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Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att undersöka vilka textgenrer förskollärare i förskolan erbjuder barn 

samt hur förskollärare tänker beträffande valet av dessa texter. En variation av textgenrer bidrar 

till barns språkutveckling. Genom observationer och intervjuer på två förskolor och med fyra 

förskollärare undersöks frågeställningarna. Resultatet visar att förskollärare erbjuder barn i 

förskolan flera olika genrer. Alla slags textgenrer som beskrivs i studien finns representerade 

utom den argumenterande genren även om de olika genrerna förekommer i olika grad. Den 

berättande genren är den vanligast förekommande och den förklarande genren den minst 

förekommande undantaget den argumenterande genren som inte förekom alls. Studien visar 

också att förskollärarna har motiveringar och syften till sina val av texter även om de inte 

använder begreppet genre. Detta resultat visar på den mångfald som läroplan och forskning 

betonar vikten av för barns språkutveckling. 

 

Nyckelord: 

Förskola, förskollärare, genre, språkutveckling och textval. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de förskolor och förskollärare som ställt upp att medverka i denna 

studie. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Marja Kuisma som väglett oss och gett 

oss många tips under vägens gång. Slutligen vill författarna tacka varandra för ett gott samarbete. 
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Inledning 

Under utbildningen på lärarprogrammet har språk och språkutveckling varit centrala områden för 

barns lärande. Språkutvecklingen börjar redan när barnet är litet (Bjar och Liberg 2003) och 

förskolans roll för stimulering av språket är därför viktig då en grund ska läggas för barns 

utveckling och lärande. I förskolan finns en stark tradition att läsa för barn (Blomberg 1988) och 

barn kommer enligt våra erfarenheter ofta i kontakt med böcker, inte minst genom lässtunder 

som många gånger hålls i samband med måltider. Vi har erfarenheter från flera förskolor och kan 

konstatera att barn i hög grad kommer i kontakt med böcker men vi har kommit att tänka på 

variationen bland de texter barn möter. Texter finns i olika genrer med olika funktioner och 

strukturer. Texter formuleras på olika sätt beroende på vad målet med texten är (Johansson och 

Sandell Ring 2010). Ibland kräver textens budskap att den är formad på ett argumenterande sätt 

om det handlar om att övertyga en person om något. I andra fall kan det handla om att instruera 

någon till att utföra något. Ibland kräver situationen att någon ska berätta för en person om något 

som har hänt. Detta sistnämnda exempel som representerar den berättande genren har vi sett 

förekomma under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen bland annat genom sagoböcker. 

Vår erfarenhet är att barn framför allt möter sagor med berättande textgenre vilket även Gibbons 

(2002) har lyft fram som den vanligast förekommande genren bland barn. 

Vidare har utbildningen belyst att barns språkliga och kognitiva utveckling samt 

identitetsutveckling går hand i hand. Axelsson (2009, s. 103) skriver att: 

Vägen till självförtroende går genom språket. Enligt genrepedagogiken är språket inblandat i 
nästan allt vi gör. Det är genom språket vi kan vidga förståelsen av de erfarenheter vi gör och det 
är genom språket vi ger dem betydelse 

Det är därför förskollärarens uppgift att främja barns språkutveckling och detta kan delvis göras 

genom att arrangera tillfällen, med utgångspunkt ur läroplanen Lpfö98/06 

(Utbildningsdepartementet, 2006), där barn utmanas i olika former av textmöten så att barn får 

möjlighet att reflektera över språkets olika funktioner (Hedeboe och Polias 2008). Hedeboe och 

Polias menar vidare att lärarnas val av texter speglar vad de hävdar är viktigt. Om förskollärare 

endast använder sig av berättande texter speglar detta handlande att det endast är den genren som 

är relevant. I olika situationer krävs olika former av språk och därför har förskolan ett ansvar att 

redan under barns förskoleår erbjuda dem en mångfald av genrer och inte endast den berättande 

genren. Hur rikt barns språk blir är beroende av i vilken utsträckning de får chans att använda 

språket i olika situationer och genom genrer (Hedeboe och Polias 2008).  
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka textgenrer förskollärare erbjuder barn i förskolan då 

variationen och mångfalden bland texterna stöder barns språkutveckling. Studien vill också 

undersöka hur förskollärare motiverar sina textval. 

Frågeställning 

• Vilka genrer erbjuder förskollärare skriftligt eller genom bilder för barn? 

• Hur resonerar förskollärare om vilka genrer de presenterar för barn? 

Bakgrund 

Centrala begrepp 

Språkutveckling 

Språkutveckling är en levande process (Gibbons, 2006). Denna börjar när barnet är nyfött och 

pågår egentligen hela livet (Hagtvet Eriksen, 2004). Språkutvecklingen kan delas in i mindre delar 

där varje del utvecklas i språket (Berthén & Eriksson, 2006). Ett språk består av ljud som kan 

kombineras på bestämda sätt med varandra vilket kallas för fonologiska regler. Inom språket 

finns lagar för hur orden får böjas vilket kallas för morfologi. Dessutom finns syntaktiska regler 

som handlar om hur orden får kombineras med varandra. Vidare finns även regler för hur, i vilka 

sammanhang orden får användas vilket kallas för pragmatiska regler. Slutligen finns semantiska 

regler vilket berör ords betydelse. Språkutveckling sker på alla dessa nivåer. Dessa nivåer 

utvecklas dock inte i samma takt hela tiden (ibid.) 

Genre 

Knapp och Watkins (1994) beskriver två sätt att se på begreppet genre: genre som produkt och 

genre som process. Genom att använda begreppet genre som process snarare än produkt i denna 

studie ges möjligheter att implicera genrerna på alla sorters texter och dessutom skapas större 

möjligheter att undersöka språket. Gibbons (2006) och Johansson och Sandell Ring (2010) 

beskriver dessa som berättande genre, förklarande genre, instruerande genre, argumenterande 

genre och beskrivande genre vilket forskarna till denna studie väljer att utgå ifrån. 

Genrebegreppet är hämtat från Halliday och Martins (1993) språkteori där språk ses som ett 

meningsskapande verktyg och språket har en betydelse för mottagaren. Axelsson (2009) menar 

att valet av textgenre beror på vad man vill säga och till vem. Hedeboe och Polias (2008, s.23) 

förklarar genre som en ”målinriktad social process eller aktivitet som medlemmarna i en kultur 

deltar i”. Det finns inom samma genre ett speciellt syfte/funktion, en struktur och typiska 
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språkliga drag (Gibbons, 2006 och Johansson & Sandell Ring, 2010). Denna undersökning 

klassificerar sekvenser under en viss genre utifrån funktionen även då de typiska språkliga dragen 

eller strukturen inte ryms. 

Text 

Denna studie menar med begreppet text inte enbart litteratur utan även recept, ritningar, brev, 

etc. Den text som studien fokuserar på är allt det som finns skrivet i förskolan och som 

förskollärarna presenterar för barn. Studien låter även bilder, symboler och tabeller tolkas inom 

ramen för textgenrer. Nationalencyklopedin (www.ne.se) definierar text som ”språkligt yttrande, 

vanligen skrivet eller tryckt, ibland även muntligt”, men i denna studie används inte begreppet i 

muntlig mening såvida inte förskollärarna/barnen muntligt använder en skriven/tryckt text, bild 

eller symbol som en viss genre. Detta på grund av studiens ringa omfattning. 

