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SAMMANFATTNING 

______________________________________________________________________________ 

Författare: Elisabeth Nola Wedel och Lisa Westberg 

Titel: Lek, lärande eller lärande lek? Språkutveckling i förskoleklass med fokus på språklig och 

fonologisk medvetenhet 

År: 2015                             Antal sidor: 51   

                                                                                             

Syftet med denna uppsats är att få en fördjupad förståelse av hur lärare i förskoleklass arbetar 

med språkutveckling med ett särskilt fokus på språklig och fonologisk medvetenhet samt hur 

detta arbete organiseras. Vi har dessutom undersökt hur samverkan ser ut i övergångarna till och 

från förskoleklass avseende språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet. Vi har 

använt oss av en kvalitativ metod där vi intervjuat och observerat lärare i förskoleklass. 

Resultatet visar att lärarnas arbete med språklig och fonologisk medvetenhet sker under särskilda 

arbetspass medan arbetet med språkutveckling och språklig medvetenhet genomförs dels under 

särskilda arbetspass men att det även integreras i den övriga undervisningen. En stor del av 

dagen ägnas åt fri lek. Resultatet visar på skillnader i det specialpedagogiska stödet i 

förskoleklass samt att samverkan mellan förskoleklass och skola har utvecklats längre än 

samverkan mellan förskoleklass och förskola inom området. Våra slutsatser är att arbetet med 

den språkiga och fonologiska medvetenheten kan utvecklas ytterligare om detta arbete på ett 

tydligare sätt integreras med den fria leken. Specialläraren/specialpedagogen kan spela en viktig 

roll för eleverna både i deras språkutveckling samt språkliga och fonologiska medvetenhet och 

även vid övergångarna mellan förskola, förskoleklass och skola.  

______________________________________________________________________________ 

 

Nyckelord: fonologisk medvetenhet, förskoleklass, samverkan, språklig medvetenhet, 

språkutveckling, övergångar 
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1 INLEDNING 

Vi har båda erfarenhet av att arbeta med elever i de lägre årskurserna och vidareutbildar oss nu 

till speciallärare med inriktning mot läs-, skriv- och språkutveckling. Detta för att kunna arbeta 

både förebyggande och stödjande med läs-, skriv- och språkutveckling. Vi har en begränsad 

erfarenhet av att arbeta med elever i förskoleklass. Genom denna uppsats har vi sett en möjlighet 

att få en fördjupad förståelse av hur lärare i förskoleklass arbetar med elevernas språkutveckling 

samt elevernas språkliga och fonologiska medvetenhet. Vår förhoppning är att vi med hjälp av 

våra fördjupade kunskaper, ska kunna bidra till att knyta ihop arbetet med språkutveckling samt 

språklig och fonologisk medvetenhet som pågår i förskoleklass, med det språkutvecklande arbete 

som sker i de lägre årskurserna. Vår önskan är att vi i vår nya roll som speciallärare ska kunna 

vidareutveckla ett samarbete mellan förskoleklass och skola inom det läs-, skriv- och 

språkutvecklande området och här vara en stödjande länk mellan förskola, förskoleklass och 

skola. Vi ser detta som extra angeläget då det för tillfället pågår en Grundskoleutredning 

(Kommitédirektiv 2014:159. Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen U 2014:05) gällande 

hur förskoleklassen ska kunna införas som en del av grundskolan eller alternativt hur en 

obligatorisk förskoleklass för 6-åringar ska kunna införas. Till bakgrund för denna utredning 

ligger svensk skolas försämrade kunskapsresultat enligt internationella mätningar som TIMSS1, 

PISA2 och PIRL3. Utredningen ska redovisas senast 30 september 2015.  

  

                                                 

1 International Mathematics and Science Study 

2 Programme for International Student Assessment 

3 Progress in Reading Literacy Study 
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2 BAKGRUND 

2.1 FÖRSKOLEKLASSENS UPPDRAG  

Sedan den nya läroplanen infördes 2011 ska förskoleklassen följa Läroplanen för grundskolan i 

vissa delar. Förskoleklassens arbete regleras i skollagen. I kapitel 9.2§ i skollagen står att läsa: 

 ”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.” 

(Skolverket, 2014, s.8) 

 

Av skollagen framgår att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I 

Läroplanen för grundskolan framgår att läraren ska ta till vara varje enskild individs behov och 

då även utgå från elevens erfarenhetssfär. Förskoleklassen utgör det första steget i uppfyllandet 

av Läroplanen för grundskolans mål. Läraren i förskoleklass har med andra ord, precis som 

läraren i grundskolan, grundskolans Läroplan som grund för val av arbetsformer och arbetssätt. 

Däremot följer förskoleklassen inte kursplanerna för Läroplanen i grundskolan. 

Skolverket (2014) skriver i sin skrift ”Förskoleklassens uppdrag, innehåll och kvalitet” att 

Läroplanen för förskolan och Läroplanen för grundskolan binds samman med varandra. I 

förskolans Läroplan nämns att förskolan ska sträva efter att barnen4 utvecklar ett nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp, förmåga att leka med ord, berätta och uttrycka tankar. I 

förskolan ska barnen utveckla intresse för skriftspråk och förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktion. Detta knyts ihop med de övergripande målen (2.2) i Läroplanen för 

grundskolans andra del som även gäller förskoleklassen d.v.s. att eleven efter avslutad 

grundskola ska kunna använda svenska språket på ett nyanserat och rikt sätt. I Läroplanen för 

                                                 

4 Med barn avser vi barn i förskoleåldern och med elever menar vi elever i förskoleklass och grundskola. 
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grundskolan i kursplanen i svenska skriver man att eleverna ska utveckla sitt tal- och skriftspråk 

samt att eleverna på så sätt ska kunna uttrycka sig i olika sammanhang och med olika syften.  

I Läroplanen för grundskolan står det att läraren ska samverka med förskoleklass, skola och 

fritidshem och då även byta erfarenheter med förskolan men också se till att uppmärksamma 

elever som är i behov av särskilt stöd.  

 

2.2 TEORETISKA PERSPEKTIV OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.2.1 Språklig medvetenhet 

Lundberg (2007) som för snart 40 år sedan införde begreppet språklig medvetenhet i Sverige 

skriver att: ”Det är en allmän term som betyder att man börjar uppmärksamma sitt eget språk – 

hur det låter och hur det är uppbyggt av ord och meningar.” (s.9). 

Druid - Glentow (2006) menar att språklig medvetenhet innebär att kunna ha två aspekter av 

språket aktuella samtidigt d.v.s. både ordets form och ordets innehåll. Hon menar vidare att vi 

måste veta hur språket är uppbyggt och inte bara ha ett talspråk (Druid - Glentow, 2006). I den 

språkliga medvetenheten ingår förutom fonologisk medvetenhet även morfologisk, syntaktisk, 

pragmatisk och semantisk medvetenhet och lexikon. Begreppet morfologisk medvetenhet 

innebär att vi förstår att ord är sammansatta av olika delar och hur orden är böjda. Syntaktisk 

medvetenhet innefattar kunskap om meningsbyggnad d.v.s. hur meningar sätts ihop. Pragmatisk 

medvetenhet är kunskap om hur orden används i språket på olika sätt i en social kontext. 

Semantisk medvetenhet är hur vi med hjälp av sammanhanget förstår vad meningar och ord 

betyder. Lexikon avser ordförråd (Arnald, 2010; Carlström, 2010; Druid – Glentow, 2006).  

2.2.2 Fonologisk medvetenhet 

Lundberg (2007) talar om begreppen fonologisk medvetenhet och fonemisk medvetenhet. 

Fonologisk medvetenhet är medvetenhet om språkets ljudmässiga uppbyggnad och fonemisk 

medvetenhet är ”att man kan rikta sin uppmärksamhet på språkets minsta betydelseskiljande 

byggstenar, fonemen” (s.9). Olofsson (2009) definierar fonologisk medvetenhet som att vi 

uppmärksammar språket med avseende på dess ljudmässiga sida. Olofsson (2009) 

skriver ”Fonologi är läran om språkljuden och hur de fungerar i ett språksystem” (s.17) samt att 
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fonologiskmedvetenhet är ett verktyg för att kunna lära sig koda av ord. Olofsson (2009) menar 

att fonologisk medvetenhet går att träna på många olika sätt och att denna träning ger resultat på 

efterföljande läsinlärning. Han skriver att den fonologiska medvetenheten är ett verktyg för att 

kunna klara av olika svårigheter vid avkodning. 

2.2.3 Språkutveckling 

Läsning och skrivning är språkliga aktiviteter. Om språket beskrivs ur ett grammatiskt perspektiv 

kan det brytas ner i olika beståndsdelar t.ex. fonem, grafem samt olika begrepp. Om vi däremot 

väljer att beskriva språket som en social interaktion mellan människor dominerar ett pragmatiskt 

perspektiv på språket (Johnsen, 2010). 

Elevernas talspråksutveckling är viktig när eleverna ska lära sig skriftspråket. Talspråket är 

speciellt viktig för att kunna utveckla läsförståelsen under skoltiden (Gröver Aukrust, 2008). När 

eleverna i skolan deltar i kognitivt utvecklande samtal t.ex. genom spontant berättande eller 

genom att förklara och ge olika typer av definitioner utvecklas deras samtalsfärdigheter. 

Eleverna lär sig genom dessa samtal att inta andras perspektiv, följa med i andras berättelser och 

förklaringar, vilket de har nytta av när de sedan ska börja läsa själva och förstå olika typer av 

texter (Gröver Aukrust, 2008). Genom högläsning får eleverna tillgång till skriftspråket, vilket 

blir en positiv modell som ger dem erfarenheter och möjlighet till identifikation och interaktion 

som gynnar deras senare läsutveckling (Frost, 2009). Arnqvist (2009) menar att elever behöver 

få vistas i läsande miljöer för att utveckla sitt språk. Eleverna ska få ta del av sagoläsning och 

samtal om sagor. Eleverna ska även få inblick i att texter och textläsning används i olika typer av 

sammanhang.  

2.2.4 Läsning 

Det finns olika definitioner av vad läsning är. Enligt Taube (1995) är både avkodning och 

förståelse absolut nödvändigt för att läsning ska uppstå. Hon uttrycker det genom följande 

formel: läsning =avkodning x förståelse. Myrberg (2007) definierar läsning som en process där 

ordavkodning och förståelse samverkar i ett ömsesidigt förhållande till varandra. Catts och 

Kamhi (2012) definierar vidare läsning som en komplex kognitiv aktivitet. De menar att 

svårigheten med läsning är att det sammanflätar de två väldigt olika förmågorna ordavkodning 

och förståelse. Ordavkodningen kräver kunskap om bokstavsljud, bokstäver och ord. Förståelsen 

kräver kunskap att tolka, resonera och föreställa sig. Taube (2009) menar att läsning kräver att 



 

9 

 

eleven kan växla mellan att lyssna hur ett ord låter och samtidigt tänka vad det betyder. Melin 

(2009) skriver att en elev som ljudar även behöver fylla på med egen information för att kunna 

förstå en text. 

Snow och Juel (2007) poängterar fem områden som är nödvändiga för en god läsutveckling: 

fonologisk medvetenhetenhet, kunskap om fonem, läsflyt, ordförråd och kunskap om 

läsförståelsestrategier. Snow och Juel (2007) menar att den mest effektiva praktiken är den som 

förekommer i en vid variation av specifika program där läraren säkerställer att alla elementen för 

en god läsutveckling används.  

Catts och Kamhi (2012) skriver om vikten av att vara fonologiskt medveten när man ska lära sig 

läsa. De menar att den fonologiska medvetenheten hjälper eleverna att förstå den alfabetiska 

principen och att utveckla alfabetisk kunskap och att förstå att bokstäver representeras av ljud 

samt att den hjälper eleverna att bli flexibla avkodare. De anser att de läsinlärningsmetoder som 

har en stor inverkan på den fonologiska avkodningsförmågan är de mest framgångsrika eftersom 

de hjälper eleverna förstå att bokstäverna representeras av ljud. Alatalo (2011) skriver att en 

systematisk ljudinlärning är viktig vid läsinlärningen. Hon menar även att det är viktigt att 

läsinlärningen startar med de fonem som är lätta att kombinera och sedan öka svårighetsgraden 

på ett systematiskt sätt.  

Vellutino, Fletcher, Snowling och Scanlon (1998) poängterar att för nybörjarläsaren är den 

fonologiska skickligheten viktigast. Elever som har ordidentifikationsproblem har en bristfällig 

fonologisk avkodning, bristande förståelse av den alfabetiska koden vilket leder till att de har 

svårt att se sammanbindningarna mellan ett talat och skrivet språk. För den mer avancerade 

läsaren är den semantiska och den syntaktiska skickligheten viktigast.  

Det finns studier som visar att inte enbart fonologiska svårigheter ger lässvårigheter utan även 

kombinationer av olika negativa faktorer som är relevant för läsinlärningen. Lässvårigheter är en 

kombination av brist på fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom, svårigheter med 

arbetsminnet, bristande räknestrategier och låg verbal intelligens (Poskiparta, Niemi & Vauras, 

1999). Ehri, Nunes, Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh och Shanahan (2001) menar att all 

läsundervisning bör innehålla undervisning i fonologisk medvetenhet men att fonologisk träning 

inte är slutet på eller den enda vägen till läsning, utan ett medel på vägen. Fonologisk träning 

görs inte för ”sakens skull” utan hjälper eleverna att förstå det alfabetiska systemet för att kunna 

lära sig läsa och skriva. Fonologisk träning är inte enda nyckeln till att lyckas med läsningen och 
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det är inte heller ett komplett läsinlärningsprogram, andra förmågor måste också vägas in. Den 

fonologiska träningen ska inte göras isolerad från andra språkliga aktiviteter. 

Taube (2009) menar att de elever som misslyckas med läsinlärning vid skolstarten kan få en 

negativ självbild som kan leda till onda cirklar vilket gör att motivationen för läsning minskar. 

Detta benämns som Matteuseffekten d.v.s. misslyckanden med läsning gör att eleven läser ännu 

mindre. Hagtvet (2009) anser att lässvårigheterna lätt leder till olämpliga kompensatoriska 

åtgärder hos eleverna t.ex. att eleven gissar vad som står i texten och att de lätt ger upp.  

