]kolan 

ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket 

i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket 2015:13). Att språkkunskaper 

placeras överst på denna lista är troligtvis ingen tillfällighet. Språket är människans främsta 

redskap att använda för tänkande, lärande och kommunikation (Brogren & Isaksson 2015). 

Språk- och kunskapsutveckling är således nära förknippade och denna samhörighet kan med 

ett sociokulturellt perspektiv beskrivas som att kunskapande sker genom olika former av 

språkanvändning, varpå språket utvecklas i samband med kunskapandet (Palmér 2010). 

Sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling uppmärksammas vidare i Lgr11:s avsnitt 

om skolans värdegrund där det framgår att ”[s]pråk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket 

2015:9). 

 

Att språk- och kunskapsutveckling hänger ihop uppmärksammas i den här uppsatsen på så vis 

att fokus riktas mot språket och på hur detta kan stimuleras på ett sätt som gör att det kan 

användas som ett redskap för lärande. Att ha god språkförmåga innebär att kunna lyssna och 

samtala, men även att kunna läsa och skriva på ett passande sätt inom ramen för skolans 

undervisning (Brogren & Isaksson 2015). Vissa delar av språkförmågan, såsom uttal och 

grundläggande grammatik, utvecklas redan i förskoleålder. Andra delar, såsom ordförråd, är i 

ständig utveckling och en rimlig förklaring av språkutvecklingen är att den är en ständigt 

pågående process (Strömqvist 2003). När barn vid sex års ålder börjar i förskoleklass 

förväntas de ha ett grundläggande språk och behärska ett konkret och enkelt vardagsspråk 

(Rikshandboken barnhälsovård 2011). Under skoltiden är sedan tanken att elevens språk ska 

utvecklas från att till stor del vara begränsat till det som är här och nu till att även innefatta det 

som är där och då. Detta innebär bland annat att eleven förväntas utveckla förmåga att 

använda ett språkregister som är knutet till ett visst kunskapsområde och kunna ge uttryck för 

abstrakta tankegångar (Gibbons 2006).  

 

Ju högre upp elever kommer i skolans årskurser desto högre språkliga krav möter de. Till 

exempel framgår som ett av kunskapskraven för godtagbara kunskaper i årskurs tre att 

”[e]leven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer 

och framföra egna åsikter” (Skolverket 2015:228). I årskurs sex har kravet ökat och för att 

erhålla betyg E ska eleven visa att hen ”kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa 

frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet” 

(Skolverket 2015:229). I årskurs nio har kravet för godkänt betyg ökat ytterligare och för att 

erhålla betyg E ska eleven visa att hen ”kan samtala om och diskutera varierande ämnen 
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genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument 

på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt” (Skolverket 2015:231).  

 

I och med att språkkraven gradvis ökar genom utbildningen är det angeläget att lärare i de 

tidiga skolåren tar ansvar för att elevers språkutveckling stimuleras på ett sätt som gör att alla 

ges möjlighet att utveckla de språkliga färdigheter som krävs i utbildningen (Wedin 2009). 

Med utgångspunkt i att språket fungerar som verktyg för lärande, finns vidare anledning att 

likt Stehagen (2014) påstå att ett bristande språk försvårar för elever att utveckla och bearbeta 

nya kunskaper. Att samtliga lärare ser elevers språkutveckling som sitt ansvar är således en 

förutsättning för att alla elever ska ges möjlighet att nå framgång i skolarbetet (Brogren & 

Isaksson 2015). 

 
I den här studien riktas fokus mot språkstimulerande undervisning i förskoleklass. Valet av 

studieområde kommer av nyfikenhet på vad lärare med olika lärarexamen i en skolform utan 

tydliga riktlinjer väljer att lyfta fram och fokusera på gällande något så viktigt som 

språkstimulerande undervisning. I förskoleklass har både lärare med förskollärarexamen och 

lärare med grundlärarexamen behörighet att undervisa, och medan grundskolan har tydliga 

riktlinjer i form av nationella kursplaner, är innehåll och arbetssätt i förskoleklass i stor 

utsträckning upp till enskilda lärare och skolor att besluta om. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra i vilken utsträckning och på vilket sätt lärare i 

förskoleklass beskriver att de i sin undervisning arbetar med olika språkstimulerande 

aktiviteter, samt hur de motiverar sitt arbetssätt. I detta ingår vidare att undersöka om det går 

att urskilja mönster som pekar på att typ av lärarexamen påverkar i vilken utsträckning lärare i 

förskoleklass arbetar med olika språkstimulerande aktiviteter. 

 

Med detta syfte som grund har följande forskningsfrågor formulerats: 

  

1. I vilken utsträckning beskriver lärare i förskoleklass att de i sin undervisning arbetar 

med olika språkstimulerande aktiviteter? Hur påverkas detta av lärarens typ av 

lärarexamen? 

 

2. Hur beskriver lärare i förskoleklass sitt arbete med olika språkstimulerande aktiviteter 

och hur motiverar de sitt arbetssätt? 

 
 

1.3 Disposition 
I kapitel två, Förskoleklassen och dess uppdrag, beskrivs förskoleklassen som skolform och 

hur det pedagogiska uppdraget i förskoleklassen ser ut. 

 

I kapitel tre, Teoretisk ansats, beskrivs vilken teoretisk ansats uppsatsen faller inom och hur 

detta är synligt i studien.  

 

I kapitel fyra, Forskningsbakgrund, beskrivs avgränsning av forskningsområdet. Vidare 

framgår en närmare beskrivning av de utvalda forskningsområdena Barns olika språkliga 

förutsättningar och Språkstimulerande aktiviteter, och hur dessa på olika sätt är relevanta i 

språkstimulerande undervisning.  
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I kapitel fem, Metod, beskrivs vilka forskningsmetoder som används i studien och varför just 

dessa ansetts bäst lämpade för att besvara forskningsfrågorna. Vidare redogörs för urval av 

respondenter och informanter, hur genomförandena har gått till, hur data analyserats, vilken 

kritik som kan riktas mot de metoder som används samt vilka etiska aspekter som tagits i 

beaktande.  

 

I kapitel sex, Resultat och analys av kvantitativ undersökning, beskrivs resultat och analys av 

den kvantitativa undersökningen. Kapitlet inleds med en presentation av respondenterna, 

varefter resultat och analys framgår i följande ordning: Arbete med tal och samtal i 

klassrummet, Arbete med högläsning, Arbete med språklig medvetenhet, Arbete med leken 

som resurs för språkutveckling och Hur typ av lärarexamen korrelerar mot svar om 

språkstimulerande aktiviteter. 

 

I kapitel sju, Resultat och analys av kvalitativ undersökning, beskrivs resultat och analys av 

den kvalitativa undersökningen. Kapitlet inleds med en presentation av informanterna. 

Därefter framgår resultat och analys i följande ordning: Arbete med tal och samtal i 

klassrummet, Arbete med högläsning, Arbete med språklig medvetenhet och Arbete med 

leken som resurs för språkutveckling.  

 

I kapitel åtta, Diskussion, diskuteras studien och dess resultat i följande ordning: 

Metoddiskussion, Resultat- och analysdiskussion, Slutsats och Slutord. 
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2. Förskoleklassen och dess uppdrag 
I detta kapitel beskrivs förskoleklassen som skolform och hur det pedagogiska uppdraget i 

förskoleklassen ser ut. 

 

Förskoleklassen utgör en egen skolform (Skolverket 2014). Alla barn i Sverige ska erbjudas 

plats i förskoleklass det år de fyller sex år. Verksamheten ska som minimum omfatta 525 

timmar under ett läsår och vara avgiftsfri. Förskoleklassen kan antingen vara fristående eller 

kommunal. För de fristående förskoleklasserna kan huvudmannen vara en förening, stiftelse 

eller ett bolag och för de kommunala förskoleklasserna är kommunen huvudman. 

Verksamheten i förskoleklass har skollagen och läroplanen som grund och ska vara likvärdig 

oberoende av huvudman (Skolverket 2016a). Under läsåret 2015/2016 gick nästan 96 % av 

landets sexåringar i förskoleklass och cirka 10,5 % av dessa gick i en fristående verksamhet 

(Skolverket 2016b). 

 

Uppdraget i förskoleklassen går ut på att fungera som en bro mellan förskola och skola i 

vilken eleverna ska förberedas inför skolan genom förskolans fokus på lek. Verksamheten 

består med andra ord av en kombination av förskolans och grundskolans pedagogiska 

förhållningssätt och traditioner (Herrlin, Ackesjö & Frank 2012). 

 

År 2011 infördes en ny skollag och nya läroplaner, vilket bland annat innebar att uppdraget 

för förskoleklassen fick ett eget kapitel i skollagen (Skolverket 2014). I detta kapitel framgår 

att: 

• Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt 

utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.  

• Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (9 kap. 2 § skollagen 2010:800). 

 

Även i Lgr11 inkluderades förskoleklassen och Lgr11 gäller för denna skolform i tillämpliga 

delar. I praktiken innebär det att förskoleklassen omfattas helt av läroplanens första del 

Skolans värdegrund och uppdrag. Den andra delen, Övergripande mål och riktlinjer, kan 

tillämpas i förskoleklass till stora delar. Förskoleklassen omfattas däremot inte alls av 

läroplanens tredje och sista del, Kursplaner, då dessa vänder sig direkt till grundskolan. Men 

som tidigare nämnts beskriver skollagen att förskoleklassen ska stimulera elevers lärande och 

utveckling, vilket innebär att det kan vara bra för lärare i förskoleklass att vara inlästa på 

kursplanernas innehåll (Skolverket 2014). 

 

Vad undervisningen i förskoleklass ska innehålla och hur uppdraget ska utföras behandlar inte 

styrdokumenten. Skolinspektionens rapport Undervisning i förskoleklass (2015) beskriver en 

kvalitetsgranskning av 20 förskoleklasser och visar att elever i förskoleklass sällan möter 

undervisning som planeras, genomförs och följs upp utifrån läroplanens övergripande mål för 

kunskaper. I rapporten beskrivs vidare att anledningen är att styrdokumenten är för otydliga, 

vilket leder till brister i styrningen från huvudman eller rektor angående inriktningen på 

undervisningen. Ansvaret ligger då på den enskilda läraren att utforma innehållet i under-

visningen. Herrlin et al. (2012) uttrycker i detta hänseende att det är upp till enskilda lärare att 

koppla samman läroplanen för förskolan och läroplanen för grundskolan och själva utröna vad 

undervisningen ska innehålla.  
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3. Teoretisk ansats 
I detta kapitel beskrivs vilken teoretisk ansats uppsatsen faller inom och hur detta är synligt i 

studien.  

 

Denna uppsats antar en teoretisk ansats som faller inom det sociokulturella perspektivet, 

vilket är synligt genom att språket framhålls som människans främsta redskap för lärande och 

att detta redskap anses utvecklas i samspel med andra. I ett sociokulturellt perspektiv har 

språket en ytterst central position och utgör det redskap med vilket människan lär sig tänka 

inom ramen för kulturella gemenskaper (Säljö 2000). Lev Vygotskij (1896–1934), som ses 

som den sociokulturella teorins anfader, betonar vikten av interaktion för språkutveckling och 

lyfter fram att det är i samtal med andra som barns språk utvecklas (Håkansson 2014). 

 

Att det finns ett samspel mellan barn och vuxna är i ett sociokulturellt perspektiv vidare av 

central betydelse i barns språkutveckling och kännetecknar Vygotskijs teori om den närmaste 

potentiella utvecklingszonen. Denna zon, beskriver Vygotskij, utgör gränsen mellan två 

utvecklingsnivåer och innefattar sådant som en individ inte riktigt klarar själv, men klarar 

med stöd av någon annan (Lindö 2005).  

 

Att barn ges möjlighet att befinna sig i sin närmaste potentiella utvecklingszon framhåller 

Vygotskij som av vikt för språk- och kunskapsutveckling på så vis att det barnet klarar med 

stöd av någon annan klarar barnet snart själv på egen hand (Lindö 2005). Vygotskij 

argumenterar vidare för att det som utvecklar människans tankar är språket, och att språket 

utvecklas genom samspel med andra (Svensson 2009a).  
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4. Forskningsbakgrund 
I detta kapitel beskrivs det resonemang som lett fram till avgränsning av forskningsområdet. 

Vidare framgår en närmare beskrivning av de utvalda forskningsområdena Barns olika 

språkliga förutsättningar och Språkstimulerande aktiviteter, och hur dessa på olika sätt är 

relevanta för språkstimulerande undervisning. 

 

4.1 Avgränsning av forskningsområde 
För att undersöka hur lärare i förskoleklass arbetar med olika språkstimulerande aktiviteter 

behövs någonting att utgå från. Att bara tala om språkstimulerande aktiviteter riskerar att bli 

för stort. Indirekt kan ju allt som görs i skolan ses som språkstimulerande.  

 

För att urskilja vad som kan vara relevant att använda som utgångspunkt riktades 

uppmärksamheten mot återkommande fokus i forskning om språkstimulerande undervisning. 

Fokus ger då en fingervisning om vad kunniga inom området är någorlunda överens om att 

lyfta fram och betona i samband med språkstimulerande arbete i förskola och skola. Områden 

som framkom som vanligt återkommande var: 

 

 Barns olika språkliga förutsättningar 

 Tal och samtal i klassrummet och hur detta kan verka språkstimulerande 

 Högläsning som resurs för språkutveckling 

 Språklig medvetenhet och dess betydelse för språkutveckling 

 Leken som resurs i språkutveckling 

 

I följande text behandlas dessa områden under huvudrubrikerna Barns olika språkliga 

förutsättningar och Språkstimulerande aktiviteter, med utgångspunkt i hur de inom forskning 

lyfts fram som av vikt för språkstimulerande undervisning. Litteraturen spänner över ett brett 

spektrum inom utbildningsväsendet och är således inte inriktad enbart mot förskoleklass. Det 

finns två anledningar till detta. För det första har det inte gått att finna så mycket forskning 

som direkt handlar om språkstimulerande undervisning i förskoleklass, och för det andra 

bygger språkstimulerande undervisning som omskrivs i forskning överlag på samma principer 

oavsett ålder på den vars språk syftet är att stimulera.  

 

4.2 Barns olika språkliga förutsättningar 
Det finns flera anledningar till att barn har olika språkliga förutsättningar. I denna uppsats och 

under denna rubrik behandlas hur social och språklig mångfald påverkar att barn då de 

kommer till förskola och skola har olika språkliga förutsättningar. Vidare behandlas 

distinktionen mellan vardagsspråk och skolspråk och hur skillnaden mellan språken påverkar 

barns språkliga förutsättningar i skolan. 

4.2.1 Social och språklig mångfald 

Sverige är ett land som kännetecknas av social, språklig och kulturell heterogenitet. Barn här 

lever således i olika kulturella och sociala miljöer med ett eller flera språk, vilket innebär att 

förutsättningarna för språkutvecklingen ser olika ut. En del barn växer upp i en språklig miljö 

som i mångt och mycket påminner om det språk de möter i förskola och skola, medan andra 

barn först i förskola och skola möter det språk som används här. En del barn har svenska som 

modersmål, medan andra barn har svenska som ett andraspråk (Bjar & Liberg 2003).  
 

Foy & Mann (2003) har intresserat sig för hur social språkmiljö i enspråkiga hemmiljöer 

påverkar barns språkförmåga. I detta hänseende har de studerat språkmiljön i 40 enspråkiga 
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fyra–sexåringars hemmiljö i ett medelklassamhälle i södra Kalifornien, USA. I studien fick 

föräldrarna till barnen svara på en enkät med frågor om hur språkmiljön i hemmet såg ut, 

vilket sedan jämfördes med ett språktest som genomfördes på barnen. Enkätfrågorna handlade 

om hur barnen aktivt involverades i olika former av läserfarenheter i sitt hem. I resultatet 

framgår att de barn som i sin hemmiljö fick rikligt med erfarenheter av olika former av 

skriven text visade signifikant högre språkförmåga vad gäller bokstavskunskap, identifiering 

av språkljud och ordförråd än de barn som i sin hemmiljö fick få erfarenheter av skriven text 

(Foy & Mann 2003).  

 

Liksom Foy & Mann (2003) konstaterar Andrews, Ralston & Schlahts (2001) att barns 

språkförmåga påverkas av språkmiljön i hemmet och att detta får konsekvenser för framtida 

skolframgång. De har med stöd i tidigare forskning om barns språkutveckling utformat ett 

program i syfte att stärka en specifik grupp förskolebarn vars språkförmåga uppfattades som 

bristfällig. Samtliga barn som ingick i programmet kom från ett socialt utsatt område i norra 

Illinois, USA. Det program som utformades bestod av två olika insatser som rörde den 

pedagogiska verksamheten i förskolan samt handledning till barnens föräldrar i hur de kunde 

gå till väga för att stimulera sina barns språkutveckling. I utvärderingen av de insatser som 

genomförts framgick att programmet gett positiva effekter. Barnen hade utvecklats språkligt 

på så vis att de visade förmåga att ge detaljerade och tydliga beskrivningar och fick vidare fler 

erfarenheter av språkutvecklande samtal och aktiviteter i hemmet (Andrews et al. 2001).  

 

Barn med annat modersmål än svenska är en särskild grupp vars språkutveckling och 

språkliga förutsättningar många forskare riktat sitt fokus mot att studera. Som begrepp 

används i detta hänseende ofta flerspråkighet, vilket syftar till förmågan att kunna minst två 

språk (Löthagen, Lundenmark & Modigh 2008). Trots denna gemensamma benämning är de 

flerspråkiga eleverna i skolan en heterogen grupp som skiljer sig mycket från varandra i fråga 

om ålder, ursprungsland, hur länge de har varit i det nya landet, språkerfarenheter och 

skolbakgrund etcetera. Inom gruppen finns det emellertid mycket i skolsituationen som kan 

vara gemensamt. För många flerspråkiga elever innebär det till exempel en dubbel utmaning 

att både lära sig ett nytt språk och samtidigt använda det nya språket som ett verktyg för 

lärande (Löthagen et al. 2008). 

 

Collier (1987) har med fokus på kunskapsutveckling på ett andraspråk studerat relationen 

mellan ankomstålder och andraspråkslärande. Studien har genomförts i USA och i sin 

undersökning har Collier samlat dokumentation som gjorts kring 1548 andraspråkselevers 

lärande och kunskapsutveckling i skolan. Med utgångspunkt i detta har Collier synliggjort 

relationen mellan barns ankomstålder och hur lång tid det tar att tillägna sig ett nytt språk i 

nivå med att det kan användas som instrument för kunskapande i skolan. Hyltenstam 

(2007:51) har sammanfattat och förenklat Colliers resultat i följande uppställning: 
 

Ankomstålder Tidsåtgång 

5–7 år 3–8 år 

8–11 år 2–5 år 

12–15 år 6–8 år 

 

I denna uppställning framgår att det är tidskrävande att lära sig ett nytt språk oavsett vilken 

ålder man är i, men att den mest gynnsamma åldern för detta är i åtta–elvaårsåldern. 

Hyltenstams analys av detta är att barn i denna ålder ligger på en kognitiv utvecklingsnivå 

som är något högre än hos yngre barn vilket underlättar i utvecklingen av det nya språkets 

uppbyggnad, samtidigt som språkkraven i de tidigare skolåren är måttliga (Hyltenstam 2007). 
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Ytterligare en anledning kan vara att barn i denna ålder har utvecklat vissa språkliga förmågor 

på sitt modersmål, som till exempel att läsa och skriva, vilka de sedan kan överföra till sitt 

andraspråk (Löthagen et al. 2008). Det finns dock en risk att flerspråkiga elever halkar efter 

då språkkraven ökar och Hyltenstam poängterar att flerspråkiga elever behöver särskilt stöd 

för att deras språkutveckling ska leda till att de kan använda båda sina språk som effektiva 

instrument för lärande (Hyltenstam 2007). Löthagen et al. (2008) resonerar på liknande sätt 

och argumenterar för att flerspråkiga elever är i stort behov av språkutvecklande undervisning 

och att denna form av undervisning bör ges under hela skoldagen och således inkluderas i alla 

skolans ämnen. Vidare visar såväl svensk som internationell forskning att det finns tydliga 

belägg för att flerspråkiga elevers språkutveckling gynnas av undervisning på modersmålet 

och av språkligt anpassad andraspråksundervisning (Löthagen et al. 2008). 