Styrdokument 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98/06, (Utbildningsdepartementet, 2006) betonar barns 

språkutveckling och att arbetslaget verkar för att barn utvecklar sina ord- och begreppsförråd 

vilket trycker på förskollärarens aktiva val av texter. 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 
skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 
barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. (Lpfö98/06 s.6) 

Vidare beskrivs vikten av att skapa en mångfald i lärandet. Genom att förskollärare erbjuder barn 

varierade texter vilka innehåller olika genrer skapas en textlig mångfald. 

I Lpfö98/06 beskrivs även hur förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vikten 

av kompetenser som att självständigt söka relevant kunskap i ett samhälle där information och 

kunskap finns i mängder. 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan skall lägga 
grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver. (Lpfö98/06 s.6) 

Barns tillgodogörande av olika genrer är en del av den referensram de behöver för att kunna 

uttrycka sig och förstå olika språkliga sammanhang. 

I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) 

kommenteras förskollärarens ansvar att presentera olika typer av texter eller genrer än tydligare då 

språkutveckling har fått ännu större tyngd: 

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens 
och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och 
kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. (Lpfö98/10 s.7) 
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Detta stärker legitimiteten att arbeta med olika textgenrer i förskolan då den reviderade 

läroplanen betonar olika språkformer. Förskolan ska också verka för att barn utvecklar förmågan 

att använda, samtala om och tolka symboler samt sitt intresse för det skrivna språket: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner, 
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 

tolka och samtala om dessa (Lpfö98/10 s.10) 

Barns språkutveckling 

Tidigare forskning hävdade att språkutvecklingen var lineär och utvecklades ungefär likadant hos 

alla barn. Idag talar forskning för att barns språkliga utveckling är beroende av både arv och 

miljö, vilka skapar förutsättningar för att barn sedan ska kunna göra sin egen konstruktion av 

språket (Hagtvet Eriksen, 2004). Till viss del sker språkutvecklingen automatiskt då det är en 

medfödd biologisk livsnödvändighet för att kunna leva. Däremot är den ändå beroende av miljön 

för att utvecklas normalt och om barn inte ges chansen till kommunikation minskar 

möjligheterna för språkutveckling (ibid.). Barns erfarenheter styr hur välutvecklat språket blir och 

förskollärare och föräldrar har ett ansvar att stimulera barn tidigt för att de ska utveckla en högre 

språklig nivå. Bjar och Liberg (2003) betonar relevansen av att vuxna är ett föredöme som ger 

barn möjligheter att utveckla olika former av språkande. 

För att se språkutveckling ur ett närmre perspektiv kan den förklaras som en process hos 

människan från ett fåordigt kontextberoende språk, det vill säga att tala i här- och nusituationer 

till att utveckla ett rikare kontextberoende språk och sedan med hjälp av detta sträva mot ett 

abstrakt kontextoberoende språk (Hagtvet Eriksen, 2004). Med ett abstrakt kontextoberoende 

språk menas att kunna uttrycka sig kring sådant som rör bortom här och nu vilket också Liberg 

(2007) beskriver. Hon beskriver textrörlighet som en förmåga att koppla en text till något som 

hänt tidigare eller som kommer hända senare inom texten samt att koppla till barns tidigare 

erfarenheter. Genom att arbeta med textrörlighet får barn möjlighet förstå och bearbeta 

innehållet och de utvecklar ett kontextoberoende språk. 

Ett perspektiv på språkutveckling är det sociokulturella perspektivet som sätter 

kommunikation och lärande i meningsfulla sammanhang centralt. Enligt det sociokulturella 

perspektivet utvecklar barn sitt språk när de möter det i olika sammanhang genom samspel med 

andra, vilket beskrivs av Vygotskij (1978). Även Säljö (2000) beskriver hur det sociokulturella 

perspektivet betonar individens samspel med kollektivet, alltså hur den lärande individen 

samspelar med andra omkring sig. Säljö beskriver vidare att skriftspråket har utvecklats till något 

livsnödvändigt i samhället idag. Detta märks på många vis, se bara på skriftliga avtals värde 

kontra muntliga avtal i rättstvister eller på de skrivna proven i skolan som räknas som de 

viktigaste. 
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Vygotskij (1978) betonar språkets vikt för individens kognitiva utveckling. Här beskriver 

Vygotskij att lärare och andra vuxna har stor betydelse för barn genom att ge dem lagom stora 

utmaningar. Vygotskij kallar denna utmanande nivå som den proximala utvecklingszonen. Här 

ligger den kunskapsnivå som är precis över den nivå som barn redan behärskar och som barn kan 

nå med hjälp av andra mer kunniga. Om förskollärare introducerar olika textgenrer i nivå med 

barns proximala utvecklingszon och i meningsfulla sammanhang så finns goda förutsättningar för 

barn att tillgodogöra sig kunskap om olika textgenrer. 

Barns möten med textgenrer i förskolan 

Den genrepedagogiska kunskapssynen härstammar från Australien och är inspirerad av Vygotskij 

och den sociokulturella skolan (Axelsson, 2009). Traditionellt har genrepedagogiken använts 

framförallt allt i arbetet med andraspråkselever i syfte att stärka deras språkkunskaper på både 

deras första och andra språk, men Gibbons (2006) betonar att detta arbetssätt kan tillämpas för 

alla barn och elever med god behållning. 

Johansson och Sandell Ring (2010) skriver att människor ständigt använder genrer omedvetet i 

kommunikationen med andra. Författarna menar att det alltid är människans syfte med 

kommunikationen som blir avgörande för vilken genre hon väljer att uttrycka sig igenom. Detta 

gäller även barn i förskolan. Syftet med den berättande genren är att underhålla eller berätta något 

som hänt medan syftet med den förklarande genren är att förklara orsaker och konsekvenser 

(Gibbons, 2006 och Johansson & Sandell Ring, 2010). Den instruerande genren syftar till att 

instruera hur något utförs medan den argumenterande genren syftar till att övertala en eller flera 

personer till något. Den beskrivande genren syftar slutligen till att förmedla fakta, egenskaper och 

karaktäristiska drag av någon/något. Dessa genrer kan komma till uttryck hos barn på olika vis. 

Genom att barn berättar vad de gör just nu eller vad de har gjort hemma på morgonen 

representeras den berättande genren. Den förklarande genren kommer in i barns språk när de till 

exempel förklarar hur en konflikt uppstod eller vilka regler som gäller för att få vara med i leken. 

När ett barn instruerar ett annat barn om hur ett sällskapsspel fungerar eller när barn gemensamt 

skapar lekregler kommer den instruerande genren in i bilden. Den argumenterande genren visar 

sig när barn för fram åsikter om varför han/hon inte vill gå ut eller varför han/hon vill sitta 

bredvid en speciell person vid matbordet. Genom att beskriva karaktäristiska drag för en katt blir 

den beskrivande genren ett faktum. Axelsson (2009) beskriver att det ibland inte är självklart 

inom vilken genre en viss text kan föras in och att det därför ibland finns texter som innehåller 

flera genrer. Då barn tillägnat sig dessa muntliga kunskaper om genrer behöver de hjälp med att 

bli medvetna om dess språkliga drag som de använder i olika situationer. Detta för att utveckla 

förståelsen för vilket språk som lämpar sig bäst i olika muntliga och skriftliga sammanhang 

(Johansson & Sandell Ring, 2010). Genrerna med deras funktion, struktur och språkliga drag 

finns sammanfattade i Tabell 1 nedan. 
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I denna undersökning fokuseras genrernas funktion då resultatet klassificeras. Då en sekvens 

innehåller inslag från funktionen hos en viss genre är detta ett steg mot, eller potential, för att 

uppfylla den genren. För att sekvensen skulle vara en viss genre fullt ut skulle funktionen 

kompletteras med genrens struktur och språkliga drag (se tabell 1). 

