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Sammanfattning 

Syftet med studien är att beskriva och reflektera kring ett språkstimulerande arbetssätt i 

förskolan, med fokus på att tala, läsa och skriva. Vidare är syftet att observera hur ett antal barn 

agerar i det språkstimulerande arbetet och att undersöka i vilken utsträckning ett sådant 

arbetssätt skulle kunna vara förebyggande av språksvårigheter. I denna observationsstudie av ett 

språkstimulerande arbetssätt bland femåringar på en förskola, har jag haft ett inledande samtal 

med en förskollärare och genomfört observationer av miljön och barnen, både enskilt och i 

grupp i olika situationer. Detta för att se hur man arbetar med språket i den observerade 

barngruppen. De teman som observerats i studien är: samling och samtal, lust och lek, 

högläsning, miljö, material och språklekar, samt pedagogens förebyggande arbete av 

språksvårigheter bland barnen. Dessa teman följer med genom hela studien. I litteraturstudien 

beskrivs bland annat hur man arbetar med ”Före Bornholmsmodellen” och ”God läsutveckling”, 

här framkommer också att man genom att arbeta förebyggande med språkstimulering i 

förskolan, kan förhindra att det uppstår språksvårigheter senare i barnens språkutveckling. I 

resultatdelen finns det exempel på barnens lust att lära, särskilt i leken. I diskussionen 

reflekterar jag kring det språkstimulerande arbetet i allmänhet, men också specifikt kring arbetet 

i den observerade barngruppen. Kunskapen är gratis, men leken är frivillig, detta gäller allt 

arbete med språket inom förskolan, tror jag. 
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Förord 
Tack till all personal som arbetar på den observerade förskolan för ett gott samarbete. Ett stort 

tack till er föräldrar som tillät mig observera era barn och framför allt tack till barnen som lät 

mig ta del av deras vardag på förskolan. 

Tack till min handledare, Ulf Jederlund, för stöd och goda råd under studiens gång.  

Tack också till min underbara familj. Vår tvååriga son som dagligen smakar och testar på nya 

ord, vår fyraåriga son som under studiens gång lärt sig skriva sitt namn och till min man för 

daglig uppmuntran och support.  

Min ambition är att utbilda mig till speciallärare för de tidiga skolåren med svenska som 

inriktning. Med bakgrund som barnskötare och grundskollärare 1-7 (sv/so) och genom min 

yrkeserfarenhet inom både förskola och skola, har ett starkt intresse för barnens språkutveckling 

väckts hos mig. Jag känner mig inspirerad och motiverad att utveckla mina kunskaper kring 

barn som har det lite tuffare i sin språkutveckling, det vill säga barn med språkstörningar.  

”Om barn är oförmögna att lära sig bör vi anta att vi ännu inte hittat det rätta sättet att undervisa 

dem” (Björk, Liberg och Sandberg, 1995, s. 69), vilket är min övertygelse utifrån mina 

erfarenheter från barn som har inlärningssårigheter av olika slag. I den här studien har jag valt 

att observera en grupp femåringar och dess språkstimulerande arbete i förskolan, för att på så vis 

kunna arbeta språkstimulerande i förskolan. Dels som en förberedelse inför skolans språkliga 

arbete, dels som ett förebyggande arbete med fortsatta problem i form av språkstörningar. 
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Inledning 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande (Lpfö 98/2009). Med den 

utgångspunkten är det viktigt och spännande att fördjupa sig i hur pedagoger i förskolan arbetar 

språkstimulerande med barnen. I Lpo 94/2009 och i Lpfö98/2009 står det tydligt att vi ska 

försöka motverka svårigheter hos barnen, därför kommer den här studien att fokusera på 

språkstimulerande och pedagogiskt förebyggande arbete i förskolan. Enligt Persson (2009) har 

specialpedagogiken en viktig funktion i det förebyggande pedagogiska arbetet. I det här arbetet 

vill jag rikta in mig på arbetet med språket inom förskolan, som en förberedelse inför skolans 

språkliga arbete.  

Hemmingsson är speciallärare och har 40 års erfarenhet av pedagogiskt arbete med läs- och 

skrivsvårigheter.  

Hennes utgångspunkt är att specialpedagogiskt arbete ska vara förebyggande, att insatserna 

sätts in så tidigt att barnet aldrig upplever att det är svårt och trist att läsa och skriva. 

(Hedström, 2009, s. 213).  

Specialpedagogiken ska enligt Hemmingsson ligga steget före. Inget barn ska behöva uppleva 

ett misslyckande. Själv ser jag det som en stor utmaning och ett förtroende uppdrag för alla 

pedagoger som arbetar i förskolan och skolan, att arbeta för att inget barn ska behöva uppleva 

ett misslyckande i sin läs- och skrivinlärning.   

I min studie har jag valt att närmare observera ett pedagogiskt arbetssätt med femåringar på en 

förskola, för att studera och reflektera kring arbetssättets möjlighet att inverka 

språkstimulerande på barnens fortsatta språkutveckling. 
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Syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva och reflektera kring ett språkstimulerande arbetssätt i 

förskolan med en grupp femåringar, med fokus på att tala, läsa och skriva. Syftet är också att 

observera hur ett antal barn agerar i det språkstimulerande arbetet och att undersöka i vilken 

utsträckning ett sådant språkstimulerande arbetssätt kan antas vara förebyggande av 

språksvårigheter. 

 

 

 

Frågeställningar 

Vilket förebyggande pedagogiskt arbete av språksvårigheter, finns på den observerade förskolan 

under studiens observationstillfällen? 

Vilket arbetssätt och vilket material använder den observerade förskolläraren i sitt 

språkstimulerande arbete med en grupp femåringar? 

Hur agerar ett antal barn i barngruppen, i det observerade språkstimulerande arbetet? 
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Litteraturgenomgång 

Definition av begrepp  

Inledningsvis delges några definitioner av återkommande begrepp i den här studien. Språk är 

människans sätt att meddela sig på, genom att tala och skriva (Malmström, 1997).  

Enligt Piaget (1972) uppstår språket som en konsekvens av tänkandet (Svensson, 1993). Språk 

är det system av ord, ljud och grammatiska regler, som vi har gemensamt med alla som talar 

samma språk som oss själva (Samuelsson och Sjöberg, 2009).  

Stimulera är att försöka öka aktiviteten och att pigga upp. Metod är ett sätt att kunna lösa en 

uppgift, i det här fallet språkinlärning: att lära sig ett språk (Malmström, 1997).   

Utifrån dessa definitioner vill jag i studien beskriva en språkinlärningsmetod.  

Språkstörningar är ett funktionshinder, som innebär brister i språkförståelsen och 

uttrycksförmågan, vilket kan ge en störd kommunikativ kompetens och en bristfällig 

inlärningsförmåga. Det är vanligt att språkstörning kan ge läs- och skrivsvårigheter i skolan 

(Lärarförbundets förlag, 1996). Språkstörning är ett överordnat begrepp som kan innefatta en 

större försening men också avvikelser i språkutvecklingen (Samuelsson och Sjöberg, 2009). 

Fonologi är vetenskapen om språkets ljudstruktur (Lärarförbundets förlag, 1996).  

Fonologisk medvetenhet är förmågan att smälta samman, ta bort, byta ut och dela upp fonem. 

Fonem är den minsta enheten i ett ord som skiljer det från ett annat ord (Svensson, 1993). 

Uppdraget enligt styrdokumenten 

Groth (2007) refererar utredningen SOU (1997:108) som säger att det viktigaste ansvarsområdet 

förskolan och skolan har, är att se till att eleverna får en tillfredsställande språklig tillit. Skolans 

viktigaste uppgift att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter (Lundberg och 

Herrlin, 2006). Förskolans mål är att:  

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och 

sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar,  

 utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse 

för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner 

(Lpfö 98, 2009, s. 9). 

Språk är en viktig funktion hos varje individ vilket FN:s barnkonvention betonar genom att lyfta 

fram  

 Barnets rätt till liv och utveckling.  

 Att syftet med utbildning är att utveckla barnets eget språk.   

 Barnets rätt till lek och fritid (UNICEF, 2008).  

Detta bör genomsyra allt pedagogiskt arbete på förskolan. 
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Samling och samtal 

Många förskolor har en så kallad samling flera gånger i veckan. En samling är ett tillfälle där 

barn och pedagoger kan samtala om gemensamma upplevelser (Bohman, m fl., 2001). Här får 

barnen möjlighet att öva sig i att berätta, ibland får de ta med sig en sak till samlingen, vilken de 

sedan berättar om för de andra barnen. Ett sätt att öva sig att vänta på sin tur, är att barnen får 

hålla en ”tal-sten” i handen. Endast den som håller stenen i handen får tala, sedan skickas stenen 

vidare till nästa barn (Bohman, m fl., 2001). Samlingen stödjer barnens utveckling på många 

olika plan: språkligt, socialt, intellektuellt, motoriskt och känslomässigt (Hellström, 1996). 

Samtalet anses vara det mest effektiva sättet att utveckla språket på, eftersom det innehåller 

både inflöde och utflöde vid samma tillfälle. När sedan barnet själv producerar språk får det 

möjligheter att uttrycka sina tankar så att även mottagaren förstår (Förskolans redaktion, 2003). 

Att tala med varje barn varje dag är viktigt, eftersom de behöver öva på språkets in- och utflöde, 

att både lyssna och tala. För språkutvecklingen är det viktigt att barnen dagligen får flera 

tillfällen till utvecklande och intressanta samtal (Svensson, 1995). Westerlund (2009) beskriver 

vad barnet behöver lära sig för att kunna föra ett samtal. Några av förutsättningarna är att barnet 

måste kunna påbörja ett samtalsämne, ge återkoppling, kunna kommentera, ställa frågor och ge 

svar.  