2.2.5 Förebyggande arbete inför läs- och skrivinlärning 

Wolff (2011) skriver att det går att förebygga läs- och skrivsvårigheter genom att arbeta med 

språklig medvetenhet och fonologisk träning. Eleverna behöver vara fonologiskt medvetna för att 

lära sig avkoda (Bråten, 2008). Lundberg (2007) skriver att den språkliga medvetenheten är en 

viktig förutsättning för en god läsinlärning. Forskningen säger att fonologisk träning i 

kombination med bokstavsinlärning är framgångsrik för läsinlärningen (Olofsson, 2009). 

Myrberg (2009) skriver till och med att den starkaste prediktionsfaktorn för goda läsresultat i år 

1 är hur mycket fonologisk träning eleven fått i förskoleklass.  Lundberg (2007) som har varit 

med och tagit fram Bornholmsmodellen som man med fördel arbetar med i förskoleklass, säger 

att metoden både kan underlätta läsinlärning och förebygga lässvårigheter. Enligt Lundberg 

(2007) är sambandet mellan språklig medvetenhet och läsinlärning väl underbyggt inom både 

pedagogiken och utvecklingspsykologin. Han menar att det på gruppnivå, genom kartläggning av 

fonologisk medvetenhet går att förutspå vilka elever som kan få svårt med sin läsinlärning. 

Språklekarna i Bornholmsmodellen genomförs i grupp och gagnar alla elever och särskilt de som 

visar ett lågt resultat på kartläggningen.  

Snow och Juel (2007) poängterar vikten av att i undervisningen uppmärksamma de små 

enheterna i orden och att detta är avgörande för elever med risk för att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. De menar att ett arbetssätt där man uppmärksammar fonem ger eleverna chans 

att upptäcka den alfabetiska principen. Frost (2009) skriver att elever som redan i förskoleklass 

får lära sig lyssna på ord och därmed får en känsla för att ord består av enskilda ljud bidrar till att 

reducera läs- och skrivsvårigheter, d.v.s. att få förståelse för att ord i talspråket kan delas upp i 

enskilda ljud. Catts och Kamhi (2012) skriver att man bör uppmärksamma elever som har haft 

tidiga fonologiska svårigheter. Harris, Botting, Myers och Dodd (2011) gör en särskillnad på 
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elever med försenad språkutveckling och elever med en atypisk språkutveckling. De har i en 

studie kommit fram till att elever med atypisk språkutveckling ligger i riskzonen för att senare 

utveckla läs- och skrivsvårigheter. Myrberg (2007) menar att om läsinlärningen startar innan 

eleven är fonologiskt medvetet ökar risken att eleven utvecklar läs- och skrivsvårigheter. 

Myrberg (2007) anser vidare att för elever som inte blivit fonologiskt medvetna under 

förskoleklassen bör få möjlighet till intensivträningsprogram innan läsinlärningen kan starta. 

Finland framstår här som ett framgångsexempel vad gäller läs- och skrivinlärning. Enligt 

Sarromaa och Takkala (2011) beror detta på att de specialpedagogiska insatserna sätts in tidigt 

och att fokus ligger på läs- och skrivinlärningen. Den fonologiska träningen ger störst effekt om 

det övas innan årskurs 2 (Alatalo, 2011; Bråten, 2008; Snow & Juel, 2007). Även Carlström 

(2010) poängterar att elever som är språkligt medvetna innan de börjar skolan presterar bättre i 

sin läsinlärning än elever som inte är det. Så långt som upp till åk 4 är de elever som var 

språkligt medvetna i förskolan bättre läsare än de som inte var språkligt medvetna i förskolan.  

Tidigare forskare säger att det är viktigt att binda samman arbetet som görs i förskolan med det 

arbete som sedan tar vid i skolan (Alatalo 2011; Snow & Juel, 2007). Sandberg (2012) skriver att 

speciallärarna i hennes studie anser att det förebyggande arbetet i förskoleklass är viktigt, men att 

deras tid inte räcker till för annat än att vara ”bollplank” till lärarna i förskoleklass. I åk 1 följer 

speciallärarna upp eleverna och kartlägger den fonologiska medvetenheten utifrån 

screeningtester. Catts och Kamhi (2012) menar att elever med lässvårigheter ofta har problem 

med talets ljudstruktur. Problemet med fonologisk medvetenhet kan upptäckas redan i förskolan. 

Hur utvecklad den fonologiska medvetenheten är, är starkt kopplad till läsningens utveckling 

efter förskolan. De menar vidare att problem med den fonologiska medvetenheten är ett 

förstadium till senare lässvårigheter. Hagtvet (2003) skriver att experimentellt skrivande kan vara 

en väg in i skriftspråket, genom att bilda en bro mellan tal och skrift. Här kan leken vara ett 

viktigt pedagogiskt verktyg där eleven får öva på det svåra utan att denne varken märker att den 

tränar eller att det är svårt. Det ställer dock höga krav på lärarnas kunskaper om språk, 

skrivspråksstimulering och skrivspråksutveckling för att få in läs- och skrivaktiviteter i leken, det 

krävs också en noggrann utvärdering av effekten på elevernas lärande. Hagtvet (2003) kan se att 

den fria leken tar stor tid i anspråk och hon anser att det är konstigt att den idag endast i ett fåtal 

fall används som en central del för eleverna att möta skriftspråkliga symboler.  
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2.2.6 Undervisning i språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet 

Clancy – Menchetti, Longian & Philips (2008) skriver i en studie från USA att många lärare 

saknar utbildning och kunskap om hur viktig utvecklingen av den fonologiska medvetenheten är. 

De saknar också kunskap om hur de ska införa den i sin undervisning. Scanlon, Gelzheiser, 

Vellution, Statschneider och Sweeney (2008) visar i sin studie hur viktig lärarens kompetens är, 

d. v. s hur man undervisar och hur instruktioner ges. Ehri et.al (2001) menar att lärarna måste ha 

tillräcklig kunskap om fonologisk medvetenhet för att kunna undervisa i fonem, grafem, 

alfabetiska systemet och ha kunskap om läsutveckling och vad som kan orsaka lässvårigheter. 

Lärarna bör även veta hur fonologisk medvetenhet utvecklas, vilka delar som är lättare och 

svårare och vilka tekniker som är bäst, samt vanliga misstag hos eleverna. Clancy-Menchetti et 

al. (2008) menar att förskolans uppgift är att minimera antalet barn som senare utvecklar läs- och 

skrivsvårigheter genom att ge dem tillräckliga kunskaper i fonologisk medvetenhet så att de 

sedan kan dra nytta av detta i den formella läsundervisningen. Sandberg (2012) konstaterar att 

förskollärarna i förskoleklass har en ambition att få sina elever intresserade av läsning och 

skrivning, men att detta arbete kan se mycket olika ut. De intervjuade förskollärarna ser arbetet 

med språkutvecklingen som en utmaning och betoningen på lustfylldhet i detta arbete är tydlig.  

Clancy-Menchetti et al. (2008) konstaterar att utvecklingen av språklig medvetenhet kräver en 

genomtänkt undervisning och många olika typer av övningsmöjligheter. Den effektivaste 

träningen för att utveckla språklig och fonologisk medvetenhet är att lägga fokus på ord, 

stavelser, rim och fonemmanipulationer. Effektiv undervisning i språklig medvetenhet bör 

integreras i de sammanhang där den samtidigt stödjer elevens språk, sociala, motoriska och 

generella intressen. Cabell, Justice, Piasta, Curenton, Wiggins, Pence Turnbull och Petscher 

(2011) visar i sin studie att barns meningslängd har ökat när de i lekbaserad interaktion i 

smågrupper har fått återkoppling ifrån lärarna på det barnen säger.  Återkoppling från lärarna 

påverkar språkutvecklingen i positiv riktning hos barnen.  

Barn i förskolan har nytta av en rik språkmiljö med exponering av t.ex. böcker och boksamtal för 

att träna sin språkliga medvetenhet och på så sätt lära sig nya ord och synonymer (Clancy-

Menchetti et al. 2008). Vellutino, Scanlon och Tanzman (1998) menar att om man i förskolan 

satsar på tidiga litterära erfarenheter som karaktäriseras av djup, bredd och balans mellan 

avkodning, läsförståelse och lust så kommer färre nybörjarläsare att behöva specialundervisning. 

(Catts och Kamhi, 2012) menar att barnen på detta sätt utvecklar sitt språk, sin metakognitiva 
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förmåga och sin förmåga att resonera. Callaghan och Madelaine (2012) poängterar vikten av en 

stor vokabulär för att förstå skriven text. Förskolan bör därför arbeta med hörförståelse och 

ordförståelse samt ge barnen feedback på deras syntax, därför bör lärarna även undvika ja och 

nej frågor. Richgel (2013) menar att om elever får läsa och återberätta bilderböcker med 

förutsägbar text gör de kopplingar mellan tal och skrift vilket ökar elevernas medvetenhet om 

böcker, bokhantering och ordigenkänning. Han förespråkar TWR – metoden (talk, write and 

read) där eleverna får läsa ordlösa böcker eller böcker där texten är övertäckt tillsammans med 

en vuxen och sedan repetera den, för att slutligen ”läsa” den själv. Nästa utvecklingssteg är att 

eleverna delvis får se texten och sedan skriva de ord som är övertäckta efter förmåga. Hagtvet 

(2009) skriver att en kombination av språklekar som tränar fonologisk medvetenhet och ett 

experimenterande skrivande är framgångsfaktorer i läs- och skrivinlärningen.  

Komplexiteten i språklig medvetenheten kan göra att eleverna i en elevgrupp är på helt olika 

nivå i sin språkutveckling. Det är därför viktigt att från start ta reda på var eleven befinner sig i 

sin språkutveckling för att kunna starta undervisningen på den nivå där eleven befinner sig. Detta 

innebär att läraren måste vara skicklig på att undervisa på flera olika nivåer av språklig 

medvetenhet (Clancy-Menchetti et al. 2008). Detta konstaterar även Ehri et al. (2001) som 

påtalar vikten av att läraren gör en bedömning av elevens fonologiska färdigheter så att 

undervisningen ges på rätt nivå och att läraren ser till att de elever som behöver mer träning får 

det. Elever som har problem med fonologisk medvetenhet behöver fortsätta med sådan träning, 

medan de som lärt sig färdigheterna ska kunna gå vidare till andra läs- och skrivövningar. Elever 

som inte läser behöver mer fonologisk träning än de som läser. För nybörjare kan det skilja hur 

mycket och vilken typ av fortsatt fonologisk träning som behövs (Ehri et al. 2001). 

De intervjuade förskollärarna i Sandberg studie (2012) vill gärna påbörja arbetet med läs- och 

skrivinlärningen men tycker det är svårt att individualisera. Förskollärarna tycker att det saknas 

resurser för att stödja elevernas olika behov. I Sandbergs studie (2012) finns dock exempel på 

nivågrupperingar och på arbete i mindre grupp med elevernas språkutveckling. Arbete i mindre 

grupper är något som stödjs av tidigare forskning. Poskiparta, Niemi och Vauras (1999) 

konstaterar att elever som undervisas med ett intensivträningsprogram i fonologiskmedvetenhet i 

mindre grupper utvecklades mer än de elever som får enskild traditionell specialundervisning. 

Vilket även Ehri et al. (2001) konstaterar d. v. s att undervisning i smågrupper är effektivare än 

enskild undervisning eller undervisning i helklass. Scanlon et al.(2008) menar i stället att den 
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mest framgångsrika undervisningen bedrivs i helklass med olika typer av språkliga aktiviteter 

och inte bara med fokus på fonologisk medvetenhet.  

Lundbergs studie från 1988 visar att fonologiskmedvetenhet i hög grad går att tränas in och att de 

framförallt gynnar de elever som inte har kommit så långt i sin fonologiska utveckling (Larsman, 

Lundberg & Strid 2012). Ehri et al. (2001) menar i sin studie att undervisning i fonologisk 

medvetenhet gynnar alla elever. Sandberg (2012) konstaterar att i förskoleklass tar den fria leken 

stor plats och att flera av de elever hon intervjuat uttrycker att läsning är något de gör hemma och 

inte i förskoleklassen. Miljön i förskoleklassen är till stor del uppbyggd för lek, medan miljön i 

åk 1 är uppbyggd kring läs- och skrivaktiviteter.  

När man argumenterar för ett tionde skolår anser Ackesjö (2014) att det är viktigt att fundera på 

vilken verksamhet som erbjuds. Viktiga faktorer som nämns är undervisningskontinuitet, kvalitet 

på verksamheten, innehåll och progression i lärandet. Ackesjö (2014) konstaterar att elever inte 

når högre kunskapsnivåer om de började skolan tidigare. Forskningen visar däremot att eleverna 

når högre kunskapsnivåer när de deltar i förskolelik verksamhet av hög kvalitet under längre tid. 

Einarsdottir (2006) visar i en studie från Island där skolstart sker vid 6- års ålder att lärarna 

tycker att de akademiska kraven har ökat när den obligatoriska skolan har införts. I de två 

undersökta klasserna för 6-åringar betonades läsinlärning och matematik och endast i en av de 

undersökta grupperna fanns en liten stund för fri lek varje dag. Miljön var strukturerad och 

planerad och det fanns inte lika stor valfrihet för eleverna och fokus låg på lektioner och direkt 

undervisning. I de två undersökta grupperna för 5-åringar, d.v.s. förskolan, var organisationen 

mer flexibel och barnens sociala samspel och rörelsefrihet betonades. Einarsdottir (2006) 

konstaterar att materialet som användes för de 6-åriga isländska eleverna var liknande det som 

användes till 7-åringar för 20 år sedan. 