 

   Tabell 1: Fritt efter Johansson & Sandell Ring (2010) 

 

Som presenterats tidigare i studien möter barn mest sagor i textväg, representerande den 

berättande genren. Här möter inte texterna barns proximala utvecklingszon i fråga om variation 

bland olika genrer. Genom att barn får möta olika textgenrer och får bekantskap med hur de 

kännetecknas tidigt ökar möjligheten för barns vidare skolframgång och chansen att där kunna 

utveckla ämneskunskaper som kräver ett abstrakt språk (Axelsson 2009). Lärare bör dessutom 

inte vänta på att barn erövrar användandet av genrer automatiskt utan det är viktigt att erbjuda 

olika textgenrer och visa på hur de är uppbyggda samt synliggör i vilka olika sammanhang 

genrerna lämpar sig bäst (ibid.). 

Språket som barn använder sig av i vardagen går relativt snabbt för dem att lära sig men för att 

kunna använda språket på en högre abstrakt nivå i framtiden både muntligt och skriftligt krävs 

medvetna val av barns textmöten (Johansson & Sandell Ring, 2010). Dessa medvetna val ska föra 

fram genrer där funktionen med språket fokuseras och inte formen vilket traditionell 

språkpedagogik eftersträvat. Detta innebär att genrerna ska presenteras i ett top-down-perspektiv 

vilket betyder att genrerna introduceras från helheter till delar i meningsfulla sammanhang. På 

detta sätt utvecklar barn kunskap om både språkets funktioner och ämneskunskaper. Barn ska 

alltså få möta olika genrer i texter för att kunna se hur textgenrerna används i praktiken. 

Johansson och Sandell Ring (2010) poängterar att det finns vida möjligheter för barn att möta 

olika genrer genom att leka med olika former av texter. Förskollärare får inte underskatta barns 

förmåga att tala och tänka kring språk. 

Johansson och Sandell Ring (2010) skriver att genrer kan vara dynamiska över tid. Eftersom 

genrer är ett resultat av ett socialt sammanhang så medför det att genrerna påverkas av samhälliga 
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och kulturella förändringar. Med detta menas att även om syftet med texten är detsamma så kan 

tillvägagångssättet för att uppnå syftet förändras. 

Barns texterfarenheter 

Fast (2008) beskriver att förskola och skola inte lyckas utgå från den skriftkultur som barn många 

gånger redan är intresserade av och har kunskap om. Genom att förskollärare inte fångar upp 

barns intressen och förkunskaper, missar de möjligheter att skapa en meningsfullhet som skulle 

kunna innebära en resurs i lärandet på förskolan och skolan. Barn har redan träffat på texter och 

bilder i olika genrer i hemmen och i samhället utanför förskolan. Gibbons (2006) beskriver att 

barn kommer från olika kulturella sammanhang och att detta påverkar det genrepedagogiska 

arbetssättet. Genom att förskolläraren fokuserar ett innehåll som barn kan relatera till eller genom 

att han/hon skapar gemensamma bakgrundskunskaper, får barn goda möjligheter att tillgodogöra 

sig genrer. Detta kan handla om att förskolläraren till exempel använder sig av ett recept, som ett 

barn har sett och/eller använt hemma och därför kan relatera till. Receptet representerar den 

instruerande genren och ur detta går det att visa för barn sambanden mellan bilderna, texten och 

det talade språket och hur den instruerande genren kan praktiseras. 

Barn lär sig läsa och skriva 

Liberg (2006) beskriver meningsfullhet som den stora drivkraften när barn utvecklar den 

skriftspråkliga repertoaren. Från början skapas meningsfullheten genom att vuxna tolkar och 

reagerar på barns uttryck vilka utvecklas och blir fler. Även de medier som uttrycken sker genom 

blir allt fler. Barn kommer i kontakt med pennor, papper, kritor, dator och så vidare och så 

småningom när vuxna läser och skriver med barn om för barn aktuella ämnen sporras 

meningsfullheten beträffande läsning och skrivning. Detta skapar en drivkraft hos barn att 

utforska på egen hand och den vuxne kan så småningom leda barn mot alltmer avancerade texter. 

Uppbyggandet av allt fler språkliga uttryck beskriver Liberg som en aspekt av utvecklandet av den 

skriftspråkliga repertoaren, och här nämner hon genrer (ibid. s.149). Utvecklingen går: 

från 
att språksituationen och barnets bidrag karaktäriseras av enklare former av kommenterande, 
berättande, beskrivande, instruerande, förklarande, utredande och argumenterande genrer där 
ämnet i första hand är näraliggande, konkret och självupplevt, den grammatiska strukturen är 
enkel och stilen subjektiv (mer implicit meningsskapande) 

till 
att språksituationen och barns bidrag karaktäriseras av mer avancerade former av 
kommenterande, berättande, beskrivande, instruerande, förklarande, utredande och 
argumenterande genrer där ämnet kan vara både näraliggande och mer fjärran, konkret och 
abstrakt, självupplevt och inte självupplevt, där den grammatiska strukturen varierar från enkel 
till komplex efter behov och där stilen kan vara allt från subjektiv till objektiv men är anpassad 
efter omständigheterna (implicit och explicit meningsskapande) 
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  I denna utveckling mot att behärska mer avancerade texter stödjer läsningen skrivningen och 

vice versa (ibid.). Barn får efter hand förutom samtal om det lästa och skrivna också möta frågan 

varför och hur man läser och skriver, vilket handlar om att upptäcka att olika texter bär olika 

funktioner som genrer handlar om. 

Liberg (2006) beskriver att när barn lär sig läsa och skriva är det viktigt med rika språkrum. 

Med detta menar hon att barn ska få vistas i en miljö full av texter av olika slag. Barn ska vara 

omgivna av både sina egna texter och andra texter från till exempel tidningar, böcker eller 

Internet. Beträffande rika språkrum för skrivutvecklingen är det viktigt att de texter barn skriver 

själva eller tillsammans med läraren har en mottagare, det vill säga en läsare av det som skrivits. 

Ingen mottagare –inget skrivande menar Liberg. 
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Metod 

Syftet med denna undersökning är att studera vilka textgenrer förskollärare erbjuder för barn 

samt vilka intentioner som finns hos förskollärarna beträffande val av texter. För att angripa vårt 

syfte har vi valt datainsamlingsmetoderna observation och intervju. Metoderna används i en 

fallstudie vilken kan ses som ett nedslag inom ett ämne (Esaiasson m.fl. 2009). Resultatet kan 

därför inte generaliseras utan visar på två exempel och vad barn i dessa fall får för 

språkutvecklande utmaningar från sina förskollärare i möten med textgenrer. 

Urval 

Esaisson m.fl. (2007) rekommenderar att forskaren inte bör ha några tidigare känslomässiga 

relationer till platser för studier då detta skulle kunna påverka studiens objektivitet. Därför valde 

vi att kontakta varsin förskola dit ingen av oss hade någon relation eller där vi kände någon 

förälder/personal/barn. Hade tidsramen tillåtit skulle studien vidgats till att undersöka fler 

förskolor för att möjligen kunna generalisera hur situationen ser ut, men då fallet inte var så valde 

vi varsin förskola samt två förskollärare från varje förskola att studera. Att vi valde att fokusera på 

förskollärare och inte barnskötare beror på att studien vill studera högskoleutbildad personal som 

arbetar pedagogiskt i förskolan, då detta är vad vi utbildar oss till. 

