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Abstract 

Title: Reading, rhyme, jingle, word picture and writing 

- Literacy practices initiated by teachers in monolingual- and multilingual preschools. 

 

This thesis is based on a qualitative study on four different preschools in Sweden of which two 

are monolingual and two are multilingual. The purpose has been to study and compare literacy 

practices initiated by preschool teachers in mono- and multilingual preschools to examine how 

the preschool teachers themselves discuss on this topic.  

 

The theoretical framework of the study draws upon a socio-cultural theory based on literacy 

with an emergent literacy perspective in focus. The empirical material has been collected 

through observations and interviews. We are two authors on this study and the result is 

distributed in two case studies which are divided on the mono – and multilingual preschools. 

We have handled the responsibility for one case study each, including the collection of the 

empirical material.  

 

Results show that children in preschools are introduced and schooled in different literacy- 

practices where the preschool teachers work actively with the development of childrens 

literacity. Preschool teachers want to develop childrens literacy with the purpose to give 

children an interest and curiosity to develop the written language. Literacy practices that 

preschool teachers initiate to children are reading and narrative literacy practices and literacy- 

practices based on text and writing. Results have shown that there generally are no larger 

differencies in which literacy practices preschool teachers initiate in monolingual and 

multilingual preschools. However the results show that multilingual preschools have more 

aspects to consider, among them the native languages importance for the development of 

literacy. The importance to concretize in order to give support in the context and the relationship 

between spoken language and future reading comprehension. 
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1. Inledning 

Många forskare är eniga om att barns språkutveckling börjar tidigt och så även deras första 

möte med skriftspråket (Fast 2007, Liberg 2003, Björklund 2008, Skoog 2012 m.fl.). Liberg 

poängterar att barn socialiseras in i skriftspråket genom att iaktta och medverka i skriftspråkliga 

aktiviteter tillsammans med människor i deras omgivning. Hon menar att: 

 

Barn som ingår i sådana skriftspråkliga sammanhang redan från mycket unga år får med andra ord 

en betydligt längre ”startsträcka”. De ges också möjlighet att i egen takt prova på att själva läsa och 

skriva. Inom forkningsområdet ”early literacy” betonar man idag mycket stark betydelsen av den 

här formen av tidig mjukstart. Den underlättar och stärker barnens fortsatta fortsatta läs- och 

skrivutveckling (Liberg 2003, s.219). 

 

Enligt undersökningar kring elevers läs- och skrivutveckling ligger svenska elever sämre till än 

en rad andra länder. Detta har lett till förslag angående att tidigarelägga undervisning i läsning 

och skrivning och det ända ner i förskoleåldern. Här känner många förskollärare en oro. De är 

rädda för att förskoleverksamheten ska få för mycket fokus på att förbereda barn för kommande 

skolgång (Fast 2011, s.9). Här betonar Fast att det synsätt på läsande och skrivande som bör 

förekomma på förskolan inbegriper att förskollärarna har en syn på läs- och skrivutveckling 

som något som ”sker redan tidigt i barns liv och att läsande och skrivande förekommer på olika 

sätt och på många olika nivåer” (Fast 2011, s.9).  

Med egna erfarenheter från arbete i förskolor och genom verksamhetsförlagd utbildning har vi 

sett att dagens gruppsammansättningar i förskolan består i allt större utsräckning av flera 

språkkulturer där allt fler barn kommer till förskolan med annat modersmål än svenska. Den 

forskning vi har funnit kring läs-och skrivinlärning i förskolan har främst utgått från ett 

enspråkigt perspektiv där flerspråkighet oftast inte behandlas i förhållande till läs- och 

skrivinlärning. Den forskning som gjorts kring ämnet berör i huvudsak barn i skolåldern och 

med utgångspunkt från dessa insikter anser vi det viktigt att belysa och lyfta fram de kunskaper 

som finns skrivet samt de kunskaper som dagens förskollärare besitter. Vi vill även redogöra 

för hur dessa kunskaper kan omsättas i förskolans verksamhet. 

 

Inom den svenska litteracitetsforkningen har mycket fokus lagts på barnets erövrande av 

litteracitet (Fast 2007, Björklund 2008). Det ligger därför i vårt intresse att undersöka barns 

litteracitet ur ett annat perspektiv, nämligen ur förskollärarens perspektiv och vad denne 
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initierar för aktiviteter som stärker, uppmuntrar och intresserar barnen för skriftspråket. Vår 

studie har sin utgångspunkt i två fallstudier där dessa fallstudier berör två skilda miljöer, 

enspråkiga och flerspråkiga förskolor i Sverige.  

 

Inspiration till vårt val av inriktning har vi fått genom Björklunds avhandling Barn erövrar 

litteracitet. Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan 

(2008). Genom hennes studie har vi fått en ökad vetskap om de yngsta barnens 

litteracitetserövrande, fått inspiration till upplägget av vår egen studie samt ideer kring 

metodval för den empiriska datainsamlingen. Vi har dock valt att studera litteracitet i 

förhållande till de yngsta barnen med fokus på ännu ett till synes knappt utforskat område – 

flerspråkiga barns litteracitet. Detta är något som Björklund själv betonar som en bristande 

faktor i hennes studie och samtidigt lyfter fram som ett intressant område för vidare 

forskningsstudier (2008, s.241-242) 

1.1 Syfte 
 

Syftet med det här examensarbetet är att jämföra lärarinitierade litteracitetspraktiker i 

enspråkiga respektive flerspråkiga förskolor samt undersöka hur förskollärarna själva resonerar 

kring detta. Undersökningen har sin utgångspunkt i två skilda språkmiljöer, flerspråkig 

storstadsmiljö respektive enspråkig landsortsmiljö. 

1.2 Frågeställningar 
 

 Vilka lärarinitierade litteracitets- händelser och praktiker framträder i de enspråkiga 

respektive flerspråkiga förskolornas vardag? 

 Vilka föreställningar har förskollärare kring barns läs- och skrivutveckling? 

 Finns det några skillnader eller likheter kring deras arbetssätt och föreställningar? 

1.3 Studiens uppdelning 
 

Denna studie har genomförts av två författare där vi båda ansvarat för varsin fallstudie. Sofia 

Andersson är författare till fallstudie I och Jennie Eklöf till fallstudie II. Resterande delar har vi 

gemensamt ansvar för. 
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2. Bakgrund 

I denna del introduceras och presenteras information som bildar bakgrund till vår studie. 

Kapitlet är uppdelat i tre underruriker, vilka är: Flerspråkighet i Sverige idag, läroplan för 

förskolan och barns möte med skriftspråket. 

2.1 Flerspråkighet i Sverige idag 
 

I dagens förskoleverksamhet har vart femte barn ett annat modersmål än svenska. Regeringen 

menar att förskolepersonal har bristande kunskaper kring barns språkliga utveckling gällande 

vad modersmålet har för betydelse för barns språkutveckling och att modersmålet stimulerar 

utvecklingen i det svenska språket. Regeringen har därför beslutat att ge Skolverket i uppdrag 

att under 2012 ta fram ett informationsblad om flerspråkighet vilket skulle öka förskole-

personalens kunskaper kring ämnet. Detta material ska ges till förskolorna för att de ska kunna 

vägledas till ett bättre arbetssätt kring flerspråkiga barns språkutveckling (Källén & Sabuni, 

2012).   

2.2 Läroplan för förskolan 
 

I vår studie har vi valt att undersöka vilka lärarinitierade litteracitetspraktiker som framträder i 

förskoleverksamheternas vardag. Nedan följer de delar från förskolans läroplan som vi anser är 

av betydelse för vår studie.  

 

En viktig utgångspunkt i all förskoleverksamhet är att stimulera barnens nyfikenhet, 

företagssamhet och intressen men även deras lust och vilja att lära sig nya saker (Lpfö. 98 rev. 

2010, s.6). Att förskolan utgår från barnens intressen och motivation blir även tydligt i de 

strävandemål som finns uppsatta kring barns möte med skriftspråkande i förskolan. I läroplanen 

för förskolan omnämns vissa skriftspråkliga företeelser som förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar just intresse för. Det är exempelvis skriftspråket, bilder, texter och olika medier 

samt att utveckla ”sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” (Lpfö. 98 rev. 

2010, s.10). Förskolan ska även sträva efter att barnen utvecklar en ”förståelse för symboler 

och deras kommunikativa funktioner” (Lpfö. 98 rev. 2010, s.10) Utifrån detta kan man dra 

slutsatsen att bilder, texter och symboler är något som bör ingå i varje förskolas vardag för att 

barnen ska få möjlighet att skapa sig ett intresse runt detta. Att skriftspråket som 
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kommunikationsmedel ska vara en del av innehållet samt en metod i strävan efter att stödja 

barns utveckling och lärande nämns som ett av förskolans uppdrag:  

   

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 

rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Lpfö. 98 rev 2010, s.7). 

 

Ytterligare ett av förskolans strävandemål är att barnen får möjlighet att ”utveckla nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö. 98 rev.2010, s.10). 

 

Då en del av vår studie utgår från att undersöka flerspråkiga barns möte med litteracitet i 

förskolan anser vi att följande delar från Läroplanen för förskolan är av vikt att lyfta fram. Det 

är exempelvis att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin kommunikations-

förmåga på modersmålet, likväl som det svenska språket. Förskolan ska även sträva efter att 

barn med annat modermål än svenska utvecklar sin kulturella identitet (Lpfö. 98 rev. 2010, 

s.11). Modersmålets betydelse nämns även under förskolans uppdrag: 

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar 

sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 

områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Lpfö. 98 rev. 2010, 

s. 7).  

2.3 Barns möte med skriftspråket 
 

De flesta forskare inom området skriftspråksutveckling är överens om att barns läs- och 

skrivutveckling börjar redan innan den formella undervisningen sker i skolan. Barnets process 

in i skriftspråket startar långt tidigare, i samspel med människor i barns omgivning och i 

vardagliga situationer.  Alla barn utvecklar skriftspråket individuellt och denna utveckling är 

beroende av ålder och miljö. Läsande och skrivande ingår alltid i ett socialt sammanhang där 

barn har rätt till en väg in i skriftspråket som är kulturellt och socialt relevanta för just deras liv 

(Fast 2011, s. 10-11).  Förskolan är en miljö som barn vistas i en stor del av de första åren och 

där de får möjlighet att ingå i en mängd olika skriftspråkliga sammanhang där Liberg (2003) 
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poängterar att: ”aktiviteter som barnen ingår i är läs- och skrivsamtal, språklekar och samtal om 

skriften och egna försök att läsa och skriva. I de här aktiviteterna får barn upptäcka och utforska 

vad man kan läsa och skriva om och varför och hur man läser och skriver” (Liberg 2003, s. 

219).  

Barn som i tidig ålder, redan på förskolan, får möjlighet att medverka i språkstimulerade 

aktiviteter och utveckla den språkliga uppmärksamheten visas ha en mer fördelaktig prognos 

för sin läs- och skrivutveckling. För att detta ska kunna kunna utvecklas är det viktigt att 

färdigheterna övas i ett meningsbärande sammanhang med koppling till barnets egen livsvärld, 

tidigare erfarenheter och kunskaper (Skoog 2012, s. 201).  Björklund (2008, s. 25-26) lyfter 

fram att rim och ramsor samt bildberättande är centrala delar i de minsta barnens litteracitet och 

förskollärarens roll är att stimulera barnen till att använda det talade språket och få kännedom 

om det skrivna språket. 

Under sina första år möter barnet olika slags texter och ett första steg mot en medvetenhet om 

skriftspråket kan vara att lägga märke till och känna igen bilder. För att kunna bli en läsande 

människa krävs bland annat att barnet har visuell uppmärksamhet vilket barn kan tillägna sig 

då de ofta ser detaljer i bilder och kan börja förstå meningen med skriftspråket genom mötet 

med symboler och egennamn (Fast 2011, s. 10-11). 

Ett av de första möten barn gör med läsande och skrivande är genom det Liberg (2006) 

benämner som situationsläsande och situationsskrivande. Denna typ av läsning och skrivning 

är mycket betydelsefull och ett bra sätt att skaffa sig ett första möte med skriven text. För att ett 

barn ska kunna situationsläsa kräver det att barnet känner till situationen i vilket texten 

förekommer och ett antagande om vad som står i texten kan därmed dras. Det kan därmed också 

förekomma att barn läser ”fel” ord då det är lätt att utifrån situationen läsa olika ord synonymer. 

Dock kan barnet inte läsa texten om texten presenteras utanför den vanliga situationen. I denna 

typ av läsning förekommer ofta läsning av etiketter, skyltar och namn och det kan ibland 

benämnas som gissningsläsning vilket skapar fel assosiationer till vad det egentligen innebär. 

Denna typ av läsning är mycket viktig för barnen utvecklingsmässigt och ett steg på vägen till 

att utveckla ett effektivt läsande. Detta är även en metod som erfarna läsare använder sig av då 

man av sammanhanget drar vissa slutsatser kring vad olika ord kan ha för betydelse. Att 

situationsskriva handlar oftast om att barnet skriver av enstaka ord i befintliga texter, 

exempelvis namn och etiketter. Situationsskrivandet är i likhet med situationsläsandet ett 
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effektivt sätt att komma vidare i sin strävan efter att lära sig skriva i konventionell mening 

(Liberg 2006, s 46). 

Det är betydelsefullt för barn att få komma i kontakt med skönlitterära texter när det gäller deras 

läs- och skrivutveckling. Många barn tycker det är roligt att lyssna till högläsning. De får genom 

läsningen komma i kontakt med andra människor och förflytta sig i tid och rum. Samtidigt får 

barnen möjlighet till att lära sig nya ord och får en förståelse kring meningsuppbyggnad och att 

berättelser har en början och ett slut. Alla barn möter texter på olika sätt där barnen fyller texten 

med innehåll utifrån sina egna erfarenheter (Fast 2011 s.186, 188). Nikolajeva (2003) 

poängterar också betydelsen av att barn får tillgång till skönlitterära texter som bilderboken. 

”Picturebooks are one of the many contemporary multimedia in which the receiver is 

challenged to assemble the meaning from different means of communication. Therefore 

picturebooks provide excellent training for many other later reading experiences” (Nikolajeva 

2003, s.244).   

Barn och vuxna gör tillsammans en mängd upptäckter när de går in i skriftspråkets värld. De 

första formerna av samtal kring texter och böcker handlar ofta om kontextualiserad läsning där 

man samtalar om det som finns här och nu. Allt eftersom börjar barn och vuxna att samtala om 

erfarenheter knutna till tidigare händelser och sammanhang. Detta är ett steg i riktning mot att 

utveckla en utåtriktad textrörlighet, där barnen söker sig ut från texten på olika sätt (Liberg 

2003, s.220).   

Läsandet förknippas ofta med böcker men kan även äga rum i andra sammanhang där texter, 

bilder och symboler förekommer som när barnen tittar på tv, ser reklam eller utforskar 

leksaksförpackningar och matförpackningar. När människor i barnens omgivning på ett positivt 

sätt uppmärksammar barnet när det låtsasskriver, hittar på egna symboler och ritar mönster 

leder det ofta till en fortsatt skapar- och utforskarlust för barnen som i sina läs- och 

skrivaktiviteter ställer egna hypoteser om skrivandet och lärandet (Fast 2011, s. 10).   

Ett sätt för barn att komma i kontakt med skriftspråket är genom datorn och andra moderna 

elektroniska verktyg, exempelvis ipad och smartboard. Dessa verktyg har en allt större roll i de 

flesta förskolebarns liv och de ser vardagligen många som använder dessa. Genom att använda 

dator eller ipad får barnen möjlighet att möta text, symboler och bilder samt skapa sig en 

förståelse kring meningen och budskapet i dessa bilder. Dessa texter, brukar man säga, är inte 

linjära vilket är typiskt för den typ av text man möter på datorn eller ipaden och kräver helt 

andra läsvanor än exempelvis en vanlig bok (Fast 2011, s.215).   
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Faktan som presenterats ovan kan förstås som en introduktion till det fält denna studie 

behandlar. Förskolan ska i sin verksamhet arbeta efter läroplanens strävandemål och som 

därmed kräver att personalen på förskolan innehar vissa kunskaper om barn och deras lärande. 

Regeringen menar att förskollärares kunskaper kring flerspråkiga barns språkutveckling är 

bristande och har därför gjort en satsning för att öka dessa kunskaper bland personal i förskolan. 

För att kunna utveckla barns lärande som läroplanens mål bygger på måste man som 

förskollärare förstå hur barns lärande går till. Eftersom denna studie har utgångspunkt i barnens 

litteracitetsutveckling anser vi det viktigt att lyfta fram hur barns möte med skriftspråket sker i 

förskolans verksamhet och på vilket sätt förskollärnarna kan arbeta för att barnens utveckling 

ska gynnas på bästa sätt.  
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3. Teoretisk ram 

Den teoretiska ram och de begrepp som är relevanta för denna studie är ett sociokulturellt 

perspektiv på begreppet litteracitet med fokus på emergent literacy. 

 

Att direktöversätta det engelska begreppet literacy anses av många forskare som problematiskt 

då det är svårt att få med hela innebörden av begreppets omfång (Fast 2008, s.40). I likhet med 

Björklund (2008) har vi valt att använda den svenska översättningen litteracitet synonymt med 

det engelska begreppet literacy. Vi väljer också att benämna literacy events och litery practice 

som litteracitetshändelser och litteracitetspraktiker. Dessa motsvarar de händelser och praktiker 

som förskollärarna initierar för barnen i förskolan.  

3.1 Litteracitet ur ett sociokulturellt perspektiv 
 

Det engelska uttrycket Literacy används idag då man talar om skriftspåksanvändningen ur ett 

mer generellt och vidare perspektiv där större vikt läggs på den sociala och historiska rollen för 

läsande och skrivande (Björklund 2008, s.22, Strømsø 2008, s.25). Literacybegreppet kan 

förstås ur ett sociokulturellt perspektiv där fokus ligger på ”skriftspråklighetens sociala och 

kontextuella aspekter och dess nära koppling till människors liv och sociokulturella 

erfarenheter” (Skoog 2012, s.65).  

Literacy event och literacy practice är två centrala analytiska begrepp inom den socio-kulturellt 

inriktade literacyforskningen. I och med dessa begrepp förskjuts fokus ”från individuella 

psykologiska aspekter av läs- och skrivprocessen till de sociala praktiker, i vilket läsandet och 

skrivandet äger rum och får sin mening” (Skoog 2012, s.68). Litteracitets-händelser kan 

förklaras som konkreta händelser i barnens vardag där någon form av text inkluderas och 

litteracitetspraktiker som de mönster för handlingar, sociala, historiska och kulturella som 

skapats kring läsande och skrivande i en viss kultur (Björklund 2008, s.24).  

Helge Strømsø (2008, s.40-41) understryker att läsning inte endast ses som avkodning och 

förståelse utan omfattar även färdigheter i att kunna använda skriftspråket till uppgifter som är 

kulturellt definierade. Läsförståelse kan skilja sig åt från olika kulturer. Barn lär sig använda 

skriftspråket genom att läsa och skriva utifrån den kultur de befinner sig i och behöver därmed 

få en förståele för vilken betydelse skriftspråket har i den aktuella kulturen. Detta inkluderar 

texters betydelse i olika kulturer, hur texter läses, hur de kan tolkas och förstås samt hur de 
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används i tal och handling. Literacybegreppet inbegriper därmed ett större område än bara läs- 

och skrivfärdigheter  

Litteracitetsbegreppet inbegriper ofta idag även muntligt språk och multimodala texter där 

bilder och tryckt text blandas (Fast 2007, s.33).  

Emergent litercy ingår i det övergripande literacybegreppet och innebär att barn utvecklar ett 

gradvis kunnande för skriftspråket som börjar redan i tidig ålder och kännetecknas av ett 

samspel med andra människor (Fast 2007, Hagtvet 1990, Björklund 2008). Emergent literacy 

kan förstås som ”hur barn skapar mening och agerar i och med skriftspråket innan de lärt sig 

läsa och skriva i konventionell mening” (Skoog 2012 s.41).  