 

Att flerspråkiga elevers språkutveckling gynnas av modersmålsundervisning är något Hills 

studie (1995) visar exempel på. I denna studie har Hill studerat 42 elever med utländsk 

bakgrund under deras första år på gymnasiet, i syfte att bland annat undersöka samband 

mellan modersmålsundervisning och språkutveckling. Samtliga elever som ingick i studien 

har vuxit upp i olika förorter till Göteborg och påbörjat modersmålsundervisning under sin tid 

i förskolan. Under följande skolår har emellertid eleverna deltagit olika mycket i denna form 

av undervisning, varför omfattningen av deltagandet kan ses i relation till såväl 

språkutveckling som skolframgång. Till exempel visar studien att de elever som utan avbrott 

fått modersmålsundervisning från förskolan till och med gymnasiet ”talar nästan felfri 

svenska utan brytning och med ledigt flyt” (Hill 1995:22), medan de elever som avbrutit sin 

modersmålsundervisning innan årskurs fem visar betydligt lägre språkförmåga i svenska 

språket. Då det gäller skolframgång visar studien att de elever som under hela sin skoltid fått 

modersmålsundervisning har högre medelbetyg än de elever som har svenska som 

modersmål, medan de elever som avbrutit sin modersmålsundervisning har lägre medelbetyg 

än de elever som har svenska som modersmål (Hill 1995). 

4.2.2 Skolspråket – ingens modersmål 

Som framgår under föregående rubrik, Social och språklig mångfald, finns en distinktion 

mellan det språk barn har med sig in i skolan och således är vana att använda i vardagliga 

sammanhang och det språk som används i skolundervisningen. Dessa olika språk kan 

benämnas som vardagsspråk och skolspråk. Vardagsspråk kännetecknas av att vara muntligt, 

dialogiskt, spontant, konkret och situationsberoende, till skillnad från skolspråk som 

kännetecknas av att vara skriftligt, monologiskt, planerat, abstrakt och situationsoberoende 

(Axelsson 2009). De skillnader som finns mellan vardagsspråk och skolspråk handlar till stor 

del om ordval men också om hur meningar byggs upp och om hur olika språkliga uttryck 

används (Slotte-Lüttge & Forsman 2013).  

 

Skolspråkets svårighetsgrad har en progression som påbörjas i förskolan och sedan följer 

genom hela utbildningssystemet (Stehagen 2014). För alla barn finns det en skillnad mellan 

vardagsspråk och skolspråk, men utvecklingen av det senare beror på vilket språkligt avstånd 

barnet har mellan sitt vardagsspråk och skolspråket (Axelsson 2009). De språkliga 

erfarenheter barn har med sig in i skolsammanhang underlättar eller försvårar således för barn 

att förstå och kunna använda det språk de möter här (Svensson 2009a).  

 

För flerspråkiga elever innebär mötet med skolspråket ofta särskilda utmaningar, eftersom det 

språk de möter i undervisningen inte fungerar som ytterligare ett register på deras modersmål 

– utan som ett ytterligare register på det språk de är i färd att lära sig (Axelsson & Magnusson 
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2012). Det innebär således att det för en del kan handla om att på ett nytt språk lära sig 

vardagsspråk och skolspråk på samma gång (Skolverket 2012). 

 

4.3 Språkstimulerande aktiviteter  
Under denna rubrik behandlas aktiviteter som är återkommande i forskning vad gäller 

språkstimulerande undervisning. 

4.3.1 Tal och samtal i klassrummet och hur detta kan verka språkstimulerande 

Det muntliga språket är den språkform som erövras först och fungerar på så vis som den 

plattform från vilken utveckling av andra språkliga förmågor utgår (Palmér 2010). Riktar man 

intresset mot språkstimulerande undervisning i skolan blir således den muntliga 

kommunikationen i klassrummet av vikt att belysa. Till exempel pekar forskning inom 

andraspråksundervisning på att flerspråkiga elevers framgång i att lära sig sitt andraspråk 

beror på hur samtalen i klassrummet organiseras (Gibbons 2006).  

 

Tal och samtal i klassrummet är emellertid inte helt oproblematiska inslag i skolans 

verksamhet. Forskning visar att i situationer då barn och vuxna delar på talutrymmet tenderar 

vuxna att ta ett betydligt större talutrymme än barn (Brogren & Isaksson 2015). En sådan 

snedfördelning kan ses i relation till hur Magnusson (Skolverket 2008) uttrycker att språket 

utvecklas som bäst då det ges möjlighet att användas i olika situationer. 

 

Med fokus på språkutveckling behandlas nedan tre vanligt förekommande former av 

klassrumskommunikation: lärarledda helklassamtal, muntliga presentationer och smågrupps-

samtal. 
 

Palmér (2010) delar in lärarledda helklassamtal i två huvudgrupper: traditionella 

helklassamtal och dialogiska helklassamtal. Till traditionella helklassamtal hör den 

klassrumskommunikation som bygger på att läraren initierar ett samtal (ofta med en fråga), 

varpå elever ger respons och läraren återkopplar. Sådan form av klassrumskommunikation är 

mycket välstuderad och går under benämning IRF (I=Initiation, R=Response, F=Feedback) 

(se t.ex. Palmér 2010 och Gibbons 2006). Ur ett språkstimulerande perspektiv föreligger det 

flera begränsningar inom denna form av samtalsstruktur. Begränsningarna kan gälla att 

elevers talutrymme och inflytande över samtalets innehåll är ytterst litet, vilket kan få 

konsekvensen att elever inte ges möjlighet att uttrycka och utveckla vad de tänker och tycker 

(Palmér 2010). Ytterligare en risk är att flerspråkiga elever inte ges tid och möjlighet att rikta 

sitt fokus mot hur de ska formulera det de vill uttrycka (Gibbons 2006). 

 

Nystrand (1997) har genom observationer studerat lärarledda helklassamtal i hundratals olika 

klassrum. Med denna studie som grund argumenterar Nystrand för att det traditionella 

helklassamtalet bör utvecklas mot att innefatta fler dialogiska inslag. Den struktur som 

kännetecknar ett traditionellt helklassamtal kan emellertid behållas, men lärarens frågor bör 

vara öppna på så vis att eleverna ges möjlighet att muntligt utveckla egna tankar och idéer och 

genom sina bidrag forma det gemensamma samtalet (Nystrand 1997).  

 

Nystrands beskrivning av dialogiska helklassamtal kan liknas vid det Palmér (2010) tillskriver 

resonemang. I detta hänseende beskriver Palmér att resonemang är en språklig aktivitet där 

deltagarna bidrar på olika nivåer, alltifrån främst lyssnande till längre och utvecklade 

muntliga bidrag. Palmér uttrycker vidare att detta är ett viktigt språkutvecklande inslag i 

skolans verksamhet då denna form av kommunikation utgör grunden för att lära sig bygga 

upp längre muntliga bidrag, det vill säga monologer – vilket i sig är en förutsättning för att 
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utveckla förmåga att kunna skriva längre sammanhängande texter (Palmér 2010). Att i skolan 

skapa utrymme för resonemang kan vidare ses i relation till det program Andrews et al. 

(2001) utformat i syfte att språkligt stärka förskolebarn med bristande språkförmåga. En av de 

pedagogiska insatser som bidrog till att barnen utvecklades språkligt var nämligen att 

arrangera organiserade samlingar där barnen gavs möjlighet att samtala och diskutera 

(Andrews et al. 2001).  

 

Att utveckling av förmåga att hålla i monologer är av vikt för elevers språkutveckling är något 

som även Wedin (2009) argumenterar för. Wedin har studerat andraspråkselevers möjlighet 

till språkutveckling i skolan och konstaterar att elever, och i synnerhet de med svenska som 

andraspråk, riskerar att inte utveckla förmåga att kunna uttrycka längre tankar i tal och skrift 

om de berövas möjligheten att i skolan möta längre tal på mer komplex nivå. Förmågan att 

själv kunna hålla i en monolog är således nära kopplad till vilka erfarenheter man får av att 

möta andras monologer.  

 

Ett sätt att möta den problematik Wedin (2009) pekar på är att ge elever möjlighet att träna sig 

på att både hålla ordet en längre stund och lyssna på andras tal, i ett arbete med muntliga 

presentationer. Denna aktivitet var vidare något Wedin (2009) såg mycket litet av i sin studie, 

medan Tjernberg i en studie (2011) om framgångsfaktorer vid läs- och skrivlärande lyfter 

fram att muntliga presentationer var en överraskande välstrukturerad och vanligt 

förekommande aktivitet i den skola hon lyfter fram som framgångsrik vad gäller elevers läs- 

och skrivlärande.  

 

Muntliga presentationer skiljer sig från andra samtal på så vis att den som talar inte har 

samma samtalsstöd som i vardaglig kommunikation. Ytterligare skillnader är att den som talar 

ofta måste tala högre och tydligare än i vardaglig kommunikation samt tänka på sitt 

kroppsspråk och på att planera talet så att det som ska kommuniceras når fram till dem som 

lyssnar (Strömquist 1998). Att arbeta med muntliga presentationer kan vidare ses i ljuset av 

hur Strömquist (1998) beskriver att det i språkutvecklingen ingår att utveckla förmåga att 

använda ett mer formellt tal i kommunikation som sker med fler än en person åt gången. Att 

just muntliga presentationer är ett sätt att träna elever på att använda ett mer formellt språk 

bekräftas vidare av Gibbons (2006). Gibbons uttrycker i detta hänseende att det språk som 

används och tränas i ett arbete med muntliga presentationer är mer formellt än det språk som 

används i samtal, men mindre formellt än det skriftspråk eleverna kommer att möta i 

ämnesspecifika skoltexter. Muntliga presentationer kan således fungera som en bro mellan det 

mer informella talspråket och det mer officiella ämnesspecifika skolspråket (Gibbons 2006).  

 

Ur ett flerspråkighetsperspektiv har muntliga presentationer framkommit som en aktivitet som 

särskilt gynnar flerspråkiga elevers lärande i skolan (Skolverket 2012). I flerspråkiga elevers 

arbete med muntliga presentationer lyfter emellertid Gibbons fram att det kan vara relevant att 

arbeta med vad hon kallar lärarstödda redovisningar. I denna form av muntliga presentationer 

intar läraren en högst stöttande roll och går in för att språkligt guida eleven genom talet och 

hjälpa till att förtydliga det eleven vill uttrycka (Gibbons 2006). 

 

Ett annat sätt att främja elevers språkutveckling i klassrumskommunikationen är att arbeta 

med smågruppssamtal. I smågruppssamtal ges elever möjlighet att mötas i samtal där det 

gemensamma tänkandet har en central position. Här tränas i hög grad elevernas 

samarbetsförmåga – vilket till viss del är en språklig förmåga (Palmér 2010). Mercer & 

Littleton (2007) har utformat ett undervisningsprogram som syftar till att såväl stötta barn att 

lära sig samtala i mindre grupper som att skapa tillfällen att tala för att lära. I programmet ges 
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elever i helklass undervisning i hur språket kan användas som ett redskap för lärande varpå 

eleverna delas in i mindre grupper för att träna och utveckla de förmågor som efterfrågas.  

 

För att bedöma undervisningsprogrammets effektivitet har Mercer & Littleton låtit elever i 

olika skolår genomgå programmet och i samband med detta studerat elevernas språkliga 

utveckling. I resultatet framgår att de elever som var i åldersgruppen sex till sju år och som 

innan programmet inte deltog muntligt i gruppsamtal successivt började med detta under 

arbetets gång. Vidare framgår att elever i denna åldersgrupp ökade sin användning av ord som 

associeras till det språk som används i undersökande samtal, det vill säga samtal där samtliga 

deltagare är aktivt engagerade i att på ett kritiskt men konstruktivt sätt förhålla sig till 

varandras idéer i sökandet efter ett gemensamt ställningstagande (Mercer & Littleton 2007). 

 

Att smågruppsamtal kan främja enskilda elevers språkutveckling visar även Gibbons (2006) 

som i ett konkret exempel lyfter fram hur gruppsamtal kan främja flerspråkiga elevers rörelse 

mellan vardagsspråk och skolspråk. I detta exempel ska en grupp elever, där alla förutom en 

behöver stöd med sitt andraspråk, förbereda en presentation av experiment de utfört under 

sina fysiklektioner. I beskrivningen av exemplet framgår elevernas diskussion om hur de ska 

lägga upp sin presentation. I denna diskussion blir det tydligt hur elevernas språkliga uttryck 

successivt rör sig från vardagsspråk till skolspråk. De skolspråksrelaterade uttryck eleverna 

vidare kommer överens om att använda i sin presentation är det ingen, förutom möjligtvis en, 

som behärskar på egen hand. Däremot blir detta sätt att uttrycka sig på fullt möjligt med hjälp 

av hela gruppens bidrag (Gibbons 2006). I detta exempel framgår således hur smågrupps-

samtal kan främja enskilda elevers förmåga att röra sig mellan vardagsspråk och skolspråk. 

4.3.2 Högläsning som resurs för språkutveckling  

Att lyssna till högläsning är ett sätt att möta monologiskt språk (Wedin 2009) och vidare en 

aktivitet som ger upplevelser av hur skriftspråket låter och gör det möjligt att möta ett språk 

som inte är bundet till situationen här-och-nu (Lundberg 2007). Genom högläsning i skolan 

ges elever vidare möjlighet att upptäcka språkljud, möta grammatik, lära sig hur berättelser är 

uppbyggda och inte minst möjlighet att möta nya ord som utökar ordförrådet. En 

återkommande procentsats när det gäller just barns ordförråd är nämligen att runt 80 procent 

av detta sägs komma från erfarenheter av skönlitteratur (Brogren & Isaksson 2015).  

 

Ur ett språkstimulerande perspektiv bör barns lyssnande till högläsning inte ses som en passiv 

aktivitet utan snarare tvärtom. Att tillsammans som läsare och lyssnare resonera kring texters 

innehåll anses ha mer positiv inverkan på språkutvecklingen än då den som läser enbart läser 

högt utan att ge utrymme och anledning till samtal om innehållet (se t.ex. Svensson 2009a och 

Lundberg 2007). Ett sätt att göra detta är att som läsare plocka ut specifika ord och begrepp ur 

texten att diskutera kring med lyssnaren. På detta sätt stöttas lyssnaren i att utveckla ett 

medvetet förhållningssätt till ord – vilket stödjer dennes förmåga till begreppsbildning och 

bidrar till att utöka ordförrådet (Frost 2002). 

 

Svensson (2009b) har genomfört en studie där hon bland annat undersökt i vilken utsträckning 

lärare i förskoleklass läser för sina elever. Studien har genomförts med hjälp av 152 

lärarstudenter som under sin fyra veckor långa verksamhetsförlagda utbildning dokumenterat 

hur ofta lärarna läser för sina elever. I resultatet framgår att nästan hälften av studenterna 

uppgett att de näst intill dagligen observerat högläsning för barn i helgrupp, medan 14 % av 

studenterna uppgett att de som högst observerat högläsning i helgrupp en gång i veckan. Vad 

gäller högläsning för mindre grupper hade 5 % av studenterna uppgett att detta var något de 
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observerat dagligen, medan 47 % av studenterna uppgett att de inte observerat någon 

högläsning alls för mindre barngrupper (2009b). 

 

I diskussionen uttrycker Svensson (2009b) oro över att det förekommer relativt lite 

högläsning i förskoleklass och problematiserar kring att skillnaden är stor mellan hur ofta det 

högläses i olika förskoleklasser. Att Svensson konstaterar att det förekommer relativt lite 

högläsning i förskoleklassen kan vidare ses i relation till hur Andrews et al.:s (2001) studie 

visar att högläsning var en bidragande faktor bakom ökad språkförmåga hos förskolebarn med 

brister i språket. 

4.3.3 Språklig medvetenhet och dess betydelse för språkutveckling 

Språklig medvetenhet är en term som innebär förmåga att rikta sin uppmärksamhet mot det 

egna språket och reflektera över hur det låter och hur det är uppbyggt av ord och meningar 

(Lundberg 2007). Att vara språkligt medveten är således ett uttryck för att ha kommit till 

insikt om att språket såväl som ett innehåll också har en formsida (Magnusson & Nauclér 

1993).  

 

När man talar om språklig medvetenhet kan man göra det på språkets alla delar där: 

 

 Fonologisk medvetenhet gäller medvetenhet om språkljuden. 

 Morfologisk medvetenhet gäller medvetenhet om orddelar, ord och hur de kan 

förändras. 

 Syntaktisk medvetenhet gäller medvetenhet om hur fraser och satser byggs upp. 

 Semantisk medvetenhet gäller medvetenhet om ords och satsers betydelse. 

 Pragmatisk medvetenhet gäller medvetenhet om hur språket används i olika situationer 

(Svensson 2009a:89). 

En stor del av den forskning som gjorts angående språklig medvetenhet har emellertid handlat 

om fonologisk medvetenhet och kommer från en kognitiv psykologisk inriktning (Skoog 

2012). Då man talar om fonologisk medvetenhet sker detta ofta i samband med läsning och 

det tycks vara så att graden av fonologisk medvetenhet och graden av läsförmåga hänger ihop. 

Det råder dock delade meningar om hur detta samband ser ut och om fonologisk medvetenhet 

är en förutsättning för att lära sig att läsa eller om den mer är ett resultat av läsning 

(Magnusson & Nauclér 1993). Liberg (2006) intar i denna diskussion en mellanväg och 

argumenterar för att en viss nivå av fonologisk medvetenhet gör det lättare för barn att lära sig 

läsa och skriva, men att utveckling av fonologisk medvetenhet också underlättas av läs- och 

skrivlärande. Hagtvet (2006) resonerar på liknande sätt och beskriver att låg fonologisk 

medvetenhet hos barn kan orsaka en mödosam läs- och skrivinlärning men att detta emellertid 

inte ska ses som ett argument för att läs- och skrivinlärning behöver föregås av undervisning i 

språklig medvetenhet. Istället beskriver Hagtvet (2006) att fonologisk medvetenhet utvecklas 

medan barn lär sig läsa och skriva. 

 

Bryant, Bradley, McClean & Crossland (1989) har med fokus på förskolebarn studerat 

samband mellan deltagande i rim och ramsor, utveckling av fonologisk medvetenhet och 

läsinlärning. I studien ingick 64 barn och i resultatet framgår att de barn som vid tre års ålder 

hängde med bäst i de ramsor de sjungit tillsammans i barngruppen var de som vid fyra års 

ålder var bäst på att rimma och senare vid sex års ålder också var de som hade lättast för att 

lära sig läsa. Bryant et al. (1989) tolkar detta som att små barns deltagande i ramsor 

underlättar tidig fonologisk medvetenhet, vilket i sin tur gynnar läsinlärningen (Bryant et al. 

1989).  
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Då det gäller koppling mellan fonologisk medvetenhet och läsinlärning har även Lie (1991) 

genomfört en studie med detta fokus. I denna studie ingick 200 elever som följdes under sitt 

första och andra skolår. I resultatet framgår att de elever som fått träning i fonologisk 

medvetenhet i större utsträckning än de elever som inte fått denna träning utvecklade förmåga 

att läsa och stava (Lie 1991). Även Ryder, Tunmer & Greaney (2008) har studerat sambandet 

mellan fonologisk medvetenhet och läsinlärning men här till skillnad från föregående forskare 

haft fokus på elever som har svårt att lära sig läsa. I denna studie ingick 24 barn i sex- och 

sjuårsåldern som alla hade svårt att lära sig läsa. Hälften av dessa elever fick specifik 

undervisning i fonologisk medvetenhet medan den andra hälften fungerade som 

kontrollgrupp. I resultatet framgår att de elever som fått undervisning i fonologisk 

medvetenhet visade större framgång i bland annat läsning och ordigenkänning än de elever 

som ingått i kontrollgruppen. Denna positiva effekt av undervisningen kvarstod även efter två 

år och var bland annat synlig på så vis att de elever som fått undervisning i fonologisk 

medvetenhet uppskattningsvis låg cirka nio månader före de elever som ingått i 

kontrollgruppen vad gäller läsförmåga (Ryder et al. 2008). 

 

En gemensam aspekt av dessa studier är att de visar att det finns en koppling mellan 

fonologisk medvetenhet och läsinlärning. Denna koppling är emellertid mer av den mellanväg 

som Liberg (2006) och Hagtvet (2006) argumenterar för än exempel på att fonologisk 

medvetenhet antingen är en förutsättning för läsinlärning eller ett resultat av läsning. Inte i 

någon av studierna visade sig alltså fonologisk medvetenhet vara avgörande för att eleverna 

skulle lära sig att läsa, däremot visar de hur fonologisk medvetenhet underlättar för elever att 

lära sig läsa. En annan gemensam aspekt av studierna är att de i ansatser att ge barn goda 

förutsättningar för underlättad läsinlärning organiserar lärandet utifrån modellen inifrån och 

ut. Barnen börjar således med att fokusera på fonemiska läten, vilket utgör språkets minsta 

byggstenar, för att senare rikta fokus mot texter i sin helhet. Huruvida denna väg är den rätta 

att gå råder emellertid delade meningar om. 