Studien omfattar alla situationer där förskolläraren är med barn med undantag av 

utomhusvistelse och matsituationer. Dessa miljöer är bortvalda då strategiska urval är gjorda 

(Esaiasson m.fl. 2007). Chansen att förskollärare aktivt skulle presentera texter för barn är mindre 

och dessa situationer skulle bli slöseri med tid att observera ur forskningsfrågans synvinkel.  

Datainsamlingsmetod 

För att undersöka huruvida barn erbjuds olika textmöten i förskolan eller inte samt 

förskollärarnas intentioner i detta avseende kommer metoderna observation och intervju att 

användas. Observation är ett bra alternativ om den äger rum i ett relativt avgränsat sammanhang 

(Esaiasson m.fl. 2007). Eftersom forskningsfrågan är specifik och konkret i detta fall då den 

fokuserar på förskollärares användande av texter, är observation en lämplig metod. Vi kommer 

att gå ut i förskolors planerade aktiviteter och fria lek som de har inomhus och observera 

förskollärarna och deras val av texter som de presenterar för barn, det handlar alltså om att iaktta 

ett görande (ibid.). 

Genom att använda intervjuer skapas möjligheter att samla kunskap om hur förskollärare 

tänker angående de texter de väljer att erbjuda barn. Denscombe (2009) redogör för att intervju 

är en passande metod när en studie undersöker människors uppfattningar och åsikter om olika 

fenomen och Esaiasson m.fl. (2007) beskriver att dylika studier kallas respondentundersökningar.  
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Det är viktigt att undvika att tala om vad undersökningen specifikt går ut på då vi inte vill att 

förskollärarnas medvetande ska styra deras aktiviteter och påverka resultatet. En dold öppenhet 

med studiens avsikter kommer alltså att hållas (ibid.). Genom att berätta för förskollärarna att 

undersökningen handlar om vilka textgenrer de erbjuder barn, skulle de kunna anpassa sitt 

förhållningssätt efter forskningens syfte. Vi har därför i vidare ordalag berättat att studien handlar 

om barns språkutveckling och förskollärarnas förhållningssätt. 

Observation 

Eftersom undersökningen har som syfte att vara teoriprövande, observatörerna vet i förväg vad 

som ska observeras, krävs att observationerna är hårt strukturerad (Esaiasson m.fl. 2007). Då vi 

vet i förväg var fokus för observationen ligger, nämligen på förskollärares val av textgenrer som 

de erbjuder barn, kommer det empiriska materialet från observationerna att utgå från en 

observationsmall. Den kommer användas under observationerna för att strukturera upp dem och 

få väsentlig information nedskriven på ett effektivt sätt. På observationsmallen ska de olika 

textgenrerna som observeras finnas uppspaltade d.v.s. berättande genre, förklarande genre, 

instruerande genre, argumenterande genre och beskrivande genre (se bilaga 3). De tomma 

utrymmena används för att föra in observationer om vilka textgenrer förskollärarna erbjuder 

barn. 

Väl på plats i förskolorna ska observationerna genomföras genom att observatörerna är 

fullständiga observatörer, det vill säga de närvarar men är ändå anonyma vilket Esaiasson m.fl. 

(2007) beskriver. Detta innebär att de håller sig vid sidan om aktiviteten som pågår och har 

observationen som sin primära uppgift. Om barnen tar kontakt med oss kommer vi bemöta dem 

utan att försöka utveckla samtalet. Lika lite som vi vill påverka barn och förskollärare vill vi heller 

inte påverka innehållet i miljön på något sätt, utan observera de aktiviteter som pågår. Esaiasson 

m.fl. (2007) poängterar vikten av att planera in tid för reflektion och göra det kontinuerligt för att 

uppnå resultat och slutsatser av god kvalitet. Kvaliteten ska kunna vara av sådan god standard att 

en annan observatör skulle få samma resultat. Direkt efter observationerna kommer vi gå iväg till 

ett ostört rum för att renskriva anteckningarna medan informationen fortfarande finns aktuell i 

minnet. När alla anteckningarna från observationen är sammanställda är det dags att börja 

analysera resultaten i observationerna med varandra. När flera observationer är sammanställda 

och de börjar analyseras menar Esaiasson m.fl. (2007) vidare att det är tid för att kategorisera och 

jämföra underlaget observationerna framhävt och detta skall också göras genom ett kritiskt 

förhållningssätt. Både vanligt förekomna genrer liksom mer sällan förekommande genrer ska 

alltså lyftas fram i diskussionen. 
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Intervju 

Undersökningen vill även ta reda på hur förskollärare resonerar om texter de presenterar för barn 

i förskolan därför används också intervju som metod. En stor fördel med intervjuer jämfört med 

andra metoder som till exempel enkäter är att intervjuer är en interaktiv process. Esaiasson m.fl. 

(2007) beskriver att intervjuaren hela tiden har möjligheten att anpassa sig till den intervjuade och 

dennes svar och det finns goda möjligheter att följa upp frågor och registrera oväntade svar. 

Intervjuerna i denna undersökning kallas även respondentundersökningar (ibid.), då det är viktigt 

vad var och en av respondenterna/svarspersonerna svarar och intervjuaren kan fråga samma 

frågor till flera personer. Därtill kan intervjuerna ha olika grad av struktur (Denscombe, 2009). 

Studien kan ses som ostrukturerad eftersom vi vill undersöka hur förskollärarna vi tidigare 

observerat och nu intervjuar tänker. Poängen är att förskolläraren genom öppna frågor får tala 

fritt om språkutveckling och textmöten och ges utrymme att utveckla sina tankar. Intervjuerna i 

studien kan också ses som delvis semistrukturerade vilket innebär en högre grad av struktur. 

Intervjufrågorna bygger på teman och frågor som vi vill ha svar på även om vi är flexibla för att 

ändra på ordningsföljd och låta den intervjuade utveckla sina svar och sina tankar.  

Denscombe (2009) beskriver viktiga aspekter som är relevanta att ta i beaktande som 

intervjuare. Till exempel skriver författaren om intervjuareffekten som innebär att den som 

intervjuar har en påverkan på den intervjuade som inte går att komma ifrån. Genom skillnad i 

ålder, befattning eller etnicitet skapas en skillnad som intervjuaren måste vara medveten om 

eftersom det kan påverka innehållet i resultatet eller den intervjuades vilja att svara på vissa 

frågor. Något som också är viktigt att ta hänsyn till under intervjun är den intervjuades känslor. 

Genom att inte känna av dem finns en risk för att den intervjuade hämmas i sina berättelser. Att 

känna av och anpassa sig efter känsloförändringar är viktigt för artighetens skull men påverkar 

också den information man kan få ut av intervjun.  

Intervjuerna som genomförs utgår från en intervjuguide (se bilaga 4). I denna guide beskriver 

Esaiasson m.fl. (2007) vikten att reflektera över både guidens innehåll, det vill säga frågorna ska 

knyta an till det undersökta problemet, och guidens form som hjälper till att hålla intervjun 

levande och motiverar den intervjuade. Guiden hjälper intervjuaren att hålla frågorna korta och 

att skapa längre svar och det är också viktigt att frågorna i guiden är enkla att förstå och att det 

vetenskapliga språk undersökningen i övrigt använder är översatt till mer vardagligt språk. 