Björklund (2008) skriver i sin avhandling om ytterligare ett begrepp kopplat till barns litteracitet 

Early childhood literacy (ECL). Björklund tar i sin avhandling utgångspunkt i ”early childhood 

literacybegreppet” och tar därmed avstånd från begreppet emergent literacy. Hon beskriver 

ECL som ett nytt ”paradigm” (citattecken från källan) som avser tiden mellan 0-8 år där barnet 

är aktivt i sitt erövrande av litteracitet. Björklund definierar skilnaden mellan emergent literacy 

och early childhood. I ECL- perspektivet ses inte de vuxna som experter överordnade barnen 

utan barn och vuxna påverkar varandra ömsesidigt. Barndomen kan ses som olika tillstånd där 

barnen är litterata, befinner sig i sin litteracitet här och nu, på deras vilkor och utefter vad som 

är meningsfullt för dem. Utifrån ett ECL- perspektiv innefattar även barns litteracitet mer än 

bara att kunna läsa och skriva. Omgivningen bör vara tillåtande, utan begränsningar och bidra 

med möjligheter för barnets erövrande av litteracitet. Barnet bör få tillgång till ett rikt och 

varierat material där litteracitetspraktikerna barnen vistas i bör vara betydelsefulla och 

engagerade. Vuxna och barn integrerar med varandra i barnens litteracitets-praktiker. Emergent 

litercy- perspektivet handlar mer om något som är framväxande, något som finns och kan 

komma ut och att bli litterat istället för att vara litterat (Björklund 2008, s.54-55).  

I förskolan arbetar lärarna efter läroplanens strävandemål med utgångspunkt i att barnen ska få 

möjlighet till utveckling, vilket vi anser överensstämmer med emergent literacy- perspektivet. 

Vi anser därför att förskollärarna utgår från detta perspektiv vilket även betyder att denna studie 

har utgånspunkt i ett emergent literacy- perspektiv. 
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4. Tidigare forskning 

Barns litteracitet i förskoleåldern är ett nytt forskningområde. Vi har funnit tre avhandlingar 

kring litteracitet i förskola och skola som skrivits av svenska litteracitetsforskare. Vissa av dessa 

forskningsstudier har haft en större betydelse för vår undersökning än andra vilket vi närmare 

redogör för nedan. Inledningsvis presenteras dessa tre avhandlingar, därefter följer ett urval av 

den forskning kring litteracitet och barns skriftspråksutveckling vi anser är av betydelse för vår 

undersökning.  

4.1 Litteracitet i förskola och skola i Sverige 
 

Carina Fast, lågstadielärare och fil. dr i pedagogik, har i sin avhandling Sju barn lär sig läsa 

och skriva- familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola (2007) studerat hur barn 

i de yngre åren möter literacitet i olika kulturella och sociala sammanhang. Hon har undersökt 

vilka textorienterade aktiviteter de möter i familjen, vilka aktiviteter barnen medverkar i eller 

utövar på egen hand samt till vilken del de sedan får användning för dessa förkunskaper när de 

kommer till förskoleklass och skola. I avhandlingen utgår Fast från sju barn som vid studiens 

början är fyra år och som alla ingår i olika kulturella och sociala sammanhang både i hemmen 

och i förskolan. Ett av resultaten av Fast studie är att barn i de yngre åren integrerar med 

skriftspråket på många olika sätt, och långt innan de varit i kontakt med formell undervisning. 

Barnens möte med skriftspråket sker genom familjen, hemmet, förskolan och till stor del genom 

populärkulturella medier.   

 

Elisabeth Björklund, som är verksam lärare och fil. dr i pedagogik, har i sin avhandling Att 

erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i 

förskolan (2008) undersökt hur förskolebarn erövrar litteracitet och hur litteracitet uttrycks 

bland barnen. Hon har även tittat på hur begreppet kan uppfattas i historisk, kulturell och social 

kontext. Hennes studie utgår från barns litteracitet i förskolan, som hon poängterar är ett unikt 

forskningsfält. Ett resultat från studien visar att förskollärarnas kunskaper om barnens 

språkutveckling inte är tillräckligt för att förstå bredden av det litteracitetsbegreppet innefattar. 

Omfattningen kring barnens litteracitet är bred där de själva ideligen verkar i den på ett varierat 

sätt där de bland annat själva deltar, skapar, integrerar, kommunicerar och bidrar i 

litteracitetshändelser och praktiker. Björklund menar därmed att betydelsen av litteracitet bör 

omprövas.  
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Marianne Skoog, fil. dr i pedagogik, har i sin avhandling Skriftspråkande i förskoleklass och 

årskurs 1 (2012) undersökt hur det tidiga skriftspråkslärandet konstrueras i förskoleklass och 

årskurs 1 genom att urskilja vilka literacyhändelser eleverna medverkar i samt vilka 

meningserbjudanden som framträder genom dessa händelser. Ett annat intressse i avhandlingen 

har varit att undersöka huruvida en kontinuitet kan ses mellan förskoleklass och årskurs 1. 

Skoogs resultat visar att det som det läggs mest fokus på i förskoleklass och skolans första år 

är kodningsfärdighetsträning, dvs. ett dekontextualiserat läsande och skrivande. Resultatet visar 

att barnens egna erfarenheter och frågor inte används som innehåll i undervisningen, och inte 

heller som en resurs i klassrummet.  

 

Eftersom Fasts avhandling berör små barns litteracitet och dessutom är den första inom det 

området som genomförts i Sverige anser vi det viktigt att lyfta fram hennes forskning. Dock har 

hennes avhandling utgångspunkt i områden som inte berörs i vår studie. Björklunds avhandling 

behandlar en stor del av det vår studie har som syfte att undersöka - de yngre barnens litteracitet, 

i förskolans kontext. Vi anser att de forskningsresultat som Björklund påvisat med sin 

avhandling är relevanta även för vår studie då hennes forskningsstudie varit en stor 

inspirationskälla och utgångspunkt för oss i vårt arbete.  Skoogs studie är intressant då den berör 

yngre barns litteracitet och deras meningskapande. Det är också intressant att hennes studie 

visat på lärarens betydelse när det kommer till att på ett meningsfullt sätt föra in skriftspråket i 

barnens liv. Då Skoogs studie har utgångspunkt i skolans verksamhet ligger den inte i samma 

intressefält som vår studie. Vårt fokus ligger heller inte i att undersöka barnens erövrande av 

litteracitet och har därmed ett annat syfte än Björklunds och Fasts studier.  

4.2 Förskollärarens roll för barns litteracitet 
 

Björklund (2008) menar att förskolan erbjuder material och vuxenresurser som barnen tar för 

sig av för att skapa nya sätt att agera på i sin litteracitet. Hon menar att pedagoger arbetar 

medvetet med och för in litteracitet i förskolans vardag och hon lyfter därmed pedagogens 

ansvar för barnens litteracitet (Björklund 2008, s.231, 237).  

 

När litteracitet signaleras i miljön och pedagogerna ger sitt tysta godkännande till barnens sätt att 

handla och vara i sitt litteracitetsutövande returneras dessa till pedagogerna, som därigenom 

fortsätter att bemöta, uppmuntra och vidmakthålla barnens uttryck i litteracitetshändelser och 

litteracitetspraktik. De kommunicerar och ställer frågor, skriver texter till barnens bilder och fyller 
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bokkorgen med nya låneböcker. Dessutom genomför pedagogerna samlingar och andra aktiviteter 

med barnen som har klara litteracitetsmotiv, vilket tidigare har belysts i analyserna från sådana 

händelser, bland annat när ordlappar förekommit. Uttryck som ”vad står det på den här lappen” eller 

talet om ”långa och korta ord” i kombination med att ljuda barnens namn ger vid handen att 

pedagogerna verkar ha intentioner att uppmärksamma och planera för litteracitet (Björklund 2008 s. 

231-232). 

 

Björklund menar här att barnen och pedagogerna påverkar varandra i en ömsesidig process i 

förskolans sociala kontext.  

4.3 Talspråksutveckling och litteracitet 
 

En avgörande resurs när barnen ska lära sig skriftspråket är deras talspråksutveckling och 

fonologiska medvetenhet (medvetenhet om det språkliga ljudsystemet) i förskoleåldern (Grøver 

Aukrust 2008). Grøver Aukrust menar därför att det är viktigt att lärare i både förskolan och 

skolan har insikt i förhållandet mellan talspråk och läsförståelse och därmed har kunskaper om 

vilka språkliga färdigheter som utvecklas i barns tidigare åldrar. När det gäller 

talspråksutvecklingen är det främst barnens vokabulär i förskoleåldern som har betydelse för 

senare läsförståelse. Ett bra sätt för pedagoger att stödja barnens ordförrådslärande är att låta 

barnen få möta många och nya ord där orden används i meningsfulla sammanhang. Detta genom 

att sätta in ord som för barnen är nya i en samtalskontext som ger stöd åt förståelsen av ordet 

och i situationer där barnens intresse tas till vara. På så sätt får barnen höra ord i 

samtalskontexter med mycket tolkningsstöd som bidrar till att stödja barns ordförrådslärande. 

Pedagoger kan även främja barnens ordförråd genom att ge dem möjlighet till deltagande i 

kognitivt utvecklande samtal. Barnen kan genom samtalsdeltagande få möjlighet till att lära sig 

förståelsestrategier som de senare har nytta av när de ska närma sig texter och bli goda läsare. 

De får erfarenheter som språkanvändare, att bidra till samtal, kunna lyssna till andra och ta 

hänsyn till att andra lyssnares förståelse. Att som pedagog läsa böcker för barnen bidrar även 

till att barnen får möjlighet att komma i kontakt med nya ord. Om pedagogen under högläsning 

hjälper barn att förstå nya ord genom att prata om dem bidrar de till att på ett mer effektivt sätt 

stödja barnens lärande (Grøver Aukrust 2008, s.85, 87, 92-93, 99-101).  

 

Att som förskollärare ha ett tydligt och genomtänkt syfte, samt ett fungerande upplägg på sina 

aktiviteter är en förutsättning för att barnen ska få ta del av en meningsfull upplevelse och att 

ett meningsskapande ska kunna bli till. En sådan aktivitet, som kan bli helt omkullkastad utan 
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bra planering och upplägg är högläsning med efterföljande samtal. Högläsningstillfällen bör 

infalla där läsningen inte begränsas eller hindras av dagliga rutiner så som raster eller 

lunchuppehåll. Har man ett tydligt syfte och upplägg är möjligheterna till ett meningsfullt och 

intressant samtal kring böcker och texter betydligt större (Skoog 2012, s.206).  

4.4 Flerspråkiga förskolebarns litteracitet 
 

Professorn i tvåspråkighet och svenska som andraspråk, Monica Axelsson har gjort en studie 

vid namn ”Litteracitetsutveckling i Stockholms flerspråkiga förskolor” (2006). Huvudsyftet 

med hennes studie har varit att undersöka hur flerspråkiga barn socialiseras in i litteracitet i 

förskolan. Hennes intresse har även varit att studera de litteracitetshändelser barnen integrerar 

i och hur litteracitet förmedlas vid dessa tillfällen, samt vilken litteracitetspraktik som 

kännetecknar förskolan samt hur de kunskaper barnen bär med sig till förskolan tas emot. 

Studien har sin utgångspunkt i fem förskolor i Stockholms stad där hon på en av förskolorna 

utfört en djupstudie under en längre tid medan hon på de resterande förskolorna genomfört 

kortare studier.  

 

Axelssons studie är den enda som utgår från samma premisser som vi haft intresse att 

undersöka. Det som studerats är just barns littreacitet i förskolan och dessutom med 

utgångspunkt i flerspråkiga barns litteracitet som är ett i det närmaste outforskat område.  

 

Axelssons (2006) studie visar på att det svenska språket utvecklas på ett gynnsamt sätt hos 

barnen men att barnen inte får någon större möjlighet till utvecklande inom modersmålet, vilket 

hon beskriver nedan. 

 
I de besökta förskolorna utvecklas de flerspråkiga barnens svenska språk och svenska litteracitet på 

ett sätt som kommer att gynna deras fortsatta språk och kunskapsutveckling i skolan. Barnens 

modersmål och litteracitetskunskaper på modersmålet används däremot i mycket begränsad 

utsträckning och främst när barnen själva initierar det eller vid några tillfällen när pedagogerna ger 

utrymme för det (Axelsson 2006, s.86). 

 

Axelsson (2006) menar att det är viktigt att barnen får möjlighet till utveckling i både sitt 

modersmål och deras svenska. Detta är även något som fil. dr i litteraturvetenskap Rita 

Hvistendahl (2008, s.131) poängterar. För att barnet ska utveckla goda läsfärdigheter på 

andraspråket har kompetensen i både första- och andraspråket av betydelse. Vidare understryker 

Axelsson (2006) modersmålets vikt för identitetsskapande, kommunikation inom familj och 
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släkt där språket är socialt och emotionellt betingat och behövs alltså även efter svenskan 

utvecklats bra hos barnet och andra i familjen. Att ha en god svenska är också oundviklig för 

framtida framgångar både för barnen och föräldrarna. Axelsson poängterar därför att förskolor 

bör utveckla sitt arbetssätt för att kunna stödja barnen än mer i modersmålet så att både svenskan 

och modersmålet kan fungera som instrument för litteracitet och kunskapsutveckling som skulle 

medföra kontinuitet mellan hemmets, förskolans och skolans litteracitetspraxis (Axelsson 2006, 

s.88). 

 

Resultat från Axelssons (2006) studie visar även, med utgångspunkt från de fem förskolorna i 

hennes studie, att barnboksberättelser är den huvudsakliga litteracitetspraktiken i förskolan och 

den enda textgenren barnen kommer i kontakt med. Böcker på svenska dominerar medan texter 

på barnens modersmål nästan aldrig förekommer. De litteracitetserfarenheter barnen får med 

sig från förskolan inbegriper därmed endast svenska och inte familjens språk. En följd blir att 

barnens litteracitet på modersmålet inte får möjlighet till utveckling inom förskolans ramar. 

Utifrån detta förmedlar förskolan den svenska synen på världen. Axelsson förklarar hur 

barnböcker kan stärka barnens litteracitet:  

 
I de ofta förekommande litteracitetshändelserna kring svenska barnböcker lär sig barnen när, var 

och vad man kan göra med svenska barnbokstexter och västeuropeiska sagor genom samtal, text- 

och bildbearbetning, dramatisering och återberättande [...] Barnen lär sig att delta i en dialog med 

förskolläraren runt boken där barnen inbjuds att kommentera och ställa frågor i samband med 

läsningen. I dessa litteracitetshändelser agerar barnen medberättare samtidigt som de är både 

frågeställare och frågebesvarare. Det ingår i litteracitetspraxisen att utrymme ges för barnens egna 

erfarenheter kopplade till bokberättelsen. De berättelser barnen får ta del av används också som stoff 

för barnens monologiska återberättande och egna berättelser (Axelsson 2006, s.89). 

 

Axelsson poängterar att samtal kring böcker och preläsande är de framträdande aktivititerna 

kopplade till läsandet. Skrivande, förutom att skriva sina egna namn, är sällan förekommande 

och det saknas tydlig skrivvrå med skrivmaterial (Axelsson 2006, s.86-87, 91).  

 

Hvistendahl (2008) betonar att barn från språkliga minoriteter bör ges visuellt och kontextuellt 

stöd genom bland annat drama som genre. Främst bör dramat upplevas och ses men kan även 

läsas. Genom att uppleva dramat på dessa sätt kan barns intresse för litteratur främjas och barns 

förståelse kan underlättas och utvecklas (2008, s.140). 
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5. Metod 

I detta kapitel redogör vi för den kvalitativa metod som undersökningen bygger på. 

Inledningsvis redovisar vi den metod studien utgår ifrån. Därefter följer redogörelse för vårt 

tillvägagångssätt, urval och avgränsningar, analysmetod och till sist etiska överväganden.  

5.1 Val av metod 
 

Vårt val av metod grundar sig på vårt intresse att göra en undersökning nära det fält vi vill 

studera. Studien utgår från kvalitativ metod där vår materialinsamling består av observationer 

och intervjuer. Vår avsikt med metodvalet är att vi vill komma nära de människor och den miljö 

som studien berör, vilket blir möjligt genom ett kvalitativt tillvägagångssätt (Ahrne & Svensson 

2011, s.11,17). Syften med studien är att undersöka de litteracitetspraktiker som finns i 

förskolans vardag och för att få svar på våra frågeställningar behöver vi vara närvarande samt 

få insikt i den verksamhet vi vill undersöka, något som Dalen (2007, s.11) poängterar är ett 

huvudsakligt mål för kvalitativ forskning. Därmed anser vi att den kvalitativa metoden är den 

som är mest lämplig för vår studie. Hade vi istället valt att använda oss av kvantitativ metod 

hade vi fått ett annat material att arbeta med, och därmed ett annat resultat. Vi hade kunnat 

studera hur länge, hur mycket eller hur ofta ett visst fenomen förekommer och fått möjlighet 

till en större empirisk insamling samt en mer generell bild av hur ett visst fenomen förekommer 

(Ahrne & Svensson 2011, s 11-17). Dock hade vi då missat en stor del av syftet med vår studie, 

vilket är att se vilka litteracitetspraktiker som initieras av förskollärare. 

5.1.1 Intervjuer 
 

Intervjuer hör till den mest förekommande metod när det kommer till forskningarbeten inom 

den kvalitativa inriktingen (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2011, s. 36) och är vårt främsta sätt 

att samla in vårt empiriska material. Genom intervjuer får vi ta del av hur förskolläraren tänker 

kring, samt hur de anser sig arbeta med barns litteracitetsutveckling. Vi har i vår studie valt att 

använda oss av semistrukturerad intervju, som Dalen (2007, s. 31-33) beskriver som en 

intervjuform där forskaren i förväg väljer ut ett antal frågor och teman som sedan ligger i fokus 

under intervjun. Detta är för vår del att föredra då vi har som mål att få svar på de 

frågeställningar studien grundar sig på, och det skulle bli svårare att belysa dessa med till 

exempel en öppen intervju, där informanten får berätta mer fritt utan någon utarbetad struktur 

på frågor (ibid.). 
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Vi har valt att använda oss av en intervjuguide som stöd vid utförandet av våra intervjuer (se 

bilaga). Dalen (2007) poängterar vikten av att ha en väl utarbetad intervjuguide när man 

använder sig av intervju som metod, och då speciellt om man valt semistrukturerad intervju. 

Med hjälp av intervjuguiden kan man under intervjun se till att man täcker in de mest centrala 

teman och frågor man har i studien, vilket gör att man har större chans till att få ett mer utförligt 

och ändamålsenligt empiriskt material (Dalen 2007, s. 31-33). 

5.1.2 Observationer    
    
Som ett komplement till våra intervjuer har vi valt att genomföra observationer under två 

tillfällen på varje förskola. Genom att observera det fält vi är intresserade av, i detta fall 

förskollärarna, personalen samt barngruppen, kan vi skapa oss en uppfattning kring en mängd 

olika företeelser såsom olika ageranden, interaktion, språk, traditioner, vardagliga praktiker, 

strategier och olika problemlösningar. Lalander (2011, s. 84) menar att det är just detta som är 

typiskt för etnografiska studier, och med hjälp av öppna bakgrundsfrågor kan man studera sitt 

fält och upptäcka det som är av intresse för studien. Då vi genomför observationer under 

förskolans vardagliga verksamhet, kan man utifrån Lalanders definitioner säga att vi gör en 

öppen deltagande observation. Det innebär att forskaren i förväg har informerat om studien 

samt dess syfte, samt att man som observatör är med och är delaktig i det som sker på det fält 

man studerar (Lalander 2011, s.88-90).  

5.2 Tillvägagångssätt 
 

Tillvägagångssättet är det samma i de båda fallstudierna. För att samla in vårt empiriska 

material till studien började vi med att ta kontakt med förskolor från två skilda språkmiljöer. 

Då vi har dessa två språkmiljöer som utgångspunkt sökte vi upp möjliga förskolor i två olika 

områden som vi ansåg matchade våra förväntningar utifrån studiens syfte. Vi började med att 

mejla ett antal förskolor och då tiden gick utan några svar valde vi att mejla fler förskolor 

allteftersom tills vi en dag fick ett svar från respektive område. Strax därpå inkom fler svar och 

vi valde då att besöka de två första förskolorna som mejlat inom respektive område. Förskolorna 

kontaktades därefter per telefon och informationsbrev till föräldrar och personal sändes till de 

aktuella förskolorna. Då vi i detta skede ansåg oss ha lite tidsbrist hade vi som önskemål att få 

besöka förskolorna snarast möjligt, vilket löste sig bra med samtliga och vi genomförde besöken 

under fyra dagar under en vecka.  
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Vi tillbringade två dagar på vardera förskola där vi gjorde observationer och utförde två 

intervjuer, vilket sammanlagt inbringade åtta observationdagar samt åtta intervjuer. 