Högläsning 

Att det finns många fördelar med att läsa högt för barn, känner de flesta pedagoger säkert till. 

Lundberg har sammanfattat fördelar med att läsa högt för barn i sex punkter (Westerlund, 2009): 

 Det skrivna ordet stimulerar läsaren att uttala tydligare. 

 Barnen får möta nya ord som de inte mött i ett samtal. 

 Barnen får möta skriftspråkets egenart. 

 Barnen lär sig hur en berättelse uppbyggs. 

 Barnens intresse för litteratur och läsning stimuleras. 

 Barnen får öva sin uppmärksamhet och koncentration. 

 

Ninio och Bruner har i en studie tittat närmare på interaktionen mellan vuxna och barn vid 

högläsning. Resultatet visade att högläsning ur böcker är speciellt gynnsamt för 

språkutvecklingen. Vidare menar de att högläsning påverkar ordförrådet positivt och att den 

också ger nya upplevelser av språket (Svensson, 1993).  

Att vuxna läser högt för barnen, ger en insikt i hur språket kan fungera och det är tankemässigt 

utvecklande. Det stimulerar fantasin och lär barnet olika sätt att uttrycka sig på (Svensson, 

1995). 

Lek och lust 

Att människor bäst lär sig det som de själva är intresserade av är ingen pedagogisk nyhet 

(Lundgren och Ohlis, 1995). Att lust och lek är två viktiga ingredienser för barnens inlärning är 

heller ingen nyhet, men väl värd att betona. Grunden för den pedagogiska verksamheten i 

förskolan ska vara barnens lust att lära. Verksamheten i förskolan ska gynna leken, kreativiteten 
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och det lustfyllda lärandet (Lpfö 98/2009). Lusten har stor betydelse för lärandet (Groth, 2007) . 

Vygotskij urskiljer olika sätt hur barn lär sig skriva. 

•Det lilla barnets gester förekommer ofta som klotter på papper och som handrörelser i luften. 

•Barnets lekar länkar samman gester och skrivet språk på en högre nivå. Barnet har nu 

utvecklat en inre föreställningsförmåga, det kan minnas och därmed härma en tidigare 

upplevelse (Widebäck, 1998, s. 39). 

Leken har en viktig funktion i barnens inlärning. Widebäck (1998) menar att i leken har barnen 

möjlighet att byta perspektiv, att inte bara vara ”här och nu” och därmed kan de också 

experimentera med ordens form. Det vill säga barnen använder inte bara språket ändamålsenligt. 

Språklig medvetenhet innebär en beredskap och lust att ”bolla” med ord och att sätta in dem i 

olika sammanhang. Språklig medvetenhet är också en förutsättning för att man ska kunna lära 

sig läsa (Widebäck, 1998). Vi människor leker med språket hela livet och det är en källa till 

glädje (Svensson, 1995). I lekens form får barnen genom språklekar hjälp att betrakta språket 

utifrån. Genom språklekar kan barnen få den förberedelse de behöver inför läs- och 

skrivinlärningen. En viktig läsfaktor är rimkunskap (Widebäck, 1998). Barnen behöver inte 

förstå varje ord när de rimmar, huvudsaken är att de har roligt och njuter av att leka och smaka 

på språket (Svensson, 1995). Piaget menar att man inte behöver lägga så stor vikt vid språket i 

olika inlärningssituationer, han poängterar att man ska låta barnen vara aktiva och upptäcka 

saker själva (Svensson, 1993). Det är avgörande för utvecklingen av läsandets alla sidor, att 

eleverna är intresserade, aktiva och att de känner glädje och lust inför själva lärandet (Lundberg 

och Herrlin, 2006). Westerlund (2009) skriver att barnets språkförmåga, språkutveckling och 

leken står i ömsesidiga förhållanden till varandra. Vidare skriver hon att i rolleken är språk, 

uttryckssätt och ordval ofta mer avancerat än i barnets eget språkbruk. Här aktiveras barnets 

passiva ordkunskap (Svensson, 1993). Fem- och sexåringarnas regelstyrda lekar och spel som 

följer bestämda regler, ställer ännu större krav på den språkliga förmågan (Westerlund, 2009). 

Här tränas både språk och socialt samspel och svårigheter i språket leder till svårigheter i 

samspelet med andra. 

Språkstimulering och miljö 

Barnets språkliga förmåga utvecklas beroende på stimulansen (Svensson, 2009). Vidare skriver 

Svensson om teorin att språket kommer av sig självt utan att det krävs någon stimulering. Detta 

motsägs både av Piaget och Vygotskij, vilka också är överens om att utgångspunkten för 

utveckling är individens aktivitet och att intellektet utvecklas i samspel med den materiella och 

sociala miljön (Svensson, 2009).   

För de flesta barn är det bra med en miljö som både ger tillfälle till gemenskap och avskildhet. 

Miljön ska vara stimulerande men inte överstimulerande och den ska inbjuda till aktivitet men 

också till vila och eftertanke (Hellström, 1996, s. 147).  

En bra språkstimulerande miljö är alltså en miljö som både erbjuder aktivitet men också lugn 

och ro. Piaget framhåller betydelsen av en stimulerande miljö för barnen där de kan vara aktiva 

(Svensson, 1993). En god miljö är mycket viktig i all pedagogisk verksamhet och vi pedagoger 

bör tänka på hur vi kan göra miljön stimulerande för barnen (Lundgren och Ohlis, 1995).  
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Exempelvis visar resultatet i Svenssons avhandling att: ”…barn som tidigt har fått mycket 

språkstimulans får bättre språkutveckling” (Svensson, 1993, s. 196). Språkstimulering leder 

med andra ord till en bättre språkutveckling. Att barnens språk får utvecklas i en bra miljö är 

viktigt, både den sociala men också den fysiska miljön med olika material. Widebäck (1998) 

skriver i sin avhandling att det i en studie framgick att man hade en speciell ”skrivhörna” för 

femåringar, där man regelbundet samlades för att rita och skriva. Vidare skriver hon att om 

pedagogerna skriver kort med barnens namn, namnkort och sätter upp dem på hyllor, muggar 

och så vidare runt omkring barnen, är detta en bra läs- och skrivförberedande aktivitet. En 

språkstimulerande miljö för barnen kan vara att göra i ordning olika ”lekstationer”, där barnen 

kan leka post, affär, skola och så vidare, detta främjar barnens läs- och skrivlust (Bohman, m fl., 

2001). Språkstimulans finns i den dagliga dialogen mellan barn och vuxna, till exempel när 

vuxna ställer frågor och diskuterar olika saker med barnen och pratar om vad de gör i olika 

vardagliga situationer (Svensson, 1995). 

Olikheter och svårigheter 

Om vi utgår från att alla barn är unika individer med sina specifika styrkor och svagheter blir 

”en skola för alla” verkligen en utmaning för oss pedagoger. Barns olikheter innebär till 

exempel att alla barn inte lär sig läsa och skriva vid samma tidpunkt (SOU 1997:108).  

Vistelsen i förskolan ska bli ett positivt stöd för barn med svårigheter och alla barn ska få 

uppleva tillfredsställelsen i att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpfö 98/2009). Barn är 

olika det vet vi, frågan är hur vi som pedagoger väljer att möta deras olikheter och svårigheter? 

Ett sätt är att gödsla energi på barnens positiva förmågor och att arbeta med det som barn är 

duktiga på, för att den vägen även stärka det som de är svaga på (Bohman, m fl., 2001). Att 

fokusera på det positiva menar även Westling och Fischbein (2000) är viktigt och skriver: ”I 

believe you have to work so much more with the strong sides” (s. 72). Vidare skriver de att vi 

kan utveckla våra svagare sidor på ”köpet”, genom att arbeta mer med de starkare sidorna hos 

barnen, då kommer också deras svaga sidor att utvecklas i förlängningen. I SOU (1997:108) står 

det att orsakerna kan vara många när det gäller svårigheter med att lära sig läsa och skriva. Att 

barnen inte har fått tillräcklig språklig stimulans under sina första levnadsår kan vara en orsak 

till barnens sämre språkförmåga (Svensson, 1993). Många studier de senaste tjugo åren, har 

visat på att bristande fonologisk medvetenhet hos förskolebarn lett till läsinlärningsproblem i 

skolan (Myrberg, 2001).  

I en studie av Bradley och Bryant har man studerat en grupp förskolebarn med låg språklig 

medvetenhet (fonologisk medvetenhet) och delat in dessa barn i två grupper. Den ena gruppen 

fick ingen träning alls, medan den andra gruppen fick öva ljudidentifikation med stöd av bilder 

och bokstäver. Resultatet visade att övning ger färdighet, det vill säga den grupp som övats i 

fonologisk medvetenhet med hjälp av bokstäver hade mycket bättre resultat i läsning och 

stavning än den andra gruppen (Svensson, 1993). Det finns ett starkt samband mellan 

fonologisk medvetenhet och barnens senare framgång i läsinlärningen (Sterner och Lundberg, 

2010). Brister i ett barns fonologiska medvetenhet förklarar dock inte alla läs- och skrivproblem 

(Myrberg, 2001).  

Vissa barn har en försenad språkutveckling och hinner aldrig i kapp sina jämnåriga. Hos dessa 

barn är ordförrådet mindre omfattande och även meningsbyggnaden är sämre utvecklad. De 
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talar ofta långsammare och kan ha svårt med att uttala vissa språkljud (Sterner och Lundberg, 

2010). 