2.2.7 Övergång till och från förskoleklass 

Det finns en politisk ambition att öka samarbetet mellan förskollärare och grundskollärare så att 

det skapas en starkare koppling mellan de olika verksamheterna och därmed en större kontinuitet 

för barnen/eleverna (Ackesjö, 2014). I Skolverkets material ”Övergångar inom och mellan skolor 

och skolformer” poängteras att övergången mellan förskola och förskoleklass innebär en stor 

förändring för barnen och att de elever som byter lärare inför åk 1 är extra utsatta. Här 

poängteras vikten av hur informationen mellan verksamheterna överlämnas och hur 
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informationen sedan tas emot och används av mottagarna. Rekommendationen är att 

specialläraren/specialpedagogen fungerar som en övergångssamordnare genom att ha en samlad 

bild av den mottagande elevgruppens behov. Denna informationsöverlämning bör ge redskap och 

metoder för att kunna arbeta vidare med eleverna redan från skolstarten, vilket är särskilt viktigt 

för elever med behov av särskilt stöd genom att de redan från start görs anpassningar utifrån 

elevens behov (Skolverket, 2014). 

Ackesjö (2014) skriver om barns/elevers övergångar och hon tar sitt avstamp i den allmänna och 

politiska synen på övergångar som problematiska och att mjuka övergångar skulle vara positivt 

för barnen/eleverna. Hon ser att det finns faktorer vid övergångarna som kan komma att påverka 

elevernas fortsatta lärande negativt. En viktig sådan faktor är den sociala diskontinuiteten som 

uppstår när barn-/elevgrupper splittras och omskapas. Detta är ett stort orosmoment för barnen 

som måste skapa sig en ny identitet såväl i den nya gruppen som i den nya kontexten. Eleverna 

behöver knyta nya kontakter och risken finns att de hamnar utanför gruppgemenskapen. Denna 

oro och den kraft som detta kräver av eleverna gör det svårt för dem att fokusera på lärandet. 

Ackesjö (2014) ser att det finns flera faktorer som underlättar för att övergången mellan förskola, 

förskoleklass och vidare upp i den obligatoriska skolan ska bli mjukare.  

Själva överinskolningen är det första viktiga steget vilket startar redan när läraren berättar att 

barnen ska börja i förskoleklass. Barnen behöver noga förberedas och få chans att bearbeta det 

som kommer att ske och sedan fortsätta denna process när de väl har börjat i förskoleklass. 

Besök i den nya fysiska miljön flera gånger är viktigt för barnen för att skapa realistiska 

förväntningar på vad som väntar. Syftet med besöken måste vara tydligt för barnen. Lago (2014) 

skriver att sättet vi talar om övergångar på dessutom påverkar hur övergången görs. Hon nämner 

begreppen lek och skolarbete, roligt och tråkigt, begrepp som ställs emot varandra och särskiljer 

förskoleklass och åk 1. I skolverkets stödmaterial ”Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och 

kvalitet” lyfts leken fram som ett viktigt pedagogiskt redskap i lärandet (Skolverket, 2014). 

Ackesjö (2014) skriver att det råder delade meningar hos eleverna huruvida den kulturella 

kontinuiteten, d.v.s. den pedagogiska inramningen, är av godo. Vissa elever tycker om att det 

fortfarande finns möjlighet för lek medan andra önskar en mer skollik verksamhet. Detta kan 

bidra till att övergången blir otydlig för vissa. Flera elever lyfter fram att de tycker att det är för 

enkelt och att de får göra samma saker i såväl förskolan, förskoleklass som under åk 1. I 

Sandbergs (2012) studie framgår även att eleverna inte ser förskoleklassen som den riktiga 
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skolan utan som en förberedelse inför åk 1. Ackesjö (2014) skriver att eleverna inte har något 

emot att arbeta med samma undervisningsinnehåll flera gånger utan att det de vänder sig mot är 

att undervisningen sker utan stegring i svårighetsgrad. Ackesjö (2014) konstaterar att ett 

samarbete och en röd tråd mellan de olika verksamheterna skulle behövas för att leva upp till 

förskoleklassens uppdrag. Sandberg (2012) skriver att förskoleklassen lätt blir ett stopp på vägen 

innan åk 1 börjar. Hon ser att när eleverna börjar åk 1 blir gränserna mellan arbete och lek tydlig 

vilket framgår i de intervjuer med elever som gjorts. Lago (2014) skriver också om elevernas 

uppfattning om lek och skolarbete. Där ger eleverna uttryck för att leken står för det som är roligt 

medan skolarbetet ses som tråkigt. Det kan bero på att eleverna tycker att det är roligare när de 

har inflytande, vilket de tycker sig ha i leken. Detta beror till stor del på den enskilda situationen. 

Sådant som sker mer sällan anses oftare som roligare än det som är rutin och upprepning. 

Lärarna försöker att i viss mån föra samman dessa båda begrepp genom att benämna 

undervisningen lekfull och leken som nyttig och lärorik. Detta resonemang går inte alltid hem 

hos eleverna som tydligt skiljer på dessa moment (Lago, 2014). I Norge gjordes den tidigare 

sexårsverksamheten om till årskurs 1 år 1997 och blev därmed obligatorisk (Hagtvet, 2003). 

Hagtvet (2003) har i en studie följt upp hur detta har fallit ut med fokus på 

skriftspråkstimulering. Hon ser den tydliga skillnaden som Sandberg (2012) nämner mellan fri 

lek och bokstavsinlärning redan i åk 1, inom det första skolåret d.v.s. eleverna ägnar sig antingen 

åt fri lek eller åt arbetsböcker med bokstäver. Interaktion mellan fri lek och skrivaktiviteter där 

eleverna skriver i för dem meningsfulla sammanhang saknas. Hon menar att lärarna i åk 1 tar 

vara på de två verksamheternas ytterligheter och att de existerar sida vid sida utan att ha 

integrerats till något nytt. Sandberg (2012) skriver att lärarna i åk 1 i hennes studie inte alltid var 

så intresserade av att veta hur elevernas språkutveckling varit under förskoleklassåret. För de 

elever som har problem med skriftspråksinlärning kan övergången mellan förskoleklass och 

skola bli problematisk. De elever som inte tidigt får rätt stöd kan känna ett misslyckande vid 

skolstarten i åk 1 (Sandberg, 2012). Fast (2007) menar att skolan inte alltid tar till vara den 

språkliga kunskap eleverna bär med sig och inte förmår bygga vidare på de prelitterära 

erfarenheter eleverna har vid skolstarten. Sandberg (2012) skriver att lärarna i de båda 

skolformerna saknar och även efterlyser forum för samarbete sinsemellan.  
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2.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att få en fördjupad förståelse av hur lärare i förskoleklass arbetar för 

att främja elevernas språkutveckling med ett särskilt fokus på den språkliga och fonologiska 

medvetenheten under året i förskoleklass samt i samverkan mellan förskola och skola. 

 

 Hur arbetar lärare i förskoleklass med elevernas språkutveckling samt elevernas språkliga 

och fonologiska medvetenhet?  

 Hur organiserar lärare i förskoleklass arbetet med att främja elevernas språkutveckling 

samt elevernas språkliga och fonologiska medvetenhet? 

 Hur ser samverkan ut gällande elevernas språkutveckling samt elevernas språkliga och 

fonologiska medvetenhet i övergångarna mellan förskola, förskoleklass och skola?   
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3 METOD 

3.1 METODVAL OCH GENOMFÖRANDE 

Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod till vår uppsats, eftersom vi har varit intresserade av att 

fånga lärarnas berättelser av hur de arbetar med elevernas språkutveckling samt språkliga och 

fonologiska medvetenhet i förskoleklass. Vi har även velat få en bild av hur arbetet med 

språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenheten kan te sig ute i klassrummet. 

Larsson (2005) skriver att en kvalitativ forskningsansats handlar om att gestalta något, vilket har 

varit vår ambition med detta arbete. Vårt examensarbete är en fallstudie. Vi har med olika 

insamlingsmetoder försökt ”komma på djupet” med hur arbetet kring språkutveckling samt 

språklig och fonologisk medvetenhet kan te sig i fyra olika förskoleklasser i två olika kommuner. 

Creswell (2013) skriver att i en fallstudie försöker forskaren få en detaljerad förståelse genom att 

undersöka ett eller flera fall. Gummesson (2010) skriver att en fallstudie kan användas som 

exempel eller som redogörelse för praktiker. I vårt fall har vi gjort det som ett exempel på hur 

lärare i förskoleklass arbetar med språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet 

men även som redogörelse för arbetsformer i förskoleklass kring arbetet med språkutveckling 

samt språklig och fonologisk medvetenhet. Enligt Gummesson (2010) är man i en fallstudie fri 

att använda flera olika datainsamlingsmetoder beroende av forskningsfrågor och syfte, vilket har 

varit nödvändigt i vår undersökning, för att få en så tydlig bild av de fyra fallen som möjligt. Det 

har varit viktigt att få både lärarnas berättelser samt att observera vad som verkligen sker ute på 

fältet. Vi har valt en abduktiv ansats d.v.s. vi jämförde existerande teori om språkutveckling samt 

språklig medvetenhet och fonologisk medvetenhet med det som framkommit i vår empiriska 

undersökning.  

Gummesson (2010) skriver att i en fallstudie är det en framkomlig väg att börja med att söka 

fallen och sedan så snart som möjligt planera fältarbetet. Vi sökte tidigt, i december 2014, efter 

de fyra fallen för vår empiriska undersökning. Efter att vi fått klartecken ifrån vår handledare så 

tillfrågade vi fyra lärare om de ville delta i studien. I den ena kommunen tillfrågades två lärare i 

förskoleklass på två olika skolor, båda med lång erfarenhet av förskolläraryrket. Dessa två 

förskollärare tackade först muntligt ja till att delta i undersökningen. I den andra kommunen 

tillfrågades två lärare på två olika skolor, med olika lång erfarenhet av att arbeta i förskoleklass. 
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Även dessa lärare tackade muntligt ja till att delta i undersökningen. I januari 2015 skickades ett 

missivbrev (bil.1) till berörda lärare och rektorer på de aktuella skolorna. Under januari/februari 

2015 fick vi tillgång till fältet. Vi skickade under samma period ut ett informationsbrev (bil.2) till 

föräldrarna i de aktuella förskoleklasserna. Urvalet var ett bekvämlighetsurval ur geografisk 

synpunkt, för att kunna göra intervjuer och observationer möjliga under en begränsad tid. Urvalet 

gjordes även utifrån skillnader i lärarnas utbildning och erfarenhet av yrket och erfarenheter av 

att arbeta i förskoleklass. 

I november/december 2014 gjorde vi en tidsplan inför arbetet med detta examensarbete. 

Intervjuerna och observationerna genomfördes under februari till mars 2015. Vi genomförde 

sammanlagt fyra intervjuer som varade mellan 30-80 minuter per intervju. Efter intervjuerna 

gjorde vi tre observationer i varje förskoleklass, sammantaget tolv observationstillfällen. 

Observationstillfällena varade i ungefär 3 timmar per tillfälle. Vi utförde samtliga intervjuer och 

observationer var för sig och delade lika på detta arbete. De fyra lärarna i förskoleklass 

intervjuades enskilt i halvstrukturerad form. Till vår hjälp hade vi en gemensam intervjuguide 

(bil.3) med frågor utifrån våra frågeställningar samt en sammanställning med olika typer av 

frågor som vi kunde ställa under själva intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Inför intervjuerna 

var vi inlästa på området och försökte tolka svaren samt att bygga vidare på de intervjuades svar 

redan under intervjutillfället. Vid observationerna utgick vi från ett gemensamt framtaget 

observationsprotokoll (bil.4). Under observationerna var vi i huvudsak ”deltagare som 

observatör” d.v.s. vi satt på avstånd och antecknade i klassrummet (Creswell, 2013). Under den 

fria leken släppte vi vid några tillfällen observatörsrollen för att kunna ställa kompletterande 

frågor till de intervjuade lärarna, när de själva inbjöd till samtal. Under observationerna var vårt 

fokus på vilka metoder lärarna i förskoleklass rent praktiskt arbetar med gällande 

språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet d.v.s. övningar och arbetsmaterial. 

Vid intervjuerna och observationerna intresserade vi oss även för organisationen runt detta 

arbete. Med intervjuerna försökte vi få en inblick i hur övergångarna mellan förskola, 

förskoleklass och skola ser ut gällande språkutveckling samt språklig och fonologisk 

medvetenhet. Vi tog del av de lokala dokument inom området som varit tillgängliga. Under 

arbetets gång delade vi på allt arbete och hade tät kontakt via sms, mail, Onedrive och Adobe 

Connect. Under det gemensamma analysarbetet träffades vi på högskolan vid ett flertal tillfällen. 
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Göransson och Nilholm (2009) skriver att det ofta förekommer ”smygrepresentativitet” i 

pedagogiska studier. De menar att man i pedagogiska studier ofta låter ett antal personer som 

deltar i en undersökning representera en större grupp än vad undersökningen innefattar. Vi har 

därför valt att uteslutande analysera resultatet utifrån de fyra lärare vi intervjuat och i den miljö 

vi har observerat dem i. Vi har därför inte generaliserat resultatet utifrån vår datainsamling till en 

större grupp, eftersom resultatet endast gäller dessa fyra lärare i förskoleklass och den 

verksamhet de arbetar i. 

För att vår undersökning ska vara så trovärdig som möjligt har vi varit noga med att beskriva hur 

vi gått till väga och sedan noggrant granskat vårt resultat. Styrkan i vår studie har varit att vi 

gemensamt kommit överens om frågeställningar, intervjufrågor och observationsscheman, 

utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor, för att få ett så likvärdigt utgångsläge i vår 

datainsamling som möjligt. Styrkan har även varit att vi använt oss av både observationer och 

intervjuer vilket varit viktigt för att kunna få ett brett datainsamlingsmaterial. Vi har fått de 

intervjuade lärarnas bild av sitt arbete, vilket vi sedan har kunnat väga samman med det som 

framkommit under observationerna. För att få ytterligare fördjupad kunskap skulle vi ha behövt 

göra ett större antal observationer och intervjuer tills dess att intervjuerna och observationerna 

inte givit oss någon mer kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). En svaghet i vår undersökning har 

varit att vi av geografiska och tidsmässiga skäl inte har kunnat genomföra intervjuerna och 

observationerna tillsammans. Detta har fått till följd att intervjuerna och observationerna inte har 

genomförts på exakt samma sätt, då vi är olika personer och har olika erfarenheter med oss i 

bagaget. Detta har sannolikt påverkar dels vad som har observerats och dels hur intervjuerna har 

utvecklat sig under intervjutillfällena. Resultatet kan dessutom ha påverkats av att lärarna har 

varit informerade om syftet med studien innan observationerna har genomförts. Vilket kan ha 

medfört att lärarna anpassat sin undervisning efter det vi har velat observera. Även vår närvaro 

kan ha påverkat såväl intervjuerna som skeenden vid observationerna Vid analysarbetet har vi 

noga läst och tematiserat resultatet utifrån frågeställningarna. Vi har stärkt studiens reliabilitet 

genom att i analysen väva in de intervjuades berättelse med citat samt valda delar från våra 

observationer. Vi har gjort allt analysarbete tillsammans för att inte något från de olika 

intervjuerna och observationerna som genomförts av någon av oss skulle misstolkas.  