Observationerna utfördes i förskolans ordinarie verksamhet under förmiddagstid och fram till 

lunch och därefter skedde intervjuerna. Under observationerna valde vi att ha med 

anteckningsblock och föra fältanteckningar i den mån det var möjligt. Vi följde ett 

observationschema som vi förberett gemensamt (se bilaga). Intervjuerna spelades in med hjälp 

av recorder och vi utgick från vår gemensamma intervjuguide, men även vissa frågor utöver 

dessa togs upp angående förskolornas verksamhet. Vi hade även i förväg skrivit en kort 

beskrivning av litteracitesbegreppet utifall någon av de intervjuade förskollärarna inte var insatt 

i begreppet. De inspelade intervjuerna transkiberades sedan och fältanteckningarna skrevs rent. 

5.3 Urval och avgränsningar 
 

I vår studie har vissa urval och avgränsningar gjorts för att genomförandet skulle vara möjligt 

med tanke på den omfattning och den tidsperiod studien skulle rymmas i. För att urvalet ska 

vara korrekt ska de urval man gjort redovisas. Ytterligare information ska inte kunna ändra 

helhetsbilden och ingen relevant fakta utifrån det perspektiv studien utgår ifrån ska undanhållas 

(Thurén 2005, s. 89). Utgångspunkten för oss i vår studie har därmed varit att behandla all den 

information vi tillhandahållit för att ge en sådan korrekt bild som möjligt av det 

område/fenomen vi undersökt. Nedan följer därmed en redogörelse för de urval och 

avgränsningar som är tillämpade i vår studie. 

 

Intresset för vår studie har varit att undersöka och jämföra hur förskollärare på flerspråkiga 

respektive enspråkiga förskolor arbetar för att stödja barns litteracitetutveckling. Vi valde att 

avgränsa vår undersökning till fyra förskolor, två flerspråkiga förskolor i storstadsmiljö och två 

enspråkiga förskolor i landsortsmiljö. Genom att undersöka dessa två skilda språkmiljöer får vi 

en jämförande studie som kan visa på eventuella likheter och skillnader vad gäller arbetssätten 

på de fyra förskolorna. Då vårt syfte är att studera lärarinitierade litteracitets- händelser och 

praktiker i förskolans verksamhet har vi valt att inte specificera oss för barn vid en viss ålder 

utan väljer att utgå från barn i åldrarna 1- 5 år.  

Som vi tidigare redogjort för utgår vi i vår studie från kvalitativ metod för insamlandet av vårt 

empiriska data. Materialinsamlingen sker genom intervjuer av åtta förskollärare på fyra olika 

förskolor, fördelat på två intervjuer per förskola. På de två enspråkiga förskolorna, likasom de 
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två flerspråkiga intervjuar vi därmed fyra förskollärare. Observationerna är även de fördelade 

på två tillfällen per förskola, åtta observationstillfällen totalt. Genom att intervjua och observera 

åtta förskollärare på fyra olika förskolor anser vi att vi kan få en bredare uppfattning om det 

område vi studerar i vår undersökning. Vi vill poängtera att studien bör ses som exempel på hur 

förskollärare stödjer barnens litteracitet på bästa sätt utifrån dessa fyra förskolor men kan inte 

ge större generell bild av forskningsområdet. Då krävs en större och mer omfattande studie. 

 

I vår studie, som är en jämförelse mellan enspråkiga och flerspråkiga förskolor ligger 

utgångspunkten i två skilda perspektiv, enspråkighet samt flerspråkighet men där intresset är 

detsamma – att utgå från förskollärarens perspektiv. För denna studie menat de litteracitets-

händelser som är initierande av förskollärarna. Thurén (2005, s.88) understryker att fakta endast 

är relevant i relation till de perspektiv de är insatta i och att relevansen bedöms efter 

perspektivet. Trots att ett fenomen framställs utifrån olika perspektiv, med förutsättning att 

faktan är riktig är dessa framställningar korrekta. Mottagaren får en mer allsidig och fylligare 

bild än om utgångspunkten endast var ett perspektiv. Vi vill därmed hävda att vår studie som 

framhåller olika perspektiv kan ge läsaren en bredare bild för det fenomen vi undersöker. 

Løkensgard Hoel (2010, s.75) kopplar ihop perspektivismen med begreppet tolkningsposition 

och poängterar att varje individ tolkar eller konstruerar ett fenomen utifrån sig själva, sin egen 

tolkningsposition. Denna tolkningsposition bygger på bland annat erfarenheter, normer, sociala 

strukturer samt kulturella- och historiska situationer. 

 

Som ovan påvisats ligger intresset i denna studie i att studera vilka litteracitetshändelser som 

förskollärare initierar till barnen. Vi väljer i och med detta att inte beröra barnens perspektiv, 

det vill säga hur barnen erövrar eller initierar litteracitet själva.  

5.4 Analysmetod 
 

Det empiriska material studien bygger på består av olika observerade och beskrivna 

litteraciteshändelser. I vårt urskiljande av litteracitetshändelser har vi utgått från händelser 

kopplat till någon form av text. Det betyder att vi därför valt att inte ta med vissa återkommande 

händelser, exempelvis sång och musik då vi under våra fältstudier inte kunnat se någon 

koppling mellan sång, musik och text, dvs. texten har inte varit synlig i händelsen. Vårt 

empiriska material bygger på litteracitetshändelser som förskollärarna initierar. Att 
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förskolläraren initierar en litteracitetshändelse innebär att denne inleder, tar initiativ till en 

aktivitet med koppling till text i någon form. 

  

Återkommande litteracitetshändelser har vi valt att benämna som litteracitetspraktiker. För att 

en litteraciteshändelse i vår studie ska kunna tolkas som en litteracitetspraktik måste händelsen 

förekommit flera gånger under våra fältstudier, alternativt att det i intervjuerna framkommit att 

förskollärarna arbetar aktivt med dessa. Detta har resulterat i att vi valt att inte ta med vissa 

litteracitetshändelser då vi utifrån vårt material inte kunnat tolka dessa som praktiker.  

 

Litteracitetspraktikerna har vi sedan valt att dela in i tre olika huvudkategorier utifrån vilken 

textteknik praktiken utgår från, vilket är tryckt, handskriven och digital text. Därefter har en 

indelning skett utefter textens roll i praktiken. I litteracitetspraktiken kan texten vara central och 

det som barn och förskollärare samlas kring. Texten kan i andra fall enbart vara som stöd och 

ha en mindre central roll. Då litteracitetspraktikerna skiljer sig åt mellan de enspråkiga och 

flerspråkiga förskolorna har vi valt att ha en separat indelning av litteracitetspraktikerna. De 

enspråkiga förskolornas praktiker har delats in i tryckt text och digital text, där tryckt text sedan 

kategoriserats utifrån två olika textformat. Dessa två format är tryckt text i form av barnbok och 

tryckt text i form av planscher och tavlor. De flerspråkiga förskolornas litteracitetspraktiker har 

delats in i tryck text och handskriven text, där tryckt text, i likhet med de enspråkiga förskolorna, 

kategoriserats utifrån de två textformaten tryckt text i form av barnbok och tryckt text i form av 

plansch och tavla.   

5.5 Etiska överväganden 
 

Vid kvalitativ forskning, när man studerar olika grupper i samhället som till exempel förskolan 

som institution, måste man som forskare följa vissa forskningsetiska principer. Dessa principer 

bygger på att forskningen ska utföras på ett sätt som respekterar människans värde och de 

mänskliga rättigheterna (Svensson & Ahrne 2011, s.30-31). Den första principen handlar om 

informerat samtycke vilket innebär att forskaren ska informera de personer som studeras om 

studiens innehåll. Den som studeras har rätt att själv bestämma hur han eller hon ska medverkar 

och på vilka villkor. Den andra och tredje principen berör konfidentialitet och nyttjandekrav 

vilket innebär att insamlat material om enskilda individer, exempelvis personuppgifter måste 

hanteras på ett sådant sätt att personerna i fråga inte kan identifieras eller ta skada. Den fjärde 

principen handlar om krav på skydd för barn. Det handlar om forskning som berör barn under 
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arton år. I detta fall måste vårdnadshavare få information om studien och ge sitt godkännande 

för att barnens ska få medverka (Svensson & Ahrne 2011,s. 31, Dalen 2007, s. 20-24).   

 

För att följa dessa forskningsetiska principer började vi med att mejla ut information i form av 

informationsbrev till förskolorna om vår studie. Vi skickade ut två informationsbrev vardera 

till alla berörda förskolor, ett till förskollärare samt personal och ett till vårdnadshavare. Då alla 

tillfrågade förskollärare ville medverka gick vi igenom deras rättigheter muntligt innan 

genomförandet av intervjun. De fick även ge sitt godkännande för inspelning av intervjun. Då 

vi i huvudsak studerade förskollärarna och inte enskilda barn valde vi att inte kräva 

samtyckeskrav per brev från föräldrar utan enbart informera om vår studie samt ge dem 

möjlighet att ha invändningar mot vårt deltagande i verksamheten. 
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6. Introduktion till fallstudierna  

I följande två kapitel, fallstudie I och fallstudie II, presenteras det empiriska material som 

tillhandahållits genom de observationer och intervjuer som skett under studiens gång. Utifrån 

observationerna har vi kunnat se litteracitetspraktiker som framträder i förskolorna. 

Intervjuerna har legat till grund för att få inblick i hur förskollärarna tänker kring de 

litteracitetspraktiker som framträtt och deras syn på barns litteracitet.  

 

Resultatet visar de litteracitetshändelser kopplade till barns läs- och skrivutveckling som 

vardagligen återkommer i förskolans verksamhet, det vill säga de litteracitetshändelser och 

praktiker som initieras av förskollärarna. Analysen är uppdelad i de enspråkiga respektive 

flerspråkiga förskolorna där de litteracitetpraktiker som blev tydliga i förskolans vardag 

innefattas i de båda kapitlen. Studien har haft utgångspunkt i fyra förskolor, två enspråkiga och 

två flerspråkiga. Dock har resultatet av de båda enspråkiga respektive flerspråkiga förskolorna 

slagits samman i följande kapitel då arbetssätten var av liknande art där ingen markant skillnad 

kunde skönjas.  

 

I följande resultatredovisning kommer varje litteracitetspraktik ha koppling till någon form av 

fysiskt redskap, det vill säga en artefakt som har en central roll i praktiken. Säljö (2000) 

förklarar att i varje kultur ingår artefakter, alltså de fysiska redskap som fyller vår vardag. Vi 

människor använder oss av artefakter och intellektuella redskap för att hantera situationer och 

därmed samspelar vi med dessa. Vi kan genom dem behärska sociala praktiker och lösa 

problem. Detta visar på ett av det framträdande dragen i den sociokulturella utvecklingen (Säljö 

2000, s.29, 76). Björklund (2008) poängterar artefaktens roll, kopplat till barns litteracitet: 

”Artefakter eller föremål i form av fysiska objekt blir viktiga när barns litteracitet skall 

undersökas liksom språk som följer handlingen i interaktioner med andra” (Björklund 2008, 

s.36).  

 

Alla namn på förskolor och förskollärare som följer under följande två kapitel är fiktiva.  
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7. Fallstudie I- Enspra kiga fo rskolor 

 

De två förskolor som nedan presenteras är belägna i en landsortskommun med cirka 15 000 

invånare. Förskolorna är placerade i kommunens centralort med närhet till både centrum, 

skolor, natur och många idrottsanläggningar. Härmed kommer förskolorna kallas för Arktis och 

Antilopen.  

7.1 Förskolan Arktis 
 

Förskolan Arktis är en privat förskola som startade sin verksamhet för snart sex år sedan, och 

med sin närhet till natur och idrottsanläggningar erbjuds barnen en aktiv och varierad vardag. 

Förskolan har sammanlagt 25 stycken barn vilka är uppdelade på två avdelningar, varav den 

lilla avdelningen har åtta barn i en ålder av 1,5-2 år och den stora avdelningen har 17 barn i 

åldern 3-5 år. På denna förskola är det endast ett barn som är tvåspråkig (svenska och engelska) 

och några barn som har flerspråkiga föräldrar men där svenskan är det språk de talar 

vardagligen. Nedan presenteras de förskollärare som intervjuades. 

 

Jonna är utbildad förskollärare och tog sin examen för 4,5 år sedan. Efter studierna valde hon 

att söka sig utomlands för att sedan, för 1,5 år sedan börja på förskolan Arktis. Jonna arbetar på 

stora avdelningen för barn mellan 3-5 år.     

 

Cissi är förskolechef på Arktis, men arbetar även ute i barngrupp som förskollärare på den lilla 

avdelningen. Cissi har varit med sen uppstartandet av denna förskola, men har arbetat som 

förskollärare i snart 20 år. Hon har, innan hon började som förskolechef på Arktis arbetat i 

Stockholm och har erfarenhet även från flerspråkiga förskolor. 

 

7.1.1 Miljön på förskolan 
 

Lokalerna där Arktis håller till är från början inte byggda som en förskola, och mycket tid har 

lagts ner på att inreda och planera för att skapa en inspirerande och lärorik miljö för barnen. På 

stora avdelningen finns det två ”läshörnor” som är inredda för att skapa lugn och en mysig 

stämning där man kan sitta och läsa och bläddra i böcker. De har en ”pysselavdelning” där 

barnen själva kan starta olika projekt då de har tillgång till olika färger, papper och material. På 
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väggarna sitter det många olika planscher, alfabetet, barnens målningar, födelsedagsballonger 

och annat pyssel. Varje barn och personal har en egen låda som är märkta med deras namn, 

liksom deras plats för ytterkläder. När barnen ska äta lunch har de alla en egen namncirkel på 

deras plats, med ett kort på ena sidan och namnet på andra sidan. I delen där de stora barnen 

brukar samlas finns en smartboard och i ett hörn står en stationär dator.  

7.2 Förskolan Antilopen 
 

Förskolan Antilopen ligger i samma kommun, endast ett stenkast bort från förskolan Arktis som 

beskrevs ovan. Förskolan startade 1992 och för sju år sedan skedde en flytt till dagens 

verksamhetslokal. Denna förskola drivs som ett föräldrarkoperativ och har 20 barn i åldrarna 

1,5 till 5 år. Det finns ingen åldersindelning i form av avdelningar, men vid vissa aktiviteter 

delas barnen upp i små, mellan och äldre där personalen har ansvar för varsin grupp. Personalen 

på denna förskola är en förskolechef/förskollärare, en förskollärare, två barnskötare, en 

kokerska och en extra resurs. Förskolan brinner mycket för miljö och hållbarhet, vilket visar 

sig i både deras fina växthus och odlingar runt förskolan samt den ekologiska maten som 

kokerskan tillagar i deras egna kök.  

 

På denna förskola har alla barnen svenska som modersmål, ett fåtal barn har en förälder med 

annat modersmål än svenska. Detta är dock inget som avspeglar sig i verksamheten. Nedan 

presenteras de förskollärare som intervjuades. 

 

Anders är utbildad förskollärare men arbetar på förskolan Antilopen som förskolechef samt ute 

i barngruppen. Anders har sedan han tog sin examen för 18 år sedan arbetat på samma förskola 

och har, vilket han påpekar under intervjun ingen erfarenhet av flerspråkiga förskolor, familjer 

eller barn. När Anders arbetar ute i barngruppen är han med de yngsta barnen på förskolan.  

 

Katja är utbildad förskollärare och lärare för de yngre åldrarna, och arbetar som förskollärare 

på förskolan Antilopen sedan ett år tillbaka. I barngruppen arbetar hon mycket med de äldsta 

barnen, men då förskolan är åldersblandad kommer hon i kontakt med alla åldrar på barn. Katja 

har tidigare arbetat som förskollärare på bland annat föräldrakoperativ i Stockholm, och har 

erfarenhet från arbete med flerspråkiga barn. 
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7.2.1 Miljön på förskolan 
 

När man kommer in genom ytterdörren till Antilopen kommer man först till skohallen där alla 

barn har en plats för stövlar och en för skor vilka är utmärkta med barnens namn. Sedan kommer 

man in i stora hallen där alla barn har sina ytterkläder och dessa är också utmärkta med barnens 

namn. På sina platser har barnen även en tavla om ”Vem är jag?” där det står barnets namn, 

födelsedag, bostad och mamma, pappa och syskons namn. Antilopen är sedan indelat i ett flertal 

olika små rum. Det finns två läsrum som är inredda för att man ska kunna ha mysiga och lugna 

lässtunder samt en koja där barnen gärna sitter och läser. Det finns även ett målarrum för 

flytande målarfärger och annat pyssel samt ett till pysselrum med tillgång till pennor och 

papper. Ute i hallen sitter det ett alfabet gjort av träpinnar som tidigare barn på förskolan gjort 

och i pysselrummet sitter ett alfabet med bilder för varje bokstav samt bokstaven på 

teckenspråk. Till samlingen har alla barn egna prickar utsatta på golvet att sitta på vilka är 

utmärkta med deras namn och bild. 

 

På dessa två enspråkiga förskolorna var det ingen av de intervjuade förskollärarna som kunde 

definiera vad litteracitet var för något. De fick därför ta del av en skriftlig förklaring kring 

begreppets innebörd i början av intervjun, vilket hade förberetts innan. 

7.3 Litteracitetspraktiker   
 

Här nedan följer en redovisning av de litteracitetspraktiker som framträdde i de två förskolornas 

verksamhet. 

7.3.1 Högläsande och berättande litteracitetspraktiker 
 

När det kommer till läsande och berättande litteracitespraktiker i förskolorna kan man se vissa 

normer som uppträder kring de olika praktikerna. Gemensamt för de läsande och berättande 

praktikerna är att boken är artefakten och den som utgör grunden i de olika praktikerna. Boken 

har en mycket central roll och är den som alla samlas runt. Normer som tydliggörs vid 

högläsning är att en grupp barn sitter samlade runt förskolläraren och att alla barn får möjlighet 

att titta på bilderna medan förskolläraren läser. Bilderna visas en gång extra innan sida vänds 

om något barn har invändningar.  Böcker som är aktuella i denna typ av praktik är skönlitterära 

eller bilderböcker. Faktabaserade böcker förekommer mer sällan. 
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Vid högläsning är det förskolläraren intar rollen som läsare och barnen är de som lyssnar. I 

praktiker som involverar samtal kring boken intar barnen en annan roll, då de är mer deltagande 

och aktiv då de samtalar om bokens innehåll utifrån sina egna erfarenheter. Förskollärarens roll 

blir i denna praktik, förutom att vara den som läser även att vara samtalsledare. 

7.3.1.1 Högläsa böcker 
 

Högläsning och andra typer av aktiviteter kring böcker har en stor roll på båda förskolorna och 

det läggs ner planerad tid varje dag i verksamheterna på just högläsa böcker. Något som 

förekommer på båda förskolorna och som förskollärarna initierar är högläsning efter lunchen, 

eller ”läsvila” som det även kallas för på dessa förskolor. Rutinerna kring ”läsvilan” är i stort 

sett desamma på båda förskolorna, vilket innebär att barnen efter lunch samlas i grupper för att 

lyssna på en förskollärare som högläser för dem. Nedan följer två exempel på 

högläsningssituationer. 

 

Exempel 1: Observation av högläsning                       

Efter luchen går alla barn på toaletten eller byter blöja, och efter det samlas alla barn i något av de 

små enskilda rummen. Rummet där tvååringarna har sin läsvila är inrett med en soffliknande möbel 

som sträcker sig utmed tre av väggarna. Det finns madrasser, kuddar och olika filtar att mysa ner sig 

i under tiden man lyssnar på sagor. Förskolläraren Stina slår sig ned på golvet och sitter lutad med 

ryggen mot soffan, några barn halvligger bakom henne i soffan och kikar fram över hennes axel och 

några barn sitter på sidan av henne. Ett barn får chansen att sitta i hennes knä. Ljuset är dämpat och 

man drar igen dörren. Stina börjar läsa en av böckerna som ett av barnen önskat. Under tiden hon 

läser kan de titta på bilderna och följa med i boken, alla lyssnar uppmärksamt. När den första boken 

är klar tar ett annat barn plats i hennes famn och hon börjar läsa en ny bok. När boken är slut slår 

hon ihop den. De som vill titta närmare på boken och dess bilder får göra det, de andra går antingen 

iväg på nya aktiviteter eller sover på madrasserna ett tag (Fältanteckningar 131017). 