Barn i högutbildade hem har hört ungefär 33 miljoner ord, medan barn i familjer med låg 

utbildning bara har fått höra tio miljoner ord. Kvaliteten är också påtagligt olika (Lundberg i 

Hedström, 2009, s. 145).  

Vidare skriver han att läget inte är hopplöst, utan att skolan och förskolan har en otrolig 

möjlighet att fungera som en kompenserande kraft. Därför behöver både pedagoger i förskolan 

och föräldrarna i hemmen arbeta medvetet med språket för att förebygga språkliga svårigheter. 

Förebyggande pedagogiskt arbete 

Den här studien behandlar bland annat förebyggande pedagogiskt arbete av svårigheter i barnets 

språkutveckling. Arbetet med att förebygga läs- och skrivproblem genom specialpedagogiska 

insatser måste innefatta samverkan, med stöd från mödravård, barnavård, social omsorg, 

bibliotek, förskola, fritidsverksamhet och skola. I förskolan har också specialpedagogerna en 

viktig funktion (Myrberg, 2001). Specialpedagogens yrke innefattar bland annat att kritisk 

kunna identifiera, analysera och medverka i det förebyggande arbetet med att undanröja hinder 

och svårigheter i förskolan, enligt kursplanen för det specialpedagogiska programmet 

(www.SU.SE, 2010-03-08).  

Förebyggande pedagogiskt arbete innebär också att vi vuxna kan vara förebilder för barnen i 

deras utveckling, i det här fallet språkutveckling. Barn lär sig att lyssna genom att vuxna lyssnar 

på dem och de lär sig att förklara genom att de vuxna förklarar för dem, vidare lär de sig att 

fråga, genom att bli tillfrågade (Bohman, m fl., 2001). Många föräldrar har erfarenhet av att 

barnen gör som föräldrarna gör, inte som föräldrarna säger sig göra. I förskolan behövs 

förebilder och det är språkstimulerande för barnen att utvecklas i deras sällskap. Många barn i 

förskoleåldern som växer upp i miljöer där de ser vuxna läsa och skriva ”låtsasläser och 

låtsasskriver” i sin lek (Westerlund, 2009).  

I skolan har många barn svårt att lära sig läsa och skriva därför att de har en otillräcklig språklig 

förmåga (Svensson, 1993). Hon skriver vidare om forskning kring språklig stimulans. 

Exempelvis visar resultatet av en studie av 250 barn att: 

•Alla delar av talspråket hänger samman med senare läs- och skrivfärdigheter. 

•Passiv ordkunskap i förskoleåldern visade starkast samband med senare läs- och 

skrivfärdigheter (Svensson, 1993, s. 17). 

Studiens resultat visar också att språkfärdigheten är en funktion av den stimulans barnen fått i 

hemmet. Barnen kan öka sitt passiva ordförråd till exempel genom högläsning. Widebäck 

(1998) menar att det går att förutsäga ett barns läsförmåga, redan i förskoleåldern. Barnens 

läsförmåga går att påverka. Förskolan utgör en viktig möjlighet för barnen att få språklig 

stimulans och innebär även en utmaning för pedagogerna att arbeta pedagogiskt förebyggande 

med barnens läs- och skrivinlärning (Widebäck, 1998). 
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Språkinlärning 

Vid fem års ålder brukar de allra flesta barn själva kunna berätta riktigt begripligt. Barnen börjar 

använda bindeordet och flitigt. Även orden men, därför och eller används ofta för att markera 

orsak eller alternativ. Barnen använder flera olika ”kittord”, till exempel och, hon, på, därför 

kan de nu verkligen beskriva ett helt händelseförlopp. ”Kittorden” gör att femåringarna oftast 

kan uttrycka sig i längre meningar och använda sig av både huvudsats och bisats. Vanligt är 

också att femåringen börjar använda sig av pronomen för att syfta tillbaka på något som tidigare 

är nämnt. Exempelvis ”det var en katt, som fick mat av en gubbe” (Westerlund, 2009). Barn i 

förskoleåldern lär sig många nya ord varje dag. Deras språk sugs upp som av en svamp, det är 

en naturkraft som satts i gång. En naturkraft som behöver styrning, stimulans och vägledning 

(Sterner och Lundberg, 2010). 

Språklig medvetenhet 

Att vara språkligt medveten innebär att kunna byta perspektiv, d v s rikta uppmärksamheten 

från ordens betydelse, som ju är det avgörande för att det talade språket ska fungera, till 

ordens form, som är en absolut förutsättning för att lära sig läsa och skriva (Westerlund, 2009, 

s. 142). 

Barn före fyra till femårsåldern klarar inte av att bortse från ordens betydelse. Ett exempel är när 

man pratar om ordens längd, ordet ”tåg” är i barnens ögon ett långt ord därför att tåget är långt i 

verkligheten, medan ordet ”nyckelpiga” är ett kort ord därför att nyckelpigan är liten i 

verkligheten (Westerlund, 2009). Genom rim och ramsor väcks barnens medvetenhet om 

språkets formsida, det vill säga att vårt språk består av ord och att orden i sin tur är uppbyggda 

av ljud (Lundberg i Sterner och Lundberg, 2010). Längre fram beskrivs den språkliga 

medvetenheten som fonologisk medvetenhet. 

Före Bornholms modellen 

”Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan” är titeln på en bok skriven av Sterner och 

Lundberg, vår nationellt främste läsforskare. Bokens syfte är att stärka barnens språkliga 

medvetenhet och upptäckarlust, som en tidig förberedelse inför skolans kommande språkliga 

arbete (Sterner och Lundberg, 2010). Den innehåller bland annat 15 färdiga förslag till 

språksamlingar för barn fyra och sex år. Varje samling har vissa återkommande teman: upprop, 

högläsning, veckans ramsa, språklek, sånglek och en avslutningssång. Språklekarna innebär att 

man arbetar med meningar och ord, för att reflektera över ordens innehåll och form. Man tränar 

på att återberätta med inledning, handling och avslutning. Även fonemen övas med att till 

exempel lyssna efter det första och sista ljudet i sitt eget namn. I boken skriver man om 

förskolan som en skriftspråksvänlig miljö. Där ska det finnas tillfälle till högläsning och samtal, 

en läshörna för lekläsning, möjlighet för barnen att återberätta till exempel en saga, en speciell 

berättarstol (som barnen får sitta på när det är deras tur att berätta), flanosagor, naturliga 

skrivsituationer där barn och vuxna skriver tillsammans, lekskrivning med mera (Sterner och 

Lundberg, 2010). 
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Läsinlärningsmetoder 

Det finns många olika sätt att lära sig läsa, de i Sverige två vanligast förekommande 

läsinlärningsmetoderna har genom åren varit: 

 Den analytiska metoden innebär att barnet lär sig hela ord, sedan tar ut stavelser och 

fonem. Detta med förståelse för helheten och med anpassning till miljön. 

 Den syntetiska metoden innebär att barnet först lär sig delarna, med stavelser och 

fonem. Först därefter ljudar de ihop dessa delar till ord (Widebäck, 1998).  

Den syntetiska metoden är även kallad ljudningsmetoden (Svensson, 2009). Den analytiska 

metoden kallas också för helordsmetoden, eller ordbildsmetoden. Den innebär att barn kan 

stimuleras att lära sig att känna igen ord på dess form, med olika staplar som går upp och ner. 

För att detta ska bli tydligt skriver man därför med små bokstäver (Svensson, 1995). 

God läsutveckling  

I boken ”God läsutveckling” (Lundberg och Herrlin, 2006) beskrivs en metodik som handlar om 

att följa läsutvecklingens förlopp hos barnen och att vara uppmärksam på tecken som tyder på 

att de håller på att köra fast.  

Kartläggningens viktigaste funktion är att vara ett fungerande instrument så att läraren ser vad 

som faktiskt sker med elevens läsutveckling. Kartläggningen visar dels om eleven har stannat 

upp på en nivå under en längre tid, dels om utvecklingen går klart långsammare än hos andra 

elever (a.a., s. 7).  

Lundberg menar att läsutvecklingen startar tidigt, långt innan skolstarten. 

I denna metodik delas läsutvecklingen upp i fem dimensioner:  

1. Fonologisk medvetenhet: Vilket innebär att barnen måste förstå att de talade orden går att 

delas upp i bitar, fonem, för att sedan förstå hur bokstäverna kan representera olika 

språkljud. Det handlar med andra ord om att kunna skifta uppmärksamheten från ordens 

betydelse, till hur de låter och vilka ljud som bygger upp ett ord. 

2. Ordavkodning: Det handlar om att kunna identifiera de skrivna orden. Många små barn 

brukar kunna känna igen en del ord långt innan de ”knäckt läskoden”. 

3. Flyt i läsningen: Detta är inte det samma som att automatisera läsningen, vilket är en viktig 

förutsättning för att få flyt i läsningen. Här innefattas också kunskapen att kunna gjuta liv i 

meningarna och det hör intimt samman med läsförståelsen. 

4. Läsförståelse: Barnet ska kunna grunda sin förståelse av en viss text, på de ord som finns 

där, inte genom att titta på bilder eller gissa sig fram. 

5. Läsintresse: Vilket innebär lust och glädje i läsningen, samt att få igång positiva spiraler i 

barnens utveckling, där framgång leder till nya framgångar och där självförtroendet stärks. 