Esaiasson m.fl (2007) beskriver vidare att intervjuguiden kan börja med uppvärmningsfrågor som 

handlar om att upprätta en kontakt och dessa kan bestå av enkla personuppgifter. Därpå följer de 

tematiska frågorna som kommer in på de områden som studien vill undersöka. Här är det viktigt 

att frågorna är formulerade så att de öppnar för den intervjuade att utveckla sina tankar i sina svar 

som till exempel hur tänker du kring…? Genom uppföljningsfrågor knyter vi tillbaks till vad den 

intervjuade berättat för att få ett utvecklande svar eller exemplifiera något. Genom direkta frågor 

fångar intervjuaren upp information som är relevant för studien men som ännu inte kommit fram 

(ibid.). 
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Då förskollärarna fick välja miljö för intervjuerna kunde en trygghet skapas som inte riskerade 

att påverka de intervjuade vilket betonas av Esaiasson m.fl. (2007). Intervjuerna spelades in för 

att skapa möjligheter att få med allt förskollärarna berättade. 

Genom att analysera det samlade materialet från intervjuerna försöker intervjuarna dra 

slutsatser och se mönster, likheter och skillnader samt skapa en förståelse av detta. I dessa fall 

handlar det om att samla djupare kunskap och förståelse snarare än enkla fakta vilket motiverar 

intervju som metod i denna studie. 

Under datainsamlingen har intervjuerna gjorts efter att alla observationer var insamlade. Detta 

för att intervjuerna inte ska påverka förskollärarnas förhållningssätt vilket skulle påverka 

resultatet. Genom observationerna samlades underlag till hur frågorna kunde belysas under 

intervjuerna. 

Tillvägagångssätt 

Innan undersökningen kunde genomföras behövde vi få tillträde till de utvalda miljöerna. Först e-

postade vi två förskolechefer vardera och beskrev kortfattat vad undersökningen handlade om, 

och frågade om vi fick utföra observationer och intervjuer hos dem. De två förskolechefer som 

svarade först och visade intresse att delta i studien valdes ut. Vi skrev därefter ett e-mail (se bilaga 

1) där förskolechefen och andra anställda på förskolan fick skriftlig information om övergripande 

syfte med undersökningen, samt en kort skriftlig presentation av oss. Förskolechefen och de 

deltagande förskollärarna fick därefter godkänna om de ställde upp i studien genom att skriftligt 

godkänna brevet. Vi befann oss sedan på varsin förskola i sammanlagt tre dagar. Då förskolan 

Fågeln hade problem med sjukdom hos personalen kunde inte undersökningen genomföras de 

tider som först var planerade. Undersökningen utfördes under två heldagar och två halvdagar 

istället för tre heldagar. Den ena heldagen utfördes veckan efter resterande undersökningsdagar 

på denna förskola. 

Första dagen vi kom till förskolorna satte vi upp ett brev till vårdnadshavarna så att de skulle 

förstå vilka vi var och vad vi skulle göra på förskolorna (se bilaga 2). 

Observation 

Tillvägagångssättet beträffande observationerna utfördes med observationsschema (se bilaga 3). 

Vi följde förskollärarna med papper och penna och antecknade när det uppstod situationer som 

var relevanta för studien. När observationerna inleddes visade det sig att det blev stressigt att 

först bedöma under vilken genre observationen skulle ligga innan vi kunde skriva, vilket ledde till 

att observationerna skrevs utanför mallen. Observationen fördes in under respektive genre efter 

att observationen var genomförd och tid fanns för att reflektera över vilken genre det rörde sig 

om. Sammanlagt observerades cirka fem timmar per dag vilket resulterade i cirka 15 timmars 
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observerande. I den tiden ingick också de tillfällen då vi gick ifrån verksamheten för att skriva 

rent och reflektera. 

Intervju 

När observationerna var slutförda utfördes intervjuerna med var och en av förskollärarna åt 

gången med hjälp av inspelningsutrustning. Under intervjuerna var vi öppna för oväntade svar 

och anpassade oss och följde upp dessa. Frågorna fick delvis byta plats på grund av de svar som 

uppgavs. Den tematiska frågan om språkets olika syften och funktioner visade sig svår att förstå, 

vilket ledde till att den fick omformuleras och utgå från konkreta exempel på vad detta kan 

innebära. Intervjuerna var cirka 20 minuter långa och utfördes ifred i samtalsrum/kontor i avskild 

miljö vilka förskollärarna fick välja ut. De inspelade intervjuerna och observationerna renskrevs 

slutligen på dator. 

Tillförlitlighet  

Esaiasson m.fl. (2007) beskriver ur källkritiskt perspektiv några punkter angående vikten av äkthet 

hos källan/källmaterialet. Genom att göra observationer ser vi med egna ögon huruvida 

förskollärarna erbjuder olika textgenrer för barn och detta material kallar Esaiasson m.fl. för 

primärkällor, vilket stärker tillförlitligheten i studien. Bjørndal (2005) beskriver angående 

observationer att den som observerar hela tiden tar intryck med alla fem sinnen och att detta 

skapar en enorm mängd information. Det är helt enkelt inte möjligt att ta in allt som sinnena 

uppfattar utan det sker hela tiden en gallring. Detta påverkar studiens resultat men då fokus 

endast ligger på förskollärarnas erbjudanden av texter för barn samt att hjälp tas av 

observationsmallen fås på så vis hjälp i avgränsning och sorteringen av information. 

Något som också påverkar tillförlitligheten i metoderna är vårt fysiska och psykiska tillstånd 

(ibid.). Genom trötthet, känslomässig obalans eller hunger kan information missas och detta 

betonar vikten att förbereda sig väl inför datainsamlandet. Vi försökte undvika dessa farhågor 

genom att eftersträva att dessa behov skulle vara tillgodosedda hos oss själva innan vi var ute i 

förskolorna. I samband med datainsamlandet togs också pauser med jämna mellanrum. Detta 

skedde då verksamheten låg utanför studiens ramar, det vill säga under utevistelse och 

matsituationer. Bjørndal (2005) beskriver också att observationer kan påverkas av tidigare 

erfarenheter. Vi gör utifrån detta vad vi kan för att inte låta dessa påverka resultatet bland annat 

genom att göra studien på en förskola vi inte har någon tidigare koppling till. I studien 

eftersträvas också att utföra observationerna och intervjuerna med öppna sinnen och objektivt 

förhållningssätt.  

Intervjuerna skapar också ett material som vi ovan benämnt som primärkällor, det vill säga 

intervjuerna fokuserar på människor som själva har varit med om det undersökta fenomenet, i 

motsats till sekundärkällor som återger information i andra hand. I och med att denna studie 
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använder intervjuer med de förskollärarna som är objekt för studien används primärkällor vilket 

Esaiasson m.fl. (2007) beskriver stärker trovärdigheten. En annan aspekt av intervjuerna är att 

förskollärarna inte är insatta i genrebegreppet. Detta skulle kunna leda till att de använder texter 

som de inte är medvetna om tillhör en viss genre vilket skulle påverka resultatet. Observationerna 

ger dock möjligheten att uppmärksamma detta fenomen. 

För att studien ska vara oberoende är det också viktigt att resultatet är möjligt att bekräfta 

genom att göra en ny likadan studie (Esaiasson m.fl. 2007). Denna undersökning har 

begränsningar i tid och resurser och därför kan följden bli att de intervjuer och observationer 

som genomförs inte blir fullkomligt representativa för alla förskollärare eftersom ett mer 

omfattande material inte kan insamlas. Studien av två förskolor med tre dagars besök kan på så 

vis betraktas som ett nedslag i ämnet snarare än en heltäckande och generell undersökning. 