 

21 

 

3.2 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

För att inte skada eller kränka de personer som deltagit i studien har vi varit noggranna med att 

uppsatsen vilar på en god etisk grund. Samtidigt har det varit viktigt att vi på ett tydligt sätt har 

kunnat presentera den information som vi har fångat på fältet för att kunna få svar på våra 

frågeställningar och möta uppsatsens syfte. Här har vi under hela processen noga vägt dessa två 

intressen mot varandra (Vetenskapsrådet, 2011).  

Vi har, för att svara upp mot individskyddskravet, valt att inte namnge de lärare, skolor och 

kommuner som förekommer i studien. Detta beslut fattades efter ett noggrant avvägande så att 

inga uppgifter som är viktiga för analysen har ändrats eller fallit bort (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

Vi har i varje enskilt fall, då vi har tagit med citat ifrån intervjuerna och sekvenser ifrån 

observationerna, gjort en avvägning huruvida det ska återges exakt eller ändras för att inte röja 

deltagarnas identitet eller för att kränka deltagarna. Detta har även varit viktigt för att texten inte 

ska bli svårläst (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Ytterligare en åtgärd för att skydda lärarna i studien har varit att låta dem ta del av ett missivbrev 

där de har fått ge sitt muntliga samtycke (Vetenskapsrådet, 2011). I Missivbrevet fanns följande 

information: Syftet med uppsatsen, hur arbetet skulle gå till, att deltagandet var frivilligt och när 

som helst kunde avbrytas, att läraren var anonym samt att materialet skulle behandlas 

konfidentiellt och endast i forskningssyfte (Creswell, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Föräldrarna till eleverna i de klasser vi har besökt fick ett informationsbrev där det framgick att 

vi inte skulle observera eleverna utan lärarna och deras undervisning i språkutveckling samt 

språklig och fonologisk medvetenhet. I informationsbrevet framgick också att föräldrarna var 

välkomna att kontakta oss via mail om de hade frågor eller funderingar kring studien. 

I de observationer vi har genomfört har både lärare och elever varit närvarande. Närvaron av 

elever har ställt extra höga krav med hänseende på etiska överväganden. Eftersom det är 

arbetssättet vi har velat observera och inte eleverna så har vi avidentifierat dem genom att vi i 

observationsanteckningarna benämnt dem eleven eller hen. Ingen känslig information eller 

information som gör att en elev kan identifieras har delats (Creswell, 2013). Vi har under själva 

observationerna, precis som vid intervjuerna, hela tiden gjort avväganden mellan 
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forskningskravet och individskyddskravet. Vi har med hänsyn till detta vare sig ändrat det 

bärande innehållet eller gjort avkall på god etik (Vetenskapsrådet, 2011).  

3.3 DATAANALYS 

Eftersom datamaterialet var omfattande har vi gjort en grovplanering för hur materialet skulle 

strukturers (Backman, 2008). Vi har skyndsamt efter varje observation och intervju renskrivit 

våra anteckningar samt transkriberat intervjuerna. Efter genomförd datainsamling har vi 

noggrant läst igenom materialet (Creswell, 2013). Vi har letat mönster och organiserat materialet 

utifrån de teman vi funnit. Vi har granskat vårt material för att försöka att se vad som har varit 

betydelsefullt och inte utifrån vårt syfte (Fejes & Thornberg, 2009). Vi har tittat på både helheter 

och delar och samtidigt funderat kring det som lärarna har sagt och det som de inte har sagt eller 

vad som kanske egentligen sas fastän inte uttalat (Creswell, 2013). Vi har valt att inte beskriva 

varje enskilt fall, utan vi har istället valt att utifrån intervjuerna och observationerna kategorisera 

och analysera materialet utifrån de teman som utkristalliserat sig med utgångspunkt i våra 

frågeställningar. 

Vi har i de fall där det har funnits olika typer av dokument som beskrivit skolornas och/eller 

kommunernas arbete med språkutveckling samt fonologisk och språklig medvetenhet och/eller i 

ämnet svenska tagit del av dem. Vi har läst igenom dessa dokument och organiserat dem 

tillsammans med övrig data (personlig kommunikation, E. Skogman, 12 september 2014).  

Under hela analysprocessen har vi använt oss av reflexivitet (Fejes & Thornberg, 2009), vilket vi 

har sett som oerhört viktigt då förskoleklassen är en verksamhet som vi under flera år har sett på 

lite avstånd. Vi har genom åren hunnit skaffa oss vissa föreställningar om hur verksamheten 

fungerat utan att ha sett den i sin helhet. Det har därmed funnits viss risk att gå ut på fältet med 

förutfattade meningar. Vi har dessutom lång erfarenhet från läraryrket vilket kan ha färgat det vi 

har sett. Vi har även varit tvungna att ta i beaktande att vi har gått ut på fältet med ett specifikt 

intresse. Detta kan ha påverkat tolkningen av det vi sett och hört. Vi har i vårt analysarbete fått 

nya kunskaper och kommit till nya insikter (Fejes & Thornberg, 2009).  
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4 RESULTAT 

Syftet med denna uppsats är att få en fördjupad förståelse av hur lärare i förskoleklass arbetar för 

att främja elevernas språkutveckling med ett särskilt fokus på den språkliga och fonologiska 

medvetenheten under året i förskoleklass samt i samverkan mellan förskola och skola. Vi har 

intervjuat fyra förskollärare och observerat dem i deras respektive verksamhet. Vid citat från 

intervjuer och episoder från observationer namnger vi dem som lärare 1, lärare 2, lärare 3 och 

lärare 4.            

4.1 LÄRARNAS ARBETE MED ELEVERNAS SPRÅKUTVECKLING SAMT SPRÅKLIGA 

OCH FONOLOGISKA MEDVETENHET I FÖRSKOLEKLASS 

Vi har under de observationer och i de intervjuer som genomförts identifierat hur lärarna arbetar 

för att främja elevernas språkutveckling med ett särskilt fokus på språklig och fonologisk 

medvetenhet. Vi presenterar resultatet efter de teman som framkommit i vår analys. 

4.1.1 Språklig medvetenhet 

Samtliga fyra förskoleklasser använder sig av rim, ramsor och sånger i syfte att stärka den 

språkliga medvetenheten. Vi observerade arbete med ordförråd, ordförståelse, begrepp, räkneord, 

ordningstal och lägesord vid t.ex. högläsning eller vid genomgång av dagen och vid spontana 

samtal i samlingen. Lärarna arbetar med meningar och meningsbyggnad både genom att bygga 

meningar av ord och genom att urskilja ord ur meningar tillsammans med eleverna. Ett sådant 

exempel är när eleverna i en av förskoleklasserna arbetar med ord och meningar. 

 

Läraren påminner om att de fick säga varsin mening i tisdags. Läraren visar, på stora pappersremsor, några 

meningar som hon läser och så räknar de tillsammans antalet ord i meningarna. Därefter får eleverna dra 

varsin mening ur en påse. Läraren hjälper dem att läsa och sedan får eleven säga hur många ord meningen 

innehåller. (exempel 4:1, lärare 1) 

 

Arbetet med att utveckla elevernas språkliga medvetenhet sker genom Bornholmsmodellen, 

Storböcker och Sagotärningar. Storböcker kommer ursprungligen från Nya Zeeland och används 

som en läsinlärningsmetod. I metoden får eleverna lära sig läsriktning, lära in ordbilder, förutspå 
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handlingen och arbeta med hörförståelse. Arbete med Storböcker ser under en lektion ut som i 

följande fall. 

 

Läraren säger att nu ska vi titta i Storboken. Bokens titel är övertäckt. Läraren säger att de ska vara 

spågummor. Eleverna kommer med förslag på vad boken ska heta. Hon bläddrar till första sidan och eleverna 

tittar på bilden. Eleverna berättar vad de ser på bilden […]. 

Hon frågar om de som syns på bilden är glada eller ledsna […]. 

På nästa sida finns en sotare. En elev frågar vad en sotare är. Läraren förklarar ordet sotare. (exempel 4:2, 

lärare 3) 

 

Sagotärningar är tärningar med bilder där eleverna inspireras till att skapa egna meningar och 

berättelser. I materialet Lyckostjärnan som innehåller både högläsning och en arbetsbok tränas 

eleverna i språklig medvetenhet. Genom UR:s program Bokstavslandet och genom 

samarbetsövningar med bildkort tränas även sammansatta ord, synonymer och motsatsord. 

Lärarna arbetar med språklig medvetenheten under särskilda arbetspass men det genomsyrar 

även alla lärarledda aktiviteter som vid förklaringar av ord och begrepp vid högläsning, 

diskussioner i samlingen samt att räkna antalet ord i meningar. I intervjuerna framkommer att 

lärarna ser det som en möjlighet i sitt arbete att ge de elever som ännu inte kommit så långt i sin 

språkliga medvetenhet en chans att upptäcka nya delar av språket. Det ägnas mer tid åt språklig 

medvetenhet än åt fonologiskmedvetenhet i de observerade förskoleklasserna. Alla lärarna 

arbetar med övningar som tränar språklig medvetenhet och några av de intervjuade lärarna kan 

dessutom tydligt definiera begreppet språklig medvetenhet. Vi kunde inte urskilja aktiviteter som 

i någon större omfattning tränade språklig medvetenhet under den fria leken. 

4.1.2 Fonologisk medvetenhet 

Samtliga intervjuade lärare arbetar med Bornholmsmodellen på olika sätt. Det som skiljer 

lärarnas arbete åt är hur de väljer att lägga upp och genomföra arbetet. Bornholmsmodellen är ett 

arbetsmaterial för förskoleklass framtaget av Ingvar Lundberg. Innan arbetet med 

Bornholmsmodellen startar så gör lärarna en kartläggning av samtliga elever i klassen. Samma 

kartläggning görs sedan efter att arbetet med materialet avslutats. Materialet syftar till att 

utveckla elevernas språkliga och fonologiska medvetenhet genom strukturerade lekar. Lekarna 

innefattar övningar som tränar eleverna i att uppfatta ljud, identifiera ord och meningar, 
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sammansatta ord, ordlängd, skilja på ordens form och funktion, initialljud, slutljud, ljudanalys, 

ljudsyntes, kopplingen mellan fonem och grafem och ljuda ihop ord. Ett hinder som 

framkommer i en av intervjuerna är att det tar lång tid att förbereda vissa övningar i 

Bornholmsmodellen t.ex. att hitta rätt bilder.  Lärarna arbetar med språklig och fonologisk 

medvetenhet vid andra tillfällen under dagen än vid lekarna i Bornholmsmodellen. Lärarna 

använder t.ex. elevernas namn för att öva initialljud och slutljud. Eleverna tränas i sin 

fonologiska medvetenhet med olika appar och i dataprogrammet Lexia. Eleverna tränas i 

kopplingen mellan fonem och grafem genom arbetet med veckans bokstav, bokstavslådor och 

magnetbokstäver samt att känna efter och forma fonemen med munnen. Storböcker med bilder 

används för att leta initialljud.  I UR:s serie Bokstavslandet får eleverna ta del av fonologisk 

träning på ett lekfullt sätt. Programmet består av en rad sketcher och ett exempel är sketchen 

"Rim på rymmen" där eleverna får öva sig i att rimma och ljuda samman ord. 

 

En sketch handlar om rim på rymmen som liknar ett nyhetsprogram. De har tre bilder och de har återfunnit 

två av rimmen, ram och gam, nu måste de bara komma på vad den sista bilden föreställer [kram]. Orden 

ljudas fram och man får samtidigt se bokstäverna framträda. (exempel 4:3, lärare 2)  

 

Vi observerade även lekar som kombinerar fonologisk träning med samarbetsövningar t.ex. där 

eleverna med hjälp av bilder hittar en kamrat med en bild med samma initialljud. Några av de 

intervjuade lärarna kan på ett tydligt sätt redogöra för vad de lägger in i begreppet fonologisk 

medvetenhet. En av lärarna beskriver begreppen språklig och fonologisk medvetenhet enligt 

följande.  

 

I: Men hur tänker du kring om vi börjar med språklig medvetenhet? Vad innebär det begreppet för dig? 

L: ”Språklig medvetenhet, det är ju att förstå språket, innebörden. Vad betyder katt? Ordet liksom. 

Fonologisk medvetenhet hur språket är uppbyggt och hur bokstäver låter.” (excerpt 4:1, lärare 3)  

 

Samtliga lärare kan berätta hur de arbetar med fonologiskmedvetenhet. Tiden som ägnas åt 

träning av fonologisk medvetenhet skiljer sig åt mellan grupperna. Lärarna väljer även att starta 

arbetet med Bornholmsmodellen vid olika tidpunkter på terminen, vilket gör att de olika 

grupperna kommit olika långt i arbetet med den fonologiska medvetenheten. De övningar som 
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tränar fonologisk medvetenhet är helt lärarledda under bestämda arbetspass och här dominerar 

arbetet utifrån Bornholmsmodellen. Här följer ett exempel på hur ett sådant arbetspass kan se ut. 

 

Läraren säger att i dag ska vi prata om ord som låter lika på slutet. Hon håller upp ett kort med S och ett med 

L. De repeterar hur dessa bokstavsljud låter. Läraren håller upp kort med bilder och säger att det är för att alla 

ska veta vad det är på bilderna. De tittar på bilderna och säger vad det är och läraren skriver orden på tavlan. 