 

Lindö (2005) har studerat den pedagogiska verksamheten på Manhattan New School under en 

tioårsperiod. I denna skola genomsyras undervisningen av en helspråkssyn, vilket ”innebär att 

man börjar med helheten (textens innebörd), letar efter hela ord som man känner igen som 

ordbilder och sedan efter delar av ord (stavelser) för att slutligen försöka känna igen de 

enstaka bokstäverna (grafemen)” (Lindö 2005:160). I ett arbete med helspråk utgår arbetet 

från att barnen går igenom särskilda utvecklingsstadier. Det första stadiet benämns som 

lekläsande och här ligger fokus på att barn ska finna glädje i att läsa berättelser tillsammans 

med andra och ges möjlighet att känna delaktighet i en läsgemenskap. Nästa stadium benämns 

som helordsläsande/-skrivande och innebär att barnet börjar känna igen vissa ord och 

ordbilder. Fonologiska fasen är benämningen på följande stadium som innebär att barnet 

upptäcker bokstavskombinationer eller delar av ord och börjar se relationen mellan specifika 

ljud och bokstäver. Det sista stadiet benämns som det ortografiska stadiet och innebär att 

barnet utforskar varje bokstavsljud och riktar sitt intresse mot hur ord stavas och kan böjas på 

olika sätt. En lärare på den skola Lindö studerat uttrycker att den helspråkssyn de har i 

undervisningen inte innebär att de helt uteslutit identifiering av språkljud, men att de 

sammanhang i vilka texter ingår samt hur texters innehåll intresserar eleverna ges ett större 

utrymme (Lindö 2005). 

 

Purcell-Gates, McIntyre & Freppon (1995) har studerat data från tre tidigare studier i syfte att 

undersöka huruvida barn som kommer till skolan med få läserfarenheter kan ta igen detta 

under sitt första skolår. I resultatet framgår att detta är fullt möjligt och att barn som kommer 
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till skolan med relativt få kunskaper om skriven text särskilt gynnas av att delta i undervisning 

som präglas av helspråkssyn. De barn som fått helspråksundervisning hade nämligen i större 

utsträckning än de barn som fått annan läsundervisning utvecklat kunskaper om språkliga 

funktioner och skriftligt berättande. I Purcell-Gates et al.:s analys av sitt resultat framgår att 

en möjlig anledning till de positiva effekter av helspråksundervisning som studien visar, är att 

erfarenheter av helspråksundervisning kan liknas vid erfarenheter av läsning i hemmiljön 

(Purcell-Gates et al. 1995).  

 

Liknande resultat som framgår i Purcell-Gates et al.:s  (1995) studie visar ytterligare en studie 

som Freppon & McIntyre (1997) genomfört. I denna studie har de undersökt barns 

användning av lässtrategier på två kommunala förortsskolor och jämfört barn som fått 

läsundervisning som präglats av isolerad färdighetsträning med barn som fått läsundervisning 

som präglats av helspråkssyn. I resultatet framgår att de barn som fått läsundervisning som 

präglats av helspråkssyn i större utsträckning än de barn som fått isolerad färdighetsträning 

aktivt använde lässtrategier. Vidare framgår att de barn som fått helspråksundervisning visade 

särskild förmåga att såväl korrigera sig själva i läsningen som finna själva läsningen som en 

belöning för det arbete det innebar att läsa. Freppon & McIntyre ser detta som ett tecken på att 

de barn som fått helspråksundervisning ”become real readers” (1997:38). 

4.3.4 Leken som resurs för språkutveckling 

I förskoleklassen ska verksamheten genomsyras av lek (Brogren & Isaksson 2014). Att 

definiera lek är emellertid inte helt enkelt, däremot är det möjligt att lyfta fram vad som tycks 

karaktärisera den. Exempel på sådant är att ”lek är handlingar som uppstår i en social kontext, 

och som är lösryckta från verklighetens sammanhang” (Lillemyr 2013:222). Lek som sker på 

barns initiativ och som blir till och utvecklas under lekens gång kan kallas fri lek, medan lek 

som initieras av lärare kan kallas styrd lek (Lindö 2002).  

 

Genom att barn engagerar sig i olika lekar stimuleras kroppens alla sinnen, samtidigt som den 

sociala och fysiska miljön undersöks och utforskas. De upplevelser som detta ger är nära 

förknippade med språket och många forskare lyfter fram lekens betydelse för 

språkutvecklingen (Lindö 2002). Den form av lek som inom forskning framträder som särskilt 

språkstimulerande är rolleken. Klepstad Faerevaag (2005) beskriver att språket i rolleken är 

det verktyg som möjliggör för lekens deltagare att förstå varandra och att detta således 

synliggör språket som betydelsefullt för det sociala samspelet. Brogren & Isaksson (2014) 

tillför detta resonemang en beskrivning av hur barn i rollekar använder ett språk som de 

anpassar till den roll de för tillfället innehar – och att leken på så vis utökar och nyanserar 

barns ordförråd. Att engagera sig i rollekar är emellertid inte självklart för alla barn. 

Smilansky (1990) uttrycker i detta hänseende att nyckeln till att utveckla förmåga att leka 

rollekar ligger i närvarande lärare som möjliggör för barn att erfara konkreta händelser, visar 

hur man lekar rollekar och vid behov stöttar med frågor under lekens gång. 

 

Att lärare har en viktig roll i barns lek och att vuxnas engagemang i leken kan främja barns 

språkutveckling är vidare något som många inom fältet är överens om. Andreasson & Allard 

(2015) beskriver att närvarande pedagoger genom engagemang och nyfikna frågor utvecklar 

barns lek och att detta i sin tur stimulerar språkutvecklingen. Hagtvet (2004) resonerar på 

liknande sätt och uttrycker att lärare som engagerar sig i leken på barns villkor kan berika 

leken ur ett språkutvecklande perspektiv. Som exempel på detta framgår att det i leken finns 

möjlighet för lärare att inspirera barn till att experimentera med skriftspråkliga aktiviteter. Att 

detta experimenterande sker på lekens kravlösa premisser medför vidare att risken att 

misslyckas i sitt första skrivande är liten – medan chansen till ökad självtillit och nyfikenhet 
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på skriftspråket är desto större (Hagtvet 2004). Bergström (2006) gör vidare en tydlig 

sammanfattning av de tankegångar som finns inom forskning kring lärares roll i barns lekande 

och uttrycker att lärare är skyldiga att ge leken utrymme i verksamheten, men att detta inte 

räcker då lärare också måste skapa förutsättningar som möjliggör såväl för leken som för 

barns tankegångar att utvecklas. 

 

Att som lärare aktivt kombinera lek och lärande har emellertid visat sig inte vara en helt 

oproblematisk uppgift. Det ger Skoogs studie (2012) exempel på. I denna studie har Skoog 

studerat skriftspråkande i förskoleklass och årskurs ett och i resultatet framgår att det i de 

verksamheter som ingått i studien råder tämligen påtagliga begränsningar i hur lärarna 

använder leken som ett språkutvecklande verktyg. Detta är synligt på så vis att den lek lärarna 

aktivt engagerar sig i och använder som ett språkutvecklande verktyg är lärarstyrda språklekar 

som har som syfte att stimulera barnens språkliga medvetenhet. I barnens fria lek såg 

emellertid Skoog inga exempel på situationer där lärarna aktivt gick in för att stimulera 

barnens språkutveckling genom att till exempel skapa förutsättningar för eleverna att i leken 

utforska och experimentera med olika skriftspråkssymboler (Skoog 2012). 

 

I Skoogs studie synliggörs således att lärare inte tar vara på den språkutvecklande potential 

som finns i barns fria lek. Detta är emellertid inte det enda sätt på vilket relationen mellan lek 

och lärande kan vara problematiskt i skolan.  

 

Herrlin et al. (2012) har intervjuat över 200 sexåringar i 25 olika klasser med fokus på hur 

barnen beskriver lek och lärande i förskoleklassen. I resultatet framgår att de barn som 

intervjuats har såväl skilda förväntningar på verksamheten som skilda upplevelser av hur 

mycket lek det förekommer i verksamheten. En del barn ger uttryck för att vilja ha mer lek, 

medan andra tvärtom upplever att det är för mycket lek och hellre skulle vilja lära sig mer än 

vad de uppfattar att de gör. I Herrlin et al.:s diskussion kring detta framgår att det ingår i 

förskoleklassens uppdrag att kombinera lek och lärande, men att resultatet visar att lärare 

behöver synliggöra för barnen vad som ska läras. Att barn inte är medvetna om detta ser 

således Herrlin et al. (2012) som en möjlig förklaring till att några inte uppfattar kopplingen 

mellan lek och lärande och därför efterfrågar mer lärande och mindre lek. 
 

4.4 Sammanfattning av forskningsbakgrund 
För att med olika infallsvinklar undersöka hur lärare i förskoleklass arbetar med olika 

språkstimulerande aktiviteter har vi utgått från områden som inom forskning är åter-

kommande vad gäller språkstimulerande undervisning. Dessa områden är: Barns olika 

språkliga förutsättningar, Tal och samtal i klassrummet och hur detta kan verka 

språkstimulerande, Högläsning som resurs för språkutveckling, Språklig medvetenhet och 

dess betydelse för språkutveckling samt Leken som resurs i språkutveckling. 

 

Området Barns olika språkliga förutsättningar fyller funktionen att belysa att alla barn är i 

behov av språkstimulerande undervisning, men att detta behov kan se olika ut vilket gör 

lärarens språkstimulerande uppdrag komplext. Resterande områden fyller funktionen att 

belysa vad som inom forskning framträder som språkstimulerande aktiviteter.  

 

Vad gäller barns olika språkliga förutsättningar visar forskning att barn som kommer från 

språkrika hemmiljöer har kommit längre i sin språkutveckling än barn som kommer från 

mindre språkrika hemmiljöer (Foy & Mann 2003). Det språk barn möter i skolan, skolspråket, 

skiljer sig också från det språk barn är vana att använda i sin vardag, vardagsspråket, där 

skillnaden mellan språken är olika stor för olika barn (Axelsson 2009). Gällande fler-
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språkighet visar forskning att det tar flera år att lära sig ett nytt språk i nivå med att det kan 

användas som instrument för kunskapande i skolundervisningen (Hyltenstam 2007). 

 

Vad gäller språkstimulerande aktiviteter framträder inom forskning att öppna frågor i 

helklassamtal och muntliga presentationer är aktiviteter där elever tränar sig på att bygga upp 

och hålla i monologer. Att utveckla sådan förmåga är vidare en förutsättning för att kunna 

skriva längre sammanhängande texter (Palmér 2010). Ett led i utvecklingen av denna förmåga 

är vidare att möta monologiskt språk, vilket kan göras genom att lyssna på högläsning (Wedin 

2009). 

 

Att lyssna till högläsning är en aktivitet som kan anses språkstimulerande ur flera perspektiv 

(se bl.a. Frost 2002). Högläsning som kompletteras med förklaring av ord och begrepp och 

samtal kring högläsningsbokens innehåll och handling anses emellertid särskilt språk-

stimulerande (se bl.a. Svensson 2009a).  

 

Som framkommit finns det en skillnad mellan vardagsspråk och skolspråk och en aktivitet 

som kan fungera som en brygga mellan dessa är smågruppssamtal (Gibbons 2006). Vad gäller 

sådana samtal pekar forskning på att elevers förmåga att i smågruppssamtal tala för att lära 

kan främjas av riktad undervisning i hur språket och samtalet kan användas som ett redskap 

för kunskapande (Mercer & Littleton 2007). 

 

Aktiviteter som syftar till att utveckla barns språkliga medvetenhet, alltså insikt om att språket 

såväl som ett innehåll också har en formsida (Magnusson & Nauclér 1993), ses ofta som ett 

led i läsinlärningen. Sådana aktiviteter kan antingen organiseras så att språket bearbetas 

inifrån och ut, med början i språkljud, eller utifrån och in, med början i texters betydelser. 

Vad som är mest effektivt råder delade meningar om. Bryant et al. (1989), Lie (1991) och 

Ryder et al. (2007) visar att elevers läsinlärning underlättas av att den föregås av undervisning 

om språkljud, medan Purcell-Gates et al. (1995) och Freppon & McIntyre (1997) visar att 

elevers läsinlärning underlättas av läsundervisning som tar avstamp i texters betydelser. 

 

När det gäller leken som resurs för språkutveckling är en sammanfattning av de tankegångar 

som finns att lärare är skyldiga att ge leken utrymme i verksamheten, men att detta inte räcker 

då lärare också måste skapa förutsättningar som möjliggör såväl för leken som för barns 

tankegångar att utvecklas (Bergström 2006). Andreasson & Allard (2015) beskriver i detta 

hänseende att närvarande lärare genom engagemang och nyfikna frågor utvecklar barns lek 

och att detta i sin tur stimulerar språkutvecklingen. 
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5. Metod 
I denna studie används både en kvantitativ och en kvalitativ metod för insamling av data, 

vilket Bryman (2011) kallar flermetodsforskning. Enligt Bryman (2011) går det att bedriva 

flermetodsforskning på olika sätt och med olika syften, varav ett syfte som framhålls är att ge 

ett mer fullständigt svar på en eller flera av forskningsfrågorna, vilket är fallet i denna studie. 

Hur detta går till beskrivs närmare i följande redogörelse för de olika metoderna. Det ges 

också en redogörelse för urval av respondenter till den kvantitativa undersökningen och av 

informanter till den kvalitativa undersökningen, hur de båda genomförandena har gått till, hur 

kvantitativa respektive kvalitativa data har analyserats, vilken kritik som kan riktas mot de 

metoder som används samt vilka etiska aspekter som tagits i beaktande. Anledningen till att vi 

i kapitlet saxar mellan kvantitativ och kvalitativ metod är att vissa delar, såsom metodkritik 

gentemot flermetodsforskning, inte går att särskilja samt att andra delar, såsom vilka etiska 

aspekter som tagits i beaktande, återkommer i båda undersökningarna och därför annars skulle 

behöva upprepas. 

 

5.1 Kvantitativ metod 
För att undersöka i vilken utsträckning lärare i förskoleklass beskriver att de arbetar med olika 

språkstimulerande aktiviteter och hur detta påverkas av deras typ av lärarexamen används en 

kvantitativ forskningsstrategi. Bryman (2011) skriver att man i sådan forskning vanligtvis 

fokuserar på att mäta förekomsten av olika företeelser genom insamling av numeriska data, 

vilket också är fallet i denna studie.  

 

Som kvantitativ forskningsmetod används i detta hänseende en enkätundersökning (se bilaga 

1). Detta är en form av tvärsnittsundersökning där man samlar data som rör flera olika delar, 

vilka sedan granskas för att hitta mönster (Bryman 2011). Den undersökning vi genomför kan 

vidare liknas vid vad Bryman (2011) kallar webbsurvey, i och med att den finns tillgänglig 

genom en länk på internet.  

 

De data vår enkätundersökning ligger till grund för är dels bakgrundsinformation som rör 

respondenterna, dels information om i vilken utsträckning olika språkstimulerande aktiviteter 

är aktuella i respondenternas undervisning. De bakgrundsfaktorer som undersöks är typ av 

lärarexamen, antal yrkesverksamma år i förskoleklass (eller med sexåringar), om skolan är 

fristående eller kommunal, antal elever i klassen och antal flerspråkiga elever i klassen. Syftet 

med att samla in denna bakgrundsinformation är att kunna skapa oss en bild av 

respondenternas bakgrund, skola och klass. De språkstimulerande aktiviteter enkäten mäter 

förekomsten av är vidare de som i studiens forskningsbakgrund behandlas under rubriken 

Språkstimulerande aktiviteter. 

 

En av de undersökta bakgrundsfaktorerna, respondenternas typ av lärarexamen, valdes sedan 

ut med syfte att undersöka hur denna korrelerar mot respondenternas svar om i vilken 

utsträckning olika språkstimulerande aktiviteter är aktuella i deras undervisning. Att just 

denna bakgrundsfaktor valdes beror på att förskoleklassen som skolform är unik på så vis att 

lärare med helt skilda lärarexamen har behörighet att undervisa här. Det ligger bakom att vi 

uppfattar att den eventuella påverkan detta har på undervisningen är såväl intressant som 

relevant att undersöka. 

 

Alla enkätfrågor om aktiviteter behandlas inte i studiens resultat. Det beror på att studien efter 

hand utvecklats på ett sätt som gjort att några av aktiviteterna inte längre är relevanta för 

studiens syfte. 
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5.2 Kvalitativ metod 
För att undersöka hur lärare i förskoleklass beskriver sin undervisning vad gäller arbetet med 

språkstimulerande aktiviteter och hur de motiverar sitt arbetssätt har vi valt att använda en 

kvalitativ forskningsstrategi. Detta har vi gjort med utgångspunkt i Brymans (2011) 

beskrivning av hur fokus i sådan forskning ligger på informanternas egna perspektiv och att 

det ingår i forskarens uppgift att såväl förstå som synliggöra vad informanterna uppfattar som 

viktigt och betydelsefullt i sammanhanget. 

 

Som datainsamlingsmetod genomförs i detta hänseende kvalitativa intervjuer med åtta lärare i 

förskoleklass. I denna intervjumetod ligger fokus på informanternas tankar, idéer och 

ståndpunkter och det finns en frihet i att anpassa frågor och följdfrågor efter riktningen på 

intervjupersonernas respons (Trost 1997, Kvale & Brinkman 2009, Bryman 2011).  
 

Intervjuerna inleds med bakgrundsfrågor om informanternas typ av lärarexamen, examensår, 

antal yrkesverksamma år i förskoleklass, antal klasser i skolan, om skolan är kommunal eller 

fristående, antal elever i klassen och antalet flerspråkiga elever i klassen. Syftet med detta är 

att få information som visar vilken spridning det finns bland informanterna gällande dessa 

bakgrundsfaktorer. Spridningen är intressant att känna till av den anledningen att om det finns 

stora likheter i de bakgrundsfaktorer vi undersöker, så skulle resultatet kunna vara 

missvisande. 

 

Efter att informanten svarat på bakgrundsfrågor genomförs resterande intervju med stöd av en 

intervjuguide med förutbestämda teman (se bilaga 2). Dessa teman utgörs av de aktiviteter 

som i forskningsbakgrunden till denna studie behandlas under rubriken Språkstimulerande 

aktiviteter. Vid samtliga intervjuer behandlas alla teman och informanterna är fria att på sitt 

eget sätt beskriva sin undervisning med utgångspunkt i dessa. Denna struktur på intervju kan 

liknas vid det Bryman (2011) kallar semistrukturerad intervju. 

I intervjuguiden framgår fler teman än vad som behandlas i studiens resultat. Anledningen till 

detta är att studien efter hand utvecklats på ett sätt som gjort att inte alla temana är relevanta 

för studiens syfte. 

5.3 Urval 
Urval gällande såväl respondenter till den kvantitativa undersökningen som informanter till 

den kvalitativa undersökningen har skett genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Denna 

metod definieras som de urval som utgår från vilka informanter som har erfarenheter som är 

adekvata för studiens syfte och samtidigt finns lättillgängliga (Bryman 2011, Trost 1997). I 

urval till den kvantitativa undersökningen innebar det att skicka en förfrågan om medverkan i 

enkätundersökningen och en länk till denna till en grupp på ett socialt medium på internet för 

pedagoger i förskoleklass. I urval till den kvalitativa undersökningen innebar det att med e-

post skicka förfrågan om att medverka i intervjuer till 11 lärare i förskoleklass i närområdet. 

Urvalskriterier för båda undersökningarna var att deltagarna skulle vara yrkesverksamma i 

förskoleklass och ha någon typ av lärarexamen. 

 

5.4 Genomförande 
Här beskrivs hur enkätundersökningen och de semistrukturerade intervjuerna har genomförts. 
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5.4.1 Genomförande av enkätundersökning 

Enkätundersökningen genomfördes på så sätt att en kort beskrivning av studien (se bilaga 3) 

och en länk till undersökningen lades upp i en sluten grupp för pedagoger i förskoleklass på 

ett socialt medium på internet. I denna grupp fanns 4765 medlemmar. Samtliga deltagare i 

gruppen hade möjlighet att svara på enkätundersökningen, vilken innefattade 18 frågor kring 

språkstimulerande aktiviteter och fem bakgrundsfrågor. Samtliga frågor var flervalsfrågor där 

respondenten svarade genom att markera ett av alternativen. Undersökningen hade ingen 

tidsbegränsning utan respondenterna var fria att i sin egen takt besvara frågorna. 

 

Länken till enkätundersökningen var tillgänglig i 36 timmar och genererade i 253 svar. Av 

dessa togs 14 besvarade enkäter bort från undersökningen. Anledningen till att de togs bort 

var att respondenterna inte haft någon typ av lärarexamen, eller haft mycket låg svarsfrekvens. 