  

Skriv- och läsutvecklingen hänger nära samman. Nedan följer fyra olika steg i utvecklingen av 

stavning: 

1. Låtsasskrivning: Att kunna uppfatta skillnaden mellan bilder och skrift. Låtsasskrivning är 

ofta klotter i horisontella rader. Barnens försöker skriva bokstäver långt innan de lär sig dess 

betydelse. 

2. Bokstavsnamn och stavelser till grund för skrivande: Bokstävernas namn styr skrivandet i 

första hand. Att till exempel skriva EMMA blir MA. 
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3. Tidiga försök till ljudanalys: Barnens erfarenheter av bokstävernas ljud gör att de försöker 

stava rätt. Att skriva DU kan till exempel bli DUV, barnet upptäcker att finns en viss 

antydan till fler ljud. 

4. Början till mer avancerad stavning: Barnen upptäcker att bokstavsnamnen inte räcker som 

vägledare vid stavning. Vokalernas funktion blir viktigare. Exempelvis boll stavas med två 

ll och så vidare (Lundberg och Herrlin, 2006). 

 

Utvecklingsprocessen där barn lär sig stava innebär att de får en förståelse av språkets struktur 

det vill säga ljuden och dess symboler. 

Tidig registrering av språkutveckling (TRAS) 

TRAS är ett nytt hjälpmedel från Norge, avsett att användas för att göra en språklig diagnos i 

förskolan. Materialet är framställt av en särskild TRAS grupp, med bland annat representanter 

från Specialpedagogiska institutet och center för läsforskning. TRAS-materialet består av en 

handbok och en vägledning, samt ett TRAS-protokoll att fylla i för varje barn. Detta är tänkt att 

användas som ett observationsmaterial för att undersöka se barnens språkutveckling i förskolan, 

från två till fem år. Målet är att materialet ska vara lätt och effektivt att använda. TRAS 

protokollet/schemat, fokuserar på åtta områden inom språket: språkförståelse, språklig 

medvetenhet, uttal, ordproduktion, meningsbyggnad, samspel, kommunikation och 

uppmärksamhet (Thomsen, 2005).  

Av schemat framgår det om barnets utveckling är åldersadekvat. Schemat kan användas av de 

vuxna som en sammanställning för samtal med talpedagog och eventuella andra 

samarbetspartner vid de tillfällen där man behöver hjälp för att komma vidare i sina 

observationer och åtgärder (Thomsen, 2005, s. 7).  

Lärande i ett långsiktigt perspektiv 

Förtroende, delaktighet, respekt och samarbete mellan pedagoger och föräldrar är nödvändigt 

för att starta en positiv inlärningsprocess för barnet (Westling och Fischbein, 2000). Den här 

studien behandlar språkstimulering med betoning på att kunna tala, uttrycka sig, läsa och skriva 

som avgörande för varje individs personliga utveckling. Förskolans arbete med språkstimulering 

är därmed början på ett livslångt lärande. En lyckad skolgång är avgörande för hur en person 

klarar sig i livet (Lundgren och Ohlis, 1995). Skolan har en stor betydelse för barnens framtid.  

Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan 

och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt 

perspektiv (Lpfö 98, 2009, s. 12).  

Att arbeta med barnens språk är början till ett livslångt lärande, därför bör vi vuxna som arbetar 

med och runt barnen, arbeta tillsammans och språkstimulera mera.   
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Metod 

Studiens uppläggning i stort 

Den här studien har en kvalitativ ansats med en avgränsad litteraturstudie och observation som 

metod. Observationsstudien skedde i tre steg. Med fokus på hur en förskollärare arbetar 

språkstimulerande, hade jag först ett inledande samtal med förskolläraren, där hon fick berätta 

om sitt språkstimulerande arbete. Det inledande samtalet var ämnat att ge mig en god bild av 

hur förskolläraren tänkte angående sitt arbete. Därefter besökte jag förskolan för att observera 

miljön och iaktta barnen i en kort samling och i en fri leksituation. Steg tre blev att förbereda 

och genomföra barnobservationerna. 

I studien valde jag att inte intervjua barnen, bland annat på grund av att yngre barn kan ha svårt 

att sitta stilla en längre stund och koncentrera sig (Trost, 2005), jag ville hellre observera dem i 

olika språkinlärningssituationer. Observationer är att föredra om man vill se hur människor 

verkligen agerar, menar Berge och Hult (1999). Observationsfasen innebär att den som forskar 

skaffar sig ”belägg” för sina hypoteser (Backman, 2008). Vidare skriver han att om man vill 

veta något om verkligheten, då ska man observera den. I den här studien genomfördes ett antal 

observationer för att studera hur barnen responderade gentemot pedagogens arbetssätt. Utifrån 

studiens omfattning valde jag att genomföra två enskilda observationer av fyra barn i en 

barngrupp på en förskola, samt två gruppobservationer och en observation av miljön. 

Observationerna utgör studiens empiri, vilket innebär att den bygger på iakttagelser med hjälp 

av våra sinnen (Thurén, 2007).          

I studien användes såväl ostrukturerade som strukturerade observationer, vars syfte var att så 

detaljerat som möjligt registrera hur deltagarna agerade och att ge en beskrivning av deras 

beteenden. Detta var en ickedeltagande observation där jag som observatör iakttog, men inte 

deltog i det som hände i rummet (Bryman, 2009). 

 

Litteratursökning 

Den obligatoriska kurslitteraturen fick bli en bas till litteraturstudien. Med hjälp av nyckelorden 

sökte jag annan litteratur på www.libris.kb.se. Utgivningsåret styrde urvalet till viss del, då jag 

föredrog nyare litteratur. Även ett antal avhandlingar kändes viktigt att ta med i studien. Den 

litteratur som sedan användes i studien, var den som fanns tillgänglig på biblioteket, eller i 

bokhyllan hemma från tidigare studier. Litteraturstudiens olika teman styrde vilka delar av 

litteraturen som användes. Bearbetningen av texten fram till studiens slutliga upplaga, har varit 

en lärorik process.  

 

http://www.libris.kb.se/
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Undersökningsgrupper och urval 

Undersökningsgruppen för den här studien är ett antal barn som går på en förhållandevis liten 

förskola i en mindre kommun i Mellansverige, samt deras förskollärare. Anledningen till valet 

av undersökningsgrupp, är att jag har utnyttjat mina kontakter med en förskola, inom ett för mig 

lämpligt geografiskt avstånd. Urvalet att det blev just dessa barn, beror på att deras föräldrar 

svarade ja, på den förfrågan de tidigare hade fått hemskickat i ett brev (Bilaga 1a). På grund av 

tidsaspekten valde jag att inte observera alla barn enskilt, utan att i stället observera fyra barn 

enskilt vid två tillfällen, samt att genomföra två gruppobservationer. Totalt genomfördes tio 

barnobservationer och tolv av de totalt sexton femåringarna på förskolan, elva pojkar och tre 

flickor, deltog i en eller flera av observationerna. 

  

Anledningen till att det blev just dessa fyra barn som observeras enskilt, var att de var 

närvarande vid observationstillfällena, samt att de tillhörde den grupp femåringar som den 

observerade förskolläraren ansvarade för vid dessa tillfällen. För att få en så könsmässig 

spridning som möjligt, valde jag slumpmässigt ut två pojkar och två flickor ur den avgränsade 

barngruppen.  

 

Undersökningens genomförande 

Ett par förskollärare och även deras rektorer tillfrågades om huruvida det var möjligt och 

lämpligt att genomföra observationer på deras respektive förskolor. Gensvaret varierade både 

från rektorer och förskollärare, därmed blev mitt val enkelt. En förskollärare var mycket 

intresserad och ville gärna delta i min studie. Efter att ha varit i kontakt med henne via telefon 

och e-post, skickade jag ett brev (Bilaga 1b) med en förfrågan om deltagande. Förskolläraren 

fick föreslå tid och plats för ett inledande samtal, där hon fick berätta om förskolan och beskriva 

dess språkstimulerande arbete.  

 

Vi träffades under hennes planeringstid på förskolan, när barnen var på utflykt med den övriga 

personalen. Under detta samtal antecknade jag medan förskolläraren talade. Samtalet var 

avspänt. Vi kom överens om att jag skulle återkomma till henne vid eventuella oklarheter. När 

jag sedan skrev rent mina anteckningar valde jag ut några viktiga aspekter i det 

språkstimulerande arbetet på förskolan. Dessa aspekter ledde till följande teman att observera: 

samling och samtal, lust och lek, högläsning, miljö, material och språklekar, samt pedagogens 

förebyggande arbete av språksvårigheter bland barnen.  

 

Ett brev skickades ut till alla föräldrarna till femåringar på förskola, med en förfrågan om att 

deras barn fick delta i observationsstudien. Totalt sexton brev skickades ut. Alla föräldrarna 

svarade ja, varför det blev möjligt för mig att kunna observera barnen både enskilt och i grupp. 

Observationerna planerades att äga rum vid flera olika tillfällen. Eftersom alla föräldrar sagt att 

det var ok att observera barnen, funderade jag på att videofilma en samling. Personalen blev 

tillfrågad om det fanns tillstånd på förskolan att filma barnen, men det fanns det inte och jag 

blev avrådd att gå ut med ännu en förfrågan till föräldrarna. 
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För att veta vad jag skulle observera, besökte jag förskolan först vid ett tillfälle då jag iakttog 

barnen i en kort samling och i den fria leken. Vid det tillfället gjorde jag också en observation 

av miljön på förskolan och skrev ner hur lokalerna såg ut, möblering och material i olika rum 

och så vidare. Jag funderade dessutom ut olika teman att utgå ifrån vid senare observationer. 