Studiens trovärdighet påverkas också av vår grad av oberoende. Esaiasson m.fl. (2007) 

beskriver att en forskare knappast kan ses som helt oberoende då denne alltid har viss 

förkunskap, förförståelse och kunskap. Studien strävar dock mot så hög grad av oberoende som 

möjligt. För att stärka trovärdigheten eller äktheten är vi noga med att inte ha någon slags relation 

med de förskollärare som intervjuas, eftersom det då blir lätt att dra slutsatser efter vad man 

förväntar sig eller vet utan att det visar sig (ibid.). 

Etiska överväganden 

Etik kan beskrivas på olika vis och i detta sammanhang används begreppet som reflektion kring 

moralen (SOU, 1994:4). Etiken används som ett instrument att kritiskt reflektera över studien 

och Esaiasson m.fl. (2007) beskriver vikten av att reflektera över de etiska aspekterna i arbetet. 

En forskningsstudie är endast försvarbar om den rymmer ett syfte som är läranderelaterat 

(Bjørndal, 2002). Forskning ska enligt forskningskravet hålla hög kvalitet och inrikta sig på 

väsentliga frågor (Vetenskapsrådet, www.vr.se) och förutom detta finns ett individskyddskrav 

som syftar till att skydda alla inblandade och berörda av den forskning som bedrivs. 

Individskyddskravet delas i sin tur in i fyra olika områden: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna i studien, i 

detta fall förskollärarna, får information om studiens syfte och att deras deltagande är fullkomligt 

frivilligt. Förskollärarna kan också dra sig ur studien när som helst om han/hon inte längre vill 

delta. Information om frivilligheten får förskollärarna genom det brev som i förväg skickas till 

förskolorna (se bilaga 1). I informationsbrevet står också att vi är på plats för att studera barns 

möjligheter till språkutveckling. Även vårdnadshavarna till barn har fått information om studien 

(se bilaga 2). 

Vetenskapsrådet (www.vr.se) beskriver samtyckeskravet som inhämtandet av deltagarnas 

samtycke. Genom de brev förskollärarna tar emot får de förutom information om studien frågan 

om de medger sitt deltagande. Detta godkännande sker muntligt och skriftligt. 
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Nyttjandekravet innebär att forskning inte får användas till andra syften än just forskningen 

(ibid.). I detta fall används observationerna och intervjuerna i syfte att ta reda på vilka textgenrer 

barn erbjuds av förskollärare i förskolan samt förskollärarnas motiveringar av de texter som väljs. 

Vi tar på oss ansvaret att inte sprida forskningen i kommersiella syften eller för att påverka 

deltagarna. Studien ingår dessutom i utbildningssammanhang, nämligen en examensuppsats på 

lärarutbildningen vilket förstärker legitimiteten. 

Forskning ska inte på något sätt leda till att personerna som observeras kommer till skada utan 

full respekt ska råda för den enskilda individens integritet (ibid.). Vidare beskrivs vikten av att 

beakta att deltagarnas identitet omedvetet kan identifieras och vilken skada detta då kan leda till. 

Vi gör i denna studie vad vi kan för att avidentifiera alla deltagare genom fingerade namn på 

förskolor och förskollärare, men skulle det mot förmodan gå att identifiera någon deltagare är 

uppgifterna inte av känslig karaktär som uppskattas kunna kränka eller skada deltagarna. 

Den miljö vi kommer att befinna oss i för att besvara våra frågeställningar kommer vara en 

plats där många barn vistas. Bjørndal (2002) menar att risken är stor att observatörer får se 

känsliga händelser där barn är inblandade under observationerna. Det gäller att reflektera etiskt 

över vad syftet med observationen är och bortse från allt som händer som inte har med 

undersökningens syfte att göra. Vidare betonar Bjørndal (2002) att anonymitet är ett måste för 

personer som blir observerade och intervjuade, i detta fall förskollärarna och även namnet på 

förskolan vi befinner oss på. Detta beskriver Vetenskapsrådet (www.vr.se) som 

konfidentialitetskravet. Anonymiteten kan bli verklig genom att använda fingerade namn på 

förskollärarna och platser i studien vilket vi åtar oss att göra genom att använda de fingerade 

förskolenamnen Björnen (med förskollärarna Berit och Birgitta) och Fågeln (med förskollärarna 

Felicia och Frida). 

Det är viktigt att deltagarna i undersökningen får reda på vilka som kommer få tillgång till 

studien (Bjørndal, 2002) och de berörda personerna ska också få tillgång till forskningsresultatet 

när det är fastställt om så önskas. Under arbetes gång kommer datainsamlingsmaterialet att finnas 

på våra datorer samt i anteckningsblock. Materialet kommer att förvaras i våra hem där ingen 

annan kommer att kunna ta del av det. Observationsanteckningar samt intervjuinspelningar 

kommer att sparas tio år på ett säkert ställe innan det kan förstöras. 
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Resultat 

Den första frågeställningen angående vilka genrer som förekommer på förskolan bygger på 

utförda observationer, medan den andra frågeställningen om förskollärares motiveringar av sina 

textval bygger på intervjuer. Genom att sekvenser innehåller inslag från funktionen hos en viss 

genre klassificerar vi den under tillhörande genre även om inte språkliga drag och struktur 

stämmer överens med genrens beskrivning. Resultaten visar således potential till genrer. 

Båda frågeställningarna är undersökta på de två förskolorna som kallas för Björnen (B som i 

Bergström) och Fågeln (F som i Fransson). Förskollärarna på Björnen benämns Berit och Birgitta 

medan förskollärarna på Fågeln kallas för Felicia och Frida. 

Förskolan Björnen (Erik Bergström) 

Beskrivning av förskolan 

Berit och Birgitta, de två förskollärarna som observerades och intervjuades, arbetar på varsin 

avdelning på förskolan Björnen. På båda avdelningarna är barnen mellan ett och fem år gamla 

och det går 19 barn på vardera avdelningen. På Berits avdelning arbetar utöver henne själv en 

förskollärare och en barnskötare medan det på Birgittas avdelning utöver Birgitta själv arbetar två 

förskollärare och en barnskötare. 

Vilka genrer erbjuder förskollärare skriftligt eller genom bilder för barn? 

Berättande genre 

Under den en och en halv dag Berit observerades läste hon två sagor. Dessa skedde på hennes 

initiativ men det var de två barnen som valde vilka böcker som skulle läsas. Genom samtal med 

barnen återberättade Berit tillsammans med barnen händelseförloppet. Dessa sagor 

representerade den berättande genren. 

Potential till den berättande genren förekom också vid ett tillfälle då några barn kom in efter 

utevistelse och hänvisade till ett anslag som satt på väggen i tamburen. Anslaget presenterade en 

blivande medarbetare på avdelningen som skulle komma efter nyår och barnen frågade Berit vad 

personen på anslaget hette. Berit beskrev att denne hade hälsat på en gång men skulle komma en 

gång till före jul och hälsa på. 

Barnet: -Berit! Vem är hon nu då? (pekar på anslaget) 
Berit: -(Barnets namn), hon ska ju börja jobba här hos oss. Hon var ju här och hälsade på. Hon 
kommer och hälsar på igen före jul också, men då är nog inte du här. 
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Berit berättade utifrån anslaget om inträffad händelse, nämligen den nya medarbetaren som 

kommit på besök, och på så vis finns här ett frö till den berättande genren. 

Även Birgitta använde sig av den berättande genren. Under de två läsvilor som observerades 

läste Birgitta totalt sex sagor. Av dessa var två folksagor och övriga mer nyskrivna sagor. Under 

läsningens gång samtalade Birgitta med barnen om berättelserna. 