(exempel 4:4, lärare 3) 

 

Den fonologiska medvetenheten tränas även genom övningar med kopplingen mellan grafem och 

fonem. Vi kunde inte urskilja någon fonologisk träning under elevernas fria lek vare sig på 

elevernas eller på lärarnas initiativ. 

4.1.3 Samtal och berättande 

I klasserna observerade vi spontana samtal i samlingarna där eleverna ges möjlighet att öva sig i 

att både tala och att lyssna. En av lärarna uttrycker träningen i att lyssna på följande sätt. 

 

L: […] Jo att de har med sig lite i ryggsäcken när de kommer. Dom ska vidare i sin utveckling. […] Stoppa 

ner så mycket som fastnar där. […]. Jag vill stoppa ner att lyssna, lyssna på rim, lyssna på ord. Ja, kan man 

lyssna så tror jag att man kommer ganska långt. (excerpt 4:2, lärare 4) 

 

Samtalet övas även vid mer strukturerade övningar så som vid återberättande och presentationer. 

I mer avancerade övningar samarbetar eleverna genom att intervjua varandra, ställa frågor och 

använda samtalet som ett verktyg för inlärning, t.ex. genom Cooperative learning5. Eleverna 

tränas i att lyssna aktivt på varandra samt att kommunicera med varandra, vilket utvecklar 

eleverna som grupp.  

Samtalet används även som gruppstärkande aktivitet både parvis, i grupp och i helklass. Nedan 

ges ett exempel på när samtalet både tjänar som träning i att kommunicera och som 

gruppstärkande aktivitet.  

 

                                                 

5 Cooperative learning bygger på samtalsstrukturer som tränar samarbete och ömsesidig kommunikation. 
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Läraren har kort i handen och säger att det är tvärtemot-ord på bilder och ger ett exempel, svag-stark. Läraren 

berättar att det heter motsatsord. Läraren går sedan runt och delar ut kort till eleverna där de sitter på 

samlingsmattan. När korten är utdelade förklarar läraren att eleverna ska gå runt och ställa frågor och försöka 

att hitta kompisen som har just deras motsatsord. Eleverna börjar gå runt och fråga varandra. ”Vad har du?” 

När de har hittat sin motsatskompis sätter de sig på golvet och håller armkrok med varandra […]. Efter den 

tredje omgången får de redovisa sina motsatsord för gruppen. (exempel 4:5, lärare 4) 

 

I den fria leken väljer eleverna ofta att leka i mindre gruppkonstellationer där både samtal och 

rollekar eleverna emellan observerades. Lärarna prioriterar samtalet på flera sätt både för att 

stärka elevernas språkutveckling och för att bygga en social gemenskap. I samtalet övas eleverna 

både i socialt samspelet och i språkutveckling ur ett pragmatiskt perspektiv.  

4.1.4 Bokstavskännedom 

I de observerade verksamheterna finns väggalfabet, bokstäver att laborera med samt material för 

att träna på att forma bokstäver. Vi observerade tillfällen när eleverna sjunger alfabetssånger och 

använder sig av en bokstavsramsor. Elevernas bokstavskännedom kartläggs under läsåret. 

Inlärningsmiljön främjar elevernas bokstavsinlärning. 

4.1.5 Läs- och skrivförberedande aktiviteter 

I de klasser vi observerade läser lärarna högt för eleverna varje dag. Detta sker med hjälp av 

Lyckostjärnan, En läsande klass 6 eller med olika skönlitterära texter. Här får eleverna möjlighet 

att återberätta, förutspå handlingen och lära sig förstå och förklara ord samt träna sin 

hörförståelse. En lärare berättar om arbetet med Lyckostjärnan. 

 

L: […] Det är kanske lite som vi jobbar också med Lyckostjärnan. Att man kan prata, prata om berättelser å. 

[…] Återberätta och minnas. Vad handlade berättelsen om och? Det är mycket det här att tänka efter, vad har 

jag, va har jag hört och vilka? Vilka människor var med i berättelsen? […] ja, för att de ska kunna göra en 

egen berättelse när de går i skolan i ettan och tvåan, Kunna skriva. (excerpt 4:3, lärare 1) 

 

                                                 

6 En läsande är ett arbetsmaterial som används för att träna elever i läsförståelsestrategier. 
www.enlasandeklass.se 
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Eleverna ges möjlighet att träna läsriktning, ordbilder samt att förutspå handlingen med hjälp av 

Storböcker. Eleverna ges även tillfällen att arbeta med den röda tråden i en berättelse med hjälp 

av bildstöd, både muntligt och/eller skriftligt samt att eleverna får arbeta med olika karaktärer i 

berättelser. I klassrummen finns det tillgång till böcker på olika nivåer. Klasserna gör 

regelbundna besök på skolbiblioteket eller på kommunbiblioteket. Eleverna ägnar sig åt olika 

skrivövningar där de formar bokstäver och skriver ord och meningar, eller skriver i en dagbok 

efter skrivförmåga. I ett av klassrummen finns en bokhylla med läs- och skrivförberedande 

material som eleverna har tillgång till både under skoltid och under fritidstid. Eleverna ges rika 

möjligheter att ta del av högläsning och litteratur. Under högläsningen ges eleverna utrymme till 

dagliga övningar i hörförståelse. Vi kunde däremot inte observera några exempel där eleverna 

ges möjlighet att själva läsa/titta i böcker annat än i den fria leken. Vi kunde heller inte observera 

någon tydlig progression med avseende på läsaktiviteter där eleverna har möjlighet att arbeta 

utifrån sin läsutvecklingsnivå. Här uttrycker lärarna en önskan om ett tätare samarbete med 

årskurs 1 för att lättare stimulera de elever som kommit långt i sin läsinlärning. I de fall där 

eleverna ges möjlighet att öva sig i att skriva bokstäver prioriterar lärarna inte att eleverna formar 

bokstäverna korrekt. En förhållandevis liten del av skoldagen ägnas åt skrivaktivitet och då 

främst åt att skriva bokstäver. Vi kunde endast observera några få exempel på ett mer utvecklat 

skrivande både enskilt och gemensamt. Under den fria leken väljer ett fåtal elever någon form av 

skriv- eller läsaktivitet. 

4.1.6 Fri lek 

Under den fria leken väljer eleverna aktiviteter som spela spel, bygglek, leka med bilar, rollek 

och att pyssla. De aktiviteter som är förknippade med språkutveckling samt språklig och 

fonologisk medvetenhet är på frivillig basis. Vid några tillfällen väljer några elever att läsa eller 

arbeta med språkutvecklande övningar på I-paden eller att arbeta med läggspel som tränar 

språklig medvetenhet. Under våra observationer ser vi elever som resonerar och diskuterar med 

varandra kring t.ex. sällskapsspel och bilduppgifter som de väljer i den fria leken. Under våra 

observationer ser vi exempel på när den fria leken används för att hjälpa eleverna att bli klara 

med arbetsuppgifter. Lärarna väljer att göra på olika sätt när eleverna avslutar sitt arbete och när 

den fria leken påbörjas, antingen får eleverna leka fritt vartefter de är klara med sina 

arbetsuppgifter eller så får eleverna vänta med att börja leka tills alla elever är klara med 
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uppgiften. I väntan på de andra får eleverna rita eller arbeta med fördjupningsuppgifter. Det kan 

t.ex. ske genom att de får välja läs- och skrivförberedande arbetsmaterial ifrån en ”skolhylla”, 

eleverna kan även arbeta med dessa uppgifter under den fria leken. 

I en intervju framkommer lekens betydelse och betydelsen av leken med avseende på 

språkutvecklingen. Här framkommer en önskan om att inte vara så styrd av förväntningar från 

omgivningen i arbetet med t.ex. bokstavsinlärning och språklekar. Åsikten att förskoleklassen till 

vissa delar blivit för mycket skola framkommer också under våra intervjuer. Under en intervju 

lyfts det fram att genom leken kan eleverna utveckla sitt språk och att de i leken kan få in läs- 

och skrivförberedande aktiviteter. Här poängteras vikten av att ta vara på elevernas egen 

kreativitet och skapa aktiviteter kring språket på olika sätt. Leken skulle kunna bli mer 

strukturerad genom att eleverna får arbeta i mindre grupper vid olika lekstationer.  

 

Läraren: Ja, jag skulle kunna tro att jobbade man med en kollega och vi blir så där superinspirerade så tror 

jag att man kunde få igång ett språkutvecklande arbete på ett annat sätt också och inte bara följa en bok. Om 

man lekte affär och fick papper och penna så blev det något positivt i leken och så kom det kreativa fram. 

(excerpt 4:4, lärare 4) 

 

I en intervju framkommer att de elever som behövde träna extra, på t.ex. fonologisk eller språklig 

medvetenhet, inte valde dessa aktiviteter självmant. Här ser läraren det som en möjlighet att 

arbeta med smågrupper under den fria leken så att eleverna ges möjlighet att träna på det som de 

behöver. När eleverna gör ett aktivt val av lekaktivitet innan den fria leken startar upplever vi att 

lekstunden blev mer organiserad och att alla elever är sysselsatta ifrån start. Lärarna fångar vid 

ett par tillfällen upp elever som själva har svårt att välja aktivitet. 

Den fria leken tar en stor del av skoldagen i anspråk. I den fria leken finns få inslag av 

språkutvecklande karaktär. Lärarna använder en del av lektionstiden under den fria leken till 

planering samt till förberedelser av kommande aktiviteter. Vi saknar aktiviteter som stimulerar 

fonologisk och språklig medvetenhet under den fria leken samt en tydligare struktur kring den 

fria leken. 



 

30 

 

4.2 FÖRSKOLEKLASSENS ORGANISATION UTIFRÅN ARBETET MED ATT FRÄMJA 

SPRÅKUTVECKLING SAMT ELEVERNAS SPRÅKLIGA OCH FONOLOGISKA 

MEDVETENHET 

4.2.1 Lärarnas arbete 

I de förskoleklasser där flera lärare arbetar tillsammans väljer man att organisera arbetet med 

Bornholmsmodellen som tränar den fonologiska medvetenheten på olika sätt. Antingen sker 

undervisningen i helklass eller så delar man upp klassen i två grupper inom klassen, alternativt i 

tre grupper tillsammans med parallellklassen. Grupperna är uppdelade utifrån den kartläggning 

som görs i början av arbetet med Bornholmsmodellen. En av lärarna beskriver det så här: 

 

L: Så det är L då som har plockat ut dom då å gjort de här testerna med dom å kollat. 

I: Ja 

L: Så utifrån det har vi nu också lagt upp två Bornholmsgrupper som vi ska jobba med. En med dom som har 

lite svårare och en med dom som har lite lättare. Helst hade vi väl velat haft tre grupper. (excerpt 4:5, lärare 

2) 

 

De lärare som väljer att nivågruppera ser det som en möjlighet att möta eleverna där de befinner 

sig i sin språkliga och fonologiska medvetenhet. Under läsåret kan eleverna komma att byta 

grupp vart efter deras språkliga och fonologiska medvetenhet utvecklas. Arbetet i de olika 

nivåanpassade grupperna kan till exempel se ut som i episoden nedan. 

 

Förskolläraren delar upp eleverna i två grupper. Den ena följer med läraren till det andra stora rummet och de 

andra stannar kvar i samlingen och gör ringen lite mindre. Det börjar med att repetera o. Hur låter o, hur ser 

munnen ut när man säger o. (exempel 4:6, lärare 2) 

 

De elever som efter genomfört program med Bornholmsmodellen behöver fortsatt stöd i sin 

utveckling med språklig och fonologisk medvetenhet får fortsätta att träna i en mindre grupp 

tillsammans med läraren eller i förekommande fall med specialläraren/specialpedagogen. I de 

fall där det endast finns en lärare i förskoleklassen görs övningarna först i helklass och sedan i 

mindre grupper utifrån elevernas behov. Individualiseringen sker då genom att arbeta med 

eleverna korta stunder under den fria leken. I en intervju framkommer att läraren försöker 
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individualisera arbetet med språklig och fonologisk medvetenhet utifrån elevernas behov genom 

att styra in elever som fastnat i en aktivitet på det som läraren anser att de behöver träna eller på 

det som blivit överenskommet under utvecklingssamtalet.   

Individualisering kan dessutom ske på andra sätt t.ex. att eleverna efter det gemensamma arbetet 

får individualiserade extrauppgifter. I andra språkutvecklande aktiviteter väljer några av lärarna 

att dela klassen i två olika lokaler. Andra lärare väljer att alltid hålla ihop gruppen i en gemensam 

lokal. Lärarna uttrycker under intervjuerna organisatoriska hinder för att genomföra 

nivågruppering och individualisering t.ex. att ordinarie personal är frånvarande, att ny personal 

måste introduceras i Bornholmsmodellen eller att det finns enskilda elever som är i behov av ett 

extra stort vuxenstöd. Elevernas veckoschema kan också bli ett hinder då det är uppsplittrat 

mellan olika ämnen och aktiviteter vilket medför att det blir för lite tid till att träna 

språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet. Trånga lokaler och få rum är även ett 

hinder som framkommer. Lärarna har ambitionen att individualisera, vilket de också gör men 

organisatoriska hinder medför att de inte alltid kan genomföra det på det sätt de önskar. Lärarna 

hittar dock organisatoriska lösningar utifrån de förutsättningar som finns på deras respektive 

arbetsplatser. 

4.2.2 Speciallärarens/specialpedagogens arbete 

I våra intervjuer framkommer det att det ser olika ut beroende på om 

speciallärare/specialpedagog finns med eller inte redan i förskoleklass. 

Specialläraren/specialpedagogen arbetar bl.a. med språklig och fonologisk medvetenhet, 

matematik, svenska som andra språk och med kartläggningar. Eleverna och lärarna får då 

tillgång till den specialpedagogiska kompetensen antingen redan ifrån start i förskoleklass eller 

också under vårterminen i förskoleklass. Specialläraren/specialpedagogen följer sedan dessa 

klasser till åk 1, vilket innebär att de elever som har ett fortsatt behov av extra stöd kan få det av 

samma speciallärare/specialpedagog. Skillnader förekommer också beträffande 

speciallärarens/specialpedagogens medverkan vid överlämnandesamtalet inför årskurs 1. De 

lärare som har tillgång till speciallärare/specialpedagog under förskoleklassåret uttrycker det som 

en stor möjlighet att tidigt fånga upp de elever som behöver extra träning i språkutveckling samt 

språklig och fonologisk medvetenhet. Dessa lärare menar att det är en vinst med att 
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specialläraren/specialpedagogen följer eleverna upp till åk 1 som ett stöd i övergången mellan 

förskoleklass och skola. En av lärarna uttrycker det på följande sätt i intervjun. 