Dessa teman valdes utifrån den förförståelse jag fått under litteraturstudierna och i 

överensstämmelse med studiens syfte och frågeställningar och baserat på det inledande samtalet 

med förskolläraren. Vid alla observations tillfällen på förskolan hade jag med mina 

stödanteckningar med ovan nämnda teman för att ha något att utgå ifrån vid skrivandet av 

löpande protokoll under observationerna. Observationerna kan därför betraktas som 

strukturerade, då de baserades på givna teman för att registrera barnens beteenden (Bryman, 

2009).   

 

Förskolläraren och jag bokade in tre dagar som passade bra för observation. Det blev två 

förmiddagar när de hade ”5-års klubb” och en förmiddag när de hade samling, samt ett tillfälle 

vid högläsningen efter lunchen.  

 

Tillfälle 1: ett barn observerades i 10 min under en samling. Efter samlingen följde en fri 

lekstund då det genomfördes en gruppobservation av de sex närvarande barnen i ca 30 min. 

 

Tillfälle 2: Ett barn observerades först i en samling i ca 30 min. Därefter observerades de sex 

närvarande barnen under den fria lekstunden, det blev två gruppobservationer eftersom alla 

barnen inte lekte i samma rum hela tiden. Den första gruppobservationen varade i 30 min och 

den andra i 10 min.   

 

Tillfälle 3: Två barn observerades enskilt, 10 min vardera i en samling. Eftersom detta var en 

onsdag hade de ”berättarstol”.  Samma dag efter lunch under högläsningen genomfördes tre 

korta enskilda observationer, 5 min vardera.  

 

Under samtliga observationer användes löpande protokoll och den nedskrivna informationen 

sammanställdes direkt efter observationstillfället på datorn, för att minimera risken att någon 

information skulle kunna glömmas bort. 
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Etiska aspekter 

I brevet till föräldrar och pedagoger gavs information om de fyra forskningsetiska principerna 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

För att informationskravet skulle uppfyllas informerades föräldrarna om syftet med studien och 

att deltagandet är frivilligt och att deras barn eller de själva när som helst under arbetets gång 

hade möjlighet att avbryta sin medverkan.  

 

Vidare informerades föräldrarna om att barnen själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Eftersom barnen som planerades ingå i undersökningen är under 18 år, behövs även föräldrarnas 

godkännande.  

Konfidentialitetskravet, innebär att alla inom studien insamlade uppgifter om personer och 

platser ska vara omöjliga för utomstående att komma åt. Därför används fiktiva namn på 

personer och platser när resultatet i arbetet redovisas. Observationerna kommer heller inte att 

filmas.  

 

Nyttjandekravet betyder att alla uppgifter om enskilda personer, endast får användas som 

underlag till föreliggande studie. Därför kommer det insamlade materialet till studien att 

förstöras, direkt efter studiens avslutande. 
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Resultat    

Det inledande samtalet med den observerade 

förskolläraren 

I det inledande samtalet fick förskolläraren (nedan kallas hon Anna) berätta hur hon arbetade 

språkstimulerande med femåringarna, med fokus på att tala, läsa och skriva.  

Vid den dagliga samlingen är samtalet i fokus, barnen styr innehållet till stor del och därför kan 

samlingen vara från 10 till 40 min. Varje onsdag på samlingen är det ”Berättarstol”. I tur och 

ordning får då varje barn sitta på en speciell stol inför de andra barnen och berätta något. Syftet 

är att barnen ska få berätta, beskriva och förklara själva inför sina kompisar. Vid 

konflikthantering arbetar hon för att varje barn ska redogöra för sin version av det inträffade och 

att konflikter ska lösas genom att barnen talar med varandra.  

Anna anser att barnen oftast lär sig skriva och läsa samtidigt, därför arbetar hon parallellt i det 

språkstimulerande arbetet med att läsa och skriva. Tonvikten ligger i att uppmuntra barnen och 

att vara en förebild, att skapa förutsättningar för att barnen ska kunna lära sig läsa och skriva. 

Hon uppmuntrar till lekskrivning och har som mål att varje femåring ska kunna skriva sitt eget 

namn. Miljön i förskolan är språkstimulerande i dessa avseenden enligt Anna, med bokstäver på 

väggarna, symboler med barnens namn på lådor, hyllor, muggar med mera, för att barnen ska 

lära sig ordbilder. Anna läser inte åt barnen på väggen, utan tillsammans med dem. Vilan för 

femåringarna innebär en högläsningsstund på 45 minuter. 

När det gäller val av metod, säger Anna att hon plockar lite här och där, men att hon känner sig 

inspirerad av Lundberg författare till materialet ”God läsutveckling” bland annat. All personal 

på förskolan har vid fyra tillfällen, för ett år sedan genomgått en TRAS utbildning, där de lärde 

sig att använda materialet. Alla verkar tycka om TRAS materialet, men anser att det är 

tidskrävande att fylla i scheman för alla barn, även för de barn som talar helt felfritt. 

Förskolläraren menar att det är ett bra material att använda sig av innan utvecklingssamtal. Det 

fungerar då som en avstämning av vad barnet kan och vad det behöver öva mer på. Hon menar 

att de använder materialet, men inte så mycket som hon skulle önska att det fanns tid till. De 

barn på förskolan som har språksvårigheter, observeras extra med hjälp av TRAS materialet. 

TRAS handlar om så mycket, men personalen på den här förskolan har valt att fokusera på 

uttalet. På frågan angående specialpedagogiskt stöd, svarade Anna att ekonomin sätter stopp för 

den hjälp de skulle vilja och behöva få. 
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Miljö och material  

Miljöbeskrivning av förskolans lokaler  

Förskolan består av en liten yttre hall, ett större kapprum med barnens hyllor och kläder, ett litet 

personalkontor, toaletter, ett stort lekrum, ett mindre rum för vila, en matsal med en köksdel och 

en ”ateljédel”, ett mindre byggrum, ett avlångt rum med plats att äta och måla och en liten 

skrubb för diskmaskinen. Delar av förskolan har helt nya golv i glada färger och nymålade ljusa 

väggar, samt stora färgglada mjuka mattor.  

 

På väggen i entrén hänger målen för ”5-års klubben” (Bilaga 2). Innehållet är bland annat 

språkutvecklande arbete i form av: språklekar, sång, rim och ramsor, högläsning och samtal om 

och arbete med alfabetet. I det stora lekrummet finns en stor bokhylla med bland annat ett 

femtiotal böcker. Många av dem är trasiga, ett tiotal av dem ser fräscha ut. Här finns också en 

låda med klossar, märkt med ord. 

 

I förskolan är många lådor, pärmar, hyllor, klädlådor och muggar märkta med barnens namn. I 

matsalen sitter det en stor whiteboardtavla på väggen, med information för personalen med 

matsedel bland annat. Det finns även två mindre bärbara tavlor att flytta med sig när det är 

samling. På väggarna i matsalen sitter bokstavsaffischer i A4-storlek, med små och stora 

bokstäver och en bild till varje bokstav, likaså månaderna med ord och bild. Uppsatt är även en 

filttavla klädd med sex A4-stora aktivitetskort med ord och bild: Läsa/Lyssna på saga, 

Bygga/Bilar, Spela spel/Pussel, Ateljé, Hemmet, Utomhus. Här finns också teckningar på 

väggarna, med barnens namn och tydligt utskrivet vad de föreställer.  

 

Förskoleklassens lokaler 

I förskoleklassens lokaler finns ett stort allrum med runda bord och stolar. Dessutom finns det 

två stora mattor att sitta på vid samlingen, en whiteboardtavla, en köksdel, hyllor med spel, 

pussel och blandat material, barnens egna lådor, en låg bokhylla med ett hundratal böcker väl 

synliga med framsidan utåt, samt en dator (som endast fungerar ibland, med enkla spel). Det 

finns också två mindre lekrum. Dockvrån kallas det ena, där finns en soffa, bord, stolar, två 

gamla skolbänkar, docksängar, utklädningskläder, och alla tänkbara affärs- och dockleksaker. 

Byggrummet kallas det andra lekrummet och där finns kaplaklossar, järnväg, byggmaterial i trä 

och plast av olika slag, djur, lego, bilar och flygplan med mera.  

 

Material   

Under de observerade samlingarna skrev förskolläraren upp all viktig information på 

whiteboardtavlan. På 5-års klubben användes magnetbokstäver att sätta upp på 

whiteboardtavlan, de användes även på golvet och gömdes då under en tygbit. Även mimikkort 

(småkort med clowner som visar olika miner) med ord och bild användes. Detta material som är 

ämnat för uttalsövningar, är framtaget av kommunens specialpedagog, med förskolan som sitt 

ansvarsområde. Andra småkort som användes var med olika korta rimversar, där barnen fick 

fylla i med de ord som rimmade, samt ett rim-memory (ett kortspel ”Rim memo”). De spel som 

användes under gruppobservationerna var: blockus (ett spel med små plastblock som ska läggas 
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ut i ett visst mönster på en spelbricka), twister, schack, ”Vem där?” och en balansbräda. 

Material till att leka affär var: pengar tillhörande Monopol Juniorspel, en kassaapparat, några 

telefoner, två gamla tangentbord, två häftapparater, saxar, papper och pennor. 

 

Barnobservationer 

Ett huvudintryck jag fått efter alla barnobservationerna var att barnen verkade trivas på 

förskolan och att de tycktes uppleva det planerade språkstimulerande arbetet som lustfyllt. 