Kvar blev då 239 besvarade enkäter som i denna studie presenteras, analyseras och diskuteras. 

5.4.2 Genomförande av kvalitativa intervjuer 

Samtliga åtta intervjuer genomfördes under en treveckorsperiod. Informanterna visste i stora 

drag vad intervjun skulle handla om då vi i vår förfrågan om medverkan gett information om 

undersökningens syfte (se bilaga 4). Alla intervjuer förlades till respektive informants 

arbetsplats och tog ungefär 40–50 minuter att genomföra. Innan intervjuerna startade beskrev 

vi ytterligare en gång vad studien handlar om och informerade om att informanterna var fria 

både att avbryta intervjun och att avstå från att svara på specifika frågor. Vi var vidare 

noggranna med att poängtera att det i sammanhanget inte existerar några svar som är rätt eller 

fel, utan att tanken med studien är att få en så rättvis bild som möjligt av vad, inom de teman 

vi presenterar, informanterna uppfattar som relevant och möjligt att arbeta med i 

förskoleklass. Temana utgår alltså från de aktiviteter som i forskningsbakgrunden till denna 

studie behandlas under rubriken Språkstimulerande aktiviteter.  

Under intervjuerna medverkade vi båda två. En av oss hade huvuduppdraget att intervjua 

medan den andre flikade in vid behov men i huvudsak skötte det tekniska med inspelningen 

och förde stödanteckningar. Syftet med stödanteckningarna var att de skulle fungera som stöd 

i efterarbetet i fall inspelningen av någon anledning inte skulle fungera. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsapplikation på mobiltelefon. Anledningen 

till att vi valde att spela in intervjuerna var att, som Bryman (2011) skriver, vi var intresserade 

av vad informanterna svarade och hur de svarade. Att rikta sitt fokus mot vad och hur 

informanten svarar underlättas av att man som intervjuare inte blir distraherad av att föra 

anteckningar (Bryman 2011). Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna så snart det 

var möjligt. 

Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor om informanten, dennes skola och klass och 

utgick därefter från olika teman. Temana innefattade frågor om hur informanterna beskriver 

sitt arbete med olika språkstimulerande aktiviteter och hur de motiverar sitt arbetssätt. 

Frågorna om språkstimulerande aktiviteter var relativt öppna till sin konstruktion. 

Informanterna var således fria att på ett självständigt sätt beskriva vad de tyckte var viktigt i 

sammanhanget och hur de i sin klass valde, eller inte valde att arbeta med det tema vi 

presenterat. Beroende på respondentens svar ställdes vidare följdfrågor i syfte att förtydliga, 

fördjupa eller utvidga resonemanget.  
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5.5 Analys av data 
Kvantitativa och kvalitativa data har analyserats på skilda sätt. Nedan följer en redogörelse för 

hur detta har gått till. 

5.5.1 Analys av kvantitativa data 

Fördelningen av hur respondenterna i den kvantitativa undersökningen har svarat illustreras 

med cirkel- och stapeldiagram. Bryman (2011) framhåller att diagram är en av de vanligaste 

metoderna när kvantitativa data beskrivs, och att den största fördelen med detta är att diagram 

är relativt lätta att förstå och tolka.  

 

Fördelningen av svar har vi sedan följt upp genom att göra en bivariat analys av insamlad 

data. Bryman (2011) beskriver att detta handlar om att se hur två variabler är relaterade till 

varandra och att hitta bevis för hur variationer i de jämförda variablerna sammanfaller med 

varandra. De variabler vi i denna studie undersökt samband mellan är respondenternas typ av 

lärarexamen och hur stor andel som dagligen arbetar med olika språkstimulerande aktiviteter.  

 

De olika typer av lärarexamen som respondenterna uppgett att de har är förskollärarexamen, 

grundlärarexamen eller både förskollärar- och grundlärarexamen. Vi har i detta hänseende 

jämfört endast respondenter som har förskollärarexamen med respondenter som har 

grundlärarexamen. Anledningen till detta är att de med dubbel examen utgör endast 4 % av 

respondenterna och därmed har ansetts vara för få. Resultatet av hur respondenternas typ av 

lärarexamen korrelerar mot andra svar illustreras med stapeldiagram.  

5.5.2 Analys av kvalitativa data 

Före transkribering av kvalitativa data upprättade vi principer för hur transkriberingen skulle 

gå till. Anledningen till det var dels att vi skulle transkribera på liknande sätt och dels att 

underlätta analysarbetet. Principerna innefattade bestämmelser för hur vi i transkriberingen 

skulle markera vem som talade, pauser, betoningar och skratt. Pauser markerade vi med tre 

punkter … och betoningar med ett utropstecken !. I Resultat- och analyskapitlet är de citat 

som beskrivs skriftspråksanpassade. Vi har försökt att återge vad informanterna sagt så exakt 

som möjligt, men samtidigt klippt bort till exempel upprepningar och felsägningar. 

 

I analysarbetet av kvalitativa data har vi inspirerats av vad Bryman (2011) kallar tematisk 

analys, vilket innebär att insamlad data sorteras i olika huvudteman. I vårt fall utgörs dessa 

huvudteman av de aktiviteter som i uppsatsens forskningsbakgrund framgår under rubriken 

Språkstimulerande aktiviteter.  

 

Efter att samtliga intervjuer transkriberats sorterades all data tematiskt där varje 

språkstimulerande aktivitet utgjorde ett eget tema. Data som inte rörde någon av dessa 

aktiviteter sorterades bort. Därefter lästes det tematiskt indelade materialet igenom flertalet 

gånger i syfte att sorteras ytterligare, den här gången efter mer specifika ord eller meningar 

som vi tolkade som särskilt meningsbärande och som ramade in grundbulten i enskilda 

informanters resonemang. Detta kan liknas vid vad Bryman (2011) kallar för kodning, vilket 

innebär att man kategoriserar data efter nyckelord, vilket sedan ligger till grund för tolkning 

och teoretisering. De specifika ord eller meningar vi valde ut jämfördes med varandra i syfte 

att utröna likheter och skillnader i informanternas svar. 
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5.6 Metodkritik 

Som framkommit har vi valt att kombinera två forskningsmetoder. Nedan följer en 

beskrivning av några av de kända risker som finns med flermetodsforskning samt med 

kvantitativ respektive kvalitativ forskning. 

5.6.1 Kritik mot flermetodsforskning 

Då det handlar om att kombinera kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder skriver 

Bryman (2011) att många forskare riktar kritik mot en sådan kombination i och med att det 

innebär en förening mellan forskningsmetoder med skilda synsätt och värderingar. Att olika 

forskningsmetoder nödvändigtvis måste vara knutna till särskilda synsätt och värderingar är 

emellertid inte något som bevisats (Bryman 2011). 

Den kvantitativa och den kvalitativa undersökning denna studie bygger på ska läsas som två 

separata undersökningar som besvarar olika forskningsfrågor, men resultaten är intressanta att 

läsa tillsammans då de ger olika typer av information om samma område. Ingen av 

undersökningarna bygger alltså på den andra utan de genomförs parallellt. Vår bedömning är 

att detta är ett sätt att mildra den problematik kritiker kopplar till att kombinera en kvalitativ 

och en kvantitativ forskningsstrategi. 

5.6.2 Kritik mot kvantitativ forskning 

I kvantitativa forskningsmetoder gör man inte skillnad på mänskliga och naturvetenskapliga 

studieobjekt. Enligt kritikerna får detta konsekvensen att människan inte studeras som en 

tolkande varelse, varför forskningen leder till en oföränderlig bild av en högst föränderlig 

verklighet. Vidare ger kritiker uttryck för att kvantitativ forskning kan vara missvisande på så 

vis att de svar respondenter ger kanske inte alls stämmer överens med verkligheten. Annan 

kritik som riktas specifikt mot enkätundersökningen som undersökningsmetod är att forskaren 

utgår från att respondenterna förstår frågorna på det sätt forskaren vill att de ska förstå dem, 

även om det är svårt att säkerställa att så också är fallet (Bryman 2011). 

Vi är medvetna om de svårigheter som finns med kvantitativ forskning och har försökt 

överbrygga dessa genom att utforma så tydliga enkätfrågor som möjligt och genom att försöka 

mäta sådant som är mätbart med en kvantitativ forskningsmetod. Vår bedömning är vidare att 

en kvantitativ forskningsmetod har varit nödvändig för att komma åt de resultat vår ambition 

har varit att studien ska visa, och att de möjligheter som finns med metoden således väger 

tyngre än svårigheterna. 

5.6.3 Kritik mot kvalitativ forskning 

I en kvalitativ forskningsmetod bygger resultatet på vad forskaren uppfattar som betydelse-

fullt i sammanhanget. I detta hänseende uttrycker kritiker att den subjektiva tolkning som 

detta innebär medför att det kan vara svårt att redogöra för vad som ligger bakom de slutsatser 

som dras. Annan kritik som riktas mot kvalitativa forskningsmetoder är att forskaren påverkar 

hur informanterna svarar samt att de resultat forskningen ligger till grund för är svåra att 

applicera på en annan miljö (Bryman 2011).  

Vi är medvetna om de svårigheter som finns med kvalitativ forskning och har försökt mildra 

dessa genom att ge ett så neutralt men ändå vänligt intryck som möjligt under de intervjuer vi 

genomfört. Syftet med det är att inte färga informanternas svar med våra åsikter, men också 
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att försöka skapa en accepterande atmosfär där informanterna inbjuds att uttrycka vad de 

egentligen tycker och tänker. För att vidare på ett så konkret sätt som möjligt kunna redogöra 

för vad som ligger bakom de slutsatser vi presenterar i studien, har vi försökt att så sakligt 

som möjligt återge de tankar och idéer som informanterna preciserat under intervjuerna.  

Trots de begränsningar vi ser i att använda en kvalitativ forskningsmetod uppfattar vi att de 

möjligheter som kommer med metoden väger tyngre än svårigheterna. Vi ser således att en 

kvalitativ forskningsmetod har varit nödvändig för att komma åt de resultat som vi haft som 

ambition att visa med vår studie. 

5.7 Etiska aspekter 
För att upprätthålla god forskningsetik har Vetenskapsrådet (2002) sammanställt fyra krav 

som ska uppfyllas vid forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet. I det följande beskrivs dessa krav och vad vi i 

genomförandet av studien gjort för att uppfylla dessa.  

 

Informationskravet innebär att informanterna ska informeras om syftet med undersökningen, 

vilka moment som ingår samt att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet 2002). I den 

kvantitativa undersökningen uppfylldes detta krav genom att information om studiens syfte 

framgick i förfrågan om medverkan i enkätundersökningen. I den kvalitativa undersökningen 

uppfylldes detta krav genom att syftet med studien framgick i det brev som skickades ut med 

förfrågan om medverkan i undersökningen, samt genom att informanterna informerades om 

intervjuns upplägg och att deras medverkan var frivillig, innan intervjun påbörjades. 

Samtyckeskravet handlar om att informanterna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan och att de när som helst kan avbryta denna (Vetenskapsrådet 2002). I den 

kvantitativa undersökningen behövdes ingen information om detta då respondenterna på eget 

initiativ svarade på enkätundersökningen och när som helst under sitt deltagande kunde 

avbryta denna genom att stänga ned länken. Informanterna i den kvalitativa undersökningen 

delgavs innan intervjuerna började att de när som helst fick avbryta om de så önskade. 

Konfidentialitetskravet bygger på att informanterna ges konfidentialitet i största möjliga mån 

och att inga obehöriga kan komma åt informanternas personuppgifter (Vetenskapsrådet 2002). 

I den kvantitativa undersökningen framgick i samband med förfrågan att respondenter skulle 

förbli helt anonyma såväl för oss som för andra. I förfrågan om medverkan i den kvalitativa 

undersökningen och innan intervjuerna började fick informanterna veta att de i 

examensarbetet skulle förbli anonyma och att inspelningarna skulle raderas så snart arbetet 

blivit godkänt. Personuppgifter förvarades på ett sätt där det ansågs säkert. 

 

Nyttjandekravet syftar till att insamlade uppgifter om enskilda personer får användas enbart 

för avsedd studie (Vetenskapsrådet 2002). I den kvantitativa undersökningen ansågs in-

formation om detta inte nödvändigt. Informanterna i den kvalitativa undersökningen fick 

innan intervjun muntlig information om att materialet endast skulle användas i aktuell studie.  
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6. Resultat och analys av kvantitativ undersökning 
För att synliggöra i vilken utsträckning lärare i förskoleklass beskriver att de arbetar med 

olika språkstimulerande aktiviteter och hur detta påverkas av lärarens typ av lärarexamen 

används en kvantitativ forskningsmetod i form av en enkätundersökning. I detta kapitel 

beskrivs resultat och analys av denna undersökning. Inledningsvis presenteras respondenterna 

och därefter beskrivs resultat och analys av enkätundersökningen i följande ordning: Arbete 

med tal och samtal i klassrummet, Arbete med högläsning, Arbete med språklig medvetenhet, 

Arbete med leken som resurs för språkutveckling och Hur typ av lärarexamen korrelerar mot 

svar om språkstimulerande aktiviteter. 

 

6.1 Presentation av respondenter i den kvantitativa undersökningen 
Samtliga respondenter i den kvantitativa undersökningen är medlemmar i en sluten grupp för 

pedagoger i förskoleklass, på ett socialt medium på internet. Bland respondenterna råder en 

stor spridning gällande antal yrkesverksamma år i förskoleklass (eller med sexåringar), antal 

elever i klassen och antal flerspråkiga elever i klassen. De flesta respondenter uppger att de 

arbetar på en kommunal skola. Vad gäller typ av lärarexamen uppger 171 av 239 respondenter 

(71 %) att de har förskollärarexamen, 59 respondenter (25 %) uppger att de har 

grundlärarexamen och 9 respondenter (4 %) att de har både förskollärar- och grund-

lärarexamen (se figur 1).  
 

 
Figur 1. Diagrammet visar fördelningen av vilken typ av lärarexamen respondenterna uppger att de har. 

 

6.2 Arbete med tal och samtal i klassrummet 
Enkätundersökningens avsnitt om tal och samtal i klassrummet innefattar frågor om hur ofta 

det i respondenternas undervisning är aktuellt med öppna frågor i hel- eller halvklassamtal, 

smågruppssamtal och muntliga presentationer. I det följande framgår hur många respondenter 

som har svarat på respektive fråga och hur fördelningen av svaren ser ut. 

6.2.1 Öppna frågor i hel- eller halvklass 

I samband med enkätfrågan om hur ofta det i respondenternas undervisning är aktuellt med 

öppna frågor i hel- eller halvklass förtydligas att öppna frågor innebär de frågor som inte har 

ett givet eller förutbestämt svar. Av 239 respondenter uppger 132 (55 %) att detta är något 

som är aktuellt varje dag, medan 88 respondenter (37 %) uppger att det är aktuellt några 

gånger i veckan. 16 respondenter (7 %) uppger att det är aktuellt några gånger i månaden och 
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två respondenter (1 %) att det är aktuellt några gånger per termin. En respondent (vilket i en 

avrundning till närmaste heltal innebär 0 %) uppger att det aldrig är aktuellt med öppna frågor 

i hel- eller halvklass (se figur 2). 

 

 
Figur 2. Diagrammet visar fördelning av respondenternas svar om hur ofta det i deras undervisning är aktuellt 

med öppna frågor i hel- eller halvklass. 

 

Det framgår således att respondenterna i stor utsträckning arbetar med öppna frågor i sin 

undervisning. Det syns genom att 92 % av respondenterna uppger att detta är något de gör 

några gånger i veckan eller oftare. 

6.2.2 Smågruppssamtal 

I samband med enkätundersökningens fråga om smågruppssamtal framgår att detta innebär 

grupparbeten där uppgiften kräver diskussion. Av 238 respondenter (ett bortfall) uppger 9 

(4 %) att det i deras undervisning är aktuellt med smågruppssamtal varje dag, medan 93 

respondenter (39 %) uppger att detta är aktuellt några gånger i veckan. 88 respondenter 

(37 %) uppger att det är aktuellt några gånger i månaden, 40 respondenter (17 %) att det är 

aktuellt några gånger per termin och åtta respondenter (3 %) att det i deras undervisning aldrig 

är aktuellt med smågruppssamtal (se figur 3). 
 

 
Figur 3. Diagrammet visar fördelning av respondenternas svar om hur ofta det i deras undervisning är aktuellt 

med smågruppssamtal. 
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Resultatet visar således en stor spridning i svaren gällande i vilken utsträckning det är aktuellt 

med smågruppssamtal i respondenternas undervisning, allt från varje dag till aldrig. De flesta 

ser det emellertid som aktuellt i spannet några gånger i månaden till några gånger i veckan.  

6.2.3 Muntliga presentationer 

I samband med enkätundersökningens fråga om hur ofta det i respondentens undervisning är 

aktuellt med muntliga presentationer förtydligas att muntliga presentationer ska förstås som 

de tillfällen där elever håller i någon form av tal eller redovisning inför grupp. Av 238 

respondenter (ett bortfall) uppger 25 (11 %) att detta är aktuellt i deras undervisning varje 

dag. 70 respondenter (29 %) uppger att det är aktuellt några gånger i veckan, medan 78 

respondenter (33 %) uppger att detta är aktuellt i deras undervisning några gånger i månaden. 

51 respondenter (21 %) uppger att det är aktuellt några gånger per termin och 14 respondenter 

(6 %) uppger att det aldrig är aktuellt med muntliga presentationer i deras undervisning (se 

figur 4). 

 

 
Figur 4. Diagrammet visar fördelning av respondenterna svar om hur ofta det i deras undervisning är aktuellt 

med muntliga presentationer i hel- eller halvklass. 

 

När det handlar om hur ofta respondenterna ser att muntliga presentationer är aktuellt i deras 

undervisning, visar diagrammet att det är en stor spridning. En liten del av respondenterna 

håller sig till ytterligheterna Varje dag och Aldrig, medan de flesta svarar att det är aktuellt 

med muntliga presentationer i undervisningen i spannet några gånger per termin till några 

gånger i veckan. 

 

6.3 Arbete med högläsning 
Enkätundersökningens avsnitt om högläsning handlar om hur ofta det i respondenternas 

undervisning är aktuellt med högläsning, förklaring av ord och begrepp i samband med 

högläsning och samtal kring högläsningsbokens innehåll och handling. I det följande framgår 

hur många respondenter som har svarat på respektive fråga och hur fördelningen av svaren ser 

ut. 

6.3.1 Högläsning 

Av 239 respondenter uppger samtliga att högläsning är aktuellt i deras undervisning. 180 

respondenter (75 %) uppger att det är aktuellt varje dag, medan 51 respondenter (21 %) 
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uppger att det är aktuellt några gånger i veckan. 8 respondenter (4 %) uppger att det är aktuellt 

några gånger i månaden. Ingen (0 %) uppger att det är aktuellt några gånger per termin, och 

ingen (0 %) uppger heller att det aldrig är aktuellt med högläsning i deras undervisning (se 

figur 5). 
 

 
Figur 5. Diagrammet visar fördelning av respondenternas svar om hur ofta högläsning är aktuellt i deras 

undervisning. 

 

Utifrån att 75 % av respondenterna uppger att det dagligen är aktuellt med högläsning i deras 

undervisning och att en dryg femtedel beskriver att detta är aktuellt några gånger i veckan 

framträder en bild av att det är mycket vanligt med högläsning i förskoleklass. 

6.3.2 Förklaring av ord och begrepp i samband med högläsning 

Av 238 respondenter (ett bortfall) uppger samtliga att förklararing av ord och begrepp i 

samband med högläsning är aktuellt i deras undervisning. 154 respondenter (65 %) uppger att 

detta är aktuellt varje dag. 74 respondenter (31 %) uppger att det är aktuellt några gånger i 

veckan, medan 10 respondenter (4 %) uppger att det i deras undervisning är aktuellt några 

gånger i månaden. Ingen (0 %) uppger att det är aktuellt några gånger per termin och likaså är 

det ingen (0 %) som uppger att det aldrig är aktuellt med förklaring av ord och begrepp i 

samband med högläsning (se figur 6).  
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Figur 6. Diagrammet visa fördelning av respondenternas svar om hur ofta det i deras undervisning är aktuellt 

med förklaring av ord och begrepp i samband med högläsning. 

 

Liksom högläsning framgår att förklaring av ord och begrepp i samband med detta är en 

mycket vanlig aktivitet. Som diagrammet visar uppger 96 % av respondenterna att detta är 

aktuellt några gånger i veckan eller oftare. 