 

Intervjuaren: Så då ser du alltså att det är en vinst att man har speciallärare eller specialpedagog i 

förskoleklass? 

Läraren: Ja, för då kan man ju fånga upp dom redan då. För nu vet ju hon. Det fanns ju barn i förskoleklass 

redan förra året som hon fortsätter att jobba med nu i åk 1 och sen kommer ju hon att veta vilka hon ska stötta 

upp sen i åk 1 och det tycker jag är bra. (excerpt 4:6, lärare 2) 

 

De lärare vars elever inte har tillgång till speciallärare/specialpedagog uttrycker det som ett stort 

hinder och lärarna kan se ett behov av specialpedagogisk kompetens inom arbetet med 

språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet för flera av sina elever. Det finns ett 

behov av och ett önskemål hos lärarna i förskoleklass att få tillgång till specialpedagogisk 

kompetens redan i förskoleklass. Lärarna ser det, genom avsaknad av specialpedagogisk 

kompetens, som ett hinder i arbetet med språkutveckling samt språklig och fonologisk 

medvetenhet.  

4.2.3 Kollegialt lärande 

Lärarna uttrycker att de utvecklar sig i sitt arbete med språkutveckling samt språklig och 

fonologisk medvetenhet genom det kollegiala lärandet. En av lärarna berättar i intervjun om hur 

de arbetar på dennes skola med kollegialt lärande. 

 

Lärare: […] jag lär mig av kollegor och i de här samtalen. Ja alltså, jag har ju lärt mig jättemycket, det här 

med att vi samtalar ju så kommer det upp på konferensen att i åk 1 ha de jättesvårt med att byta ut första 

ljudet [i ett ord] […] och då kan jag utveckla mitt arbete utifrån det. (excerpt 4:7, lärare 3) 

 

Här nämns diskussioner kring språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet i 

lärarlaget samt nätverksträffar med lärare i förskoleklass där de gemensamt diskuterar tankar 

kring lek, språk och matematik. Andra exempel är ämnesgrupper i svenska med lärare från 

förskoleklass till årskurs 9 där lärarna arbetar för att hitta en röd tråd både avseende progression i 

ämnet men även material och screenings. Samverkansträffar mellan lärare i förskolan och lärare i 

förskoleklass där de diskuterar arbetet med språk och matematik nämns också. Samtliga lärare 
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uttrycker att de får många nya idéer och tankar genom de olika samverkansformerna i det 

kollegiala lärandet. 

Lärarna ser en stor vinst för sin egen utveckling av arbetet med språkutveckling samt språklig 

och fonologisk medvetenhet i det kollegiala lärandet. Under intervjuerna framkommer flera goda 

exempel på samverkan mellan lärarna i förskoleklassen och lärarna i skolan gällande den ”röda 

tråden” i arbetet med språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet. Trots detta 

uttrycker flera av lärarna att arbete med språkutveckling samt språklig och fonologisk 

medvetenhet är ett viktigt utvecklingsområde.   

 

4.3 LÄRARNAS SAMVERKAN I ÖVERGÅNGARNA MELLAN FÖRSKOLA – 

FÖRSKOLEKLASS - SKOLA GÄLLANDE ARBETET MED SPRÅKUTVECKLING 

SAMT SPRÅKLIG OCH FONOLOGISK MEDVETENHET 

4.3.1 Förskola och förskoleklass 

Beträffande överlämnande och inskolning ser det olika ut både inom och mellan kommunerna 

enligt lärarnas beskrivningar. Förberedelser för övergångarna sker t.ex. genom att lärarna i 

förskoleklass träffar lärarna i förskolan under höstterminen för att följa upp hur starten för de nya 

eleverna har fungerat, samt på vårterminen för att planera hur de blivande förskoleklasserna ska 

delas upp. Ett annat exempel är att läraren besöker de olika förskolorna vid ett flertal tillfällen 

under vårterminen samt att de blivande förskoleklasseleverna besöker den nuvarande 

förskoleklassen under en speciell besöksdag. Ytterligare ett alternativt som framkommer är att 

blivande förskoleklasselever regelbundet besöker skolans lokaler under vårterminen. De 

intervjuade lärarna är i huvudsak nöjda med överlämnande och inskolning mellan förskola och 

förskoleklass. 

Övergångarna mellan förskola och förskoleklass gällande arbete med språkutveckling samt 

språklig och fonologisk medvetenhet skiljer sig åt både inom och mellan kommunerna. I en av 

kommunerna finns en språkplan för förskolan men den är inte förankrad hos de intervjuade 

lärarna. Under en intervju beskrivs ett nyligen startat samarbete mellan förskolan och 

förskoleklass kring arbetet med språk och matematik. I den andra kommunen finns en plan för 

övergångar mellan förskolan och förskoleklass men den behandlar inte språkutveckling. Däremot 
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finns det exempel på att lärarna trots avsaknad av plan i ämnet känner till lite om hur arbetet med 

språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet i förskolan ser ut. 

 

I: Ehh och då funderar jag lite kring hur ser idag samverkan ut om vi börjar med förskola och skola kring 

språklig och fonologisk medvetenhet? 

L: Alltså där är det inte så mycket samverkan runt det faktiskt. Vi har ju en väldigt bra samverkan runt 

övergångar […]. Men samverkan runt språkinlärning och språklig och fonologisk medvetenhet har vi inte 

men däremot har jag förstått att en del förskolor börjat arbeta med Före Bornholmsmodellen. (excerpt 4:8, 

lärare 3) 

 

Informationsöverlämnandet mellan förskola och skola skiljer sig såväl inom som mellan 

kommunerna. Exempel på detta är att ingen information om hur förskolan arbetar med språket 

lämnas vidare till lärarna i förskoleklass, alternativt att en mer allmän information gällande 

eleverna lämnas till mottagande lärare på en speciell blankett i samband med övergången mellan 

förskola och förskoleklass. Samverkan mellan förskola och förskoleklass inom språkutveckling 

samt språklig och fonologisk medvetenhet lyfts fram som ett utvecklingsområde av de 

intervjuade lärarna. Övergångarna och inskolning mellan förskola och förskoleklass fungerar i de 

flesta fall bra enligt lärarna men informationsutbytet gällande språkutveckling samt språklig och 

fonologisk medvetenhet behöver utvecklas. I de undersökta fallen saknas planer eller förankring 

av planer gällande språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet mellan förskola 

och förskoleklass. 

4.3.2 Förskoleklass och skola 

De lärare som har en lång erfarenhet av att arbeta i förskoleklass uttrycker att vägen till att bli en 

del av skolans verksamhet har tagit många år. De första åren när förskoleklassen kom in i 

skolans lokaler var det ingen samverkan alls. Förskoleklassen var en egen ö mellan förskolan och 

skolan. Lärarna uttrycker att det har skett en förändring och att de idag är delaktiga i skolans 

aktiviteter och deltar på arbetslagsmöten tillsammans med övriga undervisande lärare.  

Det finns skolor som har en gemensam lokal läs- och skrivplan från förskoleklass upp till årskurs 

3 respektive upp till årskurs 9. I våra intervjuer med lärarna i förskoleklass framkommer flera 

samverkansformer mellan förskoleklass och skola gällande språkutveckling samt språklig och 

fonologisk medvetenhet: T.ex. studiecirkel i lärarlaget kring läs- och hörförståelse, gemensamma 
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diskussioner i lärarlaget gällande screeningtester av språkutveckling samt språklig och 

fonologiskmedvetenhet, en röd tråd gällande materialet i språkutveckling samt språklig och 

fonologisk medvetenhet samt ämnesdiskussioner i arbetslaget från förskoleklass till årskurs 3. 

Samtliga lärare i förskoleklass i studien berättar att de använder sig av övergångssamtal mellan 

förskoleklass och årskurs 1, dock framkommer skillnader avseende 

speciallärarens/specialpedagogens deltagande i dessa samtal. Det samma gäller huruvida den 

specialpedagogiska kompetensen kommer in redan i förskoleklass eller inte. I en intervju 

framkommer att lärare i förskoleklass arbetar vidare med de elever som behöver träning i 

språklig och fonologisk medvetenhet under skolår 1.  

I våra intervjuer framkommer en önskan om en närmare samverkan med åk 1 för att på så sätt 

kunna stimulera de elever som kommit långt i sin läs- och skrivinlärning och att därigenom 

kunna ge dem utmaningar. En av lärarna ger sin syn på problemet vid intervjun.  

 

Läraren: Ja, det är ju liksom att få till ett samarbete där man kan dela på barnen lite så att man kan möta dom 

där de är fast de är i åk 1 eller i förskoleklass. För vi vet ju allihopa ju hur stor spridning det är i förskoleklass 

och åk 1. Å då när man har ett barn redan på hösten som läser med flyt redan i augusti när de kommer då är 

det i början svårt att räcka till. (excerpt 4:9, lärare 3)   

 

Några av lärarna kan se en fördel i att förskoleklassen får vara intakt till åk 1 eftersom en ny 

grupprocess då inte behöver starta, vilket möjliggör att inlärning lättare kan börja redan ifrån 

terminsstart. En önskan om ett utökat samarbete kring arbetet med språkutveckling samt språklig 

och fonologisk medvetenhet mellan förskoleklass och skola och även med lärare i parallellklass 

framkommer under flera av intervjuerna. Ett tydligt önskemål är att utveckla 

överlämnandesamtalet, gällande språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet 

mellan förskoleklass och skola. Detta för att kunna möta eleverna där de befinner sig i sin 

språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet redan från skolstart i åk 1. En annan 

möjlighet som lyfts fram är att lärare som tidigare tagit emot elever i årskurs 1 tar emot eleverna 

redan i förskoleklass. Detta med syfte att lärare med vana från skolår 1 lättare ska kunna 

individualisera redan i förskoleklass, särskilt för de elever som kommit långt i sin läs- och 

skrivutveckling samt att övergången till årkurs 1 ska bli mjukare för samtliga elever. I våra 

observationer kan vi inte se några arbetsformer där eleverna i förskoleklass och eleverna i skolan 



 

36 

 

ges möjlighet till samarbete kring språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet. 

Lärarna uttrycker däremot en önskan om att utveckla ett sådant samarbete. Samverkan gällande 

språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet hade kommit längre mellan lärarna i 

förskoleklass och skola än mellan lärarna i förskola och förskoleklass. Det finns ändå en önskan 

och en ambition hos lärarna om att utveckla samarbetet mellan förskoleklass och skola 

ytterligare. Detta med syfte att kunna stimulera de elever som kommit långt i sin läs- och 

skrivinlärning redan i förskoleklass. 

4.4 RESULTATSAMMANFATTNING  

Vårt resultat visar att samtliga lärare arbetar med språklig och fonologisk medvetenhet men att 

alla lärare däremot inte kan ge en tydlig beskrivning av begreppen. Arbetet med språkutveckling 

samt arbetet med språklig medvetenhet tar större plats i undervisningen än arbetet med 

fonologisk medvetenhet. Störst plats tar den fria leken och här kan vi inte urskilja någon träning i 

språklig och fonologisk medvetenhet med undantag för att några elever på frivillig basis väljer 

material som tränar språklig och fonologisk medvetenhet under den fria leken. Samtliga 

klassrum har en fysisk miljö som stimulerar till bokstavsinlärning. Eleverna ges rika möjligheter 

till att samtala t.ex. i samlingar och i olika samarbetsövningar. Eleverna får här möjlighet att 

utveckla språket ur ett pragmatiskt perspektiv. Genom samtalet utvecklas elevernas språk och det 

är även det verktyg som vi tydligast kan se att lärarna använder för att bygga en social 

gemenskap. Eleverna ges möjligheter att utveckla sin hörförståelse genom gemensam högläsning 

av olika texter. Vi observerade inte några tillfällen då eleverna ges möjlighet till att själva 

titta/läsa i böcker annat än under den fria leken. Skrivaktiviteter förekommer främst i form av att 

skriva bokstäver. I arbetet med den fonologiska medvetenheten, främst utifrån 

Bornholmsmodellen, försöker lärarna individualisera arbetet utifrån de organisatoriska 

förutsättningarna som råder på arbetsplatsen, för att ge eleverna möjlighet att utvecklas där de 

befinner sig i sin språkliga och fonologiska medvetenhet. Klasserna inleder arbetet med 

Bornholmsmodellen, vid olika tillfällen under läsåret. De lärare som inte har tillgång till 

specialpedagogisk kompetens under läsåret, ser det som ett hinder i arbetet både för sin egen och 

för elevernas del. Det samma gäller speciallärarens/specialpedagogens medverkan vid 

överlämnandesamtalen inför årskurs 1. Samverkan mellan lärare i förskola och lärare i 
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förskoleklass beträffande språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet har inte 

kommit lika långt som motsvarande samverkan mellan lärare i förskoleklass och lärare i skolan. 

Det saknas på flera håll planer för arbetet med språkutveckling samt språklig och 

fonologiskmedvetenhet mellan förskola och förskoleklass samt rutiner för överlämnande inom 

området. Lärarna i förskoleklass önskar ett närmare samarbete med lärarna i år 1 för att kunna 

stimulera de elever som redan under förskoleklassåret kommit långt i sin läs- och skrivinlärning. 

Samtliga lärare uttrycker att de utvecklas i sitt eget arbete med språkutveckling samt språklig och 

fonologisk medvetenhet genom kollegialt lärande.  
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5 DISKUSSION  

5.1 METODDISKUSSION 

Vi anser att den kvalitativa forskningsmetod vi valt svarar upp väl mot syftet i vår uppsats. 