Under de enskilda observationerna tittade jag extra på barnens delaktighet, kroppsspråk, 

ögonens utstrålning, lust, dialog och aktivitetsnivå, för att på så sett kunna se hur barnen förhöll 

sig till det språkstimulerande arbetet.  

 

Pojken (1) var delaktig hela tiden, han svarade snabbt på Annas frågor utan att räcka upp 

handen och vänta på sin tur. Han pratade rätt ut och hade många svar även på andras frågor. Han 

hade svårt att sitta stilla på mattan under samlingen och stod på knä och studsade till av glädje 

nu och då, till exempel när de tillsammans läste hans namn baklänges. Han kunde alla 

bokstäverna i kompisarnas namn. Det lyste i hans ögon under hela samlingen och han hoppade 

upp och ropade ”Yes!”, när han eller något annat barn svarade rätt på en fråga.  

 

Flickan (1) lyssnade och var aktiv hela tiden och iakttog de andra barnen när det inte var hennes 

tur att prata. Hon hade glada ögon och gjorde hela tiden som Anna sade. Hon tittade på Anna 

och satt i en avslappnad ställning på knäna, på golvet. När de skulle fylla i rimversar med ett 

passande rimord, ropade hon ut orden i ren glädje, det riktigt lyste om henne. Barnen fick till 

uppgift att hitta rimparen i ett memoryspel. Flickan (1) hoppade upp när hon och hennes kompis 

var färdiga med sina par och hjälpte sedan sina kompisar att hitta rätt rimord. Barnen fick i 

uppdrag att skriva sitt namn med hjälp av kaplaklossar och att sedan räkna ut hur många 

kaplaklossar det fanns i deras eget namn. Flickan (1) räknade ihop till 14 klossar och hon 

klappade i händerna och jublade när ett annat barn också hade 14 kaplaklossar i sitt namn. 

 

Pojken (2) var delaktig, aktiv och koncentrerad under samlingen som vid detta tillfälle var 

”berättarstolen”. Han såg glad ut och berättade att han skulle åka till fjällen den här 

eftermiddagen. Efter sin berättarstund satte han sig på sin plats i soffan igen och såg glad ut, han 

gav också ifrån sig ljud. Pojken (2) satt och sög på sitt finger, pillrade på sin lösa tand och 

tittade hela tiden på pojken som satt i ”berättarstolen” och berättade. När alla barnen hade 

berättat färdigt och Anna frågade en sista gång, om något barn hade en fråga till sin kompis, 

gäspade pojken och sade: ”Inte jag!”. Han såg lite trött ut på ögonen. 

 

Flickan (2) var delaktig, aktiv och koncentrerad under hela samlingen. Hon räckte upp handen 

och svarade korrekt på Annas frågor. Hon hade koll på vilken dag det var idag, i morgon och 

igår. Denna samling var det ”berättarstol” och flickan (2) berättade att hon skulle åka utomlands 

med sin familj. 
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Högläsning 

Pojken (1) var tyvärr inte närvarande vid det här tillfället, utan endast de andra tre barnen som 

tidigare observerats enskilt under samling. Vid detta observationstillfälle läste Anna ur boken 

”Mot spökslottet” av Tomas Halling. De enskilda observationerna utfördes vid samma tillfälle, 

5 min vardera.  

 

Flickan (1) var aktiv och helt uppslukad av boken under hela tiden. Hon kommenterade boken 

spontant nu och då, med kortare kommentarer och svarade korrekt på Annas frågor hela tiden. 

Flickan (1) satt i soffan och kramade sina två gosedjur lite hårdare, när det var lite extra 

spännande i boken. Man kunde se hennes engagemang i hela kroppen och i ögonen. En mycket 

vaken och alert tjej under hela högläsningstillfället. 

 

Pojken (2) var mycket aktiv och föreföll uppslukad av boken under hela högläsningen. Pojken 

kunde högt läsa upp bokens titel och författare när Anna frågade. När de samtalade om boken 

innan Anna började läsa, satt pojken (2) och lät och viskade tyst, nästan hela tiden. När 

handlingen var i full gång, höll han för ögonen och gav ifrån sig ljudeffekter, ”ahh, ohh ii, oh, 

oh” och så vidare. Precis innan upplösningen ropade han ”hjälp!” och höll för ögonen igen. Han 

var mycket delaktig hela tiden. 

 

Flickan (2) tittade mot boken under hela högläsningstillfället, men verkade inte bry sig speciellt 

om handlingen eller spänningen i boken. Ibland tittade hon mer på Anna än boken, hon tycktes 

vara i en egen värld för en stund. När de andra barnen var som mest engagerade i handlingen av 

boken, flinade hon lite förvånat och såg lite trött ut på ögonen.  

 

Tre gruppobservationer av barn i fria 

leksituationer 

Affärslek    

Vid den första gruppobservationen deltog sex barn, fyra pojkar och fyra flickor. Barnen hade 

just suttit i samling och Anna frågade dem vad de ville göra. Alla barnen svarade leka och 

Annas följdfråga var om det var någon av dem som ville leka affär. Fem av sex barn nappade 

direkt på idén och tillsammans med Anna organiserade de affärsleken. Hon frågade barnen vad 

de behövde i affären och plockade fram pengar ur Monopol Junior spelet och fixade en 

kassaapparat bland annat. Under de följande trettio minuterna lekte de fem barnen aktivt och 

oavbrutet affär. Det var ständigt pågående dialoger inne i affären, med frågor och svar som 

haglade genom luften. Vissa frågor besvarades direkt medan andra besvarades efter ett par 

minuter. Två av barnen satt hela tiden i kassan och efter ungefär tio minuter bytte de spontant så 

att två andra barn fick sitta i kassan, detta hände flera gånger. Hela tiden var det pågående 

aktiviteter i rummet, pengar växlades, man köpte och sålde saker och utbudet i affären varierade 

mycket under dessa trettio minuter. Det fanns en gammal skolbänk i rummet med ett gammalt 

tangentbord i, under lekens gång satt det alltid ett barn där och skrev, kanske var det där man 

skötte sin bokföring. Enda gången något av barnen lämnade rummet, var när de skulle hämta 

mer material till affären. 
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Det sjätte barnet, en pojke, ville hellre spela ett spel med Anna, än att leka med de andra barnen. 

De spelade en stund och sedan försökte Anna lotsa in pojken i leken. Efter andra försöket 

stannade pojken kvar i rummet och lekte sedan affär med de andra femåringarna. 

 

Under lekens gång gick Anna in i rummet och frågade barnen vad man får när man har handlat 

klart. Barnen ropade i kör: ”Ett kvitto!” Anna klippte snabbt till en bunt lappar till barnen att 

använda till att skriva kvitton. De följande tio minuterna skrev alla barnen kvitton kors och 

tvärs. 

 

När Anna efter ca trettio minuter sa till att det var dags att börja städa undan, sa de två flickorna 

i mun på varandra: ”Nej, det var så roligt att leka affär, tråkigt att vi måste sluta leka nu.” 

 

Spel med fem pojkar och en flicka 

Fem pojkar plockade fram spelet blockus. Spelet var avsett för högst fyra personer och en av 

pojkarna fick sitta vid sidan om och vänta (det blev den mest tysta och blyga pojken i gruppen). 

Flickan valde att spela ett spel med Anna. Under spelets gång hördes sorlet från den pågående 

dialogen bland de fem pojkarna. Anna observerade spelet ett par meter bort och kommenterade 

ett par gånger när någon inte var schysst mot sina kompisar. Det småtjafsades lite om spelets 

regler och efter en liten stund tog en av pojkarna rollen som ”ledare” och organiserade det hela. 

Plötsligt förvandlades plastbitarna till lava och det blev en helt annan lek. ”Ledaren” hoppade 

upp och sa: ”nu avgörs det”. Spelet var över och tre av fem killar reste sig upp och gick därifrån. 

Två stannade kvar på golvet (bland annat pojken som inte fått chansen att spela ännu), de 

spelade en egen omgång blockus, detta under en mycket sparsam dialog, men de såg glada ut. 

 

Av de tre pojkar som lämnade blockus, började två av dem att spela Schack, den tredje pojken 

ställde sig på en balansbräda. Schack fungerade bra att spela, de bytte partner mellan varje 

spelomgång, den tredje fick vänta på balansbrädan under tiden.  

Flickan som spelat ett spel med fröken, ändrade sig kvickt och ville skriva påsk kort i stället. 

Efter en stund kom hon tillbaka med ett kort där det stod: ”Glad posk”. 

 

Tre pojkar i byggrummet  

I rummet var alla pojkarna aktiva och delaktiga i leken och det pågick en ständig dialog mellan 

dem. Pojkarna lekte med dinosaurier och jämförde storlek, färg och form på dessa och de 

flyttades också tillbaka i tiden. Leken övergick till en mamma-pappa-barn- lek med dinosaurier 

och andra djur. En av pojkarna pratade inte så mycket i leken, utan tittade mest på de andra två. 

Dessa pojkar sjöng och pratade hela tiden, en av dem tog på sig en ”ledarroll” och organiserade 

lekens innehåll. En av pojkarna skrattade mycket och han talade inte rent: ”jag tjodde du vaj en 

höna”, hördes mellan skrattsalvorna. Alla tre pojkarna hade roligt tillsammans, ögonen lyste och 

det syntes på kroppsspråket och hördes i deras skratt. Anna fanns under tiden i rummet bredvid 

med dörren öppen, så att hon både hörde och såg det som hände inne i byggrummet. 
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Diskussion 

Reflektioner från litteraturstudien och 

observationer       

De teman som valts att fokusera på vid barnobservationerna, har också styrt valet av reflektioner 

som tas upp här i diskussionen.  