 

Denna högläsningssituaion omgavs av lugn och harmoni. Alla tillfällen såg dock inte ut på detta 

vis och här nedan följer ett exempel på en annan situation kring högläsningen. 

 

Exempel 2: Observation av högläsning 

I rummet där de äldre barnen ska ha högläsning är det ganska stimmigt. En i personalen, Anna sitter 

i soffan med några barn på sidan av sig medans några sitter uppe på ryggstödet. Anna har börjat läsa 

en bok, och av att döma av situationen är det i stort sett bara ett barn som lyssnar, det barn som sitter 

närmast, då de andra är upptagna av kuddar och andra böcker de tagit med sig till lässtunden. Ett 

barn kommer insläntrandes ett tag efter, och Anna ber mig att hjälpa barnet att välja en bok. Anna 

fortsätter att läsa i sin bok och barnet hoppar upp på ryggstödet av soffan till de andra barnen. Efter 
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ett tag ska de byta bok, och alla barnen är bestämda med att de vill att de ska läsa just deras. Det blir 

en kapitelbok som väljs som de redan läst lite ur, och nu läser de ännu ett kapitel. Efteråt försvinner 

barnen åt varsitt håll och Anna påpekar att det var lite stökigt på dagens läsvila (Fältanteckningar 

131018). 

 

Alla förskollärare anser att just högläsning och läsning är en av de viktigaste delarna när det 

kommer till barnens möte med skiftspråket och något som bör ingå i verkamheten varje dag, 

vilket Cissi även poängterar i intervjun: ”Men det är inte såhär, att nu har vi en stunds språk- 

och läsinlärning utan det ingår ju i vardagen hela tiden, läsning av böcker till exempel.”  

 

Urvalet av böcker för högläsningen står både barn och förskollärare för och skriftar efter 

aktuella ämnen för stunden eller helt enkelt barnens intressen. På Arktis stora avdelning får 

barnen ta del av högläsning varannan dag då de skiftar mellan avslappnande massage och 

högläsning, medan Antilopens barn har högläsning varje dag. Cissi berättar att på Arktis lilla 

avdelning förekommer däremot ingen ”läsvila” då de yngre barnen sover eller går hem efter 

lunch. De vill dock att även de yngre barnen ska ta del av läsning så de har förlagt lässtunden 

direkt efter lunch medan alla sitter kvar vid bordet, och det är personalen som medvetet väljer 

ut vilken bok som ska läsas. Cissi poängterar att hon till de yngsta barnen gärna väljer böcker 

med rim och ramsor och som handlar om bokstäver för att de även ska få ta del av detta i visuell 

form. 

 

7.3.1.2 Samtala kring böcker 
 

Vissa högläsningstillfällen består enbart av att förskolläraren läser ur en eller flera böcker och 

barnen intar en roll som enbart lyssnare. Det finns dock tillfällen då det även samtalas kring 

böckerna, händelserna eller bilderna i boken. Ett sådant exempel följer nedan. 

 

Exempel 3: Observation av högläsning och samtal kring boken  

Barnen sitter samlade runt förskolläraren Jonna som läser en bok om en baby som är rädd. Boken 

består av till största delen enbart bilder. Under tiden som Jonna läser frågar hon barnen hur de tror 

att babyn känner sig, och de svarar utifrån vad de ser på bilderna. Det nämns många olika typer av 

känslor allt eftersom babyn situation ändras på bilderna. När boken är slut frågar Jonna om det är 

någon av barnen som blivit rädd eller har känt sig rädd och i vilken situation. Några av barnen 

beskriver situationer där de antingen blivit skrämda eller vaknat på natten och varit rädda 

(Fältanteckningar 131015). 
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Enligt förskollärarna är boksamtal eller samtal kring böcker något som inte rutinmässigt 

förekommer i någon av förskolornas verksamhet. Under fältstudierna kunde dock vissa kortare 

samtal eller dialoger ses kring böckerna och dess innehåll. Det arbete eller den aktivitet som de 

intervjuade förskollärarna ansåg ha anknytning till boksamtal eller samtal kring böcker var när 

de utifrån olika pedagogiska material (t.ex. Tio små kompisböcker) högläste en bok med ett 

tema, exempelvis kamratskap och sedan samtalade och diskuterade ämnet i barngruppen. Enligt 

förskollärarna har barnen även visat intresse för att veta namnen på författare och jämföra dessa 

med tidigare böcker som de läst på förskolan eller hemma. 

 

7.3.2 Textbaserade litteracitetspraktiker 
 

I litteracitespraktiker som rör texter är det den tryckta texten i olika format som utgör artefakten. 

Kring denna praktik förekommer flera olika typer av normer beroende på aktivitet och händelse. 

I samtliga praktiker förekommer tryckt text i olika format. Vid rim och ramsor är artefakten i 

form av tryckt text på planscher eller tavlor och vid ordkort i form av exempelvis barnets namn 

på ett laminerat kort. Vid gestaltning är artefakten boken, men boken är i denna praktik inte 

central som vid exempelvis högläsning, utan boken fungerar understödjande till de händelser 

som barnen spelar upp i gestaltningen. I praktikerna gällande rim och ramsor och gestaltning 

kan därmed artefakten ses som mindre central, medan den vid ordkorten har en mer 

framträdande roll. 

7.3.2.1 Rim och ramsor 
 

Att rim och ramsor har en viktig roll i båda förskolornas vardag har blivit tydligt genom 

observationer av skriftspråksmiljön samt genom de språklekar som förekom i verksamheterna. 

 

Exempel 4: Observation av dialog mellan barn och förskollärare 

När barnen satt samlade runt bordet efter att ha ätit lunch tar förskolläraren Jonna, som sitter med 

barnen ner en av de tavlor som står på tavelhyllan på kortänden av bordet och ett av barnen (5-årig 

pojke) vid bordet blir genast uppmärksam på detta. Han vill höra en av ramsorna, en speciell. Jonna 

börjar läsa en av ramsorna, men blir avbruten av pojken som påpekar att det inte var den ramsan han 

menade. På tavlan finns tre korta ramsor med, och han visar på tavlan vilken ramsa han menar och 

Jonna kan nu läsa ramsan utan att bli avbruten. Hon fortsätter att läsa de andra ramsorna som är med 

på tavlan, och alla barnen lyssnar men ingen läser med i ramsorna (Fältanteckningar 131015). 
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Att rim och ramsor är ett bra sätt att utforska språket på, samt ett lekfullt och utmanande möte 

med språk, ordföljder och meningbyggnader var flera av förskollärarna eniga om. Att arbetet 

kring rim och ramsor med barnen senare kan påverka deras möjlighet till att kunna lära sig läsa 

och skriva på ett enkelt sätt var något som förskolläraren Cissi, på förskolan Arktis ville 

framhålla: 

 

Exempel 5: Ur intervju med Cissi.  

Jag tror också att för att kunna skapa ord så småningom, så behöver man ha rim och ramsor ständiga. 

Att man kan rimma, att det klickar och det blir också lättare med mycket prat, sång, musik och rytm. 

Jag tror också det påverkar sättet att sen kunna lära sig läsa och skriva.  

 

Rim och ramsor är även något som berörs i den klassiska språkutvecklande Bornholms-

modellen, något som Anders på förkskolan Antilopen berättar att han arbetet med under många 

år. Även i dagens verksamhet på förskolan kommer vissa delar av Bornholmsmodellen in, även 

om de inte längre arbetar efter den systematiskt.  Han väljer att arbetar med vissa utvalda delar 

som barnen gillar, och då är det i synnerhet de första delarna i modellen som berör rim och 

ramsor. 

 

7.3.2.2 Arbeta med ordkort 
 
Något som de båda förskolorna introducerar tidigt för barnen är ordkort, och då i syftet att de 

ska lära känna igen sitt egna namn. De möter dessa ordkort på många ställen i vardagens 

verksamhet både i miljön och i pedagogiska aktiviteter. Att ordkort är en stor del i barnens möte 

med text var något som framgick under fältstudierna kring skriftspråksmiljön i förskolorna. 

 

Exempel 6: Observation av skriftspråksmiljön 

Under fältstudier uppmärksammades hur många gånger barnen möter just dessa ordkort, korten med 

deras namn på. Det börjar direkt när de kommer på morgonen och ska ställa stövlar och skor på sin 

rätta plats, och när de sedan hänger av sig jackan finns oftast en eller fler namnlappar på deras plats. 

Sedan kommer samlingen med bestämda platser på golvet med namn, lådor med namn där de lägger 

saker de målat eller gjort och namnkort på sin plats vid matbordet.  För de små barnen förekommer 

namnkort som aktivitet vid samlingen och de används som hjälpmedel för att pricka av vilka barn 

som är i förskolan idag. Ordkort sitter även uppe på exempelvis dörren och då med ordet ”dörr” på 

kortet (Fältanteckningar 131017). 
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Att arbeta med ordkort och då just barnens namn, är en aktivitet som förskollärarna på båda 

förskolorna anser är grundläggande och något av det första som de yngsta barnen lär sig när de 

kommer till förskolan, och det sker ofta under samlingen. Barnens namnkort fungerar som en 

hjälpmedel för att kolla om alla barn är där, och de går igenom dem varje dag. Cissi som arbetar 

med de yngsta barnen på Arktis använder sig av namnkort vid samlingen, och detta beskriver 

hon nedan: 

 

Exempel 7: Ur intervju med Cissi 

... och sen får de titta på sina namnkort, ordbilden. Såhär i början när de är nya så brukar jag ta upp 

till exempel Saras kort och så brukar jag säga; ”Titta vad står det här?” och så visar jag det mot Sara 

för då säger de ju oftast sitt egna namn. Så småningom blir det då rutin på det och så tillslut behöver 

jag inte ta det mot Sara utan jag kan säga; ”Godmorgon, vad står det här?” och visa alla och då ser 

barnet det. Men det gäller att ha lite tålamod.  

 

Även Anders på Antilopen arbetar med hjälp av namnkort. Han beskriver: 

 

Exempel 8: Ur intervju med Anders 

Det är det första, att lära känna sitt egna namn. De har sina namnlappar, jag håller upp dem och de 

får se om de känner igen dem och så får de sätta upp den på sitt foto. Sen gör vi något annat en stund 

och sen så får de gå och hämta sin lapp som sitter på väggen där då och ta ner den och lägga tillbaks 

den. Det är väl det första som man gör mot de minsta, det brukar jag alltid börja med de här minsta 

barnen som börjar... och det går ganska fort att lära dem att känna igen sitt namn. Det blir en ordbild 

mer än bokstäver. 

 

7.3.2.3 Gestalta sagor 
 

Gestaltning genom rollspel av klassiska sagor är något som förskollärarna på de båda 

enspråkiga förskolorna gärna initierar. Jonna berättar att de sedan tidigare arbetat med sagan 

Bergakungens sal, och på barnens beodran har de återigen tagit upp den i verksamheten. Då de 

förekommande år haft denna saga som tema vid ett temaarbete kring litteratur har barnen 

tidigare fått sy trolldräkter och gjort en grotta för att sedan kunna gestalta sagans huvudperson 

Per och hans möte med trollen.   

 

Exempel 9: Observation på en gestaltning av sagan Bergakungens sal 

I slutet av musiktimmen frågar en av förskolärarna om barnen har lust att spela sagan om Per en 

gång då det är ett litet tag kvar till lunch. Alla barnen börjar genast leta efter sina trolldräkter som 

finns upphängda på krokar utefter en av väggarna. Det tar ett tag att få på alla, några har börjat växa 
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ur sina dräckter och någon hittar inte sin egna. Förskollärarna tar på sig sina dräkter och under tiden 

bestäms vilka som ska vara små troll, stora troll och vem som ska få spela huvudpersonen Per. 

Trollgrottan dras fram mitt på golvet och barnen delar in sig i två olika grupper, en på varje sida av 

rummet. En av lärarna börjar läsa sagan ur boken och dramat har börjat. Läraren läser, barnen spelar 

upp händelserna och sedan ackompanjeras dramat av den tillhörande musiken från Bergakungens 

sal. När berättelsen är slut och musiken har tystnat står barnen en kort stund och tänker, sedan 

kommer det... ”En gång till! En gång till!” Huvudrollsinnehavaren byts ut, dräkter byts och sen 

börjar de om igen från början (Fältanteckningar 131016). 

 

Precis som förskollärarna nämnt tidigare under intervjuerna är detta mycket populärt hos barnen 

och de visar stort intresse för gestaltning och rollspel, och att de vill göra denna typ av aktivitet 

ofta. Jonna nämner att de även har iscensatt andra sagor, exempelvis Bockarna Bruse, och att 

det brukar vara en återkommande aktivitet när de är ute där de har tillgång till saker som kan 

liknas vid broar.  

 

Att utifrån pedagogiska hjälpmedel, som exempelvis Tio små kompisböcker, gestalta händelser 

och situationer som berör barnen är ett anant arbetssätt som förekommer på förskolorna. Som 

nämnt tidigare (se högläsning) inleds ofta arbetet kring dessa pedagogiska hjälpmedel med 

högläsning. Ibland väljer dock förskollärarna att istället för att högläsa en bok göra en 

dramatisering kring boken. De spelar upp händelser, och ofta får även barnen sedan göra egna 

dramatiseringar kopplade till det aktuella området.  Detta följs sedan upp av en diskussion i 

barngruppen där de sedan även har möjlighet att skapa kollage och liknande kring ämnet. 

Förskollärarna tycker att detta är ett bra sätt att arbeta med olika teman och händelser som till 

exempel kamratskap och gott beteende.   

 

7.3.3  Skrivande litteracitetspraktik 
 

Skrivande på ipad var den enda typ av skrivande litteracitetspraktik som framträdde under 

fältstudierna på de enspråkiga förskolorna. Artefakten är ipaden och den innehar en central roll 

i denna praktik.    

7.3.3.1 Skriva digital text 
 

Att använda elektroniska vertyg som en del i verksamheten är något som de båda förskolorna 

gör vardagligen. Det som används är ipad, smartboard samt stationär dator. Ipads eller läsplattor 

är något som i verksamheterna både fungerar som pedagogiskt hjälpmedel men även för att 
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personalen ska kunna dokumenter barnens framsteg och utveckling. Ett exempel på när 

läsplattan används i syfte att väcka barnens intresse för skriftspråket följer nedan. 

 

Exempel 10: Observation av samling 

När barnen samlas innan lunch sitter alla barn på sina namnkort som finns fastsatta på golvet. 

Förskolläraren Katja sitter framför barnen, och med sig har hon en låda som innehåller klädnypor. 

På varje klädnypa står ett av barnens namn, och hon drar en klädnypa ur lådan och visar den för 

barnen. På klädnypan står det ”Sofie” och det innebär att Sofie får komma fram till Katja och skriva 

sitt namn på läsplattan. Till sin hjälp har hon en app på läsplattan som ser ut som ett tangentbord och 

som ljudar alla bokstäver man trycker på. Tillsammans letar de efter Sofies bokstäver en efter en. 

När hon får problem med att minnas sina bokstäver eller hur de ser ut får hon ta hjälp genom att titta 

på klädnypan, och ibland hjälper Katja hennes genom att visa vart bokstven är placerad. När hon har 

skrivit in hela sitt namn slutar hon med att trycka på ”mellanslag” och läsplattan läser upp hela 

namnet. Sofie tar sedan sin klädnypa och sätter fast den på tråden där alla namn på de närvarande 

barnen samlas. Hon sätter sig sedan på sin prick och Katja tar upp en ny klädnypa (Fältanteckningar 

131018). 

 

På förskolan Antilopen har de sedan i våras tillgång till två stycken ipads, eller lärplattor som 

de valt att benämna dem. Dessa används flitigt i verksamheten både av barn och personal där 

barnen till exempel har möjlighet att använda sig av vissa appar som berör läsning, skrivning, 

bokstäver och ord. Förskollärarna på Antilopen betraktar lärplattorna som ett mycket bra 

hjälpmedel och inspiration för just barnens läs- och skrivutveckling då det idag finns mycket 

användbara appar att tillgå inom ämnet samt att barnen är mycket positivt inställda till att 

använda just lärplattor. 

7.4  Förskollärarnas tankar kring barn och litteracitet 
 
Hur förskollärarna tänker och föreställer sig barn litteracitet och möte med skriftspråket i 

förkskolan kommer att tas upp här nedan. Detta resultat är enbart taget från intervjuer med de 

fyra förskollärarna och med förskolans och lärarnas ansvar i fokus.  

 

7.4.1  Förskolans och förskollärarnas ansvar 
  
Samtliga intervjuade förskollärare var eniga om vad förskolan har för ansvar när det kommer 

till barns tidiga möte med läsande och skrivande. Att förskolan har ett stort och viktigt ansvar 

för att ge barnen goda förutsättningar för kommande livet var alla överens om.  
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Dock påpekade två av förskollärarna att det inte har något ansvar för att lära barnen att läsa 

eller skriva, utan enbart att skapa intresse och nyfikenhet för det och finnas där och stödja 

intresset när det visar sig. Detta var något som Cissi nämnde. 

Exempel 11: Ur intervju med Cissi 

Det är inte meningen tänker jag, att vi ska behöva lära dem att läsa och skriva men vi ska skapa 

förutsättningar så att de har allting med sig så att de kan göra det så småning om. Så finns intresset 

är det klart att de ska få skriva och läsa, självklart.  

 

Detta kom även Anders in på när det gällde förskolans ansvar kring barns läs- och skriv-

utveckling. 

 

Exempel 12: Ur intervju med Anders 

Det finns ju inget tvång på att de ska lära sig läsa eller någonting sånt... det är ju det här med att när 

intresset kommer ska man finnas där och kunna ta hand om det och det är de vi är till för. Sen 

kommer inte jag ihåg exakt vad det står i läroplanen men man ska väl skapa ett intresse för det tror 

jag också att det står, att man ska jobba för att skapa ett intresse.  

 

Att skapa intresse handlade för Katja om att öppna barnens ögon för läsande, skrivande och 

ord: ”Vårt ansvar är att skapa ett intresse för läsand och skrivande, att barnen får upp ögonen 

för det och tycker det är roligt med ord och att leka med ord och bilder”. Att skapa intresse kan 

även, enligt Anders handla om att ge barnen möjlighet att medverka i olika litteracitetshändelser 

och på så vis väcka intresse. 

Exempel 13: Ur intervju med Anders 

Om man läser mycket och barnen ser att det är bokstäver då blir de tillslut även fast de inte själva 

förstår det, så är det ju någonting som kommer fram där... det här med bokstäver är ju någonting 

magiskt, hur kan det bli någonting... ord av det? Det tror jag väl att de förr eller senare blir 

intresserade av...  och då gäller det att hänga på där...  

 

Även böcker, läsning och högläsning var en del som förskollärarna ansåg att förskolan hade 

ansvar att se till att barnen fick möjlighet att komma i kontakt med. Detta då de utgick från att 

böcker var något som inte ingick i barnens vardag till så stor del. Detta är något som både Jonna 

och Katja nämner. 
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Exempel 14: Ur intervju med Jonna 

Nu verkar de vara så att det inte är så mycket böcker hos vissa familjer, att det är så mycket annat 

med ipads och andra spel. Därför tror jag att vi tänkte till nu, vi måste ju läsa minst en gång om 

dagen för att barnen ändå ska få det som de kanske inte får hemma alla gånger... sen ser de ju olika 

ut också. 

 

Exempel 15: Ur intervju med Katja 

Och just för sagoläsning, att vi har ett ansvar för det också och att vi läser jättemycket för barnen. 

Jag tror att det faller bort en del hemmifrån. Då kan vi tycka att vi har ännu större ansvar här. Att 

läsa mycket, det är jag jättemycket för, men att man gör det på ett lustfyllt sätt och hela tiden bemöter 

vad de är intresserade av och bemöter dem på deras nivå. Så att de sen kommer till skolan och känner 

att de haft en positiv upplevelse kring det, det första mötet tillsammans med ord och böcker bland 

annat.  