6.3.3 Samtal kring högläsningsbokens innehåll och handling 

Av 239 respondenter uppger samtliga att det i deras undervisning är aktuellt med samtal kring 

högläsningsbokens innehåll och handling. Av dessa uppger 119 (50 %) att detta är aktuellt 

dagligen, medan 101 (42 %) uppger att det är aktuellt några gånger i veckan. 18 respondenter 

(8 %) uppger att det är aktuellt med samtal kring högläsningsbokens innehåll och handling 

några gånger i månaden, medan en respondent (vilket i en avrundning till närmaste heltal 

innebär 0 %) uppger att detta är aktuellt några gånger per termin. Det är inte någon (0 %) som 

uppger att det aldrig är aktuellt med samtal kring högläsningsbokens innehåll och handling (se 

figur 7). 
 

 
Figur 7. Diagramet visar fördelning av respondenternas svar om hur ofta det i deras undervisning är aktuellt med 

samtal kring högläsningsbokens innehåll och handling. 

 

Att i stor utsträckning se det som aktuellt att samtala kring högläsningsbokens innehåll och 

handling i undervisningen är något respondenterna uppger att de gör. Diagrammet visar att 

92 % ser detta som aktuellt i sin undervisning några gånger i veckan eller oftare. 
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6.4 Arbete med språklig medvetenhet 
Ett avsnitt i enkätundersökningen handlar om språklig medvetenhet. I detta avsnitt ombeds 

respondenterna att markera hur ofta det i deras arbete är aktuellt med undervisning som 

behandlar språkets olika delar. I det följande framgår hur många respondenter som har svarat 

på respektive fråga och hur fördelningen av svaren ser ut. 

 

Vad gäller undervisning som behandlar fonem har 239 respondenter markerat hur ofta detta är 

aktuellt. Av dessa uppger 147 att det är aktuellt varje dag, medan 85 uppger att det är aktuellt 

några gånger i veckan. Fem respondenter uppger att undervisning som behandlar fonem är 

aktuellt några gånger i månaden medan två respondenter uppger att det är aktuellt några 

gånger per termin. Ingen respondent uppger att det aldrig är aktuellt med undervisning som 

behandlar fonem.  

 

På enkätfrågan om hur ofta det är aktuellt med undervisning som behandlar morfem har 237 

respondenter svarat (två bortfall). 46 respondenter uppger att det är aktuellt varje dag, medan 

123 respondenter uppger att det är aktuellt några gånger i veckan. 45 respondenter uppger att 

det är aktuellt några gånger i månaden och 19 respondenter uppger att det är aktuellt några 

gånger per termin. Fyra respondenter uppger att det aldrig är aktuellt med undervisning som 

behandlar morfem.  

 

Vad gäller syntax fick enkätfrågan om hur ofta det är aktuellt med undervisning som 

behandlar detta 236 svar (tre bortfall). 25 respondenter uppger att det är aktuellt varje dag, 

medan 77 respondenter uppger att det är aktuellt några gånger i veckan. 71 respondenter 

uppger att det är aktuellt några gånger i månaden. 38 respondenter uppger att det är aktuellt 

några gånger per termin, medan 25 respondenter uppger att det aldrig är aktuellt med 

undervisning som behandlar syntax.  

 

Enkätfrågan om hur ofta det är aktuellt med undervisning som behandlar semantik fick 236 

svar (tre bortfall). 16 respondenter uppger att det dagligen är aktuellt med undervisning som 

behandlar semantik och 64 respondenter uppger att det är aktuellt några gånger i veckan. 90 

respondenter uppger att det är aktuellt några gånger i månaden, medan 60 respondenter 

uppger att det är aktuellt några gånger per termin. Sex respondenter uppger att det aldrig är 

aktuellt med undervisning som behandlar semantik.  

 

Sist behandlas enkätfrågan om hur ofta respondenterna ser att undervisning som behandlar 

pragmatik är aktuell. Denna fråga fick 235 svar (fyra bortfall). 27 respondenter uppger att det 

är aktuellt varje dag och 48 respondenter att det är aktuellt några gånger i veckan. 80 

respondenter uppger att det är aktuellt några gånger i månaden, medan 58 respondenter 

uppger att det är aktuellt några gånger per termin. 22 respondenter uppger att det aldrig är 

aktuellt med undervisning som behandlar pragmatik (se figur 8). 
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Figur 8. Diagrammet visar fördelning av respondenternas svar om hur ofta olika delar av språkets formsida är 

aktuella i undervisningen. 
 

Det framkommer att det är mycket vanligt att lärare i förskoleklass bedriver undervisning som 

behandlar fonem, alltså språkljud. Något ovanligare, om än vanligt, är att det är aktuellt med 

undervisning som behandlar morfem. Sedan blir det allt ovanligare att det är aktuellt att 

undervisa om syntax, pragmatik och semantik. 

 

6.5 Arbete med leken som resurs för språkutveckling 
I enkätundersökningens avsnitt om lek och språkutveckling ombeds respondenterna att på en 

femgradig skala markera hur ofta de på olika sätt interagerar med sina elever under deras fria 

lek. I denna skala står 1 för aldrig medan 5 står för mycket ofta. I det följande framgår hur 

många respondenter som har svarat på respektive fråga och hur fördelningen av svaren ser ut. 

6.5.1 Samtala med barnen i syfte att utveckla leken 

På enkätfrågan om hur ofta det är aktuellt att i barnens fria lek samtala med barnen i syfte att 

utveckla leken har 237 respondenter svarat (två bortfall). Av dessa uppger tre respondenter 

siffran 1. 24 respondenter uppger siffran 2, medan 96 respondenter uppger siffran 3. 85 

respondenter uppger siffran 4 och 29 respondenter uppger siffran 5 (se figur 9). 
 

 
Figur 9. Diagrammet visar fördelning av respondenternas svar om hur ofta det är aktuellt för dem att samtala 

med barnen i deras fria lek i syfte att utveckla leken. 
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Som framgår markerar en stor del av respondenterna en trea eller en fyra på den femgradiga 

skalan som behandlar hur ofta de ser det som aktuellt att i barnens fria lek samtala med barnen 

i syfte att utveckla leken. Medeltalet blir här 3,5. 

6.5.2 Ta fram material i syfte att utveckla leken 

Då det gäller enkätfrågan om hur ofta det är aktuellt att ta fram material i syfte att utveckla 

barns fria lek så har 237 respondenter svarat på denna (två bortfall). Av dessa uppger tre 

respondenter siffran 1. 26 respondenter uppger siffran 2, medan 84 respondenter uppger 

siffran 3 och 79 respondenter uppger siffran 4. 45 respondenter uppger siffran 5 (se figur 10). 

 
 

 
Figur 10. Diagrammet visar fördelning av respondenternas svar om hur ofta det är aktuellt för dem att ta fram 

material i syfte att utveckla barnens fria lek. 

 

Även när det gäller hur ofta respondenterna ser det som aktuellt att ta fram material i syfte att 

utveckla barnens fria lek markerar alltså de flesta en trea eller en fyra på den femgradiga 

skalan. Medeltalet blir här 3,6. 

6.5.3 Är med och leker 

På frågan om hur ofta det är aktuellt att vara med i barns fria lek och leka har 235 

respondenter svarat (fyra bortfall). Av dessa uppger 18 respondenter siffran 1, medan 86 

respondenter uppger siffran 2. 92 respondenter uppger siffran 3, 29 respondenter uppger 

siffran 4  och 10 respondenter uppger siffran 5 (se figur 11). 

 

 
Figur 11. Diagrammet visar fördelning av respondenternas om hur ofta det är aktuellt  för dem att vara med och 

leka i barnens fria lek. 
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Något mer ovanligt verkar det alltså vara att respondenterna ser det som aktuellt att vara med i 

barnens fria lek och leka, jämfört med hur ofta de ser det som aktuellt att samtala med barnen 

eller ta fram material i syfte att utveckla leken. Här markerar de flesta respondenter en två 

eller en trea på den femgradiga skalan och medeltalet blir därmed 2,7. 

 

6.6 Hur typ av lärarexamen korrelerar mot svar om språkstimulerande 

aktiviteter 
Vad gäller hur respondenternas typ av lärarexamen korrelerar mot i vilken utsträckning de 

olika språkstimulerande aktiviteterna är aktuella i deras undervisning har endast de med 

förskollärarexamen och de med grundlärarexamen jämförts. Som nämnts är anledningen till 

detta att respondenter med dubbel examen är så få. I den jämförelse som gjorts ligger fokus på 

hur stor andel av respondenter med förskollärarexamen respektive grundlärarexamen som 

uppger att de olika språkstimulerande aktiviteter som undersökts är aktuella dagligen i deras 

undervisning. 

 

I respondenternas svar framgår att 76 % av dem med förskollärarexamen uppger att 

högläsning är aktuellt i deras undervisning dagligen, medan motsvarande siffra för dem med 

grundlärarexamen är 73 %. 69 % av respondenterna med förskollärarexamen uppger att de 

dagligen förklarar ord och begrepp i samband med högläsning, och för dem med 

grundlärarexamen är det 51 %. Vad gäller samtal kring högläsningsbokens innehåll och 

handling uppger 54 % av respondenterna med förskollärarexamen att detta är aktuellt i deras 

undervisning dagligen, medan 40 % av dem med grundlärarexamen uppger detta (se figur 13).  

 

 
Figur 13. Diagrammet visar hur stor del av respondenterna som uppger att högläsning och kringliggande 

aktiviteter är aktuellt dagligen i deras undervisning, utifrån typ av lärarexamen. 

 

När det handlar om tal och samtal i klassrummet svarar 58 % av respondenterna med 

förskollärarexamen att öppna frågor är aktuellt i deras undervisning dagligen, medan 

motsvarande siffra för dem med grundlärarexamen är 48 %. 11 % av respondenterna med 

förskollärarexamen uppger att det dagligen i deras undervisning är aktuellt med muntliga 

presentationer, och för dem med grundlärarexamen är det 8 % som gör detta. 4 % av 

respondenterna med förskollärarexamen uppger att det dagligen i deras undervisning är 
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aktuellt med smågruppssamtal, medan 3 % av dem med grundlärarexamen uppger samma sak 

(se figur 14).  

 

 
Figur 14. Diagrammet visar hur stor del av respondenterna som uppger att aktiviteter som rör tal och samtal i 

klassrummet är aktuellt dagligen i deras undervisning, utifrån typ av lärarexamen. 

 

Gällande språklig medvetenhet uppger 67 % av respondenterna med förskollärarexamen att 

det i deras undervisning dagligen är aktuellt med undervisning som behandlar fonem, medan 

47 % av dem med grundlärarexamen uppger samma sak. 23 % av respondenterna med 

förskollärarexamen uppger att det dagligen är aktuellt med undervisning som behandlar 

morfem, medan motsvarande siffra för dem med grundlärarexamen är 10 %. Vad gäller 

undervisning som behandlar syntax uppger 14 % av respondenterna med förskollärarexamen 

att detta dagligen är aktuellt, medan 3 % av dem med grundlärarexamen uppger detta. 8 % av 

respondenterna med förskollärarexamen uppger att det dagligen är aktuellt med undervisning 

som behandlar semantik, och motsvarande siffra för dem med grundlärarexamen är 3 %. 

Slutligen uppger 14 % av respondenterna med förskollärarexamen att det i deras undervisning 

dagligen är aktuellt med undervisning som behandlar pragmatik, medan 5 % av dem med 

grundlärarexamen uppger samma sak (se figur 15). 
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Figur 15. Diagrammet visar hur stor del av respondenterna som uppger att olika delar av språket dagligen är 

aktuellt i deras undervisning, utifrån typ av lärarexamen. 

 

När det handlar om hur ofta respondenterna gör olika aktiviteter under barnens fria lek, 

ombads de markera på en skala från 1 till 5, där siffran 1 stod för Aldrig och siffran 5 för 

Mycket ofta. Medeltalet för respondenterna med förskollärarexamen vad gäller att samtala 

med barnen i syfte att utveckla leken är 3,5. Motsvarande siffra för dem med 

grundlärarexamen är 3,3. När det gäller enkätfrågan om att ta fram material i syfte att utveckla 

leken, är medeltalet för respondenter med förskollärarexamen 3,7 och för respondenter med 

grundlärarexamen 3,3. När det handlar om att vara med i barnens fria lek och leka blir 

medeltalet 2,7 för respondenter med förskollärarexamen och 2,6 för respondenter med 

grundlärarexamen (se figur 16). 

 

 
Figur 16. Diagrammet visar medeltalet på respondenternas svar på vad de gör under barnens fria lek, utifrån typ 

av lärarexamen. 
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Sammantaget framgår att de respondenter som har förskollärarexamen i större utsträckning än 

de respondenter som har grundlärarexamen dagligen arbetar med samtliga språkstimulerande 

aktiviteter som undersökts. 

 

6.7 Sammanfattning av resultat och analys av kvantitativ 

undersökning 
För att besvara i vilken utsträckning lärare i förskoleklass arbetar med olika språk-

stimulerande aktiviteter, samt hur detta påverkas av lärarens typ av lärarexamen, används en 

kvantitativ forskningsmetod i form av en enkätundersökning. Bland respondenterna har 71 % 

förskollärarexamen, 25 % grundlärarexamen och fyra procent både förskollärar- och 

grundlärarexamen.  

 

När det handlar om tal och samtal i klassrummet framkommer i enkätundersökningen att 

arbete med öppna frågor är den aktivitet som är absolut mest förekommande. Nästan samtliga 

respondenter uppger att de arbetar med öppna frågor i hel-och/eller halvklass några gånger i 

veckan eller oftare. Inte lika vanligt är det med smågruppssamtal och muntliga presentationer. 

Dessa aktiviteter är det knappt hälften som uppger att de arbetar med några gånger i veckan 

eller oftare.    

 

Andelen som minst några gånger i veckan arbetar med högläsning, förklaring av ord och 

begrepp i samband med högläsning och samtal kring högläsningsbokens innehåll och 

handling är hög för samtliga tre aktiviteter. Vad gäller arbete med språklig medvetenhet visar 

enkätundersökningen att det går från att i princip samtliga respondenter uppger att de arbetar 

några gånger i veckan eller oftare med fonem, till att i fallande skala bli allt mindre vanligt att 

arbeta med morfem, syntax, pragmatik och semantik.  

 

Av svaren på frågorna som behandlar vad respondenterna gör under barnens fria lek framgår 

att de allra flesta uppger att de ofta samtalar med barnen i syfte att utveckla leken samt tar 

fram material i syfte att utveckla leken. Medeltalet för dessa två förhållningssätt under 

barnens fria lek blir 3,5 respektive 3,6 på en femgradig skala där siffran 1 står för aldrig och 

siffran 5 står för mycket ofta. Inte lika vanligt är det att respondenterna är med och leker i 

barnens fria lek och därmed blir medeltalet något lägre, nämligen 2,7. 

 

Gällande samband mellan respondenternas typ av lärarexamen och svar om språkstimulerande 

aktiviteter har respondenter med förskollärarexamen och respondenter med grund-

lärarexamen jämförts. Resultatet visar att de respondenter som har förskollärarexamen, i 

större utsträckning än de respondenter som har grundlärarexamen, dagligen arbetar med 

samtliga språkstimulerande aktiviteter som undersökts. 
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7. Resultat och analys av kvalitativ undersökning 
För att synliggöra hur lärare i förskoleklass beskriver sitt arbete med olika språkstimulerande 

aktiviteter och hur de motiverar sitt arbetssätt används en kvalitativ forskningsmetod i form av 

semistrukturerade intervjuer. I detta kapitel beskrivs resultat och analys av denna 

undersökning. Inledningsvis presenteras informanterna. Därefter beskrivs resultat och analys 

av intervjuerna i följande ordning: Arbete med tal och samtal i klassrummet, Arbete med 

högläsning, Arbete med språklig medvetenhet och Arbete med leken som resurs för 

språkutveckling. 

 

7.1 Presentation av informanter i den kvalitativa undersökningen 
I denna presentation av informanterna framgår vilken typ av lärarexamen de har, när de tog 

sin examen, hur länge de arbetat i förskoleklass, information om de skolor de arbetar på, antal 

elever i klassen, hur många av dessa som är flerspråkiga samt antal vuxna som arbetar i 

klassen. För att informanterna ska förbli anonyma används fingerade namn. 
 

Mona tog förskollärarexamen år 1977 och har arbetat i förskoleklass i 22 år. Hon arbetar på 

en kommunal skola med årskurser från förskoleklass till och med årskurs sex. I Monas klass 

arbetar hon och en kollega och de har 23 elever, varav två har annat modersmål än svenska. 
 

År 2015 tog Peter förskollärarexamen och har arbetat i förskoleklass i åtta månader. Han 

arbetar på en fristående skola med årskurser från förskoleklass till och med årskurs nio. I 

Peters klass arbetar han och en kollega och de har 14 elever, varav en har annat modersmål än 

svenska. 

 

Sofia tog förskollärarexamen år 1995 samt grundlärarexamen år 2015 och har arbetat i 

förskoleklass i sju år. Hon arbetar på en kommunal skola med årskurser från förskoleklass till 

och med årskurs sex. Sofia arbetar ensam i sin klass och har 14 elever. Samtliga har svenska 

som modersmål. 

 

Anna tog grundlärarexamen 2008 och har arbetat i förskoleklass i ett år. Hon arbetar på en 

kommunal skola med årskurser från förskoleklass till och med årskurs sex. Anna arbetar 

ensam i sin klass och har 16 elever, varav en har annat modersmål än svenska.  

 

År 2001 tog Karin förskollärarexamen och har arbetat i förskoleklass i 10 år. Hon arbetar på 

en fristående skola med årskurser från förskoleklass till och med årskurs nio. I Karins klass 

arbetar hon och en kollega och de har 21 elever. Samtliga har svenska som modersmål.  

 

Mikael tog förskollärarexamen år 1985 och har arbetat i förskoleklass i sex år. Han arbetar på 

en fristående skola med årskurser från förskoleklass till och med årskurs sex. Mikael arbetar 

ensam i sin klass och har 12 elever, varav en har annat modersmål än svenska. 

 

År 2006 tog Elsa grundlärarexamen och år 2007 tog hon förskollärarexamen. Hon har arbetat 

i förskoleklass i tre månader. Elsa arbetar på en kommunal skola med årskurser från 

förskoleklass till och med årskurs nio. I hennes klass arbetar hon och en kollega och de har 23 

elever. Samtliga har svenska som modersmål. 

 

Under slutet av 1970-talet tog Liv förskollärarexamen och har arbetat i förskoleklass i 30 år. 

Hon arbetar på en kommunal skola med årskurser från förskoleklass till och med årskurs nio. 

I Livs klass arbetar hon, en kollega till henne och upp till tre resurspersoner och de har 26 

elever. Samtliga har svenska som modersmål. 
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7.2 Arbete med tal och samtal i klassrummet 
I de kvalitativa intervjuerna fick samtliga informanter frågor om och i så fall hur de arbetar 

med öppna frågor, smågruppssamtal och muntliga presentationer samt hur de motiverar sitt 

arbetssätt. I följande text beskrivs informanternas svar. 

7.2.1 Öppna frågor 

Majoriteten av informanterna uttrycker att de då och då arbetar med öppna frågor i hel- och 

halvklassamtal. Några beskriver att detta är något de gör medvetet medan andra uppfattar att 

det visst är något som kan vara aktuellt, men att det inte direkt bygger på ett medvetet val. 

Liv, som beskriver att hon arbetar en hel del med öppna frågor, uttrycker att hennes syfte med 

detta är att eleverna ska bli medvetna om att det finns olika sätt att tänka på. Karin resonerar 

på liknande sätt och uttrycker att hennes syfte med att arbeta med öppna frågor är: 

 
Att de själva får reflektera dels över vad andra tycker och tänker och liksom att man kan tänka olika 

och att ingenting behöver vara rätt och fel, utan att man kan prata om saker. Jag tycker att det är en 

viktig bit för barn att lära sig … att man kan tycka olika och att det är okej. (Karin) 

 

Flera informanter uttrycker att öppna frågor är något som är aktuellt i samtal kring olika 

former av gemensamma erfarenheter. Anna beskriver i detta hänseende att hon dagligen 

efter elevernas raster ställer öppna frågor om vilka tankar, idéer och känslor som eleverna 

har med sig in från rasten. Syftet med detta, säger Anna, är att reda ut konflikter och att få 

eleverna att reflektera över vad som hänt och vad som sagts under rasten. 