 

Det är viktigt att pedagogerna skriver till exempel på ett blädderblock under samlingen vilka 

barn som är närvarande och så vidare, för att barnen på så sätt ska förstå kopplingen mellan det 

talade och det skrivna ordet (Widebäck, 1998). Under studiens observationer kunde jag tydligt 

se att pedagogen ville påvisa syftet med skriftspråket, när hon under samlingarna skrev ned vad 

barnen sa och då barnen fick komma fram och skriva de ord de kunde skriva på 

whiteboardtavlan. Exempelvis skrev flicka (1) ”barn” och flicka (2) skrev ”onsdag” på tavlan 

under samlingen. 

 

Barn lär sig bland annat nya ord och begrepp genom högläsning (Westerlund, 2009). Ninio och 

Bruner menar att barnen genom högläsning får en upplevelse av vad läsning är (Svensson, 

1993). Den observerade högläsningsstunden var sannerligen en läsupplevelse för alla barn utom 

ett, flicka (2) som upplevdes passiv och ointresserad under hela högläsningsstunden. Kanske 

förstod hon inte handlingen eller så intresserade inte den här boken henne? Förskolläraren läste 

spökhistorien med en sådan inlevelse att till och med jag som observatör, blev uppslukad av 

historien. 

 

Något av det viktigaste i vårt pedagogiska uppdrag i skolan och i förskolan, är att locka fram 

barnens inneboende nyfikenhet och lust att lära vilket tydligt framgår i Lpfö (98/2009). 

Språkglädje är viktigast och målet är inte i första hand att barnen ska lära sig läsa, utan att de 

ska ha roligt och möta bokstäverna på ett lekfullt sätt (Förskolans redaktion, 2003), så anser jag 

att språkinlärning bör vara. Ett exempel från en av studiens observationer är när pojke (1) under 

samlingen hoppade upp och ropade ”Yes!”. 

 

Språkstimulerande miljö 

I en undersökning av en grupp 5-åringar, gjorde personalen medvetet i ordning en speciell 

”skrivhörna” till barnen. Förskolebarn är nyfikna på skrift i olika former, det är därför viktigt att 

läsa texter i barnens närmiljö, till exempel på skyltar och rubriker i en tidning (Widebäck, 

1998). På den observerade förskolan fanns ingen egen ”skrivhörna”, utan barnen fick givna 

skrivuppgifter när de hade 5-års klubb i förskoleklassens lokaler på måndagar.  

 

För att väcka barnens läslust oavsett om de kan läsa eller inte, skulle man på alla förskolor 

kunna göra i ordning en mysig ”läs- och skrivhörna” med lite kuddar, bord, stolar, böcker och 

skrivmaterial. Böckerna skulle kunna stå uppställda med framsidan utåt, så att barnen kunde se 

hur böckerna såg ut och på det sättet få lust att läsa dem. 
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Olikheter och svårigheter 

Det råder ingen tvekan om att vi människor är olika med olika personligheter och kvalitéer, som 

pedagoger behöver vi därför fler och varierande metoder och arbetssätt för att kunna möta alla 

barn. I min studie valde jag därför att närmare observera ett arbetssätt som i sig är en 

kombination av flera olika arbetssätt.  

Vi kan inte utforma en miljö eller använda oss av en metod som är bra för alla barn. Istället 

måste vi lära känna och vara uppmärksamma på varje barn och försöka anpassa miljön och 

metoden (Svensson, 2009, s. 164).  

Barn är olika individer och de har alla olika förutsättningar att kompensera sina svagheter 

(Bohman m. fl. 2001). Ett exempel där Anna valde att handla på ett speciellt sätt med ett barn, 

var när hon försökte lotsa in en pojke i en lek där alla andra barn utom han deltog. Efter andra 

försöket stannade pojken kvar i rummet och lekte sedan tillsammans med de andra barnen.  

 

”Passiv korrigering” talar om när vuxna inte rättar barnen när de säger fel, utan istället svarar 

barnen eller upprepar ordet korrekt (Samuelsson och Sjöberg, 2009). Ofta handlar detta om 

uttal, till exempel om barnet säger ”titta kocka”, då svarar den vuxne: ”ja, titta en klocka!”. Min 

tanke är att man även inom läs- och skrivinlärningen kan använda sig av passiv korrigering. Ett 

sådant exempel från en av studiens observationer var när ett barn satte upp sitt namn med 

magnetbokstäver på whiteboarden, bak och fram och upp och ner. Något barn kommenterade 

snabbt att det var fel. Förskolläraren kontrade då direkt med att säga att det blev rätt om man 

ställer sig upp och ner och läser. Som pedagog markerade förskolläraren här att läsriktningen 

var viktig men genom en passiv korrigering, eftersom hon samtidigt gav uppmuntran till barnet 

som gjort ”fel”. 

 

Femåringarnas regelstyrda lekar och spel, ställer stora krav på barnens språkliga förmåga 

(Westerlund, 2009). Exempel från studiens gruppobservationer, var när det uppstod små 

språkliga konflikter om exempelvis spelregler. Till exempel när en av pojkarna under spelets 

gång tog på sig rollen som ”ledare” för att få slut på tjafset om spelreglerna.  

 

Sång, musik och språk 

Några av de språkstimulerande aktiviteter som Lundberg (2010) tar upp, är inte representerade i 

den här studiens observerade arbetssätt. Dessa är veckans ramsa, mer variation på språklekar, 

sånglek och en avslutningssång. Musiken och sången anses av många ha en stor betydelse för 

barnens språkutveckling. Musiken är de starka upplevelsernas och känslornas språk. Därför 

påverkar och stimulerar musiken språket (Förskolans redaktion, 2003). Barn utvecklar och övar 

språket i sång, dans, rollekar och rörelselekar (Hellström, 1996). Sången har stor betydelse vid 

språkinlärningen. Att sjunga tillsammans ger gemenskap och rytmerna i sig ger en positiv 

känsla i kroppen och genom att sjunga ”tokiga” sånger kan man öva språkljud och språklig 

medvetenhet (Svensson, 1995). Sången fanns med som en formulerad aktivitet i målen för 5-års 

klubben och det var den enda av dessa aktiviteter som jag inte såg under mina observationer. Att 

det inte förekom sång och musik under observationstillfällena, kan tolkas som en motsats till 

förskolans egna utskrivna aktiviteter för 5-års klubben. 
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Förebyggande pedagogiskt arbete av språksvårigheter 

I studiens förord skriver jag att anledning till valet av uppsats ämne, ”språkstimulerande arbete i 

förskolan”, beror på att det kan vara dels en förberedelse inför skolans språkliga arbete, dels ett 

förebyggande arbete av språkproblem i form av språkstörningar. Persson (2009) och Hedström 

(2009), menar att specialpedagogiken har en viktig funktion när det gäller att förebygga 

svårigheter hos barnen.  

Förskolläraren Anna upplevde en frustration över att personalen på förskolan, hade begränsad 

möjlighet att följa upp arbetet med TRAS-materialet. När personalen hade fått ett bra verktyg 

(TRAS) att använda sig av för att upptäcka språksvårigheter tidigt hos barnen, fick de enligt 

Anna inga resurser till att gå vidare med problemen, trots att personalen tagit upp situationen 

både med sin rektor och med kommunens specialpedagog.  

 

Exempel från förskollärarens arbetssätt 

Vid alla observationstillfällen uppmuntrade Anna barnen och hade ett genomgående positivt 

bemötande av dem, vilket med all sannolikhet stärkte deras självförtroende. 

Ett exempel från en av observationerna var när Anna gick in i rummet där barnen lekte affär och 

frågade: ”Innan man går till affären vad brukar man skriva då, för att veta vad man ska köpa?” 

Flera barn ropade: ”En att-köpa-lapp!”, ”Bra!” sa Anna och klippde snabbt till små lappar och 

sa: ”Jag lägger fram tomma inköpslistor här.” Positiv respons, eller som det kallas passiv 

korrigering. 

 

Under en av gruppobservationerna fanns det en pojke bland de sex barnen som valde att inte 

leka affär tillsammans med de andra barnen. Min tolkning är att Anna försökte att hjälpa pojken 

in i leken vid ett flertal tillfällen. När barnen lekte affär, skrev de sina egna inköpslistor och 

kvitton. Pojken som inte ville vara med i leken från början, hade språksvårigheter både när det 

gällde tal och skriftspråket. Han kunde skriva sitt namn, men de andra bokstäverna var okända 

för honom. Anna hjälpte honom att skriva sitt eget kvitto, genom att säga bokstävernas namn 

och peka på dem på det gamla tangentbordet som stod i kassan. 

 

Under samlingarna markerade Anna att barnen ”äger” sina egna namn, därmed får de skriva 

dem som de själva vill och anser att det ska vara. En pojke glömde till exempel ett E i sitt namn 

och en av flickorna noterade detta genom att säga att det var fel. Anna sade till pojken att läsa 

sitt namn på tavlan och bad honom igen att sätta upp magnetbokstäverna som han tyckte att det 

skulle vara i sitt namn. Pojken upptäckte då att ett E saknades och ändrade detta. Anna ändrade 

aldrig något i barnens namn om inte ”ägaren” ville det. Ett annat barn satte upp bokstäverna i 

sitt namn baklänges. När ett annat barn kommenterade detta som fel, sade Anna till pojken som 

”ägde” namnet: ”Bra, tycker jag! Då är det lätt att se vad namnet blir baklänges!” Uppmuntran 

och positiv förstärkning anser jag. 