 

Att vara positiv och skapa möjligheter och intressen för barnen är något som förskollärarna 

anser vara ett av deras största ansvar gällande barn möte med litteracitet och skriftspråket. Detta 

var något som Cissi ansåg var bland det viktigaste: ”Att vara positiv förstås, positiv och inte då 

menar jag att jag ska göra det åt dem utan att jag ska skapa förutsättningar till att… Ja men 

försöka att uppmuntra dem till att försöka och motivera sig själv till att prova”. Något som 

samtliga förskollärare även kom in på som lärarens ansvar var att se till att barnen har tillgång 

till olika material och som Cissi nämnde det: ”Att jag skapar förutsättningar med material och 

böcker”.   

 

Att skapa tillfällen för samtal och dialoger både barn emellan samt mellan personal och barn 

var även en aspekt som kom upp. 

 

Exempel 16: Ur intervju med Katja 

Att jag som pedagog hela tiden är med och samspelar och samtalar med dem. Att jag finns 

närvarande i mötet och att jag uppmuntrar att mötas med varandra och att de själva kan diskutera 

saker med varandra och hjälpa varandra. Det blir lite extra tydligt när vi har åldersblandat, att de kan 

ta hjälp av varandra. 

7.4.2 Förskollärarnas tankar kring flerspråkiga förskolor 
 
Huruvida arbetssätt och metoder skiljer sig åt kring barns litteracitet i flerspråkiga och 

enspråkiga förskolor var något som förskollärarna var lite osäkra på. De var dock säkra på att 
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det skilde sig men vissa hade svårt att sätta fingret direkt på hur. Jonna som aldrig arbetat med 

flerspråkiga barn säger:  

 

Exempel 17: Ur intervju med Jonna 

Jo men det tror jag... eller ja... Det blir väl kanke mer språk då för alla i flerspråkiga förskolor för 

jag kan tänka att man tar in det i hela gruppen. Men vi jobbar ju utifrån vad vi har. Jo men jag tror 

nog att det kan vara skillnad på det, att det blir väl kanske mer språk… Men ändå så... nee jag vet 

inte… 

 

Även Anders har enbart arbetat med enspråkiga barn och endast haft någon förälder som varit 

tvåspråkig, vilket han menar inte har påverkat verksamheten eller hur de arbetat. 

 

Exempel 18: Ur intervju med Anders 

Ja det måste det... Vi är så ovana här uppe att ha barn som har andra språk… ... Ja det är barn som 

har föräldrar från andra länder men det är ju väldigt ovanligt, även om det finns så kommer de inte 

till föräldrakoperativ. Det är ovanligt utan då blir det till de kommunala förskolorna. Så jag har 

nästan aldrig jobbat med någon förälder eller en hel familj om man säger så som kommer från nått 

annat land. ... Ja men det måste det väl. Kanske att man måste tänka på det mer, ännu mer tydligt. 

Här tänker man ju inte på det på samma sätt utan man bara jobbar på. Men man kanske måste jobba 

mer medvetet. Ja jag vet inte faktiskt, vi har ju inte behövt tänka på det. 

  

Cissi och Katja har båda två erfarenheter från att ha arbetat i Stockholm i flerspråkiga områden 

och förskolor och har en mer tydlig bild av vad som skiljer sig från arbetet i de enspråkiga 

förskolorna. Cissi tror mycket på att arbeta tredimensionellt.  

 

Exempel 19: Ur intervju med Cissi 

Att det skiljer sig, ja det tror jag absolut. Har man barn med flerspråkighet då är det än viktigare att 

jobba tredimensionellt (3D) då tänker jag på att jobba med attribut till, språkpåsar till exempel. Och 

det kan ju handla om att man har en språkpåse där man bara har köksgrejer, eller vardagsrum eller 

toalett. Så det tror jag är jätteviktigt bara för att de ska få ord på saker på det svenska språket. Och 

även om jag tror det är viktigt för bara svenskaspråkiga barn också, är det än viktigare att hålla på 

så tredimensionellt med både bild och själva saken hos flerspråkiga. Men sen tror jag även att sång 

och musik det kommer man långt med, då får man även in ordmelodier, ordföljder, rytm, att få testa 

på sin röst på olika sätt. Det tror jag också har en påverkan på kommande läs och skrivutveckling. 
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Katja nämnde även detta med språket och att man i de flerspråkiga förskolorna tränar mer på 

saker som kanske i de enspråkiga förskolorna känns som vardag och inte synliggörs och 

framträder på samma sätt. 

 

Exempel 20: Ur intervju med Katja 

Man kanske känner, som pedagog att man ska jobbar mer aktivt med det i en flerspråkig barngrupp. 

Då blir det väl ännu viktigare, eller att man har flera språk att brottas med liksom. Sen kände jag 

också att man hade mera konkreta saker och att man fick vara mer tydlig i eller med det man gjorde. 

Men det tycker jag är som självklar och det ska man väl vara på de flesta ställen. Men man använde 

kanske träning mer och oftare, hade det som en inriktning kändes det som. Med sånger och ramsor, 

alltså ordentligt sådant material. Man har kanske köpt in sådant riktigt specialinriktat material. Och 

en del har ju profiler och det blir väl att man lägger mer energi på vissa saker. 
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8. Fallstudie II- Flerspra kiga fo rskolor 

Båda förskolorna är belägna i mångkulturella områden i Stockholms närförorter. Härmed 

kommer förskolorna kallas för Svanen och Lönnen.  

8.1 Förskolan Svanen 
 

Förskolan Svanen drivs av kommunen och ligger centralt nära kommunens centrum intill ett 

höghusområde. Förskolan är inspirerad av den pedagogiska inrikningen Reggio Emilia och har 

åldersindelade grupper fördelat på fyra avdelningar med uppdelningen 1-2 åringar, 2-3 åringar, 

3-4 åringar och 4-5 åringar. Förskolan har åtta modersmålspedagoger utspridda på de olika 

avdelningarna. Modersmålsundervisning för barn med arabiska som modersmål är på gång då 

många barn talar arabiska. Förskolan arbetar med språkdomäner som innebär att barnens 

språkanvändning kartläggs. Det går ut på att kartlägga när och vilka språk som barnen använder 

i olika sammanhang, likväl hemma som på förskolan.  

 

Under de två dagar jag var närvarande på förskolan och var delaktig i deras dagliga verksamhet 

besökte jag två avdelningar. På den första avdelningen var barnen 3-4 år med en 

barngruppsstorlek på 17 barn varav ett barn med svenska som modersmål. Den andra 

avdelningen bestod av 25 barn i 4-5 års åldern och i den barngruppen hade två barn svenska 

som modersmål. En exakt uppräkning på vilka språk som är representerade i förskolan kunde 

jag inte få genom informanterna då det var väldigt många. Exempel på de språk som 

förekommer på förskolan är dock arabiska, turkiska, persiska, mongoliska, azerbajdzjanska och 

bosniska. Nedan presenteras de förskollärare som intervjuades.  

 

Idun är utbildad förskollärare och lärare. Hon har arbetat i förskola sedan 2006 och på den här 

förskolan i två och ett halvt år. Hon har främst arbetat Reggio Emilia- inspirerat hela sin yrkestid 

och har under åren arbetat på flera förskolor i Stockholms innerstad. Idun arbetar på 

avdelningen med 3-4 åringar. 

 

Christina tog examen som förskollärare -98, från dåvarande lärarhögskolan i Stockholm. Hon 

har gått förskolelyftet och byggt på sin utbildning med extra kurser, som språk och 

dokumentation. Christina valde att arbeta i ett mångkulturellt område för utmaningarnas skull 
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däribland det kulturella och det språkliga. Hon brinner för att arbeta med barns språk och gillar 

att ha filosofiska samtal med barnen. Christina arbetar på avdelningen med 4-5åriga barn. 

 

8.1.1 Miljön på förskolan 
 

De vit/gråa väggarna täcks till stor del av bilder som barnen ritat med tillhörande text skriven 

av förskollärare. Förutom bilder ritade av barnen sitter många bilder av barnen uppe på 

väggarna. Vid läshörnan finns en bild på ett av barnen som sitter i soffan och läser. Bredvid 

soffan finns en stor låda med en massa böcker. Även på fönsterbrädet står böcker uppradade. 

Många stora fönster släpper in ljus och ger en känsla av öppenhet i lokalen. På väggarna finns 

också barnens namnlappar uppsatta bredvid teckningar de ritat och alfabetet i barnens höjd. Då 

nya barngrupper flyttat in på avdelningarna är de fortfarande i full gång med att möblera om 

och anpassa avdelningarna efter barngrupperna.  

8.2 Förskolan Lönnen 
 

Förskolan Lönnen är även den kommunal och ligger i ett radhusområde. Förskolan arbetar 

utefter den så kallade ”Före Bornholmsmodellen” som är ett arbetssätt för förskolan med 

inriktning på språkutveckling. Förskolan består av två avdelningar för barn 1-3 år och två 

avdelningar för barn 3-5 år samt en engelskspråkig avdelning. Förskolan har ingen 

modersmålsundervisning eller modersmålspedagoger men har resurser i form av personal på 

förskolan som kan tala olika språk. Även Lönnen arbetar med språkdomäner utifrån samma 

principer som Svanen. Under mina två dagars vistelse på förskolan besökte jag en 

syskonavdelning med barn i åldrarna 3-5 år med 17 barn totalt. Av dessa 17 barn har två barn 

svenska som modersmål och ett barn är halvsvensk, halvarabisk. Resten har ett annat 

modersmål än svenska eller till och med flera. Statistik finns på vilka språk barnen hade utöver 

svenska men tog inte del av materialet. Dock skulle det ligga på ca 40-tal inom förskolan. Nedan 

kommer en presentation av de förskollärare som intervjuades från förskolan Lönnen.   

 

Clara är utbildad förskollärare och blev färdigutbildad -94. Hon har utbildat sig extra i 30 poäng 

i flerspråkiga barns språk och kunskapsutveckling tillsammans med Sva- lärare från 

grundskolan. Nu har hon arbetat som pedagogisk ledare i flera år. I senaste organisationsformen 

där de är fyra ledare på fem förskolor har hon arbetat i 2 år. Clara arbetar enbart som pedagogisk 

ledare och är inte verksam på någon specifik avdelning. 
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Kia blev klar med sin förskollärarutbildning i år och studerar nu vidare på sin masterutbildning. 

Innan dess var hon lärare på gymnasienivå för modersmål i georgiska i sitt hemland. När hon 

flyttade till Sverige kompleterade hon sin utbildning för att kunna arbeta som förskollärare. Kia 

arbetar på den avdelning där observationerna är utförda. 

 

8.2.1 Miljö på förskolan 
 

För att komma in på avdelningen är man tvungen att öppna en stor trägrind. Precis innanför 

grinden finns en dator som barnen främst använder till att titta på Bolibompa. Avdelningen är 

stor med flera stora rum och några lite mindre. Väggarna är vita och pryds av bilder på barnen, 

teckningar gjorda av barnen och flera planscher i barnens höjd med alfabetet A-Ö och siffror 

1-10. Till varje bokstav eller siffra finns en bild. I stora rummet finns en planch på världens 

länder. Ovanför finns små bilder av barn och förskollärare. Från varje bild sträcker sig ett rött 

garn till olika länder på planschen som märker ut barnens och förskollärarnas hemländer. I 

samlingrummet finns en stor rund röd matta som täcker hela golvet. På ena väggen finns en 

klocka, en lapp bredvid där det står klocka med både versaler och gemener. Under klockan finns 

en flanotavla och ovanför denna står alla veckans dagar skrivna på lappar. På resten av väggarna 

finns texter och bilder på olika rim och ramsor som används på samlingarna. I läshörnan som 

ligger i ett av de större rummen står en blå soffa som är omsluten av fler hyllor. I hyllorna finns 

olika byggmaterial och böcker.   

 

Samtliga förskollärare uttryckte en förståelse kring begreppet litteracitet. Det som framkom 

under intervjuerna var att alla förskollärare har kommit i kontakt med litteracitetsbegreppet och 

därmed har en grundförståelse kring dess innebörd. Att litteracitet inbegriper skriftspråket, 

läsande och skrivande ansåg alla. Dock kunde skönjas vissa svårigheter med att definiera 

begreppet ytterligare där vissa förklaringar var korta medan andras svävade ut.  

8.3 Litteracitetspraktiker 
 

Här nedan följer en redovisning av de litteracitetspraktiker som framträdde i förskolornas 

verksamhet genom observationer och intervjuer. 
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8.3.1 Högläsande och berättande litteracitetspraktiker 
 

De normer som blev tydliga kring högläsning och berättande på förskolorna är att barnen får se 

bilderna i boken medan förskolläraren läser. Oftast sitter barnen bredvid förskolläraren medan 

denne läser boken. Samtalande kring bokens innehåll och bilder förekommer i de flesta fall 

under läsningens gång. När det gäller högläsande och berättande litteracitetspraktiker som 

inkluderar högläsning och samtal kring böcker samt gestaltning är utgångspunkten boken som 

artefakt.  

 

8.3.1.1 Högläsa och samtala kring böcker 
 

Högläsning är en integrerad del av barrnens vardag och äger rum dagligen. De stora barnen som 

inte sover på dagarna har avslappning i form av främst högläsning initierat av förskollärarna. 

Förutom vid vilan tar förskollärarna initiativ till högläsning spontant under dagen. Samtal kring 

böckerna sker många gånger under läsandets gång där främst barnen ställer frågor som 

huvudsakligen rör bilderna. Förutom soffan finns det andra platser för läsning tillgängliga på 

avdelningarna. Nedan följer två exempel som visar förskollärarens initiativ till läsning med 

barnen. 

 

Exempel 1: Observation av högläsningsstund  

Idun sätter sig på golvet med tre pojkar i det lilla rummet. Hon lutar sig mot väggen, har en pojke 

som sitter i hennes knä och de andra sitter bredvid henne. Idun börjar läsa en bok om dinosaurier. 

Hon bläddrar förbi första sidan, varpå en av pojkarna utbrister: ”Du läste inte!” Under bilden på 

första bladet stod text om bokens tillverkning etc. Idun förklarar för pojken vad som står på sidan, 

sedan fortsätter hon läsa. Under tiden hon läser sker ständiga samtal kring boken. Pojkarna 

kommenterar bilder och frågar frågor som Idun uppmuntrar och som de alla diskuterar. Pojken i 

Iduns knä pekar på en bild ur boken och säger: ”Ormar”.  Idun svarar tillbaka”Ja (barnets namn), du 

gjorde ju en orm förut av leran, kommer du ihåg?” Pojken nickar och fortsätter titta i boken, pekar 

på en annan orm och säger ”Den har taggar”. ”Ja titta”, sa Idun (Fältanteckningar 131015). 

 

Exempel 2: Observation av högläsningsstund 

En av personalen, Hilda läste högt för två barn. De satt i soffan vid ”läshörnan”. Hilda satt i mitten 

och de båda flickorna satt bredvid, lyssnade mest och tittade på bilderna medan Hilda läste. När de 

läst klart kommenterade ett barn bilden på en luftballong på sista sidan. De började prata om 

luftballonger och Hilda berättade med stor inlevelse hur hon såg en luftballong och sen flera och 

flera utanför hennes fönster. Hon berättade hur hon hörde hur de swissande förbi utanför. Barnen 



44 

stod och lyssnade med ett leende på läpparna. En pojke berättade att han också sett en luftballong. 

Hilda frågade vilken färg den var och han sa gul och röd. Fler barn slöts till gruppen och berättade 

om egna erfrenheter om luftballonger (Fältanteckningar 131016). 

 

Samtliga förskollärare är eniga om att det är viktigt att läsa mycket för barnen. Att högläsning 

är bra för fantasin och ett bra sätt att få tillgång till olika kulturer påpekade Christina:  

Exempel 3: Ur intervju med Christina 

Jag tycker att böcker är viktigt! Man har väl det med sig från sin barndom och sin skola. Att det var 

mysigt att krypa upp och sitta hos någon och lyssna på en bok. Det ger så mycket mer också. Ger 

fantasin en knuff lite grann. Du kan få tillgång till olika kulturer genom böcker och få tillgång till 

olika ord som du normalt själv inte använder i vardagen för att talspråk är en sak och skriftspråk är 

en annan sak. I alla fall våra barn i det här mångkulturella området har svårt att själva få fram att 

berätta en röd tråd. Att använda där och sen, men då. Enkla ord men som man inte pratar så mycket 

om i vardagen. De får man in genom berättandet. Och böcker har ju bild och text och det är viktigt 

tycker jag att man har den här kontextbaserade vardagen. Får inte bli allt för snabbt abstrakt tror jag 

för att då betyder det ingenting. 

 

Christina anser att böcker och boksamtal kan stödja barns litteracitet och menar att hon skulle 

vilja få in detta mer i verksamheten. Nedan följer hennes tankar kring boksamtal: 

 

Exempel 4: Ur intervju med Christina 

Att läsa mycket sagor och att diskutera efteråt. Att ha lite mer boksamtal. Som jag tyckte var lite 

larvigt då när jag läste om det men som jag faktiskt ser fungerar och att man kan göra det på så 

många olika sätt. När jag sen efter några år började ha boksamtal, förstod jag att det var mycket mer 

än jag trodde att det var. Där får vi också en förståelse av hur mycket de förstår av en bok att vi inte 

bara tror att de förstår allt utan att de kan faktiskt hitta andra bitar som inte vi har sett, och tolka. Jag 

tycker det är viktigt att man får in det också tidigt att du kan tolka en bok. Den är inte bara sanning 

för att vi har läst den så. Det hjälper ju också sen när du går i skolan för då är det ju också viktigt att 

tolka texter och så. Så att ju tidigare desto bättre. Också barn som man kanske inte trodde var 

intresserade av böcker utan man tror att de inte lyssnar och tittar. Där har jag lärt mig mycket. Att 

man lyfter upp barn som man inte trodde var intresserade. Man tittar och lyssnar på olika sätt. Det 

blir synligt när man pratar om böcker. 

 
8.3.1.2 Gestalta sagor 
 

Gestaltning förekommer i de flerspråkiga förskolornas vardag, inte minst i samband med 

läsning. Ett exempel på hur sagor gestaltas med hjälp av konkret material gjordes under en 

observation under en samling på förskolan Lönnen:  
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Exempel 5: Observation gestaltning av boken Petter och hans fyra getter 

Tidigt en torsdagsmorgon samlade förskolepersonalen ihop alla barnen till samling. De satte sig i 

ring på en stor rund röd matta, i vad som var deras samlingsrum. Närvarande var jag, tre förskollärare 

och nio barn. En av förskollärarna läste några meningar högt ur boken Petter och hans fyra getter 

samtidgt som barnen fick se bilderna. Den andra läraren upprepade det den första läste samtidigt 

som hon gestaltade sagan med hjälp av tredimensionella figurer. En skokartong hade målats och 

gjorts om till själva platsen där sagan utspelade sig och karaktärerna i sagan utgordes av leksaker 

som målats i olika färger utifrån bokens beskrivning (Fältanteckning 131017). 

 

Kia menar att konkret material är viktigt för barn och speciellt för barn med annat modersmål 

än svenska, vilket hon beskriver nedan: 

Exempel 6: Ur intervju med Kia 

Det är viktigt att det är konkret. Som när vi läser saga. Att barnen ser vad det är och att man berättar 

vad det är. Vi har ju barn som är tvåspråkiga och flerspråkiga så det ska vara väldigt konkret för 

dem för att de måste se det vi läser. Som röd näsa. Barnen som inte är födda i Sverige och har precis 

kommit vet inte. Så man måste visa. Röd färg, väldigt konkret. Vi har arbetat väldigt mycket med 

flanosagor också. Men inte just nu när vi pratar om Petter för då har vi sådana riktiga dockor som 

jag tycker är mycket bättre än flanosagor. Men olika sånger. Var bor du lilla råtta? Fem små fåglar. 

Nästan alla sagor har vi i flanosagor. Vi har flanotavla i samlingsrummet. Det är också viktigt att 

när man berättar om Bockarna bruse, att de ser konkret vad det är för någonting så att det inte är 

abstrakt. 

 

8.3.3 Textbaserade litteracitetspraktiker 
 

Vad gäller textbaserade litteracitetspraktiker i de flerspråkiga förskolorna förekommer det i 

huvudsak praktiker gällande rim och ramsor och ordkort. Det är den tryckta texten som är 

artefakten och som förekommer av olika slag i förskolans miljö (se miljöbeskrivningarna ovan). 