 

Mikaels och Peters beskrivningar av sina lärarledda helklassamtal utmärker sig på så vis att 

öppna frågor framstår som något som mer eller mindre genomgående präglar samtalen. Båda 

beskriver i detta hänseende att de i dagliga helklassamtal behandlar såväl elevernas egna 

frågor kring sådant de är nyfikna på som frågor de som lärare ställer i syfte att stimulera 

eleverna till att uttrycka egna tankar och idéer. Mikael beskriver att syftet med detta är att 

skapa sammanhang där eleverna ges möjlighet att höra språket: 
 

Hör du ett språk, så får du sakta men säkert en förförståelse, du ökar på ditt ordförråd, du börjar förstå 

olika begrepp. (Mikael) 

 

Peters syfte skiljer sig från Mikaels. Han beskriver att de elevinitierade öppna frågor hans 

klass arbetar med ofta bygger på att eleverna ställer frågor där han inte kan svaret och att 

klassen då tillsammans konstruerar svar istället för att han ska avsluta samtalet med att frågan 

förblir obesvarad. 

7.2.2 Smågruppssamtal 

Vad gäller smågruppssamtal framträder i informanternas beskrivningar av sin undervisning att 

det råder stor spridning mellan hur de anser sig organisera sådana. Några uttrycker att de inte 

arbetar i smågrupper överhuvudtaget. Anledningen är att de tycker att det är svårt då de är 

ensamma lärare i sina klasser eller att eleverna ändå gör detta spontant, antingen i skolarbetet 

eller i den fria leken. Andra säger att de arbetar med smågruppssamtal ibland. Peter, som är en 

av dem, beskriver att det finns flera syften med sådana samtal. Bland annat lyfter han fram 

hur han uppfattar att eleverna i smågruppssamtal lär sig lyssna på andra, förhålla sig till 

andras åsikter, diskutera, kompromissa och komma överens. Att smågruppssamtal i stora drag 

fyller en social funktion, men att det även finns ett språkstimulerande syfte så till vida att 

eleverna ges möjlighet att lyssna på varandras sätt att använda språket och på så vis ges 

möjlighet att lära av varandra. 
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Mikael och Karin är de som ger uttryck för att ofta arbeta med smågruppssamtal och ser detta 

som en naturlig del av den dagliga undervisningen. Karin berättar att hon ”gillar att skapa 

tillfällen för barnen att hjälpa varandra och att skapa en dialog om det som görs”. Syftet med 

detta, beskriver hon vidare, ”är att eleverna ska få sätta ord på vad de lärt sig, att kunna berätta 

för andra och att samarbeta”. Men även att hon som lärare ska kunna uppfatta om eleverna 

förstått vad undervisningen går ut på. Mikael resonerar på liknande sätt och beskriver att 

syftet är att eleverna ska få träna sig på att arbeta med olika elever och att det i genomtänkta 

elevkonstellationer finns stor potential till att eleverna kan lära av varandra och utvecklas 

såväl språkligt som kunskapsmässigt. 

 

I informanternas beskrivningar av hur smågruppssamtalen går till och hur de organiseras 

framgår att detta skiljer sig mellan olika tillfällen men att de ser ett värde i att eleverna får 

erfarenhet av att samarbeta med olika kamrater och att de själva alltid finns nära till hands 

under samtalen. Vidare framgår att smågruppssamtalen kan vara spontana till sin karaktär och 

utvecklas som ett led i individuellt arbete eller organiserade på så vis att eleverna i bestämda 

gruppkonstellationer ska lösa en bestämd uppgift eller utföra ett bestämt uppdrag. 

7.2.3 Muntliga presentationer 

Att arbeta med muntliga presentationer är något som alla informanterna i den kvalitativa 

undersökningen beskriver att de gör. Flera uppfattar dock att det är svårt att hitta en nivå som 

är lämplig för deras elever då det är flera av eleverna som är rädda för att tala inför andra. Av 

den anledningen är det tre av informanterna som nämner att de väljer att arbeta väldigt lite 

med muntliga presentationer. Och när detta görs är det på en enkel nivå där det är frivilligt för 

eleverna att delta muntligt. 
  

Ibland har vi ta-med-sig-dag och då får den som vill ta med sig ett gosedjur att berätta om och det blir 

ju en form av muntlig presentation. Och det är, eeeh, det är lite läskigt. En del vågar inte medan andra 

kan prata hur länge som helst. För vissa elever går jag in och stöttar jättemycket under presentationen 

genom att ställa frågor. (Anna) 

 

Muntliga presentationer där själva presentationen är mer av ett obligatoriskt inslag i 

undervisningen framhåller dock flera av informanterna att de arbetar med. I Karins fall sker 

detta var tredje vecka där presentationerna görs gruppvis med elever från olika årskurser. För 

Sofia innebär det att eleverna varje vecka visar upp och berättar om veckans hemuppdrag. 

Både Karin och Sofia lyfter fram att de även diskuterar med eleverna dels vad man bör tänka 

på när man talar inför en grupp, dels hur en god publik bör vara. Sofia säger att det handlar 

om att eleverna får ”träna på att tala högt och tydligt och kunna återberätta vad man arbetat 

med. För dem som lyssnar handlar det om att lyssna uppmärksamt, visa respekt och 

uppskattning”.  

 

Elsa och Liv beskriver också att de arbetar regelbundet med muntliga presentationer men att 

detta inte direkt är något eleverna förbereder. Dessa presentationer sker på veckobasis och 

handlar om vad eleverna har gjort under helgen. För Elsa är ett syfte med detta att eleverna 

ska utveckla självinsikt och språkligt självförtroende, medan Liv framhåller att ett syfte är att 

eleverna ska få erfara positiv uppmärksamhet. 
 

Samtliga informanter framhåller, oavsett i vilken omfattning de arbetar med muntliga 

presentationer, att ett övergripande syfte med detta är att eleverna ska ges möjlighet att träna 

sig på att tala inför grupp. Mikael utvecklar detta och uttrycker att: 
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Ofrånkomligen kommer du att hamna i situationer då du, som barn eller vuxen, måste stå inför en 

grupp och framföra påståenden och argumentera för det. Börjar man i liten skala kan man bygga på 

med fler individer eftersom. Det är inte många yrken idag där du inte tvingas stå inför folk och säga 

saker. (Mikael) 

 

7.3 Arbete med högläsning  
I informanternas beskrivningar av hur de arbetar med högläsning framgår att detta är något 

som sker minst en gång varje dag, där de flesta i stort sett alltid kompletterar högläsningen 

med förklaring av ord och begrepp och samtal kring bokens innehåll och handling. Samtalen 

kring boken kan ske både före, under och efter läsningen och ofta, som till exempel Anna 

lyfter fram, utgå från bokens illustrationer. Karins beskrivning av hur och i vilket syfte hon 

högläser kan vidare ses som talande för majoriteten av informanterna: 

 
Jag läser för eleverna för att uppmuntra språket. Ge dem nya ord och stanna till och liksom reflektera 

över vad som hände och ge dem redskap till sina framtida lässtrategier. Frågor liksom som vad tror ni 

kommer hända nu, vad tror ni att det här ordet betyder? Och sen också att känna gemenskap ... kunna 

återberätta och sätta ord ... ge barnen ord och en möjlighet att få en trevlig högläsningsstund. Att man 

liksom njuter av att bli läst för och att man på det sättet kan ta till sig en berättelse och förstå 

sammanhanget och följa upp var vi slutade någonstans och så. (Karin) 

 

Ytterligare ett syfte som framkommer i flera av informanternas beskrivningar är att 

högläsning är en möjlighet för eleverna att aktivt lyssna på språket. Elsa lägger särskild vikt 

vid detta och uttrycker att ”Jag tänker att när jag högläser … får barnen höra sitt språk, det är 

ju jätteviktigt!”. Elsa skiljer sig vidare från de andra och beskriver att hon oftast inte avbryter 

läsningen för att förklara ord och begrepp, eller lägger särskilt mycket vikt vid att diskutera 

bokens innehåll. För Elsa är det istället viktigt att läsa på ett sätt som intresserar eleverna så 

att alla kan koncentrera sig på att lyssna. 

 

Sofia skiljer sig också lite från de övriga informanterna på så sätt att hon förutom den dagliga 

läsningen även arbetar kontinuerligt med högläsning där eleverna i samband med denna gör 

övningar som Sofia valt ut för att träna elevernas läsförståelse, eller som Sofia uttrycker det 

”lyssnaförståelse”. Att komplettera den dagliga högläsningen med mer högläsning är 

emellertid Sofia inte ensam om att göra. Karin, Elsa, Liv och Peter beskriver att de ofta 

arrangerar så att de elever som kan läsa läser för dem som ännu inte är läskunniga, eller inte 

läskunniga i samma utsträckning. I Karins, Elsas och Livs fall handlar det om ett samarbete 

mellan förskoleklassen och elever i senare årskurser, där de äldre eleverna läser för de yngre, 

medan Peter beskriver att han organiserar så att de läskunniga i hans förskoleklass läser för 

dem som ännu inte är det. Syftet med detta, berättar Peter, är att de som kan läsa ges extra 

träning så att de blir ännu bättre, medan de som ännu inte kan får höra andra läsa och 

inspireras till att själva lära sig. 

 

Överlag framgår i informanternas beskrivningar av sitt arbete med högläsning att detta är 

något de värderar högt och ser som av särskilt stor vikt att fokusera på i syfte att stimulera 

sina elevers språkutveckling. Mikael uttrycker i detta hänseende att: 

 
Högläsning är otroligt viktigt! Studier visar att barn som blivit lästa för har mycket större ordförråd. I 

läsningen kan de höra nya ord och få en förförståelse för dessa. Alla studier som finns visar att 

högläsning är en riktig murbräcka som underlättar deras egen läsning sen. (Mikael) 
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7.4 Arbete med språklig medvetenhet 
Samtliga informanter beskriver att de arbetar med språklig medvetenhet. Hur detta arbete ser 

ut och vad fokus är på i undervisningen skiljer sig emellertid till viss del åt. I Karins 

beskrivning av sin undervisning framgår att: 

 
Vi har ganska stort fokus på våra morgonsamlingar där vi jobbar supermycket med att höra ljud och 

olika lekar kring det. Jag tycker att vi jobbar mycket med ljud … men också med långa och korta ord 

och rim och stavelser. (Karin) 

 

Att språkljud ges ett stort utrymme i undervisningen återkommer i majoriteten av 

informanternas beskrivningar. Återkommande är också att arbetet med språklig medvetenhet 

utgår från ett färdigt läromedel, men att de flesta uttrycker att arbetet med läromedlet anpassas 

efter hur eleverna i klassen visar att de förstår och tar till sig det de arbetar med. Hos 

majoriteten av informanterna framgår även att syftet med att arbeta med språkljud är att 

förbereda eleverna inför läsinlärning. Elsas beskrivning skiljer sig i detta hänseende från de 

övriga då hon uttrycker att: 

 
Syftet är att man ska bli medveten om sitt språk. Varför pratar jag så här? Varför uttrycker vi oss på det 

här sättet? Och vad är det för ord vi använder? Det är ju hela tiden det som måste finnas. Att man ska 

få in ljud, varför låter det såhär? Vad är det jag hör när du säger det här? Språket är ju det viktigaste vi 

har! (Elsa) 

 

Vad gäller Mikaels beskrivning av sitt arbete så beskriver han att han har ”en väldigt flummig 

strategi vad gäller språklig medvetenhet och i vilken ordning tillägnandet ska ske. Den heter 

individanpassning”. I detta hänseende berättar Mikael att han inte har ett enhetligt arbetssätt, 

utan att arbetet ser olika ut med olika elever. Mikael lyfter fram att han ser att vissa elever är 

detaljorienterade, medan andra är mer bekväma med att utgå från helheter som sedan bryts 

ned till mindre delar. På vilket sätt enskilda elever lär är således något Mikael beskriver att 

han lägger mycket kraft och energi på att identifiera och vidare ser som av vikt att utgå från i 

sitt arbete med att stimulera elevernas språkliga medvetenhet. I sitt arbete med språkljud lyfter 

han dock fram att han har stor användning för ett färdigt läromedel, men att han brukar dela in 

eleverna i olika grupper som arbetar på olika sätt, varpå grupperna efter en stund byter 

arbetssätt. Detta, beskriver Mikael, gör det möjligt både för elever att testa olika strategier och 

för honom att identifiera hur enskilda elever lär sig bäst. 

 

Peter skiljer sig från de övriga informanterna på så vis att han i sin beskrivning av sitt arbete 

med språklig medvetenhet inte alls har samma fokus på språkljud. Istället beskriver han att 

han har fokus på det skrivna ordet och att han i sin undervisning strävar efter att stimulera 

eleverna till att på olika sätt laborera med skriftspråket. I detta laborerande uppmärksammar 

han eleverna på språkets form, men det sker inte som separat färdighetsträning utan som ett 

led i att eleverna vill försöka skriva eller läsa något. Peter uttrycker således att han till 

exempel finns intill och hjälper till att ljuda i sammanhang där ljudandet är intressant och 

relevant för eleven på så vis att det fyller en funktion i det eleven gör eller vill göra. Vidare 

framgår i Peters beskrivning av sin undervisning att han kompletterar sitt arbete med det 

skrivna ordet med rim och ramsor, men att han i detta arbete inte följer något speciellt 

läromedel. 

 

Samtliga informanter beskriver att de i sitt arbete med att stimulera sina elevers språkliga 

medvetenhet använder någon form av test, men att dessa test används på olika sätt och görs i 

olika syften. De informanter som arbetar på kommunala skolor, det vill säga Anna, Elsa, 

Sofia, Liv och Mona, gör sina test på uppdrag av kommunen. Dessa test är identiska i sin 
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utformning, görs två gånger per läsår och resultaten skickas till en särskild instans på 

kommunen. Trots att premisserna för testerna är de samma framgår i informanternas 

beskrivningar att de har olika uppfattningar om vilken potential det finns i att använda 

resultaten i ett språkstimulerande syfte. I Sofias beskrivning framgår: 

 
Vad ska jag ha det till? Får jag mer resurser i min klass om jag har många elever med låga resultat? 

Eller vad är det liksom? Visst skulle jag använda det bara för att se hur det gå ... fast jag känner att med 

14 barn så får du ganska bra grepp genom att jag hinner se varje barn när vi har språksamling och jag 

hinner ju se vad de gör i sin bok liksom. (Sofia) 

 

Anna är av en annan uppfattning och i hennes beskrivning av sitt arbete med kommunens test 

framgår: ”Jag känner att den första screeningen gjordes väldigt tidigt, innan vi hunnit börja 

arbeta. Men det var också bra för då kunde jag se direkt vad eleverna kan och vad de behöver 

träna mer på”.  

 

Att de test som görs för att mäta elevernas språkliga medvetenhet används för att ta reda på 

vad eleverna kan för att anpassa undervisningen efter det, till exempel genom att dela in 

eleverna i olika grupper, är återkommande hos majoriteten av de kommunalt anställda 

informanterna. I denna grupp utmärker sig emellertid Anna så till vida att hon löpande 

använder sig av ytterligare test i sitt arbete med språklig medvetenhet. Detta är test som 

kommer med det läromedel som hon använder och Anna beskriver att testen är ett sätt för 

henne att få syn på hur eleverna tar till sig det som de arbetar med och att hon på så vis 

använder resultaten som underlag i sin löpande planering av undervisningen. 

 

Karin, Mikael och Peter, som alla arbetar i fristående skolor, arbetar lite annorlunda med test i 

språklig medvetenhet. Både Karin och Mikael gör sina test på uppdrag av skolkoncernens 

ledning, men använder resultaten på lite skilda sätt. Karin beskriver att resultaten ”används på 

det sättet att vi jobbar jättenära med vår specialpedagog. Vi gör screeningen och sen så sätter 

vi oss efterhand och så pratar vi igenom resultaten”. Karin beskriver vidare att de samtal hon 

för med specialpedagogen ligger till grund för vilka elever hon har lite extra koll på och som 

ställs först i kön till de individuella samtal Karin har med varje elev. Samtalen är ett led i 

arbetet med språklig medvetenhet och handlar om god läsutveckling. Karin betonar dock att 

hon ser att ”resultaten måste tas med en nypa salt” då ”det är ett mättillfälle och det kan ju 

vara mycket som gör att man inte får ett gott resultat på det”. Karin skiljer sig vidare från 

samtliga andra på så vis att hon löpande, under hela läsåret, dokumenterar vad eleverna visar 

att de behärskar inom ramen för språklig medvetenhet. Denna dokumentation följer sedan 

med eleverna upp i skolan där den lärare som tar över klassen tar vid dokumentationen där 

Karin avslutat den. 

 

I Mikaels beskrivning framgår att han också diskuterar testens resultat med specialpedagog i 

de fall då någon elev får ett anmärkningsvärt lågt resultat, och att specialpedagogen då stöttar 

genom att bidra med tips och material. Till störst del poängterar Mikael emellertid att de 

resultat testen får används i hans egen utvärdering av sin undervisning. Han beskriver således 

att han har fokus på vilka styrkor och svagheter han ser i sin egen undervisning i större 

utsträckning än på vad testen säger om enskilda elevers kunskaper. 

 

Peter gör inga test på uppdrag av någon. Han har fått det test han gör av en kollega och 

använder resultatet lite som Mikael och beskriver att det är ett sätt för honom att kolla om 

hans undervisning håller sig på den väg han tänkt. 
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7.5 Arbete med leken som resurs för språkutveckling 
Samtliga informanter i den kvalitativa undersökningen framhåller vikten av att eleverna ges 

möjlighet att leka i förskoleklassen. De beskriver att leken ges ett stort utrymme i 

verksamheten och att de ser en tydlig koppling mellan lek och språkutveckling. Det framgår 

dock att de har skilda uppfattningar om hur denna koppling ser ut. Peters tanke förs direkt till 

de elever som inte har svenska som modersmål, och han ser att de i leken ges ett ypperligt 

tillfälle att träna sig på att tala svenska. I leken kommunicerar barnen hela tiden och därmed 

utvecklar de sitt språk. Han utvecklar denna tanke och ser att det är viktigt med lek för 

samtliga elevers språkutveckling eftersom de i denna får möjlighet att kommunicera på ett 

lustfyllt och ofta naturligt sätt. ”Det är ju roligare för eleverna om man gör det 

[kommunicerar, vår anm.] i leken, och inte konstruerar det genom att låta eleverna sätta sig 

och prata två och två”. Flera av informanterna resonerar på liknande sätt och framhåller 

dialogens betydelse i leken. Elsa utvecklar detta och lägger fokus på relationen mellan 

språkutveckling och social träning i rolleken. Hon ser att eleverna i denna form av lek tränar 

sig på att vänta, ge och ta och på hur man kan använda språket i olika sammanhang och med 

olika personer. 

 

Tre av informanterna fokuserar initialt på kopplingen mellan lek och skriftspråksutveckling. 

De berättar att barnen i den här åldern leker mycket rollekar och att detta i kombination med 

att de börjar få upp intresset för läsning och skrivning leder till stor språkutvecklingspotential 

i leken. Sofia uttrycker att: 

 
Det är jätteroligt nu när de leker rollekar och de har börjat läsa och skriva lite … när de börjar leka 

affär och skriver prislappar och skyltar, ”öpet” och ”stänt”. Nä men alltså, när de kommer på det här att 

'wow vi kan använda det här till någonting liksom.' Det är så häftigt! (Sofia) 

 

Andra har annorlunda ingångar. Till exempel beskriver Mikael att eleverna repeterar och 

fördjupar kunskaper genom leken samtidigt som Karin uttrycker att barnen i leken får sätta 

ord på vad de gör, vilket medvetandegör dem om språket.  
 

Vad gäller informanternas beskrivningar av sin egen roll i elevernas fria lek så framgår att de 

har en relativt lika syn. Detta är synligt på så vis att de alla poängterar att de är av 

uppfattningen att det är viktigt att som lärare vara närvarande när eleverna leker. I sin strävan 

efter att vara närvarande i leken beskriver informanterna att de antingen sitter och arbetar med 

annat och samtidigt lyssnar till eleverna när de leker eller att de cirkulerar runt mellan olika 

lekgrupper. I detta hänseende beskriver informanterna att de uppfattar att de är närvarande på 

så vis att de kan se och höra vad som händer och således bryta in om det finns anledning till 

detta. 

 

Flera nämner att de ofta bryter in i leken för att lösa konflikter eller för att hjälpa till att 

förebygga sådana. Lika vanligt är det att lärarna bryter in för att ställa frågor, komma med 

påståenden eller ta fram material i syfte att utveckla leken i riktning mot att fungera som 

social träning och stödja elevernas språk- och kunskapsutveckling. Majoriteten framhåller 

vidare att de interagerar i barns lek i olika sociala syften. Det framhålls till exempel att de 

kanske vill hjälpa någon elev in i leken, vara en god förebild för hur man pratar med varandra 

eller stödja elever som har språkliga svårigheter som ligger bakom att de har svårt att göra sig 

förstådda. 