Fallstudie som forskningsansats har gett oss möjlighet att få fördjupad förståelse av hur lärare i 

förskoleklass arbetar för att främja elevernas språkutveckling med ett särskilt fokus på den 

språkliga och fonologiska medvetenheten under året i förskoleklass samt i samverkan mellan 

förskola och skola. 

I missivbrevet till rektorer och lärare framgick att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

i studien. Lärarna och rektorerna gav sitt muntliga samtycke till att delta i studien. 

Vårdnadshavarna fick däremot kännedom om studien via ett informationsbrev. Tillsammans med 

vår handledare gjorde vi bedömningen att detta var tillräckligt eftersom det endast var lärarnas 

arbete vi skulle observera. För att i högre grad följa vetenskapsrådets etiska principer hade vi 

istället kunnat be om vårdnadshavarnas skriftliga samtycke. Ett alternativ hade varit att i 

informationsbrevet informera vårdnadshavarna om att de var välkomna att höra av sig till oss om 

de motsatte sig att deras barn skulle närvara under observationstillfällena. 

Intervjuer och observationer fungerade bra som datainsamlingsmetoder. Genom att vi använde 

oss av både intervjuer och observationer fick vi viktig information ifrån olika infallsvinklar 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Det har inte varit nödvändigt att ändra datainsamlingsmetod under 

arbetets gång. Däremot behövde vi ändra i vår intervjuguide under intervjuernas gång för att 

bredda frågeställningarna och för att få rikare samt mer nyanserade svar på våra frågor. 

Vi inledde vårt arbete på fältet med att intervjua lärarna. Efter genomförda intervjuer kunde vi 

konstatera att insamlad rådata skiljde sig åt framförallt avseende intervjuernas omfattning. Detta 

kan ha flera orsaker som t.ex. att de intervjuade är olika personer och har olika lång erfarenhet 

inom yrket. Även vi som personer är olika vilket sannolikt påverkade intervjuernas 

genomförande. Här kan vi se att det skulle varit en vinst om vi kunnat genomföra intervjuerna 

tillsammans och att dessa då skulle ha blivit mer likvärdiga samtidigt som möjligheterna att 

fånga upp det som inte sagts hade blivit större. Genom att vi inledde med intervjuerna fick vi 

lärarnas bild av sitt arbete samt en ny vidgad förförståelse inför observationerna. 

Observationerna gav oss i sin tur en tydligare bild och nya insikter i hur arbetet med 
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språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet kan se ut på fältet. En risk med att vi 

genomförde intervjuerna först är att detta kan ha påverkat innehållet i observationerna, eftersom 

lärarna kände till studiens syfte, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet av studien. Våra 

observationer upplever vi som mer likvärdiga än intervjuerna. Här kan det strukturerade 

observationsprotokollet och de gemensamma observationspunkterna bidragit. Vi tolkar det som 

att vår närvaro har påverkat skeendet i klassrummet i endast liten utsträckning. Om vi haft 

möjlighet att genomföra studien under en längre tid så hade vi kunnat genomföra ett större antal 

intervjuer och observationer och på så sätt fått en bredare datainsamling att utgå ifrån. Tiden 

begränsade oss även i urvalet ur ett geografiskt hänseende.  

Eftersom detta är en fallstudie med fyra lärare har vi inte gjort några generaliseringar för en 

större grupp utan endast för dessa fyra lärare (Göransson & Nilholm, 2009). Vi har i största 

möjliga mån också undvikit kvantifiering, detta har vi upplevt särskilt svårt eftersom vi har velat 

ge så rika beskrivningar som möjligt utifrån tematiseringen av våra forskningsfrågor. Detta hade 

vi eventuellt kunnat undvika genom att beskriva varje fall var för sig, vilket vi dock valde att inte 

göra för att kunna leva upp till individskyddskravet. 

Genom att vi skrivit och genomfört arbetet med uppsatsen tillsammans har vi kunnat dela på 

arbetsuppgifterna och därigenom kunnat göra en större datainsamling än om vi arbetat enskilt. Vi 

har också kunnat bearbeta, reflektera och analysera insamlad rådata tillsammans. Detta ser vi 

som en styrka eftersom vi båda har kunnat bidra med våra olika erfarenheter och kunskaper. Vi 

har under arbetets gång kommunicerat via mail, sms, Adobe Connect samt genom fysiska träffar 

på högskolan. Vi har även delat manuset via Onedrive, vilket har gjort det möjligt för oss både 

att skriva i manuset. Detta arbetssätt har varit en styrka. Genom att skriva uppsatsen tillsammans 

har vi även fått möjlighet att ta del av varandras tankar och idéer vilket varit berikande under 

hela arbetets gång.  

5.2 RESULTATDISKUSSION 

5.2.1 Hur arbetar lärare i förskoleklass med elevernas språkutveckling samt elevernas 

språkliga och fonologiska medvetenhet? 

Resultatet visar att eleverna ges möjlighet att utveckla sin språkutveckling samt språkliga 

medvetenhet under särskilda arbetspass samt att det även genomsyrar all lärarledd undervisning. 
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Detta kan bero på att lärarna har lättare att på ett naturligt sätt väva in det arbetet i den vanliga 

undervisningen. Vi saknar däremot träningstillfällen i språklig medvetenhet under den fria leken. 

Hagtvet (2003) skriver att leken kan vara ett viktigt pedagogiskt verktyg för att på ett lekfullt sätt 

träna på det som är svårt. Vi menar att eleverna skulle kunna utveckla sin språkliga medvetenhet 

ytterligare genom att lärarna deltar mer aktivt under den fria leken. Cabell et al. (2011) påvisar 

att barns meningslängd ökar när de i lekbaserad interaktion i smågrupper får återkoppling från 

lärarna. Clancy-Menchetti et al. (2008) skriver att utveckling av språklig medvetenhet kräver en 

genomtänkt undervisning och många olika typer av övningsmöjligheter. Clancy-Menchetti et al. 

(2008) menar att träningen bör integreras i sammanhang där den stödjer elevens språk, sociala, 

motoriska och generella intressen.  

Vårt resultat visar att samtliga förskoleklasser arbetar med Bornholmsmodellen på olika sätt. 

Bornholmsmodellen är utvecklad av Lundberg (2007), metoden tränar både språklig och 

fonologisk medvetenhet. Största delen av träningen i fonologisk medvetenhet görs under 

avgränsade arbetspass. Här efterlyser vi fonologisk träning som genomsyrar fler aktiviteter för 

att väcka elevernas eget intresse och uppmärksamma dem på språkets ljudmässiga sida. Ehri et 

al. (2001) skriver att den fonologiska träningen ska integreras i andra språkliga aktiviteter. Vi 

menar att detta skulle kunna ske genom för eleverna meningsfulla lekar t.ex. att skriva brev, 

skyltar och olika meddelanden till varandra. Andra lämpliga aktiviteter skulle kunna vara att 

arbeta med Storyline7 eller att dokumentera lekarna i en klassblogg eller i en dagbok. En tolkning 

är att det är svårare för lärarna att väva in arbetet med den fonologiska medvetenheten i det 

pågående arbetet under lektionerna. Lärarna tycks ha lättare väva in arbetet med den språkliga 

medvetenheten i arbetet under lektionerna. Ytterligare en tolkning är att lärarna inte alltid är 

medvetna om hur viktig den fonologiska medvetenheten är för den kommande läsinlärningen. 

Clancy-Menchetti et al. (2008) visar i sin studie från USA att lärarna saknar kunskap om hur 

viktig den fonologiska träningen är och hur den kan införlivas i undervisningen. Hagtvet (2009) 

menar att en kombination av språklekar som tränar fonologisk medvetenhet och ett 

experimenterande skrivande är framgångsfaktorer i läs- och skrivinlärningen. Vårt resultat visar 

                                                 

7 Storyline är ett arbetssätt som utgår ifrån elevernas förförståelse. Tillsammans bygger klassen en berättelse som 
arbetet kretsar runt. Flera ämnen kan integreras I arbetet. Mer information går att hitta på www.storyline.se 
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att klasserna startar arbetet med Bornholmsmodellen vid olika tidpunkter under läsåret. Detta kan 

naturligtvis påverka det vidare arbetet med språkligutveckling samt språklig och fonologisk 

medvetenhet under åk 1. Lundberg (2007) menar att Bornholmsmodellen både kan underlätta 

kommande läsinlärning och förebygga lässvårigheter. Bråten (2008)  poängterar att eleverna 

måste vara fonologiskt medvetna för att kunna lära sig avkoda. Olofsson (2009) skriver att den 

fonologiska träningen sedan ger resultat på efterföljande läsinlärning. Myrberg (2009) menar till 

och med att mängden fonologisk träning påverkar elevens framtida läsresultat. Vi har i vårt 

resultat sett att eleverna tränades i kopplingen mellan fonem och grafem b.la. genom arbete med 

veckans bokstav. Catts och Kamhi (2012) menar att den fonologiska medvetenheten hjälper 

eleverna att förstå den alfabetiska principen och att utveckla alfabetisk kunskap och förstå att 

bokstäver representeras av ljud. 

Vårt resultat visar att lärarna prioriterar samtalet både genom spontana samtal i samlingar och 

genom mer strukturerade övningar. Samtalet används för att stärka elevernas språkutveckling 

men även för att bygga en social gemenskap. Gröver Aukrust (2008) skriver att talspråket är 

särskilt viktigt för att kunna utveckla läsförståelse under skoltiden. När eleverna deltar i 

kognitiva samtal t.ex. spontant berättande utvecklas deras samtalsfärdigheter. Det vi däremot 

saknar är övningar i att använda ett mer nyanserat språk i olika sociala kontexter. Detta skulle 

t.ex. kunna övas genom teater eller organiserade rollekar. Callaghan och Madelaine (2012) 

menar att det är viktigt med ett stort ordförråd men även att ge barnen feedback på deras syntax 

vilket gynnar deras framtida läsförståelse. Resultatet visar att lärarna dagligen använder sig av 

högläsning och språkutvecklande samtal kring litteratur. Frost (2009) skriver att hörförståelse 

gynnar elevernas senare läsutveckling. Vellution et.al (1998) ser en vinst i att satsa på tidiga 

litterära erfarenheter som innefattar avkodning, läsförståelse och lust. De menar att färre elever 

då kommer att behöva specialundervisning. Resultatet visar få exempel på när elevernas ges 

tillfälle att själva läsa eller bläddra i böcker. Vi menar att det skulle vara positivt för elevernas 

bokintresse om de ges flera möjligheter att på ett organiserat sätt ta del av skönlitteratur utifrån 

elevernas egna intressen och läsutvecklingsnivå. I en av klasserna så undervisas eleverna med 

hjälp av Storböcker. Richgel (2013) menar att om barn får läsa och återberätta bilderböcker med 

förutsägbar text lär de sig kopplingen mellan tal och skrift.  

Vårt resultat visar att en liten del av dagen ägnas åt att skrivaktiviteter och då främst till att skriva 

bokstäver. Resultatet visar få exempel där eleverna får möjlighet att ägna sig åt fritt skrivande. 
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Vi anser att eleverna bör få tillfälle att skriva i för dem meningsfulla sammanhang t.ex. 

gemensamma sagor eller i leken. Hagtvet (2003) skriver att experimentellt skrivande kan vara en 

väg in i skriftspråket, det bildas på så sätt en bro mellan tal och skrift.  

Vårt resultat visar att lärarna väljer att prioritera och anpassa läs- och skrivaktiviteter utifrån 

gruppens behov och gruppens intresse. Lärarnas utbildning kan här påverka deras förmåga att 

individualisera undervisningen inom läs- och skrivinlärningen. Hagtvet (2003) skriver att det 

ställer höga krav på lärarnas kunskaper om språk, skrivspråksstimulering och 

skrivspråksutveckling för att få in läs- och skrivaktiviteter i leken. 

Vårt resultat visar att den fria leken tar stor plats utan att den i någon större omfattning integreras 

med undervisningen i språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet. Vi ser att det 

inom den fria leken finns en stor potential att på ett lekfullt sätt väva in övningar i 

språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet. Vi ser på så sätt en möjlighet att öka 

kvalitén på den fria leken, genom att lärarna t.ex. introducerar material som främjar 

språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet eller genom att lärarna själva deltar 

mer aktivt i elevernas lekar för att stimulera språkutvecklingen. Lärarna skulle dessutom kunna 

organisera den fria leken tydligare, t.ex. genom att ha olika stationer med språkutvecklande lekar 

i små grupper där eleverna tränas i begrepp och kommunikation. Sandberg (2012) konstaterar att 

den fria leken tar stor plats i förskolan. Hagtvet (2003) ser att eleverna antingen ägnar sig åt fri 

lek eller åt skolarbete och att interaktion mellan dessa aktiviteter saknas. Förskolans och skolans 

traditioner existerar sida vid sida utan att ha integrerats till något nytt. 

Vi menar att leken är en viktig inlärningsmetod vilket vi ser som en betydelsefull aspekt i 

planerna på att göra förskoleklassen obligatorisk. Skolverket (2014) lyfter leken som ett viktigt 

pedagogiskt redskap i lärandet. Einarsdottir (2006) visar i en studie från Island där skolstart sker 

vid 6 års ålder att de akademiska kraven har ökat för eleverna. Ackersjö (2014) konstaterar att 

elever inte når högre kunskapsnivåer vid tidigare skolstart utan att det i stället är förskolelik 

verksamhet av hög kvalitet under längre tid som ger högre resultat. Vi anser att kvalitén i 

undervisningen ökar om arbetet med språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet 

genomsyrar en större del av skoldagen och integreras i för eleven meningsfulla sammanhang.  
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5.2.2 Hur organiserar lärare i förskoleklass arbetet med att främja elevernas 

språkutveckling samt eleverna språkliga och fonologiska medvetenhet? 