Normen kring de textbaserade litteracitetspraktikerna kan skilja sig beroende på 

litteracitetshändelsen i sig men gemensamt för praktikerna är att den tryckta texten har ett 

budskap och framkommer i förskolornas miljö. Vad gäller rim och ramsor och ordkort gör 

förskollärarna den tryckta texten synlig för barnen genom att sätta upp dessa på väggarna. 

Nedan följer en redogörelse för dessa litteracitetspraktiker och hur de framträder i förskolans 

vardag. 
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8.3.3.1 Rim och ramsor 
 

Att leka med språket genom rim och ramsor förekommer spontant under dagen, vid planerade 

aktiviteter och under samlingar. Nedan följer en observation av miljön från förskolan Lönnen 

där rim och ramsor introduceras för barnen med hjälp av tryckt text och där förskollärarna 

skriver dessa tillsammans med barnen.  

 

Exempel 9: Observation av rim och ramsor i miljön  

På väggen ovanför den röda soffan fanns ett stort papper uppsatt som pryddes av bilder och text. 

Högst upp på pappret stod det skrivet ”RIM RAMSOR”. Bredvid denna satt ett till papper uppsatt. 

Där stod att barnen och en pedagog lekte med rimord och hittade egna ord som rimmade och att de 

tillsammans hjälptes åt att göra en ramsa. Barnen kom med förslag på början och slut för att det 

skulle rimma och ritade sedan bilder som passade till ramsan (Fältanteckningar 131017). 

 

På förskolan Lönnen arbetar förskollärarna med ”Före Bornholmsmodellen”. I arbetet med rim 

och ramsor utgår de främst från denna metodbok där rimmen går från en enklare till mer 

avancerad nivå. Kia förklarade hur och varför de arbetar med rim och ramsor:  

 

Exemepl 10: Ur intervju med Kia 

...Lek med språket ska man börja med så tidigt som möjligt, för att just ge dem ord och begrepp och 

inte bara substantiv. Utan adjektiv, hur danna saker är, beskriva så att det blir ett fylligare och mer 

varierat språk. Det jobbar vi jätte mycket med här. De ser rim, vad är rim och hur rimmar det. Man 

börjar på en enkel nivå: mus i ett hus, alltså enkelt. Baka baka liten kaka. Sånna enkla saker till mer 

avancerat och kanske läser hela böcker som är på rim och så. Så att vi jobbar jätte mycket med det. 

 

8.3.3.2 Arbeta med ordkort 
 

Förskollärarna arbetar aktivt och medvetet med barnen kring ordkort. Främst är det ordkort med 

barnens namn som dagligen används vid samlingar och andra aktiviteter. Även ordkort med 

namn på ting förekommer i förskolornas miljö. På förskolan Lönnen används ordkort för att 

beskriva saker och möbler inne på avdelningarna. Detta för att barnen ska få se skriftspråket i 

förskolans vardag. Ordkorten är fasttejpade på de ting de representerar och inkluderar ordet i 

både versaler och gemener. På förskolan Svanen används ordkort främst i form av barnen namn. 

På samlingarna visas ett namn i taget upp och barnen får i kör ropa ut vilket namn som står på 

lappen. Nedan följer en observation från förskolan Svanen där bland annat ordbilder med 

barnens namn användes för att inleda en aktivitet.  
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Exempel 11: Observation av aktivitet med ordkort 

Idun hade planerat en aktivitet med fyra barn som alla var 3år. Hon hade förberett med att skriva 

barnens namn med versaler och gemener på en mindre lapp. Hon samlade barnen vid ett runt bord 

där de alla satt, inklusive jag. Först visade hon lapparna och frågade barnen om de visste vad det 

stod på den. De hjälptes åt. Ibland sa de fel. Men första barnet kände igen sitt eget namn och pekade 

på lappen och sa ”Det är jag”. ”Ja det här är ditt namn! Här står det xxx” sade Ida. När de gått igenom 

allas namn fick de sina lappar och fick själva skriva eller rita sitt namn på samma lapp. Några 

försökte, andra ritade annat. Till exempel ritade ett barn en jätte stor pappa och en jätte stor mamma. 

Efter en liten stund tog Idun fram lera hon tidigare hade ställt fram. Hon formade boksataven A och 

sa att det var bokstaven A, som alla barnen hade i sina namn. Hon pekade och visade alla vart deras 

a:n fanns. En flicka skapade också ett A av sin lera. ”Titta” sa Ida, ”xxx har gjort sin bokstav A”. 

Barnen pekade på bokstäver på lappen, bad om hjälp av Idun och skapade och pysslade med leran 

en lång stund. Det blev både bokstäver och annat kreativt. Idun hämtade också lappar med bokstäver 

(A-Ö, en bokstav per lapp med bild) som satt på väggen bredvid bordet där de satt. En pojke ville 

ha O:et. Han gjorde en orm av leran (som bilden visade) Sedan gjorde alla barnen ormar. Idun 

hämtade flera bilder under aktivitetens gång. Under aktivitetens gång samtalade Idun ständigt med 

barnen om vad de gjorde och vilka boksäver de skapade (Fältanteckning 131015). 

Vad gäller ovan beskrivna exemplet förklarade Idun sina tankar med att använda leran. Hon 

menar att alla barn kanske inte är så vana med att använda pennor och att det därför kan vara 

bra att testa olika sätt att skapa. Hon berättade också om en tidigare gång de jobbat med lera 

och att det var välfigt uppskattat av barnen. Hon menar också att man i förlängningen skulle 

kunna jämföra det barnen skapat, som till exempel ”Ja det här har du skrivit, kan du göra den i 

lera? Eller tvärom. Här har du gjort den i lera, kan du rita den?” Idun påpekar vikten av att göra 

aktiviteterna roliga för barnen:  

Exempel 12: Ur intervju med Idun  

Man vill inte liksom, ja nu ska vi skriva! Utan man vill att det ska vara lekfullt på nått vis... Sen är 

det ju alltid svårt, man vill ju inte pusha dem, alltså man vill ju inte pusha dem till gränsen att de 

känner att nej nu känner jag mig tvingad.  Jag vill inte mer. Vi vill ju fortfarande behålla lusten. 

Samtidigt som man inte vill lämna dem för tidigt. Man har ju kännt såhär att man skulle velat jobba 

vidare och så är det ett barn som får frispel. Alltså det är många faktorer som man... Men jag tänker 

såhär.. Att nu har de den här erfarenheten, nästa gång kan man ställa lite mer frågor och liksom ja 

man bygger vidare sådär. 

 

Christina menar att de arbetar mycket med ordkort, speciellt med barnens namnlappar på 

samlingen. Hon är inte för att barnen ska lära sig ordningen i vilka bokstäverna kommer utan 

anser att barnen lär lättare genom ordkort. Hon hänvisar till forskning som även den visar att 

barnen inte lär sig ljuda utan att de ser bilden av sitt namn. Så här säger Christina:  
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Exempel 13: Ur ntervju med Christina 

Det blir en slags symbol för deras namn. Sen börjar de ju att utläsa bokstäverna så det är lite så vi 

har jobbat, att mer känna igen långa, korta namn och lite så... ”Du har ett kort namn, du har ett långt 

namn. Titta ni har samma bokstav”... Att vi visar på olikheter och likheter och så. Det har ju börjat 

med namnen.  

 

Från ordkort har arbete kring tecken och symboler uppkommit på 4-5 års avdelningen där 

Christina arbetar. Hon berättar att de redan arbetat en del kring tecken och att de precis ska 

inleda ett projekt om detta. Projektet har växt fram ur arbetet med ordkort där barnen intresserat 

sig för likheter och olikheter i namnen. Christina berättar: 

 

Exempel 14: Ur intervju med Christina 

Det barnen är intresserade av just nu är ju skyltar, så vi går runt mycket i xxx å tittar på skyltar och 

även försöker koppla ihop ”Vad betyder T när det är tunnelbana? Ser det ut så på alla tunnelbanor?” 

Lite så i vardagen [...] Vi har precis bestämt oss för att börja, just med olikheter och skyltar kommer 

vi koppla ihop. För de har mycket diskussioner nu. Som vi har två barn med väldigt lika namn men 

det är en pojke och en flicka. De börjar på samma bokstav, slutar på samma bokstav och innehåller 

väldigt lika bokstäver och det där är någonting de själva reagerar snabbt på om de säger fel de andra 

att då kan de faktiskt: ”Neeej det är inte mitt namn, det är hans namn” De kan bli väldigt så för det 

är ju deras identitet någonstans. Så det var där vi tänkte att vi spinner vidare på det... Nu ska vi ut 

och leta bokstäver som finns i deras namn och sånt och hitta skyltar. Barnen är väldigt så också att 

”titta där är ju hans bokstav”när de ser T tillexempel. De kopplar ju ofta ihop det med det de känner 

igen också… Så vi kommer jobba med det nu att de kommer att få skapa egna skyltar och även hitta 

egna sätt att skriva. Eftersom de också har sina egna modersmål, som det arabiska alfabetet. Så det 

är nått som vi inte har tagit in ännu men som vi kommer att ta in. För att det finns flera barn som 

kan skriva på deras språk satt säga. Så det är någonting vi vill lyfta fram mer här och då ser man 

också olikheter å likheter i skriftspråk. 

 

 

8.3.2 Skrivande litteracitetspraktik 
 

Skrivande förekommer mer sällan i förskolornas vardag än exemplevis läsning av 

skönlitteratur. Dock väljer jag att lyfta fram skrivande som en praktik vad gäller 

skrivandet av sitt eget namn, något som förekommer på de båda förskolorna. Artefakten 

är pennan där skrivandet sker på olika sätt men i huvudsak på papper eller på 

whiteboardtavla. Förskollärarna initierar skrivande i förskolans vardag på olika sätt och 

arbetssätten kan variera. De normer som framkom vid skrivandet var både att 

förskollärarna anser att barnen kan skriva sitt namn själva och att de behöver hjälp för att 
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kunna skriva. Beroende på vilket får barnen skriva själva eller så hjälper förskollärarna 

barnen att skriva genom att hålla deras hand. 

 

 8.3.2.1 Skriva namn 
 
Förskollärarna initierar till namnskrivande främst vid samlingar och när barnen ritat egna 

teckningar. Nedan följer ett exempel på namnskrivande som en litteracitetshändelse på 

förskolan Lönnen: 

 

Exempel 7: Observation av namnskrivande på morgonsamling 

Morgonsamling. Samlingen inleddes med en namnsång. Efter sången fick alla barn skriva ner sitt 

namn på tavlan med whiteboardpenna. Förskollärarna frågade om barnen kunde själva eller ville ha 

hjälp. De flesta barnen ville själva. Förskolläraren som hjälpte de andra barnen höll pennan 

tillsammans med barnet och skrev. Efter att barnet skrivit sitt namn på tavlan eller fått hjälp med att 

skriva klappade förskollärarna och barnen tillsammans stavelserna i namnet. De upprepade 

klapparna på varje namn tills alla barn verkade hänga med. Förskollärarna använde ordet stavelser 

och klapp till barnen. Ett barn sa att han kunde själv. Han tog pennan och började skriva krumelurer. 

En av förskollärarna sa efter ett litet tag. ”Nej han kan inte. Hjälp honom”.  När barnet skrivit sitt 

namn så klappade de tillsammans stavelserna (Fältanteckning 131017). 

 

Alla förskollärare menar att de försöker uppmuntra barnen att skriva sitt namn, att förutsätta att 

de kan skriva och rita. Idun menar att man ska ge barnen självförtroende som skrivande 

människor: ”Du är en skrivande människa, så att du kan göra det”. Hon berättade också att de 

inte är så noga med om det barnet skrriver ser ut som en riktig bokstav men att det försöker vara 

noga med att visa vilken bokstav som kommer först i barnens namn och hur deras namn ser ut. 

Christina lyfte fram olika tankesätt hos förskollärare vad gäller barns lärande, där hon tog 

avstånd från att hjälpa barnen med att skriva genom att hålla deras händer.  

 

Exempel 8: Ur intervju med Christina 

Vi har pedagoger som håller i deras händer och för bokstäverna så (visar). Jag är lite emot det. Jag 

tycker att det inte är viktigt att de kan skriva när de lämnar förskolan. Jag tycker det är viktigt att de 

har lusten att skriva och att de förstår betydelsen av språk: Att skrivspråket är ännu ett språk, precis 

som måla är ett språk så är skriftspråket ett annat språk och att de faktiskt tycker att det är kul. När 

de kommer till skolan ska de vara nyfikna på att lära sig mer om det. Jag tycker inte det är viktigt 

att de kan forma rätta bokstäver, att de kan skriva S på rätt sätt och åt rätt håll och så... Så att vi är 

lite olika i hur vi tycker i huset men som sagt. Jag tycker det viktigaste är att vi ska ge lusten, 

nyfikenheten och förståelsen för skriftspråket. 
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8.4 Förskollärarnas tankar kring barn och litteracitet 
 

Hur förskollärare tänker och föreställer sig barn litteracitet och möte med skriftspråket i 

förkskolan kommer att tas upp här nedan. Detta material är enbart taget från intervjuer med de 

fyra förskollärarna där deras och förskolans ansvar är i fokus.  

 

8.4.1 Förskolans och förskollärarens ansvar 
 

Vad gäller förskolans ansvar när det kommer till barnens litteracitet var alla förskollärare eniga 

om att förskolan har ett väldigt stort ansvar. Att ge barnen en början på det livslånga lärandet 

och lusten att lära lyfts fram som något viktigt och även förskollärarnas ansvar när det kommer 

till att ge barnen möjligheter att komma i kontakt med läsandet och skrivandet. Clara poängterar 

detta: 

 

Exempel 15: Ur intervju med Clara 

Jag tycker att vi ska ge barnen en sån bra och god start som möjligt. Barnen ska få riklig tillgång till 

litteratur och både som vi jobbar mycket med att det inte bara är i böcker. Utan att de får skriva egna 

texter, de får omge sig av sina egna ord å texter, att skriva och få utmaningar. Det tycker jag är 

viktigt, framförallt i ett sånt här område.  

 

Skriftspråket och läsutvecklingen lyfts upp som en viktig del i barnens vardag på förskolorna 

och ses som något som inte ska skjutas upp till skolan utan tas till vara på redan i förskolan. Att 

ge barnen ord för saker lyfts fram, där ordens rätta benämning bör användas istället för att 

förenkla eller säga ”den”. Bland förskolorna fanns alltså tankar om ett framtidsperspektiv, en 

tanke om att ge barnen ett rikt ordförråd som kan hjälpa dem att uttrycka sig och kommunicera 

även senare i livet och därmed kunna förhindra att de använder våld i brist på verbalt språk. 

Förskolorna ser sig ha ett ännu större ansvar eftersom de är belägna i mångkulturella områden, 

vilket Idun understryker: 

 

Exempel 16: Ur intervju med Idun 

I det här området är jag inte ens säker på att alla föräldrar kan skriva och läsa. Och speciellt när de 

flesta barn inte pratar svenska hemma, utan då är det ju jätte viktigt! Asså vi är ju deras enda möte 

nästan på vardagig basis med svenska. Här är det superviktigt i det här området. Sätta ord på saker. 

Vad det verkligen heter. Inte vara rädd för att det heter kulspetspenna.. eller liksom det säger du ju 

inte till ett svenskt barn. 
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Nämnas bör också att en av förskollärarna hade en förhoppning om att få in läsning, boksamtal 

och skrivning ännu mer i förskolans vardag. 

Förskollärarna strävar efter att läsande och skrivande ska vara en integrerad del i barnens vardag 

där det ingår naturligt i de projekt de arbetar med. Att barnen ska få tillgång till olika 

språkstimulerande aktiviteter och utmaningar på många olika sätt ansåg förskollärarna var ett 

viktigt ansvar de har för utveckla barns litteracitet. Så här uttryckte Clara sitt ansvar som 

förskollärare gentemot barnen för att stödja deras litteracitetutveckling: 

 

Exempel 17: Ur intervju med Clara 

Jag måste hela tiden vara uppdaterad. Att hela tiden läsa in. Jag tror att det handlar väldigt mycket 

om fortbildning att vara medveten och alltid ta på mig speciella fokusglasögon: Vad är det jag ska 

ha fokus på just nu och sen att baka in. Det ska inte vara något eget område utan det ska bakas in i 

övriga. Allt ska vara som en röd tråd och det ska hänga ihop... Projekt, matematik, språk, allt ska 

vara genomtänkt och inte bara en stund om dagen utan du jobbar med det hela tiden. Sen att du är 

väldigt tydlig med hur du utrrycker dig, förstärka barnens språk, det är viktigt. 

 

Vikten av att som förskollärare vara uppdaterad vad gällande den senaste forskningen uttryckte 

de flesta förskollärarna, i likhet med Clara, som en viktig punkt i deras ansvar gällande barnens 

litteracitet. Kia menar att man kan arbeta på väldigt många olika sätt och att man måste följa 

med i bland annat den tekniska utvecklingen. Hon menar att det kommer nya tankar, ny 

forskning och man måste därför vara uppdaterad och följa med i tankeutvecklingen. ”Så att inte 

stanna med att såhär kommer jag arbeta varje år, det funkar inte så utan måste komma nya ideér 

som man måste ta reda på och sen kanske då jobba på ett annat sätt”. 

 

8.4.2 Förskollärarnas tankar kring enspråkiga och flerspråkiga förskolor 
 

Samtliga förskollärare tror att förskolans arbetssätt kring litteracitet skiljer sig åt mellan 

flerspråkiga och enspråkiga förskolor. Intressant att nämna är Christinas inledande svar där hon 

menar att arbetssättet inte borde vara annorlunda med hänvisning till att alla förskolor, 

enspråkiga som flerspråkiga ska arbeta efter läroplanen. Hon hänvisar till att de inom deras 

nätverk även finns enspråkiga förskolor och att deras arbetssätt kan liknas vid deras egna. Dock 

räknar hon ändå upp vad hon tror kan skilja dem åt. Christina menar att eftersom de har både 

nyanlända barn och barn som varit i Sverige flera år så måste de dagligen använda sig av olika 
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språknivåer varje dag, till skillnad mot förskolor i icke mångkulturella områden. Vidare säger 

hon: 

 

Exempel 18: Ur intervju med Christina 

Jag tror att man måste var väldigt mer flexibel i hur man tar in skriftspråket i flerspråkiga förskolor 

och som sagt vara medveten om att de har olika skriftspråk. De flesta av barnen börjar på sitt eget 

hemspråk att skriva. Så det är nått man behöver vara medveten om och lyfta upp mer hos oss. Det 

tror jag vi har fördel av jämfört med svenskspråkiga. De missar ju lite grann av de här andra 

kulturerna på det sättet och även med språket då att skriftspråket blir ju mer svenskt, traditionellt 

svenskt. Vi får ju tänka lite mer moderniserat. 

 

Flera tankar som framkom hos förskollärarna kring hur arbetssätten kan skilja de olika 

förskolorna åt är bland annat att enspråkiga förskolor inte behöva anstränga sig lika mycket. En 

koppling gjordes kring att barn till mer högutbildade föräldrar skulle få mer av läsning och 

skrivande hemma än barn i mångkulturella områden. Detta skulle bero på att de sistnämda 

barnen ofta har flera syskon och föräldrar som inte är utbildade och därför inte få lika mycket 

läsning och skrivande hemma som barn i enspråkiga förskolor.  

En medvetenhet kring vikten av att barnen får tala sitt modersmål hemma fanns på de båda 

förskolorna. Förskollärarna på både Svanen och Lönnen menade att de har en ständig dialog 

med barnens föräldrar om hur viktigt det är för barnens fortsatta språkutveckling att stärka 

barnens svenska. En återkommande reaktion från föräldrarnas sida är bland annat en oro för att 

barnen inte skulle lära sig svenska ordentligt för att modersmålet skulle ta upp för stor del. 

Föräldrarna uppmuntras även i att läsa mycket för barnen och då på deras egna modersmål. Ett 

initiativ förskolorna tagit är att ha som ett eget litet ”bibliotek” på förskolan där föräldrarna får 

låna hem böcker på deras modersmål. De språk som finns representerade är bland andra 

arabiska, svenska, kurmanci, sorani, kurdiska, somaliska, bengali och turkiska. Christina 

berättade hur satsningen med biblioteket fungerar. ”Böcker har försvunnit men det visar att det 

är en satsning vi gärna gör för om föräldrarna bestämmer sig för att behålla böckerna hemma, 

ja då gör ju den en nytta hemma. Så vi ser inte så negativt på om de förssvinner, men de 

uppdateras också” Förskollärarna menar också att de tipsar föräldrarna om böcker som barnet 

visar intresse för i förskolan. De uppmuntrar då föräldrarna att låna hem boken på barnets 

modersmål från biblioteket i kommunen om de inte har den på förskolan.  