 

Förklarande genre 

Berit läste vid ett tillfälle en saga som förutom berättandet innehöll tydliga förklarande inslag. I 

sagan ramlar exempelvis karaktären ner i toaletten varvid mamma måste komma och rädda 

personen.  Toalettbadet leder till tvätt och bad. Vid ett annat tillfälle i sagan gör personen upp en 

eld intill huset så det nästan börjar brinna. Detta leder till att vatten måste kastas över elden vilket 

innebär att elden slocknar. Dessa orsakssamband utgjorde samtalsunderlag mellan Berit och 

barnen: 

Barnet: -Där! (pekar på det brinnande huset) 
Berit: -Just det. Och sen släcker de elden så att den slocknar 

Denna text med orsakssamband hör till den förklarande genren. 

 

Instruerande genre 

Både Berit och Birgitta använde sig av instruerande genrer. Vid ett tillfälle då Berit satt och läste 

för två barn föreslog ett av barnen en bok om frukter. Berit började läsa ur denna bok som 

handlade om att teckna frukter på teckenspråk. I boken fanns bilder som instruerade hur man gör 

de olika tecknen för frukterna. Under läsningen förde Berit samtal med barnen om hur frukterna 

tecknas. 

Berit: -Melon, så här gör man det… Plommon, då gör man nästan likadant. 

Förskolan Björnen fick nyligen en studsmatta. Medan barnen turades om att hoppa på den satt 

Birgitta bredvid och klockade barnen så att de fick hoppa lika länge. Tillsammans och med en 

annan förskollärare kom barnen på att det måste finnas regler för hoppandet. Den andre 

förskolläraren hämtade ett papper och började skriva de regler barnen ville skulle gälla: 

Barn: -Man får inte knuffas! Och man måste gå av! Man får inte hoppa på kanterna! (medan den 
andre förskolläraren antecknar) 
Birgitta: -Vad får man mer inte göra? 
Barn: -Inte dra och inte hoppa på kanterna 

När listan var färdig satte den andre förskolläraren upp listan på väggen. Vid ett senare tillfälle 

hoppade barnen återigen på studsmattan. Ett nytt barn kom dit och övriga barn berättade om 

reglerna som fanns på väggen och som de skrivit. Barnen frågade Birgitta om vad det stod nu 

igen varvid hon friskade upp deras minne. 
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Beskrivande genre 

Under en rollek stannade ett barn till under termometern och tittade på denna. Berit sade till 

barnet att där hänger en termometer. Barnet fortsatte titta och Berit berättade att med 

termometern kan man se hur varmt det är, fast just denna fungerade inte. På termometern fanns 

ingen längre text, men siffrorna och symbolerna för grader innehöll beskrivningar beträffande 

temperatur. Samtalet utifrån termometern rymmer beskrivningar om temperatur vilket skapar 

potential till den beskrivande genren. 

Under en förmiddag satt barnen och lade pussel med djur, Bamse och bokstäver som motiv. 

Berit och barnen samtalade under aktiviteten var bitarna skulle passa och beträffande bokstäverna 

också vilket ljud de symboliserade genom att säga t.ex. ”j som i jordgubbe” eller ”s som i snigel”. 

Genom Berits hänvisningar angav bokstäverna beskrivningar hur bokstäverna används och 

karaktäriseras. 

Vid ett tillfälle lade ett barn ett pussel föreställande solsystemet. Namnen på planeterna fanns 

utskrivna. Birgitta berättar utifrån pusslets innehåll: 

Birgitta: -Det är synd att en bit från jorden saknas. På avdelningen bredvid har de planeterna som 
bollar de ska sätta upp. Vi skulle ju kunna gå och se om vi hittar Jupiter och Venus… Här har vi 
Merkurius, (visar hon på pusslet). 

Här förekom frön till den beskrivande genren genom faktakunskaperna om rymden. 

Vid en samling uppstod ett samtal om bokstäverna på mattan som Birgitta och barnen satt på. 

Barnen började diskutera sina första bokstäver och när ett barn pekade på en bokstav och tittade 

på Birgitta svarade hon att den bokstaven har du också i ditt namn. Genom att 

klassificera/beskriva barnens begynelsebokstäver ryms här ett frö till den beskrivande genren. 

 

Övriga textpresentationer 

Vid ett tillfälle var barnen nyinkomna efter utevistelse. Barnen börjar peka på namnskyltarna över 

deras klädhyllor och uppmärksammar Berit på dessa.  

Barn: -Titta!  
Berit: -Vad står det där? 
Barn: -(Barnets namn). 
Berit: -Just det. Och (barnets namn) är inte här idag.  

En textgenre förekom under ett blöjbyte. Medan barnet lade sig på skötbordet 

uppmärksammade Berit barnet på bilderna barnet kan se från skötbordspositionen. 

Berit: -Så kan du titta på Nalle Puh. 
Barn: -Uhh. 
Berit: -Eller på gräsklipparen. 
Barn: -Rrrrr 
Berit -Är det gräsklipparen som låter så, eller Nalle Puh? 
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En annan gång hade Birgitta skulpterat ljusstakar i lera med några barn. Hon skrev deras namn 

på papperet under men ett barn uttryckte att det ville skriva sitt namn själv, vilket Birgitta också 

lät barnet göra. Namnen återberättade vem som skulpterat figurerna och rymmer därför fragment 

till den berättande genren. 

Sammanfattning: Vilka genrer erbjuder förskollärare skriftligt eller genom bilder för 

barn? 

På förskolan Björnen förekom fragment till alla genrer utom den argumenterande genren bland 

de texter förskollärarna erbjöd barnen. Den berättande genren förekom i högst grad då den 

förekom nio gånger (de lästa böckerna räknade som separata gånger). Den beskrivande genren 

förekom fyra gånger medan den instruerande genren förekom tre gånger. Den förklarande genren 

förekom en gång och den argumenterande genren ingen gång. Tre övriga textpresentationer 

förekom som inte kunde placeras inom en viss genre. 

Hur resonerar förskollärare om vilka genrer de presenterar för barnen? 

De intervjuade förskollärarna beskrev inte de texter de presenterade för barnen som olika genrer, 

men genom beskrivningar av olika slags texter kan deras beskrivningar kategoriseras nedan. 

Under rubriken textval framkommer hur förskollärarna tänkte om de texter som barn möter. 

 

Berättande genre 

Förskollärarna beskrev att de presenterar olika slags texter för barnen och skönlitteratur framstod 

som det tydligaste textmötet. Birgitta berättade att det är viktigt att läsa böcker för att barnen ska 

få möta litteratur och i samband med vilan efter maten. Och hon poängterade att det är innehållet 

som är det viktigaste inslaget i sagorna. Hon förklarade att hon försöker välja sagor med ett 

medvetet innehåll. Här gav hon exempel på en saga om ett litet lok som hjälper ett julklappståg 

över berget:  

Birgitta: -Tågsagan med det lilla loket som hjälper tåget har ju en tydlig sensmoral, det tror jag är 
det viktigaste med sagorna.  

Både Berit och Birgitta uttryckte också ett intresse att välja böcker utifrån genus. Berit 

berättade att äldre böcker ibland kan vara könsstereotypa och att hon ibland vänder på rollerna: 

Berit: -Ibland byter jag på pojkar och flickor. Barnen reagerar, en tjej kan ju inte bli det eller… det 
är inte en tjej utan en pojke. 

Birgitta förklarade också att hon väljer böcker utifrån känslor och relationer. Beskrivningarna 

hur förskollärarna arbetar med sagor och böcker visar att de arbetar en hel del utifrån den 

berättande genren. Ett frö till den berättande genren kom vidare till uttryck genom barnens bilder 
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som satt uppsatta. Berit beskrev att här brukar barnen berätta vad som händer på bilden och hon 

skriver då ner detta. 