 

Tre av informanterna uttrycker att de själva är med i barnens lek på så vis att de har en egen 

roll. Peter är en av dem och han berättar att han gör detta för att han tycker att det är roligt att 

leka och att han då lär känna eleverna på ett annat sätt. Sofia lyfter fram att hon är med och 
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leker ibland och att anledningen till detta är att barnen tycker att det är väldigt roligt och att 

hon då kan ”styra in dem på lite kunskapsrelaterade grejer”.  

 

Majoriteten av informanterna berättar att de aldrig har en egen roll i barnens fria lek. 

Anledningarna som lyfts fram är att det är svårt att ha koll på andra grupperingar om man är 

med och leker eller, som Anna säger, att ”om man börjar leka med barnen så får man aldrig 

göra nåt annat än att leka”. Elsas beskrivning av hur hon förhåller sig till elevernas lek skiljer 

sig från de övriga på så vis att hon uttrycker att hon ser att det ingår i hennes uppdrag att se till 

så att de elever som inte kan leka rollekar lär sig detta. Elsa uttrycker i detta hänseende: 

 
Vi uppmuntrar mycket till rollekar. Om man inte redan har det i sig från förskolan så försöker vi att se 

till så att man får det. Och det är faktiskt så att en del inte har det när de kommer. En del får inte leka 

rollek hemma längre för att man sitter med sin iPad eller har gått över till sådana lekar. Och då kan 

man inte leka. (Elsa) 

 

7.6 Sammanfattning av resultat och analys av kvalitativ undersökning 
För att synliggöra hur lärare i förskoleklass beskriver sitt arbete med olika språkstimulerande 

aktiviteter och hur de motiverar sitt arbetssätt, används en kvalitativ forskningsmetod i form 

av semistrukturerade intervjuer.  

 

I informanternas beskrivningar av sitt arbete med olika språkstimulerande aktiviteter framgår 

flera likheter men också en del skillnader. De tydligaste likheterna gäller hur och i vilket syfte 

informanterna arbetar med högläsning. Alla åtta beskriver att de högläser för sina elever minst 

en gång varje dag och majoriteten uttrycker vidare att de så gott som vid varje 

högläsningstillfälle förklarar ord och begrepp och samtalar med eleverna kring bokens 

innehåll och handling. Ett genomgående syfte som framgår såväl med högläsning som med 

relaterade aktiviteter är att på olika sätt stimulera elevernas språkutveckling.  

 

Gällande arbete med språklig medvetenhet framgår i de flesta av informanternas be-

skrivningar att de har liknande syfte med sin undervisning och utformar denna på liknande 

sätt. Alla åtta beskriver således att de arbetar med språklig medvetenhet och majoriteten 

framhåller att de i detta arbete har mycket fokus på språkljud i syfte att förbereda eleverna 

inför kommande läsinlärning. Återkommande i beskrivningarna är också att undervisningen 

anpassas efter hur eleverna som grupp visar att de förstår det innehåll som behandlas. En av 

informanterna skiljer sig från de övriga på så vis att mindre fokus läggs på språkljud för att 

istället rikta uppmärksamhet mot det skrivna ordet och på hur elever kan utveckla språklig 

medvetenhet genom att laborera med detta.  

 

Vad gäller leken som resurs för språkutveckling råder även här en relativt stor samstämmighet 

i informanternas beskrivningar och samtliga betonar vikten av lek i verksamheten och 

framhåller att de ser en tydlig koppling mellan lek och språkutveckling. Hur denna koppling 

ser ut skiljer sig emellertid lite åt. Två framträdande drag i informanternas beskrivningar är att 

de ser att barn i leken utvecklar sitt språk genom att kommunicera med andra, samt att barn i 

leken utvecklar sitt språk genom att laborera med olika skriftspråksrelaterade aktiviteter. Alla 

åtta beskriver vidare att de själva är närvarande i elevernas fria lek på så vis att de finns i 

närheten och kan bryta in vid behov. Det har främst ett socialt syfte, men ett syfte är också att 

finnas till hands när det gäller att stötta eleverna i att på olika sätt utveckla leken. Några 

informanter beskriver att de brukar vara med i elevernas fria lek genom att ha en roll i leken, 

medan detta sätt att interagera i elevers fria lek inte är aktuellt för andra.  
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Vad gäller tal och samtal i klassrummet framgår i informanternas beskrivningar att det råder 

en del skillnader i hur de arbetar med detta. Majoriteten beskriver att de då och då arbetar med 

öppna frågor som ett led i helklassamtalen. I några informanters beskrivningar framstår detta 

som något som sker mer eller mindre omedvetet och utan ett uttalat syfte, medan andra 

uttrycker att de medvetet låter samtliga helklassamtal utgå från öppna frågor. Bland de 

informanter som beskriver att de medvetet arbetar med öppna frågor så råder skilda syften 

med detta. Alltifrån att eleverna ska få erfara att alla tänker på olika sätt, till att öppna frågor 

gör det möjligt att lyssna på språket samt att gemensamma diskussioner kan leda fram till svar 

på frågor läraren inte kan. 

 

Muntliga presentationer är också något samtliga informanter beskriver att de arbetar med och 

ett näst intill genomgående syfte med detta är att eleverna ska ges möjlighet att träna sig på att 

tala inför andra. Hur denna träning ser ut skiljer sig emellertid åt. Några informanter beskriver 

det som ett obligatoriskt och frekvent återkommande inslag i undervisningen, medan andra 

beskriver det som ett frivilligt och sporadiskt inslag i undervisningen. 

 

Vad gäller smågruppssamtal framträder i informanternas beskrivningar att det råder stor 

spridning mellan hur de anser sig organisera sådana. Några berättar att de inte arbetar i 

smågrupper överhuvudtaget. En återkommande anledning till detta är att informanterna ser att 

det är svårt att genomföra smågruppssamtal i och med att de är ensamma lärare i sina klasser. 

Av dem som arbetar med smågruppssamtal framgår att detta fyller funktionen att eleverna 

tränar sig på att samarbeta och ges möjlighet att lära av varandra.  
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8. Diskussion 
I den här studien har fokus riktats mot hur lärare i förskoleklass arbetar med olika 

språkstimulerande aktiviteter med utgångspunkt i att lärare med olika typ av lärarexamen har 

behörighet att undervisa i förskoleklass, och att det för denna skolform inte finns några 

nationella kursplaner. Av denna anledning har studien genom en kvantitativ forskningsmetod 

ämnat besvara i vilken utsträckning lärare i förskoleklass beskriver att de i sin undervisning 

arbetar med olika språkstimulerande aktiviteter samt hur detta påverkas av lärarens typ av 

lärarexamen. Med en kvalitativ forskningsmetod har studien vidare ämnat besvara hur lärare i 

förskoleklass beskriver sitt arbete med olika språkstimulerande aktiviteter och hur de 

motiverar sitt arbetssätt. I detta kapitel ingår delarna Metoddiskussion, Resultat- och 

analysdiskussion, Slutsats och Slutord. 

 

8.1 Metoddiskussion 
Den kvantitativa delen av studien behandlar i vilken utsträckning lärare i förskoleklass arbetar 

med olika språkstimulerande aktiviteter samt hur detta påverkas av lärarens typ av 

lärarexamen. Att använda en enkätundersökning för att uppnå detta syfte uppfattar vi har 

fungerat tillfredsställande. Något som kan diskuteras är vårt val av att använda ett socialt 

medium på internet för att hitta respondenter. Vi kan i detta hänseende inte med säkerhet veta 

att respondenterna uppgett korrekt information om exempelvis sin typ av lärarexamen. Detta 

problem hade inte varit lika aktuellt om vi istället personligen valt ut respondenter. Vår 

bedömning är emellertid att antalet respondenter, med stor sannolikhet, hade varit mycket 

mindre om vi gjort på det senare viset.  

 

Vad gäller enkät som undersökningsmetod uttrycker Bryman (2011) att det i denna metod 

finns nackdelar. Exempel på nackdelar är att forskaren inte kan förtydliga frågorna för 

respondenten samt att respondenten kan uppge svar som inte stämmer med verkligheten. Att 

respondenter kan ha svarat på ett sätt som inte stämmer med verkligheten har varit svårt att 

förebygga. Däremot har vi försökt överbrygga svårigheten med att respondenter kan förstå 

frågor på ett annat sätt än vi tänkt, genom att skriva så tydliga enkätfrågor som möjligt. 

Huruvida enkätfrågorna varit tillräckligt tydliga är emellertid svårt att veta. De enkätfrågor 

som samtliga respondenter har svarat på kan tänkas ha formulerats på ett mer tydlig sätt än de 

enkätfrågor som några respondenter valt att avstå från att svara på. 

 

Den kvalitativa delen av studien behandlar hur lärare i förskoleklass beskriver sitt arbete med 

olika språkstimulerande aktiviteter och hur de motiverar sitt arbetssätt. Att använda 

semistrukturerade intervjuer för att uppnå detta syfte uppfattar vi har fungerat 

tillfredsställande. Eventuellt hade intervjuerna kunnat kompletteras med observationer för att 

bredda studien med ytterligare perspektiv. Men då vi i vår studie haft ett lärarperspektiv och 

fokuserat på att synliggöra hur lärare beskriver sin undervisning, valdes observationer som 

forskningsmetod bort.  

 

Vad gäller analys av kvalitativa data lyfter Bryman (2011) fram att en vanlig kritik som riktas 

mot att använda kodning som analysmetod, är problemet att man förlorar kontexten i det som 

sägs i och med att man lyfter ut textstycken. Vi har varit medvetna om detta och försökt att 

plocka ut citat och beskrivningar som beskriver hela kontexten och därmed inte är ryckta ur 

sitt sammanhang. 

 

Avslutningsvis bör nämnas att detta är en mindre studie och att resultatet därmed är svårt att 

generalisera. 
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8.2 Resultat- och analysdiskussion 
I resultatet av denna studie framgår att det finns en spridning gällande i vilken utsträckning 

och på vilket sätt lärare i förskoleklass beskriver att de arbetar med olika språkstimulerande 

aktiviteter och hur de motiverar sitt arbetssätt.  

 

Högläsning är något som nästan alla respondenter i den kvantitativa undersökningen uppger 

som aktuellt i deras undervisning dagligen eller flera gånger i veckan. Likaså framgår att såväl 

förklaring av ord och begrepp i samband med högläsning som samtal kring högläsnings-

bokens handling och innehåll, är något som är aktuellt dagligen eller flera gånger i veckan. 

Att högläsning sker mycket ofta och kompletteras med förklaring av ord och begrepp och 

samtal kring högläsningsbokens handling, återkommer även i den kvalitativa undersökningen. 

Det syfte informanterna tillskriver sitt arbete med högläsning kan vidare liknas vid hur 

Lundberg (2007) och Svensson (2009a) lyfter fram att diskussioner kring bokens innehåll 

verkar mer språkstimulerande än om boken enbart läses. Informanterna är även överens om 

att förklaring av ord och begrepp utvecklar elevernas ordförråd, vilket kan ses i relation till 

hur Frost (2002) lyfter fram att barn erövrar nya ord och begrepp genom att de under 

diskussioner utvecklar ett medvetet förhållningssätt till ord. 

 

Att såväl den kvantitativa som den kvalitativa undersökningen visar att högläsning 

förekommer dagligen eller flera gånger i veckan skiljer sig från hur Svensson (2009b) i sin 

studie visar att det i endast hälften av de förskoleklasser hon samlat in material från förekom 

högläsning varje dag eller nästan varje dag. Att resultatet skiljer sig från Svenssons resultat 

kan tänkas ha flera anledningar. Svensson (2009b) har samlat in sitt material med hjälp av 

andras observationer och ger således en bild av hur den som observerat uppfattar frekvensen 

av högläsning, till skillnad från den här studien där såväl enkätundersökningen som de 

kvalitativa intervjuerna bygger på hur lärare beskriver sitt arbete med högläsning. Att det 

vidare skiljer flera år mellan undersökningarna kan eventuellt påverka resultatet på så vis att 

högläsning, och de språkstimulerande effekter detta kan ha, under senare år har givits ett 

relativt stort medialt utrymme, vilket kan ha bidragit till en ökning av högläsning i 

undervisningen. 

 

Vad gäller arbete med språklig medvetenhet, det vill säga medvetenhet om språkets formsida, 

har även här många respondenter svarat på liknande sätt och språkljud är den del av språket 

som framkommer som oftast aktuell att behandla i undervisningen. Samtidigt visar resultatet 

av den kvalitativa undersökningen att nästan alla informanterna beskriver att de i sin 

språkstimulerande undervisning lägger stor vikt vid språkljud och således vid att utforma 

undervisning som stimulerar elevernas fonologiska medvetenhet, i syfte att främja elevernas 

läsinlärning. Att undervisningen har detta fokus kan ses i relation till hur såväl Bryant et al. 

(1989) som Lie (1991) och Ryder et al. (2007) visar att undervisning som stimulerar 

fonologisk medvetenhet underlättar läsinlärningen. Det finns således anledning att tänka sig 

att det stöd som finns inom forskning för att graden av fonologisk medvetenhet och graden av 

läsförmåga hänger ihop har fått ett brett genomslag och påverkar hur lärare i förskoleklass 

utformar sin språkstimulerande undervisning. 

 

Vad gäller utformningen av arbetet med språklig medvetenhet visar den kvalitativa 

undersökningen vidare att samtliga informanter tillämpar test för att på olika sätt synliggöra 

elevernas grad av språklig medvetenhet. I majoriteten av beskrivningarna framgår att 

resultaten av dessa test används för att på olika sätt anpassa undervisningen i språklig 

medvetenhet efter hur enskilda elever behärskar de kunskaper som testas. Att aktivt sträva 

efter att utforma språkstimulerande undervisning som på detta sätt utgår från elevers olika 
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språkliga förutsättningar kan kopplas till hur exempelvis Foy & Mann (2003) visar att det 

finns all anledning att utgå från att elever har olika språkliga förutsättningar då de börjar i 

skolan.  

 

Den beskrivning av arbete med språklig medvetenhet som skiljer sig mest från de övriga 

informanternas, är hur Peter beskriver att han istället för att ha fokus på språkljud lägger vikt 

vid det skrivna ordet och på hur elevernas laborerande med detta i meningsfulla sammanhang 

kan stimulera deras språkliga medvetenhet. Peters fokus på skrivande och på att utgå från ord 

som bryts ned till språkljud i sammanhang där detta är relevant för eleverna, kan i viss mån 

kopplas till det som till exempel Lindö (2005) definierar som helspråkssyn. Detta på så vis att 

arbetet med språklig medvetenhet inte tar vägen inifrån och ut och börjar i språkets minsta 

beståndsdelar, utan istället tar vägen utifrån och in. I detta hänseende finns inom forskning ett 

brett stöd för att detta sätt att arbeta med språklig medvetenhet också är ett sätt att underlätta 

läsinlärningen (se bl.a. Purcell-Gates et al. 1995 och Freppon & McIntyre 1997). 

 

Vad gäller leken som resurs för språkutveckling uppger en stor del av respondenterna i den 

kvantitativa undersökningen att de ofta interagerar i sina elevers fria lek genom att samtala 

med sina elever eller genom att ta fram material i syfte att utveckla leken. Detta engagerade 

förhållningssätt till elevers fria lek återkommer i den kvalitativa undersökningen och i hur 

informanterna beskriver sitt arbete med leken som resurs för språkutveckling. 

 

Samtliga informanter i den kvalitativa undersökningen ger uttryck för att leken ges ett stort 

utrymme i verksamheten. Att leken ska ha en central position i förskoleklassens verksamhet 

stöds av såväl Brogren & Isaksson (2014) som Herlin et al. (2012) och Bergström (2006). 

Peters och även några andra informanters tankar om att elever utvecklar sitt språk i leken 

genom att de hela tiden kommunicerar med varandra stämmer väl överens med Brogren & 

Isakssons (2014) beskrivning av att barn i rollekar anpassar språket efter den roll de har och 

att de genom detta utökar och nyanserar sitt ordförråd. Informanterna, och framför allt Elsa, 

sätter vidare elevernas språkutveckling i relation till den sociala träning som eleverna får i och 

med leken. Detta kan kopplas till hur Klepstad Faerevaag (2005) uttrycker att språket spelar 

en avgörande roll i det sociala samspelet eftersom språket är det verktyg som används när 

eleverna kommunicerar i leken. 

 

Elsa är den av informanterna som anser att det ingår i hennes uppdrag att lära de barn som 

inte kan leka rollekar hur detta går till. Elsas förhållningssätt till rollekar kan i detta hänseende 

kopplas till hur Smilansky (1990) beskriver att nyckeln till att utveckla barns förmåga att leka 

rollekar är närvarande lärare som stöttar och guidar i rolleken. 

  

Det är emellertid inte enbart i rollekar som lärare bör vara närvarande och engagerade. Flera 

forskare ger uttryck för att lärares engagemang berikar barns lekar, vilket i sin tur främjar 

barns språkutveckling (se t.ex. Andreasson & Allard 2015, Smilansky 1990 och Hagtvet 

2004). Detta kan ses i relation till hur samtliga informanter poängterar att det är viktigt för 

dem att vara närvarande i elevernas fria lek, vilket de beskriver att de också är. Det 

uppkommer olika exempel på vad det innebär att vara närvarande. Återkommande är att 

arbeta med annat och samtidigt lyssna, gå runt och observera barnen eller att bryta in i leken 

och ställa nyfikna frågor – vilket enligt Andreasson & Allard (2015) är ett sätt att i leken 

stimulera barns språkutveckling. Vad gäller att vara med i barns fria lek och leka, så framgår i 

den kvantitativa undersökningen att detta sätt att interagera i barnens fria lek är mindre vanligt 

än att ta fram material eller samtala med barnen i syfte att utveckla leken. I den kvalitativa 

undersökningen framgår liknande tendenser. I några informanters resonemang framgår att de 
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ofta är med i barnens fria lek och leker, och i andra informanters resonemang framgår att de 

aldrig är det. En intressant aspekt är emellertid att ingen av informanterna ger uttryck för att 

aktivt välja att inte vara med och leka, men att de ser att det är svårt att genomföra sitt 

uppdrag som lärare och samtidigt vara med i barnens fria lek och leka. Att lärare i 

förskoleklass ser att det är svårt att genomföra sitt uppdrag och samtidigt vara med i barns fria 

lek och leka kan således ses som en möjlig förklaring till att det i den kvantitativa 

undersökningen framstår som vanligare att samtala med barn och ta fram material i syfte att 

utveckla leken än att vara med i barns fria lek och leka. 

 

Att några av informanterna initialt fokuserar på skriftspråksutveckling när de får frågan om 

kopplingen mellan lek och språkutveckling och vidare uttrycker att de i leken bygger vidare 

på elevernas intresse för skriftspråksrelaterade aktiviteter, får stöd av Hagtvet (2004). Hagtvet 

beskriver i detta hänseende att barns nyfikenhet på skriftspråket ökar genom lekar där de 

tillåts experimentera med detta och att det kravlösa i detta sätt att närma sig skriftspråket gör 

att risken att misslyckas i sitt första skrivande är liten. 

 

Att både den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen visar att lärare i förskoleklass 

ofta går in för att på olika sätt bidra till att utveckla barns fria lek på ett språkstimulerande 

sätt, är ett resultat som skiljer sig från Skoogs studie (2012). I Skoogs studie framgår att lärare 

i förskoleklass och i årskurs ett inte engagerar sig alls i barns fria lek i ett språkstimulerande 

syfte. Att studierna ger så olika resultat kan ha flera anledningar. En anledning kan vara att 

Skoogs studie till skillnad från den här studien till viss del bygger på observationer. Skoogs 

studie är således till viss del en beskrivning av hennes subjektiva tolkning av något som hänt 

under en begränsad tidsperiod. Den här studien bygger på intervjuer och en 

enkätundersökning och är således uteslutande beskrivningar av hur andra beskriver sitt arbete.  

 

Öppna frågor som ett led i tal och samtal i klassrummet är något som nästan samtliga 

respondenter ser som aktuellt dagligen eller flera gånger i veckan. Att frekvensen av öppna 

frågor i hel- eller halvklassamtal framstår som hög framträder även i den kvalitativa 

undersökningen där majoriteten av informanterna beskriver att de ofta arbetar med öppna 

frågor och gällande detta ger uttryck för att leda helklassamtal som kan liknas vid det Palmér 

(2010) kallar resonemang – alltså samtal där eleverna tränar sig på att bygga upp längre 

muntliga bidrag. Att flera informanter organiserar sådana samtal kan vidare kopplas till 

Palmérs argument för att förmågan att kunna bygga upp längre muntliga bidrag är en 

förutsättning för att kunna skriva längre sammanhängande texter. De syften informanterna 

tillskriver denna form av samtal är emellertid främst riktade mot elevernas sociala utveckling 

och inte mot deras språkutveckling. Denna tolkning av resultatet väcker därmed frågan: 

begränsas aktiviteter ur ett språkstimulerande perspektiv av att syftet inte är att verka 

språkstimulerande, eller spelar det ingen roll? Denna fråga är aktuell även då det gäller 

undervisning som innefattar smågruppssamtal och muntliga presentationer. 