Tankar om att språkutvecklingen sker under en längre tidsperiod för flerspråkiga barn var 

tydligt hos förskolorna däribland barnens förmåga att urskilja språket. Vikten av att använda 
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konkret material och att rutinmässigt upprepa ord och fraser till barnen lyftes också fram som 

något viktigt som informanterna trodde krävdes mer i flerspråkiga förskolor. Upprepning sades 

också barnen själva visa behov av då de vill höra en och samma saga eller läsa samma bok flera 

gånger per vecka, ibland flera gånger dagligen. Så här upplevde Clara skillnaderna: 

Exempel 19: Ur intervju med Clara 

Det måste nog skilja sig i och med att kunskapsinlärningen sker på olika sätt beroende på hur många 

språk du har att utveckla samtidigt. Det tar länge tid oftast för flerspråkiga barn att göra utveckling 

i de flera språken och det måste man förstå. Ett barn kan ta längre tid innan det börjar aktivt att 

använd sig av sina språk för att de behöver längre input... Så det måste vara så. Sen måste du oxå ha 

kunskap i att hur barn sen uttrycker sig kan bero på att de har inteferens från modersmålet i t.ex. 

ordföljd och så. Och vad det är du ska ta fasta på där och vad du inte behöver bekymra dig för... Så 

jag tror att det är jätte stora skillnader faktiskt. Det är inte så givet. 

 

Förskollärarnas insikter kring språkbruket framhålls som ytterliggare en faktor som de 

flerspråkiga förskolorna, med många blandade kulturer måste ha i åtanken. Det material 

förskolan väljer att ha måste vara genomtänkt däribland variation av böcker. Medvetenhet kring 

att vissa böcker kan skapa uppståndelse bland föräldrar betonade Christina: ”Man får vara 

försiktig med vissa böcker. Man kan hamna i trubbel om man säger till exempel att Pippis 

mamma är i himlen. En sådan enkel sak. Man får tänka sig lite för vad man väljer för böcker.” 
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9. Ja mfo rande analys och diskussion 

Utifrån de två genomförda fallstudierna kommer vi i denna del diskutera, analysera och jämföra 

det material vår studie har resulterat i utifrån våra frågeställningar. Studiens syfte har varit att 

studera vilka lärarinitierade litteracitetspraktiker som förekommer i enspråkiga respektive 

flerspråkiga förskolor samt jämföra dessa. Syftet har också varit att ta reda på hur förskollärarna 

resonerar kring barns litteracitet.  

 

Nedan följer en sammanställd tabell över de litteracitetspraktiker som förekommer på de 

enspråkiga respektive de flerspråkiga förskolorna. 

 

Enspråkiga förskolor Artefakt Flerspråkiga förskolor Artefakt 

Högläsande och berättande 

litteracitetspraktiker 

Högläsa böcker 

Samtala kring böcker 

Barnbok 

 

 

Högläsande och berättande 

litteracitetspraktiker 

Högläsa och samtala kring böcker 

Gestalta sagor 

Barnbok 

 

 

Textbaserade litteracitetspraktiker 

Rim och ramsor 

Arbeta med ordkort 

Gestalta sagor 

Tryckt text 

 

Textbaserade litteracitetspraktiker 

Rim och ramsor 

Arbeta med ordkort 

Tryckt text 

 

Skrivande litteracitetspraktik 

Skriva digital text 

Ipad 

 

 

Skrivande litteracitetspraktik 

Skriva namn 

Penna och 

whiteboard 

 

 

 

Generellt förekommer samma litteracitetspraktiker hos de enspråkiga och flerspråkiga 

förskolorna men med vissa skillnader i förskollärarnas arbetssätt och tankar kring barns 

litteracitet. Studien resultat visar på att de litteracitetspraktiker som främst förekommer i 

förskolorna är praktiker rörande högläsande, berättande, tryckt text och skrivande. Högläsande 

och berättande litteracitetspraktik är den mest förekommande praktiken som förskollärare 

initierar dagligen, i både de enspråkiga och de flerspråkiga förskolorna. 

 

I denna del sker kopplingar till de exemplen som nämns under respektive fallstudie. Exempelvis 

1:1, vilket står för fallstudie I, enspråkiga förskolor, exempel 1. Fallstudie II, flerspråkiga 

förskolor benämns istället med en inledande 2a, till exempel 2:1. 
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9.1 Högläsa och samtala kring böcker 
 

Läsning är en viktig del i både de enspråkiga och flerspråkiga förskolornas vardag. Vad gäller 

läsning är det främst högläsning som förskollärarna initierar och som de lyfter fram som en 

viktig del i barnens möte med skriftspråket. Att barn får komma i kontakt med skönlitterära 

texter är enligt Fast (2011) av betydelse för deras läs- och skrivutveckling. Hon understryker 

att detta skapar möjligheter för barnen att utvidga sitt ordförråd, skapa en förståelse kring hur 

meningar är uppbyggda och en sagas uppbyggnad och struktur. Bokens betydelse för barnens 

möte med nya ord är något förskollärarna på både de enspråkiga och flerspråkiga förskolorna 

lyfter upp. Vårt resultat visar på att förskollärarna på de flerspråkiga förskolorna påpekar än 

mer vikten av att barn i mångkulturella områden får tillgång till nya ord samt en förståelse för 

hur en berättelse är uppbyggd, exempelvis genom högläsning. Fast (2011) poängterar att barn 

förstår texter olika beroende på vilka erfarenheter de bär med sig. Detta är något som blev 

tydligt vid högläsningstillfällen på samtliga förskolor (se exempel 1:3, 2:1 och 2:2) då 

förskollärarna ofta tog inititaiv till att skapa samtal kring böcker som har utgångspunkt i barnens 

erfarenheter. Genom att samtala om böcker med barns erfarenheter i fokus menar Axelsson 

(2006) att barns litteracitet kan stärkas. Skoog (2012) betonar vikten av att som lärare ha ett 

tydligt syfte och ha en god planering vid högläsning och samtal kring boken för att aktiviteten 

ska bli meningsfull.  

 

Vid de flerspråkiga förskolorna poängterades det att väl planerade samtal kring böcker kan 

synliggöra barnens intresse, förståelse och deras förmåga att tolka texter vilket kan vara till 

hjälp för förskollärare att kunna utmana barnen utifrån deras förutsättningar. Detta framkom 

inte lika tydligt på de enspråkiga förskolorna. Ett väl genomtänkt syfte och en tydlig planering 

är alltså även viktig vid högläsning för att barnen ska kunna ta del av böcker på ett meningsfullt 

sätt. Ett exempel på en högläsningsstund som resulterade i en ofokuserad barngrupp och 

ostrukturerad aktivitet är exempel 1:2, där en ur personalen läser högt för några barn i soffan. 

Utifrån det Skoog (2012) hävdar skulle en anledning i detta fall kunna vara en oklar planering 

av aktiviteten och syftet. Exempel 1:1 skulle istället kunna tyda på en väl genomtänkt planering 

och ett klart syfte som därmed leder till en meningsfull aktivitet för barn och förskollärare. 

Rutinerna var till skillnad mot det tidigare exemplet tydliga där barnen visste vad som 

förväntades av dem och vad aktiviteten innebar.  

 

Den primära typ av läsning som förskollärarna initierar är högläsning vilket lyfts fram av 

förskollärarna som en viktig del i barns utvecklande av litteracitet oberoende av språkmiljö. 
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Grøver Aukrust (2008)  betonar att högläsning och samtal kring böcker kan bidra till ett ökat 

ordförråd hos barnen som har stor betydelse för barnens senare läsförståelse.  Hon poängterar 

vikten av att förskollärare har kunskaper om kopplingen mellan barnens talspråksutvecklande i 

förskolleåldern och senare läsförståelse. Resultatet i denna studie utifrån både intervjuer och 

observationer visar på att förskollärare innehar en sådan medvetenhet. Barnen får möjlighet till 

ett ständigt flöde av skönlitterära texter och möjlighet till deltagande i meningsfulla samtal 

utifrån sina egna erfarenheter där pedagogerna lyfter upp betydelsen av att barnen får möjlighet 

att utveckla sitt ordförråd. Detta menar vi visar på att förskollärarna utgår från ett emergent 

literacy-perspektiv (Fast 2007, Hagtvet 1990, Björklund 2008) då de väljer att introducera 

barnen för olika litteraciteshändelser och praktiker med målet att barnen ska bli litterata. 

Förskollärare hos både de enspråkiga och de flerspråkiga förskolorna lyfte upp vikten av att 

arbeta ännu mer med språket i flerspråkiga förskolor. Förskollärarna menar att det beror på att 

det är i förskolan som barnet får lyssna till och lära sig det svenska språket då det i hemmet 

främst är fokus på barnets modersmål.    

9.2 Gestalta sagor 
 

Nikolajeva (2003) menar att bilderböcker låter läsaren skapa förståelse utifrån både bild och 

text. De flerspråkiga förskolorna arbetar mycket med att ge barnen ett kontextuellt stöd när det 

kommer till läsning och språkbruk. De menar att det är viktigt för barn att se illustrationer i 

samband med läsning då endast text och berättande kan upplevas för abstrakt. Att barnen fick 

se bilderna samtidigt som förskolläraren läste blev synligt i verksamheten vid högläsningen 

både på enspråkiga och flerspråkiga förskolorna (1:1, 2:1 och 2:2). Något som de flerspråkiga 

förskolorna arbetar mycket med är att konkretisera. Tredimensionella figurer som konkret 

material är i fokus för att skapa ett kontextuellt stöd bland annat när det gäller gestaltning av 

sagor på dessa förskolor. Gestaltningen av Petter och hans fyra getter (2:5) på förskolan Lönnen 

är ett exempel på hur konkret material används för att göra innehållet i en berättelse explicit för 

barn med annat modersmål än svenska. Ett arbetssätt som inkluderar konkret material och 

tredimensionella figurer var något som de flesta förskollärare var eniga om förekommer mer 

och har större betydelse i flerspråkiga förskolor. Hvistendahl (2008) poängterar just vikten av 

att flerspråkiga barn bör få möjlighet till visuellt och kontextuellt stöd genom att uppleva 

dramatiseringar och även få tillgång till den tryckta versionen. Genom gestaltningen av Petter 

och hans fyra getter fick barnen tillgång till att uppleva både dramatisering och högläsning.   
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En av de större skillnaderna vad gäller gestaltning i de enspråkiga och flerspråkiga förskolorna 

är bokens betydelse. I de flerspråkiga förskolorna har boken en central roll då konktretisering 

och gestaltning sker i samband med läsandet. Utgångspunkten är boken som artefakt där 

kontretisering har som syfte att tydliggöra bokens innehåll. En tydlig skillnad kan här ses i 

jämförelse med de enspråkiga förskolorna där boken som artefakt inte är central i själva 

gestaltningen. Här är istället innehållet i boken det centrala. Syftet med aktiviteten verkade där 

ligga mer i att ta vara på barnens intresse och låta barnen vara aktiva i lärandeprocessen, snarare 

än att konkretisera i syftet av att begripliggöra ett innehåll.  

9.3 Rim och ramsor 
 

Att barnen får möjlighet att möta olika textbaserade praktiker i förskolan blev tydligt i både de 

enspråkiga och de flerspråkiga förskolorna. Den artefakt som styr detta möte är den tryckta eller 

skrivna texten, då i form av litteracitespraktiken rim och ramsor. Som Skoog (2012) poängterar 

har språklekar och språkstimulerande aktiviteter positiv inverkan på barns läs- och 

skrivutveckling. Eftersom förskolorna arbetar med rim och ramsor bland annat utifrån tryckt 

text anser vi att rim och ramsor som aktivitet är en litteracitetspraktik. Björklund (2008)  lyfter 

fram att rim och ramsor samt bildberättande är centrala delar i de minsta barnens litteracitet och 

pedagogens roll i att stimulera barnen till att använda det talade språket och få kännedom om 

det skrivna språket. Studiens resultat har visat på att språklekar i form av rim och ramsor är 

vanligt förekommande i förskolorna. Arbetssätten kring rim och ramsor är varierat där 

förskollärarna initierar språklekarna genom att tillsammans med barnen skriva, läsa och sjunga 

olika rim och ramsor vilket ofta utgår från tryckt eller skriven text i form av planscher och 

tavlor. Förskollärarens initiativ till att göra rim och ramsor synliga för barnen i form av tryckt 

eller skriven text resulterar alltså i att barnen introduceras in i skriftspråket. Fast (2011) 

poängterar att barn introduceras in i skriftspråket i samspel med människor i deras omgivning 

och att utvecklingen till stor del beror på den skriftspråkliga miljö barnen möter.  Även Liberg 

(2003) menar att barn får möjlighet att medverka i skriftspråkliga sammanhang i olika miljöer. 

Hon lyfter fram förskolan som en sådan miljö där barnen får ingå i olika skriftspråkliga 

aktiviteter, exempelvis språklekar som rim och ramsor. Genom dessa aktiviteter menar hon att 

barnen får utforska och upptäcka läsandet och skrivandets funktion. Ett exempel från vårt 

resultat som visar på detta är exempel 1:4. Observationen visar på att pojken förstått att texten 

har ett budskap och i samspel med förskolläraren kunde textens budskap läsas upp. Detta visar 
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på att förskollärarens aktiva val angående förskole-verksamhetens utformning samt miljö 

påverkar barnens möjligheter till möte med skriftspråket i förskolans vardag.  

9.4 Arbeta med ordkort 
 

Ytterligare en textbaserad praktik som förekom på de enspråkiga och de flerspråkiga 

förskolorna var arbete med ordkort. Att arbeta med barnens namn som ordkort var framträdande 

hos samtliga förskolor. Förskollärarna var eniga i sina tankar om att namnkort representerar en 

symbol för namnet, där barnet får lärdom om helheten snarare än de enskilda bokstäverna. 

Liberg (2006) talar om situationsläsande som ett av barnets första kontakt med läsandets praktik 

vilket är ett viktigt första möte med skriftspråket. Ordkorten kan alltså tolkas som en typ av 

situationsläsande då barnet till en början tolkar ordkortet utifrån dess sammanhang. Ett annat 

sätt att använda ordkort blev tydligt hos främst en av de flerspråkiga förskolorna där ordkort 

hade som syfte att beteckna föremål. Detta arbetssätt förekom inte i lika stor utsträckning hos 

de enspråkiga förskolorna. Förskollärarnas mål med ordkort är att barnens ska få ingång till, 

och även skapa sig ett igenkännande, av skriftspråket. 

9.5 Skriva digital text 
 

Elektroniska verktyg är något som blir mer och mer förekommande i förskolornas verksamheter 

i form av ipads, smartboards och datorer. Med hjälp av dessa får barnen möjlighet att möta en 

annan typ av skriftspråk och litteracitet. Detta möte och den kunskap det genererar kan man 

tycka är nog så viktig i det tekniska samhälle vi lever i idag. Barnen får genom dessa möjligheter 

att skapa sig ett intresse för att skriva, leka med ord och bokstäver och möta en annan typ av 

texter och bilder som de inte exempelvis möter genom böcker (Fast 2011). Som resultatet visar 

är elekroniska verktyg något som används mer i de enspråkiga förskolorna än i de flerspråkiga 

i syftet att stärka barnens litteracitet och skriftspråkande. Huruvida detta resultat går att 

generelisera är dock en fråga om tillfälligheter vid studiens genomförande. Resultatet visar på 

att barnens möjlighet till att ta del av denna kunskap är till stor del styrande av förskolornas 

resurser och kanske framförallt förskollärarens kunskaper kring elektroniska verktyg och deras 

förmåga och intresse av att integrera detta i den dagliga verksamheten. En annan aspekt 

angående förskollärarnas intresse av att integrera elektroniska verktyg i verksamheten verkar 

också ligga i en åsikt kring att dagens barn redan är tillräckligt integrerade med datorer och 

mobiler. De anser alltså att förskolan bör ge barnen andra kunskaper som de kanske får mindre 
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del av hemifrån, till exempel böcker och läsning. Detta är aspekter som man kan diskutera 

länge. Bör det ena utesluta det andra, och gör det det? Helt klart är iallafall att ipads och datorer 

är något som barnen garanterat kommer möta och integrera med mycket i kommande livet. 

På de enspråkiga förskolorna var skrivande på ipad den enda typ av skrivande som kunde ses 

under fältstudierna. Denna typ av skrivande är en helt annan praktik än skrivande med papper 

och penna. I denna praktik grundas en kunskap och en förmåga om hur man är skriftspråklig 

med hjälp av elektroniska verktyg och det som framträdde under fältstudierna var att det som 

tränades är kännedom av bokstävers placering på tangentbordet samt hur varje bokstav utljudas.  

9.6 Skriva namn 
 

Axelsson (2006) poängterar att det skrivande som förekommer på de flerspråkiga förskolorna, 

aktuella för hennes studie, är skrivande av barnens egna namn där annat skrivande sällan 

förekommer. I likhet till Axelssons studie visar vårt resultat att den förekommande 

skrivandepraktiken på de flerspråkiga förskolorna är namnskrivande där annat skrivande sällan 

förekommer. Namnskrivande som litteracitetspraktik är utifrån vårt resulat enbart 

förekommande i de flerspråkiga förskolorna. De litteracitetshändelser kopplade till 

namnskrivande som framkom under fälstudierna var när förskollärarna initierade till skrivning 

på samlingarna. Barnen fick en efter en gå upp och skriva sitt namn på whiteboardtavlan, 

antingen själva eller med hjälp från förskollärare (2:7). 

9.7 Förskollärarnas tankar om barn och litteracitet 
 

Något gemensamt för samtliga förskollärare är hur de ser på förskolans och förskollärarens 

ansvar kring barns litteracitet. De anser att förskolan har stort ansvar för att ge barnen ett bra 

första möte med skriftspråket och att skapa bra förutsättningar för barns kommande 

litteracitetsutveckling. Förskollärarna ska skapa intresse för skriftspråket och arbeta för att 

barnen ska lämna förskolan mer nyfikna på att utforska skrivande och läsande. Något som lyfts 

fram som viktigt i de enspråkiga förskolorna är vikten av att förskolan erbjuder barnen litteratur 

och tillfällen med högläsning, då de tror att detta är något som faller bort i hemmen.  

 

Litteraturens roll poängteras även i de flerspråkiga förskolorna men något som lyfts fram 

ytterligare hos dem är vikten av att ge barnen språkliga kunskaper så som ordförråd, språkliga 

grunder och att benämna saker med sitt rätta namn och att inte förenkla. Detta är aspekter som 
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även omnämns i läroplanen. Ett av förskolans strävansmål är att barnen ska få möjlighet att 

utveckla ordförrådet, begrepp samt få ett nyanserat talspråk (Lpfö. 98 rev.2010, s.10). 

Förskollärarna tror att detta är viktigare för de flerspråkiga barnen då förskolan kan vara den 

enda miljön där dessa barn möter det svenska språket. Ett stort ansvar ligger alltså hos förskolan 

att skapa en bra och stadig grund för dessa barn såväl språkligt som skriftspråkligt. Deras 

förhållningssätt stämmer alltså bra överens med vad som omnämns i läroplanen kring 

modersmål och språk. Där står det att förskolan ska stäva efter att varje barn ska utveckla sin 

kommunikationsförmåga på modersmålet, likväl som det svenska språket. Förskolan ska även 

sträva efter att barn med annat modermål än svenska utvecklar sin kulturella identitet (Lpfö. 98 

rev. 2010, s.11). 