Vårt resultat visar att de flesta lärare väljer att dela upp klassen i nivåanpassade grupper under 

arbetet med Bornholmsmodellen. Detta gör lärarna genom att de kartlägger eleverna i början av 

arbetet med Bornholmsmodellen för att utifrån resultatet, i vissa fall, göra nivåanpassade 

grupper. Den uppdelningen kan se olika ut utifrån de organisatoriska förutsättningar som råder 

på skolan. De lärare som har organisatoriska förutsättningar att dela upp klassen i flera mindre 

grupper, ser detta som en möjlighet i arbetet med språklig och fonologisk medvetenhet. Clancy-

Menchetti et al. (2008) skriver att det är viktigt att möta eleverna där de befinner sig i sin 

språkutveckling för att kunna starta undervisningen på rätt nivå. Poskiparta et al.(1999) menar att 

elever som undervisas med ett intensivträningsprogram i fonologisk medvetenhet och i mindre 

grupp utvecklas mer än elever som får enskild specialundervisning. Resultatet visar att lärarna 

vid några tillfällen nyttjar det faktum att de är två lärare i klassrummet samtidigt. Vi anser att det 

finns en språkutvecklande vinst i att vid fler tillfällen utnyttja den möjligheten t.ex. att dela 

eleverna i två grupper för att ge eleverna mer talutrymme. 

Ett hinder som framkommer är att nivågrupperingar och individualiseringar kan vara svåra att 

genomföra när det finns elever med extra stort behov av vuxenstöd, brist på lokaler eller när 

ordinarie personal är frånvarande samt när ny personal ska introduceras. Vi anser att det finns en 

utvecklingsmöjlighet att genom den fria leken fånga upp fler elever på den nivå de befinner sig i 

sin språkutveckling samt språkliga och fonologiska medvetenhet, vilket vi även sett några 

exempel på. Vi ser genom den fria leken en möjlighet att göra så väl organisatoriska som 

tidsmässiga vinster genom att integrerar den med individanpassade övningar i språkutveckling 

samt språklig och fonologisk medvetenhet. Sandberg (2012) skriver att lärarna i hennes studie 

uttrycker att de saknar resurser för att stödja elevernas olika behov samt att det är svårt att 

individualisera.  

Vårt resultat visar på stora variationer när det gällde tillgång på speciallärare/specialpedagog i 

förskoleklass. I Läroplanen för Grundskolan (2011) står det att skolan ska uppmärksamma elever 

i behov av särskilt stöd från förskolan och genom hela skolgången. De lärare som inte har 

tillgång till specialpedagogisk kompetens ser det som ett stort hinder i arbetet med 

språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet. Sandberg (2012) har i sin studie sett 

att speciallärarna/specialpedagogerna endast räcker till att agera bollplank till lärarna i 
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förskoleklass gällande språkutveckling. Vi menar att det är en stor vinst både för lärare och 

elever om den specialpedagogiska kompetensen kommer in redan i förskoleklass. Catts och 

Kamhi (2012) skriver att de elever som har svårigheter med den fonologiska medvetenheten kan 

identifieras redan i förskolan. Sarroma och Takkala (2011) beskriver Finlands framgångar 

gällande läs- och skrivinlärning, och att detta beror på att de specialpedagogiska insatserna sätts 

in tidigt med fokus på läs- och skrivinlärning.  

Vårt resultat visar att lärarna ser det kollegiala lärandet som en viktig del i sin egen utveckling 

kring språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet. Sandberg (2012) skriver 

däremot i sin studie att lärarna i de båda skolformerna saknar och även efterlyser forum för 

samarbete sinsemellan Vi anser att det är viktigt att det ges organisatoriska förutsättningar för ett 

sådant samarbete och ett fortsatt kollegialt lärande. I Läroplanen för grundskolan (2011) står det 

att lärarna ska samverka med förskoleklass och skola samt utbyta erfarenheter med förskolan. 

Genom det kollegiala lärandet sker ett erfarenhetsutbyte mellan förskola, förskoleklass och 

skola. Resultatet visar att det kollegiala lärandet har kommit längre mellan lärare i förskoleklass 

och skola än mellan lärare i förskola och förskoleklass. Här menar vi att mellan förskoleklass och 

skola finns fler naturliga forum att mötas i vilket främjar det kollegiala lärandet. 

  

5.2.3 Hur ser samverkan ut gällande språkutveckling samt elevernas språkliga och 

fonologiska medvetenhet i övergångarna mellan förskola, förskoleklass och skola? 

Ackesjö (2014) skriver att övergångar mellan olika verksamheter så som övergången mellan 

förskola och förskoleklass samt förskoleklass och skola ses som problematiska. Hon menar att 

mjuka övergångar skulle vara positivt för eleverna och ett sätt att skapa dessa mjuka övergångar 

är att lärarna i de olika verksamheterna samverkar. Resultatet visar att lärarna i de flesta fall är 

nöjda med övergången och inskolningen mellan förskola och förskoleklass men att 

informationsöverföringar gällande språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet 

behöver utvecklas. Skolverket (2014) poängterar vikten av hur information överlämnas och tas 

emot mellan de olika verksamheterna.  

Vårt resultat visar att några av lärarna ser en fördel i att förskoleklassen får var intakt till årskurs 

1, eftersom en ny grupprocess då inte behöver starta, vilket möjliggör att inlärningen lättare kan 

starta redan från terminsstart. Vi menar att innan en grupp splittras bör man vara medveten om 
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hur de påverkar elevernas inlärning och noga överväga alternativet att hålla ihop gruppen. 

Ackesjö (2014) skriver att en faktor vid övergångar som kan påverka elevernas fortsatta lärande 

negativt är när barngrupper/elevgrupper splittras och omskapas. Det skapar en oro som gör att 

eleverna har svårt att fokusera på lärandet.  

Resultatet visar att specialläraren/specialpedagogen kan vara viktig för att göra övergången 

mellan förskoleklass och skola så mjuk som möjligt särskilt för de elever som är i behov av 

särskilt stöd i sin språkutveckling samt språkliga och fonologiska medvetenhet. De elever som är 

i behov av extra träning i språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet redan under 

förskoleklassåret får en mjukare övergång till årskurs 1 om de har tillgång till specialpedagogisk 

kompetens än om det specialpedagogiska stödet saknas. Specialläraren/specialpedagogen kan 

vara ett stöd för samtliga elever i övergången mellan förskoleklass och skola genom att denne 

har en samlad bild av elevgruppernas olika behov och det tidigare arbete kring språkutveckling 

samt språklig och fonologisk medvetenhet som påbörjats i förskoleklass. Skolverkets (2014) 

rekommendation är att specialläraren/specialpedagogen fungerar som en övergångssamordnare 

och att de har en samlad bild av den mottagande elevgruppens behov.  

En av vinsterna med ett ökat samarbete mellan förskola, förskoleklass och skola skulle vara att 

lättare kunna stödja eleverna där de befinner sig i sin språkutveckling samt i sin språkliga och 

fonologiska medvetenhet. En försvårande omständighet är att förskoleklassen inte följer skolans 

kursplaner. Förskolan har sin egen läroplan och skolan har sin läroplan som förskoleklassen bara 

till viss del följer (Skolverket, 2014). Här finns en risk att förskoleklassens arbete med 

språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet hamnar i ett vakuum mellan två 

läroplaner.  

Vårt resultat visar att det finns samarbetsformer på ett mer övergripande plan mellan lärarna i 

förskoleklass och skola t.ex. genom framtagna planer gällande språkutveckling samt språklig och 

fonologisk medvetenhet. I resultatet framkommer även en önskan hos lärarna om en närmare 

samverkan med årskurs 1 för att kunna stimulera de elever som kommit långt i sin läs- och 

skrivinlärning. Ackersjö (2014) konstaterar att ett samarbete och en röd tråd mellan de olika 

verksamheterna skulle behövas för att leva upp till förskoleklassens uppdrag. Sandberg (2012) 

skriver att förskoleklassen lätt blir ett stopp på vägen innan åk 1 börjar. För de elever som har 

problem med skriftspråksinlärningen kan denna övergång bli problematisk. De elever som tidigt 

inte får rätt stöd kan känna ett misslyckande vid skolstart i åk 1.  
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5.3 SLUTSATSER 

Våra slutsatser är att lärarna undervisar i språkutveckling samt språklig och fonologisk 

medvetenhet på ett strukturerat sätt under särskilda arbetspass. Arbetet med språkutveckling och 

språklig medvetenhet tar större plats i undervisningen än arbetet med fonologisk medvetenhet.  

Den fria leken tar en stor del av dagen i anspråk. I den fria leken saknas arbete med 

språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet. Lekens kvalitet skulle kunna 

utvecklas genom att den integreras med arbetet med språkutveckling samt språklig och 

fonologisk medvetenhet. Möjligheten finns då att utgå ifrån elevernas erfarenhetssfär, intressen 

och utvecklingsnivå.  Eleverna gynnas av att specialpedagogisk kompetens kommer in redan i 

förskoleklass och finns med som ett stöd vid övergångarna till och från förskoleklass. Samverkan 

mellan förskoleklass och skola har kommit längre än samverkan mellan förskoleklass och 

förskola inom språkutveckling samt språklig och fonologiskmedvetenhet. Samverkan, mellan 

framförallt förskola och förskoleklass men även mellan förskoleklass och skola, behöver 

utvecklas ytterligare inom språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet. Detta 

skulle medföra att lärarna lättare kan möta eleverna där de befinner sig i sin språkutveckling 

samt språkliga och fonologiska medvetenhet.  

5.4 SPECIALPEDAGOGISK RELEVANS 

Vår uppsats är skriven inom Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation och har en 

specialpedagogisk relevans. Vi argumenterar för tidiga insatser i det förebyggande arbetet med 

språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet för att främja läs-, skriv- och 

språkutvecklingen. Forskning visar att tidiga insatser ger störst effekt för att utveckla språklig 

och fonologisk medvetenhet hos eleverna (Myrberg, 2007; Lundberg, 2007; Snow & Juel, 2007; 

Frost, 2009). I vårt resultat framkommer att vi som speciallärare i språk- läs- och skrivprocessen 

har en viktig uppgift i att tillföra specialpedagogisk kompetens i förskoleklass. Vår kunskap 

kring språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet är viktig för att kunna 

förebygga läs- och skrivsvårigheter. Vi som speciallärare har här en viktig funktion att fylla både 

i förskoleklass och i övergångarna till och från förskoleklass. 
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5.5 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Under arbetets gång har vårt intresse för språkutvecklande arbete fördjupats ytterligare. Det 

skulle vara intressant att forska vidare kring detta ur flera olika perspektiv. Hur kommer arbetet 

med språkutveckling samt språklig och fonologisk medvetenhet att påverkas om förskoleklassen 

införlivas som en del av grundskolan eller om förskoleklassen blir obligatorisk? Hur ser 

framgångsrika exempel ut där leken integreras med arbetet i språkutveckling samt språklig och 

fonologisk medvetenhet? Hur arbetar lärarna i förskolan med språkutveckling samt språklig och 

fonologisk medvetenhet? Hur ser lärarna i förskolan på övergången till förskoleklass?   
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Missivbrev till rektorer och pedagoger 

 

Vi är två studenter på speciallärarprogrammet med inriktning läs-, skriv- och språkutveckling 

vid Mälardalens högskola som under vårterminen 2015 ska skriva vår magisteruppsats. Vi har 

valt att studera hur pedagogerna i förskoleklass arbetar med elevernas språkutveckling. Vi 

kommer fördjupa oss i litteratur och forskning inom det aktuella ämnet. Vi önskar också att 

under februari och mars 2015 att genomföra intervjuer och observationer av pedagoger i 

förskoleklass i er verksamhet. Pedagogerna har utbildning, kunskap och erfarenhet som är 

betydelsefulla för oss i vårt arbete. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att deltagandet är 

frivilligt och när som helst kan avbrytas. Deltagarna kommer att avidentifieras och materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och endast i forskningssyfte. 

 

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Nola Wedel  ena12002@student.mdh.se 

Lisa Westberg   lwg12003@student.mdh.se 

 

Handledare Gunilla Sandberg  gunilla.sandberg@mdh.se 
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Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Vi är två studenter på speciallärarprogrammet med inriktning läs-, skriv- och språkutveckling 

vid Mälardalens högskola som under vårterminen 2015 ska skriva vår magisteruppsats. Vi har 

valt att studera hur pedagogerna i förskoleklass arbetar med elevernas språkutveckling. Vi 

kommer fördjupa oss i litteratur och forskning inom det aktuella ämnet. Vi kommer även att 

under februari och mars 2015 att genomföra intervjuer och observationer av pedagogerna i ert 

barns förskoleklass. Pedagogerna har utbildning, kunskap och erfarenhet som är betydelsefulla 

för oss i vårt arbete. Vårt syfte är inte att observera eleverna utan hur pedagogerna arbetar. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska principer. Deltagarna d.v.s. pedagogerna kommer 

att avidentifieras och materialet kommer att behandlas konfidentiellt och endast i 

forskningssyfte. 

 

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Nola Wedel  ena12002@student.mdh.se 

Lisa Westberg    lwg12003@student.mdh.se 

 

Handledare Gunilla Sandberg  gunilla.sandberg@mdh.se 
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Intervjuguide 

 

1. Pedagogernas bakgrund och utbildning 

 

2. Vad lägger du in i begreppen språklig- och fonologisk medvetenhet? 

 

3. Beskriv ditt arbete med språklig- och fonologisk medvetenhet (språkutveckling). T.ex. 

material, organisation, miljö och arbetsformer. 

 

4. Vilka möjligheter ser du i arbetet med språklig- och fonologisk medvetenhet? 

 

5. Vilka hinder ser du i arbetet med språklig- och fonologisk medvetenhet? 

 

6. Hur ser samverkan/övergångar inom förskola, förskoleklass och skola ut på din 

arbetsplats beträffande språklig och fonologisk medvetenhet? 

 

7. Hur ser du på möjligheterna till din utveckling av arbetet med den språkliga och 

fonologisk medvetenhet på din arbetsplats. T.ex. kollegialt lärande, nätverksträffar. 
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pågående aktivitet reflektion övrigt Observationspunkter 

 

Miljö 

Organisation 

Samarbete mellan yrkesgrupper. 

Material 

Arbetssätt 

Språkutvecklande 

fonologi 

Läsaktiviteter 

Skrivaktiviteter 

Samtal 

Berättande 

Lyssnande 

Talövningar 

Individualiseringar 

Utmaningar/hinder 

 

 

 

 