 

Vad gäller smågruppssamtal framgår i den kvantitativa undersökningen att det är stor skillnad 

mellan hur olika respondenter ser det som aktuellt att organisera sådana, alltifrån aldrig till 

varje dag. Liknande spridning återkommer i hur informanterna i den kvalitativa 

undersökningen beskriver sitt arbete med smågruppssamtal. 

 

Bland de informanter som i den kvalitativa undersökningen berättar att de organiserar 

smågruppssamtal är möjligheten till samarbete och till att lära av varandra ett framträdande 

motiv i valet av arbetssätt. Ur ett språkstimlerande perspektiv kan detta ses i relation till hur 

Palmér (2010) lyfter fram att samarbetsförmåga till viss del är en språklig förmåga samt till 
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hur Gibbons (2006) visar att elever tillsammans i grupp kan använda skolspråkstypiska 

begrepp i större utsträckning än vid enskilt arbete.  

 

Några av informanterna i den kvalitativa undersökningen lyfter fram att anledningen till att de 

inte organiserar smågruppssamtal är att de är ensamma lärare i sin klass och därför inte finner 

denna arbetsform genomförbar. Detta är en anledning som sannolikt gäller för fler lärare i 

förskoleklass och som kan ligga bakom att flera i den kvantitativa undersökningen uppger att 

de aldrig ser det som aktuellt att i sin undervisning organisera smågruppssamtal. I detta 

hänseende bör emellertid nämnas att det faktum att lärare i förskoleklass arbetar ensamma i 

sin klass inte per automatik måste innebära att de aldrig organiserar smågruppssamtal. Mikael, 

som deltagit i den kvalitativa undersökningen, arbetar ensam i sin klass men är samtidigt en 

av dem som uttrycker att smågruppssamtal har en naturlig plats i den dagliga undervisningen.  

 

I den kvalitativa undersökningen är det vidare ingen av informanterna som ger uttryck för att 

undervisa sina elever i hur lärande genom smågruppssamtal går till. Sådan frånvaro av 

undervisning kan tolkas som begränsande vad gäller smågruppssamtalets potential till att 

verka språkstimulerande. Denna tolkning grundas på hur Mercer & Littleton (2007) visar att 

undervisning i hur språket kan användas som ett verktyg för lärande i gruppsamtal kan öka 

och utveckla elevers muntliga deltagande i sådana samtal. Att elever inte ges denna 

undervisning kan eventuellt kopplas till att språkutveckling inte är ett syfte med aktiviteten. 

Språket ges således inte särskild uppmärksamhet. I detta hänseende kan det faktum att 

språkstimulering inte ses som ett direkt syfte tolkas ha en språkhämmande effekt på 

aktiviteten smågruppssamtal. 

 

Precis som vid smågruppssamtal framgår i den kvantitativa undersökningen att det är stor 

spridning gällande hur ofta olika respondenter ser det som aktuellt att organisera muntliga 

presentationer i sin undervisning, alltifrån aldrig till varje dag. I den kvalitativa 

undersökningen visar resultatet vid en första anblick inte denna spridning i och med att 

samtliga informanter beskriver att de arbetar med muntliga presentationer. I de mer 

djupgående beskrivningarna framgår emellertid att det råder skillnad gällande hur arbetet med 

muntliga presentationer ser ut, men samtidigt att alla informanterna har som övergripande 

syfte med arbetet att eleverna ska få möjlighet att träna sig på att tala inför andra.  

 

Vad gäller muntliga presentationer som ett led i den språkstimulerande undervisningen är det 

ingen av informanterna i den kvalitativa undersökningen som direkt gör denna koppling. 

Oavsett om arbetet med muntliga presentationer har ett medvetet språkstimulerande syfte eller 

ej kan emellertid aktiviteten tolkas som språkstimulerande. Det har flera anledningar. Dels ges 

eleverna möjlighet att träna sin förmåga att bygga upp längre muntliga bidrag, vilket enligt 

Palmér (2010) är en förutsättning för att kunna skriva längre sammanhängande texter. Dels 

ges de möjlighet att utveckla förmåga att använda ett formellt tal i kommunikation som sker 

med fler än en person åt gången, vilket Strömquist (1998) framhåller som ett led i 

språkutvecklingen. Att inte ges möjlighet att lyssna på tal på mer komplex nivå, vilket en 

muntlig presentation kan vara, kan vidare ses direkt språkhämmande med utgångspunkt i hur 

Wedin (2009) uttrycker att elever som inte ges möjlighet att lyssna till sådana tal riskerar att 

inte utveckla förmåga att kunna uttrycka längre tankar i tal och skrift.  

 

Att samtliga informanter i den kvalitativa undersökningen vidare lägger stor vikt vid att 

eleverna ska ges möjlighet att träna sig på att tala inför andra, kan tolkas som både direkt och 

indirekt språkstimulerande. Det är direkt språkstimulerande i och med att språket, likt 

Magnusson (Skolverket 2008) lyfter fram, utvecklas som bäst då det ges möjlighet att 
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användas på olika sätt och indirekt språkutvecklande av samma anledning. Att träna sig på att 

tala inför andra är ett led i att våga tala i olika situationer, vilket kan ligga till grund för att 

språkanvändningen ökar i olika sammanhang, vilket i sin tur utvecklar språket.   

 

Att det i informanternas beskrivningar framkommer att de som lärare ofta går in och språkligt 

stöttar sina elever i deras muntliga presentationer kan ses i relation såväl till Gibbons (2006) 

definition av lärarstödda presentationer som till Vygotskijs teori om människans närmaste 

potentiella utvecklingszon (se Lindö 2005). Stöttningen kan tolkas som ett sätt för 

informanterna att stimulera sina elevers språkutveckling genom att möjliggöra för eleverna att 

genomföra något de klarar endast med stöd, men som de genom att få detta stöd senare 

förväntas klara på egen hand. 

 

Vad gäller samtliga språkstimulerande aktiviteter som undersökts framgår vidare att lärare i 

förskoleklass med förskollärarexamen i större utsträckning än lärare med grundlärarexamen 

dagligen arbetar med dessa. Studien ger således indikationer på att lärarens typ av lärar-

examen påverkar den språkstimulerande undervisningen i förskoleklass. 

8.3 Slutsats 
Sammantaget framträder en bild av att lärare i förskoleklass ofta arbetar med språk-

stimulerande aktiviteter. För vissa aktiviteter finns det påtagliga likheter i hur detta arbete 

beskrivs och hur arbetssätt motiveras, medan det i andra aktiviteter till viss del skiljer sig åt. 

Vidare framgår indikationer på att lärares typ av lärarexamen påverkar den språkstimulerande 

undervisningen i förskoleklass på så vis att lärare med förskollärarexamen i större 

utsträckning än lärare med grundlärarexamen dagligen arbetar med olika språkstimulerande 

aktiviteter. 

 

De allra flesta lärare i förskoleklass arbetar ofta med högläsning i syfte att stimulera sina 

elevers språkutveckling. I samband med högläsningen förklaras ofta ord och begrepp och det 

förs ofta samtal kring högläsningsbokens innehåll och handling. Ett vanligt sätt att 

komplettera lärarens högläsning är att organisera så att elever läser högt för varandra. Likaså 

arbetar de flesta lärare med öppna frågor och ofta i syfte att möjliggöra för sina elever att sätta 

ord på egna tankar och idéer. Samtidigt råder skillnader mellan hur olika lärare i förskoleklass 

beskriver att detta arbete går till. För vissa är öppna frågor ett resultat av ett medvetet val där 

frågorna används som utgångspunkt i merparten av de helklassamtal som bedrivs i 

undervisningen, medan sådana frågor för andra är något som sker utan att läraren gjort ett 

medvetet val och att frågorna inte fyller en uttalad funktion i undervisningen.  

 

Språklig medvetenhet är också något som de flesta lärare i förskoleklass ser som aktuellt att 

undervisa om och att de i denna undervisning i stor utsträckning har fokus på språkljud i syfte 

att underlätta sina elevers läsinlärning. Vidare är en del i utformningen av undervisningen att 

synliggöra elevernas språkliga medvetenhet genom olika tester, för att på så vis kunna 

anpassa undervisningen efter elevers olika språkliga förutsättningar. Vad gäller lek och 

språkutveckling ser de flesta lärare i förskoleklass att det ofta är aktuellt för dem att interagera 

i elevernas fria lek genom att samtala med barnen eller ta fram material i syfte att utveckla 

leken och även att vara med i barns fria lek och leka, om än i något mindre utsträckning. 

Syftet med att på olika sätt interagera i barns fria lek är främst att stimulera elevernas sociala 

utveckling, men också att stimulera barns språk- och kunskapsutveckling. 

 

Det är stora skillnader gällande i vilken utsträckning muntliga presentationer är aktuellt i olika 

lärares undervisning i förskoleklass – för några aldrig och för andra dagligen. För de flesta är 
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det emellertid aktuellt några gånger i månaden eller några gånger i veckan. Arbetet med 

muntliga presentationer utformas på skilda sätt och kan vara både återkommande och 

sporadiska inslag i verksamheten och genomföras såväl individuellt som i grupp. Ett 

övergripande syfte med att arbeta med muntliga presentationer är emellertid att möjliggöra för 

elever att träna sig på att tala inför andra. Smågruppssamtal är också något som några lärare i 

förskoleklass ser som dagligen aktuellt i undervisningen, medan andra ser det som aldrig 

aktuellt. För de flesta är det dock aktuellt några gånger i månaden eller några gånger i veckan. 

Smågruppssamtal kan vara både spontana och planerade inslag i undervisningen och ett 

framträdande syfte med att arbeta med sådana samtal är att skapa situationer där eleverna får 

träna sig på att samarbeta och får möjlighet att lära av varandra. 

 

8.4 Slutord 

I denna studie framgår att trots att det för förskoleklassen inte finns några nationella 

kursplaner beskriver lärare i förskoleklass sitt arbete med de språkstimulerande aktiviteter vi 

undersökt på i många fall liknande sätt. Dessa likheter återkommer gällande både utsträckning 

och på vilket sätt lärare i förskoleklass beskriver sin undervisning samt i hur de motiverar sitt 

arbetssätt. Detta resultat var lite oväntat för oss. När vi bestämde oss för att undersöka hur 

lärare i förskoleklass arbetar med språkstimulerande aktiviteter förväntade vi oss att vi skulle 

upptäcka stora skillnader mellan hur olika lärare beskriver sin undervisning, eftersom det inte 

finns några tydliga riktlinjer. Vi tänkte att dessa skillnader skulle vara svårförenliga med 

skollagens formulering om en likvärdig skola. Några sådana skillnader upptäckte vi inte. 

Denna förväntan bar vi emellertid med oss ganska långt in i genomförandet av studien. Det 

var egentligen först i analysarbetet som vi såg att många i den kvantitativa undersökningen 

hade svarat på liknande sätt och att det gick att urskilja flera tydliga likheter i hur 

informanterna i den kvalitativa undersökningen beskrivit sin undervisning och i hur de 

motiverat sitt arbetssätt.  

 

Att studien inte visar det resultat som vi väntat gör den emellertid inte mindre intressant, 

snarare tvärtom. Vad är det som ligger bakom att lärare i förskoleklass, trots den stora 

pedagogiska frihet som råder här, till stor del väljer att arbeta på liknande sätt och med 

liknande syften? En anledning skulle kunna vara att det utifrån litteratur som behandlar 

språkstimulerande undervisning har skapats en lärardiskurs. Detta är dock bara spekulation. 

För att få en bild av vad som påverkar vad lärare i förskoleklass väljer att fokusera på i sin 

språkstimulerande undervisning krävs mer forskning på området. 

 

Att studien ger indikationer på att lärare i förskoleklass som har förskollärarexamen i större 

utsträckning än lärare som har grundlärarexamen dagligen arbetar med samtliga av de 

språkstimulerande aktiviteter som undersökts, är också ett resultat som är värt att 

uppmärksamma. Det vi kunde se i den här studien var att det fanns en skillnad, men studien 

säger ingenting om varför det ser ut så eller vad detta kan få för konsekvenser för elevers 

lärande. I detta hänseende ser vi att det även här finns behov av mer forskning på området. 

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att denna studie har gett oss nya kunskaper och insikter. Vi 

har fått en fördjupad förståelse för hur språket fungerar som människans främsta redskap för 

lärande och för att elevers språkutveckling är alla lärares ansvar, ett ansvar vi ser att det finns 

anledning att påstå att lärare i förskoleklass i stor utsträckning tar. 
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Bilaga 1. Enkätundersökning 
 
 

Språkstimulerande arbete i förskoleklass 
 
Del 1. Bakgrundsfrågor 

 

 

Vilken examen har du? 
 

 Förskollärarexamen 

 

 Lärarexamen 

 

 Fritidspedagogexamen 

 

 Ingen examen 

 

 Övrigt:_________________________ 

 

 

 

Arbetar du i en kommunal skola eller i en fristående skola? 
 

 Kommunal skola 

 

 Fristående skola 

 

 

Hur länge har du arbetat i förskoleklass? 
 

 Mindre än 5 år 

 

 5-9 år 

 

 10-14 år 

 

 15-19 år 

 

 20-24 år 

 

 Mer än 25 år 

 

 

Hur många elever har du i din förskoleklass?  
 

 Färre än 10 



 

56 

 

 

 10-14 

 

 15-19 

 

 20-24 

 

 25-29 

 

 30-34 

 

 Fler än 34 

 

 

Hur många av eleverna har annat modersmål än svenska? 
 

Välj ▼ 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Del 2. Högläsning och relaterade aktiviteter 

 

Markera hur ofta följande är aktuellt i din undervisning. 
 

 

Högläsning 
 

 Aldrig 

  

 Några gånger per termin 

 

 Några gånger i månaden 

 

 Några gånger i veckan 

 

 Varje dag 

 

 

Förklaring av ord och begrepp innan/under/efter högläsning 
 

 Aldrig 

 

 Några gånger per termin 

 

 Några gånger i månaden 

 

 Några gånger i veckan 
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 Varje dag 

 

 

Någon form av samtal kring högläsningsbokens innehåll och handling 
 

 Aldrig 

 

 Några gånger per termin 

 

 Några gånger i månaden 

 

 Några gånger i veckan 

 

 Varje dag 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Del 3. Tal och samtal i klassrummet 

 

Markera hur ofta följande är aktuellt i din undervisning. 
 

 

Lärarledda genomgångar i hel-/halvklass 
 

 Aldrig 

 

 Några gånger per termin 

 

 Några gånger i månaden 

 

 Några gånger i veckan 

 

 Varje dag 

 

 

Öppna frågor i hel-/halvklass (frågor utan givna/förutbestämda svar). 
 

 Aldrig 

 

 Några gånger per termin 

 

 Några gånger i månaden 

 

 Några gånger i veckan 

 

 Varje dag 
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Muntliga presentationer (att elever håller i någon form av redovisning 

eller tal inför grupp). 
 

 Aldrig 

 

 Några gånger per termin 

 

 Några gånger i månaden 

 

 Några gånger i veckan 

 

 Varje dag 

 

 

Smågruppssamtal (Grupparbete, där uppgiften kräver diskussion). 
 

 Aldrig 

 

 Några gånger per termin 

 

 Några gånger i månaden 

 

 Några gånger i veckan 

 

 Varje dag 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Del 4. Språkets formsida/språklig medvetenhet 

 

Markera hur ofta du arbetar med följande delar av språket i din 

undervisning. 
 

 

Grafem (Bokstäver) 
 

 Aldrig 

 

 Några gånger per termin 

 

 Några gånger i månaden 

 

 Några gånger i veckan 

 

 Varje dag 
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Fonem (Språkljud) 
 

 Aldrig 

 

 Några gånger per termin 

 

 Några gånger i månaden 

 

 Några gånger i veckan 

 

 Varje dag 

 

 

Morfem (Ordets delar och hur dessa delar är sammansatta) 

 
 Aldrig 

 

 Några gånger per termin 

 

 Några gånger i månaden 

 

 Några gånger i veckan 

 

 Varje dag 

 

 

Syntax (Hur ord kan bilda satser) 
 

 Aldrig 

 

 Några gånger per termin 

 

 Några gånger i månaden 

 

 Några gånger i veckan 

 

 Varje dag 

 

 

Semantik (Olika betydelser i språket, t.ex. att samma ord kan ha olika 

betydelser) 
 

 Aldrig 

 

 Några gånger per termin 

 

 Några gånger i månaden 
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 Några gånger i veckan 

 

 Varje dag 

 

 

Pragmatik (Hur språket används på olika sätt i olika situationer) 
 

 Aldrig 

 

 Några gånger per termin 

 

 Några gånger i månaden 

 

 Några gånger i veckan 

 

 Varje dag 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Del 5. Fri lek 

 

Markera hur ofta du gör följande under barnens fria lek. 

 

 

 

Passar på att göra annat 
 

 1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Mycket ofta 

 

 

 

 

Observerar barnen 
 

 1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Mycket ofta 

 

 

 

Samtalar med barnen i syfte att utveckla leken 
 

 1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Mycket ofta 
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Bryter in för att lösa konflikter 
 

 1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Mycket ofta 

 

 

 

 

Tar fram material i syfte att utveckla leken 
 

 1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Mycket ofta 

 

 

 

 

Är med och leker 
 

 1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Mycket ofta 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 
 

Vad har du för examen? 

Vilket år tog du din examen? 

Hur länge har du arbetat i förskoleklass? 

Hur många elever går i din klass? 

Hur många vuxna arbetar i klassen? 

Hur stor del av eleverna har annat modersmål än svenska? 

Hur många av dessa har modersmålsundervisning? Svenska som andraspråk? 

 
Teman 

 

 Uppdraget gällande språkutveckling 

 Barns olika språkliga förutsättningar 

 Vardagsspråk och skolspråk 

 Tal och samtal i klassrummet 

 Språklig medvetenhet 

 Högläsning 

 Relationen mellan lek och språkutveckling 

 Dokumentation i ett språkstimulerande syfte 
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Bilaga 3. Förfrågan om medverkan i enkätundersökning 
 
 

Hej! 

 

Vi heter Lisa och Tomas. Vi läser sista terminen på grundlärarprogrammet f-3 och skriver just 

nu vårt examensarbete. I detta fokuserar vi på språkstimulerande arbete i förskoleklass. Syftet 

med detta är att försöka få en bild av hur den språkstimulerande undervisning våra yngsta 

elever möter kan se ut, samt om det är stora skillnader mellan hur olika förskoleklasslärare 

arbetar språkstimulerande. 

 

Ett led i denna undersökning är att undersöka i vilken utsträckning förskoleklasslärare arbetar 

med olika aktiviteter. I detta hänseende har vi utformat en enkätundersökning som bifogas här 

under och som vi skulle vara jättetacksamma om så många som möjligt skulle kunna svara på. 

Alla som medverkar är självklar helt anonyma. Stort tack för Er hjälp!  

 

Med Vänliga Hälsningar/Lisa och Tomas 

  



 

64 

 

Bilaga 4. Förfrågan om medverkan i intervju 
 

 

Hej XXXX! 

 

Vi heter Lisa och Tomas och vi läser sista terminen på grundlärarprogrammet f-3 (distans) på 

högskolan i Gävle. Vi har just påbörjat vårt examensarbete i svenska med ämnesdidaktisk 

inriktning.  I detta arbete gör vi en studie om språkstimulerande arbete i förskoleklass. 

 

Syftet med studien är att få en bild av hur förskoleklasslärare uppfattar sitt uppdrag och sina 

mål i och med elevers språkutveckling samt hur de arbetar med olika aktiviteter inom området 

och vad som påverkar utformningen av dessa. 

 

Vi skulle gärna vilja träffa dig som förskoleklasslärare för en intervju. Denna intervju 

beräknas ta cirka 30-40 minuter och som informant är du helt anonym. Ingen information som 

beskrivs i studien kommer således att på något sätt kunna härledas till dig. Intervjun kommer 

att bandas men inspelningen kommer enbart att lyssnas på av oss två och raderas så fort 

arbetet är färdigt och godkänt. 

 

Vår önskan är att genomföra intervjun på din arbetsplats så snart du har tid och möjlighet till 

detta. 

 

Har du har möjlighet att medverka vore vi oerhört tacksamma!! 

 

Vi nås på: E-post, XXXXXXX och telefon, XXXXXXX 

 

Med förhoppning om att vi ses! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Lisa och Tomas 

 