 

Under intervjuerna ställde vi frågan om förskolläraren i fråga tror att arbetssättet kring barns 

litteracitetsutveckling skiljer sig från förskolor beroende om man har en enspråkig eller 

flerspråkig barngrupp. Förskollärarna från både de enspråkiga- och de flerspråkiga förskolorna 

var eniga om att arbetssätten skilde sig åt. En aspekt resultatet visar på är att förskollärarna på 

de enspråkiga förskolorna hade svårare att förklara dessa skiljaktigheter. Dock hade två 

förskollärare lättare att sätta ord på dessa skillnader och orsaken berodde här på att de båda har 

efarenheter av att arbeta på flerspråkiga förskolor sedan tidigare. Det som av dem lyftes upp 

som de mest markanta skillnaderna var att det var ännu viktigare att arbeta med språket och 

konkretisering i form av tredimensionella figurer på de flerspråkiga förskolorna för att sätta ord 

på saker. Dessa tankar stämmer även överens med åsikterna hos förskollärarna på de 

flerspråkiga förskolorna. Vad som också kan konstateras utifrån studiens resultat är att just 

konkretisering med hjälp av tredimensionella figurer förekommer mer på de flerspråkiga 

förskolorna än de enspråkiga. Förskollärna från de flerspråkiga förskolorna var mer precisa i 

sina tankar om vad de ansåg skilde sig där de i större uträckning än förskollärarna på de 

enspråkiga förskolorna framhävde vad de själva måste tänka mer på och arbeta mer aktivt med. 

Gällande språket betonade förskollärarna på de flerspråkiga förskolorna än mer barnens 

modersmål och att de måste ha kunskaper om flerspråkiga barns kunskapsinlärning för att vara 

medvetna om att det bland annat kan ta längre tid för flerspråkiga barn att utvecklas i de flera 

språken. Något som de enspråkiga förskollärarna nämnde som en eventuell skillnad mellan 

arbetsätten var ett större användande av sånger och ramsor i de flerspråkiga förskolorna. Denna 

aspekt lyfte dock inte förskollärarna på de flerspråkiga förskolorna upp. Det blev tydligt under 

fältstudierna att rim och ramsor som en litteracitetspraktik förekommer på de flerspråkiga 



61 

förskolorna men det lyftes alltså inte upp hos dessa förskollärare som en eventuell skillnad 

mellan de båda språkmiljöerna.  

9.8 Förskollärarna och litteracitet 
 

Björklund (2008) betonar att pedagoger arbetar medvetet med litteracitet i förskolan. Vårt 

resultat visar på att litteracitet har en betydande del i förskolans vardag där pedagoger initierar 

till olika typer av litteracitetsaktiviteter. Dock vill vi lyfta upp att många pedagoger hade svårt 

att sätta ord på vilka inslag i verksamheten som kan kopplas till litteracitet och att definiera 

litteracitetsbegreppet, främst vad gäller de enspråkiga förskolorna. Vi vill här poängtera att den 

reviderade läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010) innehåller fler aspekter gällande litteracitet men att 

begreppet inte omnämns i varken den tidigare eller den nu aktuella läroplanen. Ett exempel på 

litteracitet som är tillkommet i den reviderade läroplanen är att förskolan ska sträva efter att 

varje barn ”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda 

sig av, tolka och samtala om dessa” (Lpfö 98 rev. 2010, s.10). Vi vill här understryka att 

förskollärarna arbetar medvetet med litteracitet i de för vår studie aktuella förskolorna trots att 

inte alla är helt bekanta med just begreppet litteracitet. Detta kan således ha en koppling till 

begreppets frånvaro i läroplanen, men då de flerspråkiga förskolornas lärare hade kunskap om 

begreppet måste det finnas ytterligare orsaker. En aspekt kan vara förskollärarnas intressen 

inom olika kunskapsområden. Samtliga förskollärare på de flerspråkiga förskolorna uttryckte 

ett intresse för barns skriftspråkande vilket inte framkom lika tydligt i de enspråkiga 

förskolorna, där ett intresse för andra kunskapsområden lyftes fram. Ytterligare aspekter skulle 

kunna vara de olika förskolornas resurser samt tillgång till föreläsningar och fortbildningar. 

 

Förskolans verksamhet styrs av olika styrdokument däribland läroplanen. Läroplanen (Lpfö 98 

rev. 2010) består av strävandemål som ska vara centrala i förskolans arbete med barnen. Därför 

måste personalen i förskolan förhålla sig till dessa även utifrån sina egna verksamhetsplaner. 

Läroplanen för förskolan har som utgångspunkt att sträva efter en utveckling hos barnen som 

sedan i förskoleklassen och skolan ska bygga vidare på och fortgå. Detta visar på en strävan 

framåt i barnens utveckling som vi anser överensstämmer med emergent literacy perspektivet 

som innebär att ett kunnande för skriftspråket utvecklas successivt hos barnen (Fast 2007, 

Hagtvet 1990, Björklund 2008 m.fl.). Vi har också i vårt arbete med studien, under våra 

fältstudier sett händelser där barnen själva tagit initiativ till aktiviteter rörande litteracitet, där 

de själva medverkar och är aktiva erövrare av litteracitet. Därmed vill vi uppmärksamma det 
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andra perspektivet inom literacittetsbegreppet som Björklund (2008) lyfter fram, early 

childhood literacy. Björklund förklarar begreppet som att barnen är litterata och att de här och 

nu befinner sig i sin litteracitet utifrån vad som är meningsfullt för dem i motsats till emergent 

literacy där uppfattningen är att barnen blir litterata och att barns litteracitet är framväxande. 

Vår studie visar på en förekomst och samverkan mellan dessa två perspektiv vilket medför att 

förskollärare bör ha en förståelse för båda perspektiven för att kunna förstå barns lärande på 

bästa sätt.  
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10.  Slutdiskussion 

Nedan redovisas först en sammanfattning och slutsats av studien som följs av metod-diskussion. 

Slutligen följer en kort diskussion kring vidare forskning.  

10.1 Sammanfattning och slutsats av studien 
 

Syftet med studien har varit att undersöka och jämföra lärarinitierade litteracitetspraktiker. 

Studien har haft utgångspunkt i två skilda språkmiljöer – enspråkiga respektive flerspråkiga 

förskolor. Syftet har även varit att undersöka förskollärares tankar kring barns litteracitet. 

Resultatet visar på att förskolebarn introduceras och inskolas i olika litteracitetspraktiker. 

Förskollärarna arbetar aktivt med att utveckla barns litteracitet genom att initiera till högläsning, 

berättande, möten med text och skrivande. De litteracitetshändelser och praktiker som 

förekommer är till stor del desamma både på de enspråkiga och de flerspråkiga förskolorna. 

Dock har studien visat på att de flerspråkiga förskolorna har fler aspekter att ta hänsyn till, 

däribland modersmålets roll för litteracitetsutvecklingen, betydelsen av att konkretisera för att 

ge stöd i kontexten och talspråkets förhållande till senare läsförståelse. Utifrån vårt resultat kan 

vi se att de flerspråkiga förskolorna arbetar aktivt utefter dessa aspekter och här i ligger även 

de största skillnaderna mellan arbetssätten inom enspråkiga och flerspråkiga förskolor. De 

föreställningar samtliga förskollärare har kring barns litteracitet är att litteracitet har stor 

betydelse för barnen redan i förskolan och att det är viktigt för barnens litteracitetsutveckling 

att de redan i förskoleåldern introduceras till skriftspråkiliga aktiviteter. Förskollärarna vill 

skapa ett intresse och en nyfikenhet hos barnen för skriftspråket för att de sedan ska ha lusten 

att utforska skriftspråket ännu mer när de kommer upp i skolåldern. 

 

I likhet med Axelssons (2006) resultat kan vår studie visa på att flerspråkiga barn får stora 

möjligheter att utveckla sin litteracitet på det svenska språket. Axelsson hävdar också att 

barnens litteracitetsutveckling på modersmålet hamnar i skymundan. Det vår studie visat är att 

dessa tendenser finns men att förskolorna arbetar på ett mer aktivt sätt för att inkludera 

modersmålet i förskolans vardag. Förskolans läroplan lyfter upp vikten av att förskolan ska 

sträva efter att varje barn ”som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella 

identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (Lpfö 98 

rev. 2010, s.11). Axelssons studie slutfördes för sju år sedan och enligt oss har både 

utvecklingen i synen på modersmålets roll för lärande samt forskning kring detta sedan dess 
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genomgått förändringar. Detta tror vi kan bero på en ökad acceptans och en förändrad syn i 

samhället på skilda kulturer och olika språk.    

 

Axelsson (2006) menar att det är viktigt att barnen får möjlighet till utveckling i både sitt 

modersmål och deras svenska. Detta är även något som Hvistendahl (2008) poängterar: För att 

barnet ska utveckla goda läsfärdigheter på andraspråket har kompetensen i både första- och 

andraspråket betydelse. Vidare understryker Axelssons modersmålets vikt för identitets-

skapande, kommunikation inom familj och släkt där språket är socialt och emotionellt betingat 

och behövs alltså även efter svenskan utvecklats bra hos barnet och andra i familjen. Att ha en 

god svenska är också viktigt för framtida framgångar både för barnen och föräldrarna. Axelsson 

poängterar därför att förskolor bör utveckla sitt arbetssätt för att kunna stödja barnen än mer i 

modersmålet så att både svenskan och modersmålet kan fungera som instrument för litteracitet 

och kunskapsutveckling som skulle medföra kontinuitet mellan hemmets, förskolans och 

skolans litteracitetspraxis (Axelsson 2006, s.88). 

 

I de besökta förskolorna utvecklas de flerspråkiga barnens svenska språk och svenska litteracitet på 

ett sätt som kommer att gynna deras fortsatta språk och kunskapsutveckling i skolan. Barnens 

modersmål och litteracitetskunskaper på modersmålet används däremot i mycket begränsad 

utsträckning och främst när barnen själva initierar det eller vid några tillfällen när pedagogerna ger 

utrymme för det (Axelsson 2006, s.86). 

 

Som vårt resultat visar arbetar förskollärarna för att inkludera barnens modersmål i 

förskolans verksamhet. Resultatet i vår studie visar alltså en annan bild av hur förskolorna 

arbetar med barns modersmål än det resultat som framställts i Axelssons studie. Under 

senaste året (2012/2013) har regeringen gett i uppdrag till Statens skolverk att öka 

förskolepersonalens kunskaper kring barns flerspråkliga utveckling (Källén & Sabuni 

2012). Genom vårt resultat kan alltså en slutsats dras att denna satsning kan ha genererat 

i ny kunskap ute hos förskolorna och förskollärarna. Dock har vi också sett att mer arbete 

och satsning behövs göras för ytterligare resultat inom förskolan för att barnens litteracitet 

på modersmålet ska få en gynnsam utveckling.  
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10.2 Metoddiskussion 
 

Peter Svensson (2011) framhåller att kvalitativ forskning ibland har kritiserats för att vara för 

subjektiv. Kritiken har bottnat i att de tolkningarna som görs av kvalitativa data är för beroende 

av den enskilda forskaren. Dock avfärdar Svensson själv kritiken kring forskningsmetoden 

genom att betona de aktiva val och handlingar som varje forskare ställs inför när det gäller att 

bland annat inta ett perspektiv, metod, teorier och urval. Han menar att vi själva måste göra 

dessa val eftersom samhället själv inte visar upp sig och att det inte finns endast ett rättvist sätt 

att studera och beskriva denna på (Svensson 2011, s.189). Svensson menar alltså att världen 

beskrivs ur olika perspektiv beroende på vem som studerar och tolkar den och att det därför inte 

går att skildra världen utifrån en sanning. Eftersom vår studie har utgångspunkt i två fallstudier 

är vi två författare och därmed två tolkare. Detta menar vi kan vara till fördel för att vi kan 

studera och förmedla kunskap om undersökningsfältet utifrån ett bredare perspektiv. Ytterligare 

en fördel som vi har upplevt med att vara två författare är att vi har kunnat utmana varandra och 

utveckla våra tankegångar vilket har lett till ett mer kritisk analyserat innehåll. Som Ahrne och 

Svensson (2011, s.213) understryker kan det vara till fördel att vara fler författare vid en uppsats 

som har ansvar för olika delar i uppsatsen. På så sätt är man flera granskare av en text. 

 

Vad gäller vårt val av metod, intervjuer av åtta förskollärare och observationer under åtta dagar 

är det vissa aspekter vi anser är viktiga att vara kritiska mot. Studiens omfattning ger 

begränsningar när det kommer till både den empiriska insamlingen och det resultat som studien 

genererar. Under dessa åtta dagars observationer har vi studerat vilka litteracitetshändelser som 

framträtt i verksamheterna och som upprepats som praktiker. I vårt urskiljande av 

litteracitetspraktiker har vi tvingats göra urval av händelser då vi inte kunnat klassificera dessa 

som praktiker på grund av studiens tidsram. Vill vill därmed poängtera att vår studie inte kan 

ge en fullständig bild av alla litteracitetspraktiker som förekommer på de besökta förskolorna 

och på förskolor genrellt. Vårt material har också skapats utifrån förutsättningar vad gäller 

tidpunkt, plats och förskolornas rutiner. Vilken tid på året eller dagen fältstudierna äger rum har 

betydelse för studiens resultat, likväl vårt urval av förskolor samt förskolornas rutiner och 

aktiviteter under våra fältstudier. Hade fältstudierna ägt rum under en annan månad i andra 

förskolor med andra rutiner hade vårt resultat blivit ett annat.  

 

I vårt urval av förskolor föreföll det sig slumpvis att de båda flerpråkiga förskolorna är 

kommunala och de båda enspråkiga är fristående. Detta kan ses som en faktor av betydelse för 
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resultatet. Dock anser vi att detta inte bör påverka resultatet då alla förskolor ska utgå från en 

gemensam läroplan.  

10.3 Vidare forskning 
 

I denna studie har ett relativt nytt forskningområde berörts, nämligen flerspråkiga barns 

litteracitet i förskolan. Det finns ingen avhandling skriven i Sverige som berör litteracitet och 

flerspråkighet. Däremot, som vi i denna studie lyft fram, behandlar Axelssons (2008) studie 

detta område. Det här ger alltså en stor möjlighet till ytterligare framtida forskning inom 

området flerspråkiga barns litteracitet i förskolan. Då denna studie har utgått från 

förskollärarens perspektiv medan annan forskning, som vi lyft fram, mestadels har 

utgångspunkt i barnens erövrande skulle det vara intressant om vidare forskning fokuserar 

vidare på olika perspektiv inom detta område.  
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11.2 Otryckta källor 

11.2.1 Fallstudie I 
 

Intervju med förskolläraren Jonna, 2013-10-15, 35 min 

Intervju med förskolläraren och förskolechefen Cissi, 2013-10-16, 28 min 

Intervju med förskolläraren och förskolechefen Anders, 2013-10-17, 38 min 

Intervju med förskolläraren Katja, 2013-10- 18, 32 min  

Observation, exempel 1,högläsning, 2013-10-17, 20 min 

Observation, exempel 2, högläsning, 2013-10-18, 20 min 

Observation, exempel 3, högläsning och samtal kring boken, 2013-10-15, 20 min 

Observation, exempel 4, ramsa, 2013-10-15, 5 min 

Observation, exempel 6, observation av skriftspråksmiljön, 2013-10-16/17 

Observation, exempel 9, gestaltning av Bergakungens sal, 2013-10-16, 30 min 

Observation, exempel 10, samling, 2013-10-18, 20 min  

 

11.2.2 Fallstudie II 
 

Intervju med förskolläraren Kia, 2013-10-18, 34 min 

Intervju med förskolläraren Christina, 2013-10-16, 45 min 

Intervju med förskolläraren och pedagogiska ledaren Clara, 2013-10-17, 40 min 

Intervju med förskolläraren Idun, 2013-10-15, 33 min 

Observation, exempel 1, högläsningsstund, 2013-10-15, 10 min 

Observation, exempel 2, högläsningsstund, 2013-10-16, 15 min 

Observation, exempel 5, gestaltning av boken Petter och hans fyra getter, 2013-10-17, 15 min 

Observation, exempel 7, namnskrivande på morgonsamling, 2013-10-17, 10 min 

Observation, exempel 9, rim och ramsor i miljön, 2013-10-17/18 

Observation, exempel 11, aktivitet med ordkort, 2013-10-15, 30 min 
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12. Bilagor 

 

Bilaga 1                                       Intervjuguide förskollärare 

 

Personliga 

1) Vad heter du? 

2) Kan du berätta lite om dig själv? 

3) Vad har du för utbildning? 

4) Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

5) Hur länge har du jobbat på denna förskola? 

6) Har du erfarenhet av annat yrke? 

 

Arbetssätt/ Litteracitetspraktiker 

7) På vilket sätt arbetar ni med barns litteracitet? 

- Utomhus,    inomhus,      litteratur,       spel,     dator/ipad,     

- På pedagogens initiativ? 

8) Känner du till andra arbetssätt som kan stödja barnen i deras litteracitetsutveckling än 

det som ni arbetar med ?  

9) Vad anser du att förskolan har för ansvar när det kommer till barns 

litteracitetsutveckling? 

10) Hur anser du att du som pedagog kan stödja barnens litteracitetsutveckling på bästa 

sätt? 

11) Kan du berätta hur en vanlig dag för er ser ut?  

- Vilka rutiner har ni? 

-  Hur ser dessa ut? 

- Dagliga rutiner? Veckorutiner? Månadsrutiner? 

12) Tror du arbetssättet kring barns litteracitesutveckling skiljer sig från förskolor 

beroende på barngruppen? Om man har en enspråkig/flerspråkig barngrupp? 

13) Jag såg att ni....... hur tänker du/ni kring det? Vad har du/ni för tankar kring det? 
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14) Material och miljö 

15) Tycker du som förskollärare att du har tillgång till ett material som kan utveckla 

barnens litteracitet? Till exempel vad för material? 

16) Har ni tillgång till bibliotek? 

- Hur ofta besöker ni biblioteket och vad gör ni där?  

17)  Hur tycker du att miljön på förskolan ska vara utformad för att barnens 

litteracitetsutveckling på bästa sätt ska kunna främjas? 

18) Kan du beskriva hur miljön ser ut på din avdelning? 

- Tillgänglighet för barnen? 
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Bilaga 2                                                  Observationsschema 

 
 

 

 

Observationsschema 

Vad? / Aktivitet? Vilka? Hur? / Typ av interaktion? Var? När? Beskrivning 

      

      

      

      

      

      

      

 

Förskola: 

Avdelning: 

Datum: 
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Bilaga 3                        Informationsbrev till förskollärarna 

 

Hej! 

Mitt namn är _____och jag är student på lärarutbildningen på Södertörns 

högskola . Skriver just nu mitt examensarbete som handlar om barns tidiga 

litteracitetsutveckling vilket bland annat inbegriper barns läsande och skrivande 

i en social kontext. Studien skrivs tillsammans med en studiekamrat där syftet är 

att jämföra två språkmiljöer, enspråkig och flerspråkig. Mitt mål med att besöka 

er förskola är att undersöka hur pedagoger på förskolan arbetar med flerspråkiga 

barns litteracitet.  

Jag kommer att vara närvarande i er verksamhet _____ och _____ vecka _____ 

för att observera er verksamhet och även intervjua två pedagoger.  

Förskolan, ni pedagoger och barnen kommer i den färdigställda uppsatsen vara 

anonyma och det insamlade materialet kommer endast användas i syfte för detta 

examensarbete. 

 

Har ni ytterligare frågor, kontakta mig gärna.   

 

Med vänliga hälsningar, 

____________(namn) 

__________________ (mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

Bilaga 4                               Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

 

Hej! 

Jag är student vid lärarprogrammet vid Södertörns Högskola. Jag läser nu sista 

terminen och skriver mitt examensarbete. Jag skriver tillsammans med en 

studiekamrat ett jämförande arbete om barns tidiga läs- och skrivutveckling där 

vi jämför flerspråkiga- och enspråkiga förskolor.  

Under _____ och _____vecka _____kommer jag besöka förskolan _____ för att 

observera hur pedagogerna arbetar för att utveckla barnen i deras läs- och 

skrivinlärning. Syftet med studien är att ha pedagogerna i fokus och jag är därför 

intresserad av att titta på verksamheten i stort, ej enskilda barn.  

När examensarbetet är färdigställt kommer uppsatsen att vara tillgänglig för 

allmänheten, men förskolan, all personal och alla barn kommer i redovisningen 

av studien att vara helt anonyma. Jag kommer inte fotografera eller göra några 

ljudupptagningar av barnen. 

 

Har ni frågor kring mitt besök, ta gärna kontakt med mig eller förskolan. 

Med vänliga hälsningar,        

__________(namn) 

____________________(mail)                                                                             