 

En av pojkarna som jag upplevde hade talsvårigheter, talade mycket fort och det var svårt att 

förstå vad han sa. Anna satte sig ned i pojkens höjd så att de fick bra ögonkontakt och bad 

honom sedan att tala långsamt och upprepade det han sa, för att han på så vis skulle förstå att 

hon hade förstått vad han hade sagt.  
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Likheter med det observerade arbetssättet och ”God läsutveckling”  

Den observerade förskolläraren sa i det inledande samtalet att hon var inspirerad av Lundberg 

och hans material ”God läsutveckling”. Det fanns en hel del likheter mellan detta arbetssätt och 

det observerade arbetssättet. Några exempel är när den observerade barngruppen hade 5-års 

klubb med rimramsor och andra språklekar i form av bland annat rim-memory. Det planerades 

naturliga skrivsituationer där barn och vuxna skrev tillsammans, samt lekskrivning. Ett annat 

exempel är samlingarna med upprop, högläsning och samtal och den återkommande 

berättarstolen varje onsdags samling, då de har en speciell berättarstol som barnen får sitta på 

när de ska berätta. 

 

Metod diskussion 

Att videofilma barngruppen hade varit den lämpligaste observationsmetoden. Då hade alla barn 

kunnat bli filmade vid samma tillfälle. Därefter kunde materialet bearbetas om och om igen, för 

att urskilja enskilda observationer av barnen i efterhand. Eftersom detta inte var möjligt på den 

här förskolan, valde jag att observera några barn enskilt och även i grupp. I efterhand känner jag 

att jag skulle ha valt att endast observera 5-års klubben vid fler tillfällen, istället för att 

därutöver titta på samling och högläsning. Om jag redan inledningsvis hade vetat hur man 

arbetade i 5-års klubben hade resultatet kanske blivit annorlunda och även mer detaljerat. 

Enligt min och förskollärarens planering skulle jag observera fyra barn enskilt vid samling och 

högläsning, men på grund av sjukdom kunde jag enbart observera tre av dessa barn enskilt vid 

två olika tillfällen. En av pojkarna var inte närvarande vid högläsningstillfället. Eftersom en av 

gruppobservationerna blev två kortare observationer, blev det totalt tio barnobservationer till 

slut. 

 

Att leken är ett utmärkt forum för barnobservationer, både för iakttagelser av en hel grupp och 

av ett enskilt barn, anser Bohman m. fl. (2001). Det är också min erfarenhet efter att ha utfört 

barnobservationerna till denna studie, att leken är ett bra forum att observera barnen i, där är de 

avspända och trygga och behöver inte prestera olika saker. 

 

Slutreflektion 

Efter att ha arbetet i 10 år med elever i skolår 1- 3 med extra fokusering på språkinlärning, är jag 

nyfiken på hur man arbetar med språket i förskolan, innan skolstarten. Den här studien har 

verkligen gett mersmak inom området. Att samla material och att observera barnen har varit 

både inspirerande och lustfyllt. Den här studien har en begränsad storlek, det går därför inte att 

dra några generella slutsatser utifrån resultatet, men några tankar som väckts hos mig redovisas 

här i en slutreflektion. 

 

Förskolan med 5-års klubben är en förberedelse inför förskoleklassen, förskoleklassen är en 

förberedelse inför skolår 1. En fråga jag ställer mig är huruvida man idag är mer fokuserad på 

att vara förberedd inför nästa instans, istället för att arbeta i nuet med det som är viktigt just för 

tillfället?   
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Det råder olika uppfattningar om det språkstimulerande arbetet i förskolan. Att arbeta medvetet 

med läs- och skrivinlärning i förskolan, upplevs av många pedagoger med lång erfarenhet inom 

förskolan som negativt, det blir för mycket ”skola” i förskolan. Själv anser jag inte att det är 

farligt, att på ett lekfullt sätt arbeta med bokstäver och siffror i det dagliga arbetet på förskolan. 

Detta skulle, anser vissa, kunna leda till att de ”duktiga barnen” blir ännu duktigare och att de 

”svagare barnen” blir ännu svagare. Personligen tror jag däremot att alla barn behöver 

språkstimulering för att kunna utveckla sitt språk. Alla barn är olika individer och därför 

kommer det alltid att finnas olikheter inom barnens utvecklingsområden, även inom samma 

åldersgrupp. Det medvetet språkstimulerande arbetet i förskolan kan dock hjälpa barn med 

språksvårigheter, att hitta olika vägar till att utveckla språket. Utifrån min erfarenhet behöver vi 

pedagoger hjälpa vissa barn mer än andra, för att deras lust och nyfikenhet till att lära sig läsa 

och skriva ska väckas. Att locka fram läs- och skrivlusten redan i förskolans språkstimulerande 

arbete, ser jag enbart som en förmån och en möjlighet.    

 

Detta kan sammanfattas med hjälp av ett citat av Bohman m. fl., (2001): ”Leken är frivillig och 

kunskapen får man gratis” (s. 50).  

 

Förslag till framtida studier 

Det här är ett intressant område att studera, särskilt med tanke på all den litteratur som finns 

inom området. För att få ett bredare resultat skulle man kunna observera fler barn vid fler 

tillfällen och även jämföra olika förskolor med varandra. Det skulle naturligtvis behövas mer tid 

till ett sådant arbete. En annan idé är att observera barn ur flera olika åldersgrupper till exempel 

fyra, fem och sex åringar. Eller vad som händer med barnens språkutveckling under tre år och 

hur de påverkas av det språkstimulerande arbetet i förskolan. 

 

Det språkutvecklande arbetet varvades hela tiden med det matematiska arbetet på ett naturligt 

sätt i den observerade 5-års klubben. Att studera sambandet mellan den matematiska och den 

språkliga inlärningen skulle vara intressant. Musiken och sångens funktion i språkutvecklingen 

skulle också vara mycket spännande att studera vidare kring. Hur sången och musiken kan 

utveckla barnens förmåga att lära sig läsa och skriva. 
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Hej!                         Bilaga 1a 

Mitt namn är Kristin Svensson, jag arbetar på XXX skola som grundskollärare, men är nu 

tjänstledig och studerar. Min ambition är att utbilda mig till speciallärare, därför läser jag denna 

termin en förberedande kurs i specialpedagogik och skriver en uppsats. Uppsatsens syfte är att 

studera det språkstimulerande arbetet på en förskola med 5-åringar, med fokus på läs- och 

skrivinlärning, och hur barnen reagerar på det arbetet. Även att undersöka vilket 

specialpedagogiskt stöd förskolan får i sitt arbete. 

Min önskan är att jag i denna studie ska få tillåtelse att observera ert barn i samling och i fri lek, 

för att kunna se hur det språkstimulerande arbetet fungerar i praktiken.  

Jag kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer när det gäller insamling av 

information till denna studie. Det innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst 

kan avbryta ditt deltagande. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt, där 

varken namn på individer eller platser kommer att kunna identifieras.      Allt insamlat material 

kommer att raderas direkt efter avslutad studie. 

Vid frågor eller önskan om mer information kontakta mig via E-post: xxxxxxxxxxx. 

Med vänliga hälsningar /Kristin Svensson 

 

Hej!                   Bilaga 1b 

Mitt namn är Kristin Svensson, jag arbetar på XXXX skola som grundskollärare, men är nu 

tjänstledig och studerar. Min ambition är att utbilda mig till speciallärare, därför läser jag denna 

termin en förberedande kurs i specialpedagogik och skriver en uppsats. Uppsatsens syfte är att 

studera det språkstimulerande arbetet på en förskola med 5-åringar, med fokus på läs- och 

skrivinlärning, och hur barnen reagerar på det arbetet. Även att undersöka vilket 

specialpedagogiskt stöd förskolan får i sitt arbete.  

Min önskan är att du vill bidra med dina värdefulla kunskaper och erfarenheter till denna studie. 

Jag kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer när det gäller insamling av 

information till denna studie. Det innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst 

kan avbryta ditt deltagande. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt, där 

varken namn på individer eller platser kommer att kunna identifieras.     Allt insamlat material 

kommer att raderas direkt efter avslutad studie. 

Vid frågor eller önskan om mer information kontakta mig via e-post:xxxxxxxxxxxxxx. 

Med vänliga hälsningar /Kristin Svensson 
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5 – års klubben                                     Bilaga 2 

Måndagar 9.00-11.00  

Syfte: 

Att barnen ska lära känna varandra. 

Bli bekanta med framtida lokaler/klassrum. 

På ett lekfullt sätt utveckla och stimulera barnens språk- och matematikförmågor. 

Mål: 

Att övergången till förskoleklassen underlättas. 

Innehåll: 

Samarbetsövningar och gemensamma lekar. 

Språkutvecklande arbete i form av; språklekar, sång, rim och ramsor, högläsning, samtala och 

arbeta med alfabetet. 

Matematikutvecklande arbete i form av; antalsuppfattning, siffror och enkla geometriska 

former. 

Barnen kommer att vara ”forskare” och ta sig an spännande experiment. 

Lpfö98: Viktiga strävansmål som är utgångspunkter i planeringen för 5-årsverksamheten.  

Vi ska sträva efter att varje barn utvecklar: 

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 

situation samt vilja att hjälpa andra,  

 sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

 sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, 

 sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga 

att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen 

av symboler samt deras kommunikativa funktioner, 

sin förmåga att upptäcka och använda matematik 

i meningsfulla sammanhang, 

förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp  

sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.. 