Berit berättade att födelsedagskorten som sitter uppsatta och redogör för hur mycket barnen 

ska fylla föranleder många samtal med henne. Barnens berättelser utifrån födelsedagskorten om 

vad de gör när de fyller år rymmer frön till den berättande genren. 

 

Instruerande genre 

Berit beskrev att de äldre barnen brukar springa till sina hyllor och titta på sina namn som 

finns textade där, och sen komma tillbaks och skriva namnen. Under skrivandet samtalar de ofta 

med henne om hur bokstäverna ser ut och hur man skriver namnen. Sedan springer barnen också 

ibland till datorerna där de kan skriva ut vad de vill skriva. Här kan man se texterna som fragment 

till den instruerande genren då det handlar om hur barnen ska skriva sina namn. 

Birgitta gav två exempel på när den instruerande genren kommer till uttryck. Dessa var regler 

som barnen skrev tillsammans med henne och en annan förskollärare. Reglerna handlade om vad 

som gällde när barnen hoppade på studsmattan. Birgitta beskrev också att barnen möter 

spelregler när de spelar spel vilka skapar potential till den instruerande genren. 

 

Beskrivande genre 

Under de ovan beskrivna samtalen om födelsedagskorten samtalade Berit med barnen om 

barnens bokstäver och hur gamla de är och vad de gör när de fyller år. Genom samtalen om 

bokstäverna och åldern hos barnen representeras fragment av den beskrivande genren , då dessa 

beskriver karaktäristik för barnen/bokstäverna. 

Ett textmöte som Birgitta berättade om är de sifferburkar med föremål i som barnen och de 

vuxna pratar om ibland. På varje burk står en siffra mellan ett och 20 och dessutom siffran i 

bokstäver. Barnen har uttryckt att de vill göra ändå upp till siffran 70. Dessa textmöten är steg 

mot den beskrivande genren då siffrorna och texten beskriver antalet föremål i burken, alltså hur 

varje siffra karaktäriseras. 

 

Textval 

Både Berit och Birgitta förklarade att de har olika syften med de texter som de erbjuder barnen. 

Syftet eller funktionen med vissa texter blir enligt båda förskollärarna olika för olika barn. En text 

kan fungera på ett sätt för ett barn medan den får ett helt annat syfte för ett annat barn. 

Läsning av böcker beskrev Birgitta inte som så viktigt för barns språkutveckling utan vad 

gäller språkutveckling handlar det mer om att interagera och vara med barnen i det vardagliga 

pratet. Genom att verkligen vara närvarande med barnen och samtala med dem berättade Birgitta 

att hon arbetar för att stärka barns språkutveckling. Hon beskrev att 99 % av allt tal ska vara med 

barnen och att det är viktigt att undvika att pratet mellan vuxna blir dominerande. Både hon och 

Berit förklarade att de försöker ställa öppna frågor, benämna och beskriva föremål samt ligga 
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steget före i barns språkutveckling. Genom att använda ett språk som ligger lite över barnets nivå 

tänker de att barnen får en högre nivå att nå upp till vilket stärker språkutvecklingen. 

Berit beskrev att barnen tycker om att prata om sina namn och hur många bokstäver de 

innehåller och detta föranleder många samtal med henne. Här visar barnen ett intresse för 

skriftspråket och just att skapa ett intresse för skriftspråket förklarade både Berit och Birgitta som 

ett övergripande syfte i valet texter som lyfts fram för barnen.  

Birgitta talade också om att barnen skriver ibland i samband med att de ritar. De skriver sina 

namn och emellanåt sina namn baklänges. Det händer att de skriver andra barns namn. Birgitta 

poängterade angående läsning och skrivning att det är viktigt att inte gå på för hårt. Läsning och 

skrivning är inget som ska tvingas på barnen i förskolan: 

Vi har ju ingen roll i att börja lästräna och skrivträna om de inte har nåt intresse i det. Det tycker 
jag är viktigt. 

Birgitta beskrev att läs- och skrivträning däremot är väldigt bra att arbeta med när barnen själva 

vill. 

Sammanfattning: Hur resonerar förskollärare om vilka genrer de presenterar för barnen? 

I intervjuerna framkom att Berit och Birgitta framför allt tänker på texter som representerar den 

berättande genren eller potential till densamma. Fragment från berättande genren var den mest 

framträdande och den argumenterande och förklarande genren förekom inte alls under 

intervjuerna. Både Berit och Birgitta lyfte också instruerande texter och beskrivande texter under 

samtalen även om de inte kategoriserade texterna på detta sätt själva. Förskollärarna beskrev att 

de reflekterar över hur de använder texter och hur de motiverar sina textval.
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Förskolan Fågeln (Ellen Fransson) 

Beskrivning av förskolan 

På förskolan Fågeln går 15 barn mellan tre och sex år, varav fyra barn är resursbarn vilket gör att 

det finns mer personal på avdelningen än normalt. När studien utfördes fanns i personalstyrkan 

tre barnskötare och två förskollärare samt modersmålslärare som återkom med jämna mellanrum. 

De två förskollärarna som observerades och intervjuades kallas för Felicia och Frida.  

Vilka genrer erbjuder förskollärare skriftligt eller genom bilder för barn? 

Berättande genre 

På förskolan Fågeln förekom läsvilor efter lunch. Under läsvilan läste både förskollärarna Felicia 

och Frida sagor vilka representerade den berättande genren. Sammanlagt ingick sju sagoböcker 

under läsvilorna. 

Resurstid observerades med förskolläraren Frida och ett barn. Här förekom potential till den 

berättande genren genom att barnet fick berätta till fotografier. Till att börja med fick barnet titta 

på fotografier av samtliga barn och personal på avdelningen och berätta vad barnet på fotografiet 

hette och göra barnets tecken med stöd av Frida. Senare tog Frida fram fotografier som hon fått 

från barnets föräldrar och som visade vad barnet gjort hemma under helgen och Frida ställde 

frågor till barnet så denne fick berätta utifrån bilderna. 

Frida: - Vad gör ni här? 
Barnet: - Vi putsar fönster. 

Fotografierna kompletterades med text som barnets föräldrar skrivit bredvid en del foton. 

Samtliga foton hemifrån helgen klistrade barnet och Frida sedan in i ett fotoalbum som barnet 

ägde. Vid ett annat tillfälle tog Frida kort på samma barn när denne hjälpte Felicia att spela gitarr. 

Detta kort skrevs sedan ut på datorn och Frida klistrade in kortet tillsammans med barnet i 

albumet och skrev bredvid vad som hände på bilden. Därefter började barnet visa intresse för 

övriga foton i albumet och Frida ställde frågor om händelserna på bilderna vilket ledde till att 

barnet och Frida återberättade händelserna på fotografierna. Till exempel visade ett foto en 

leksaksbondgård som Frida och barnet samtalade om.  

Frida: - Vad fanns det mer för djur på bondgården?  
Barnet - Får, grisar, hästar  

Tre stycken samlingar ingick där fragment till den berättande genren förekom. Vid den första 

samlingen som leddes av Frida tog hon fram en burk med fotografier på samtliga barn och 

personal, samma foton som använts vid resurstiden (som beskrivits ovan). Frida plockade upp ett 

fotografi i taget och frågade barnen om personen på bilden befann sig på förskolan i dag. Barnen 

fick berätta om personerna var närvarande eller inte och göra tecknet som representerade just 
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den personen som fotografiet visade. De fotografier som visade på personer som var närvarande 

sattes upp på väggen och resterande fick ligga kvar på golvet.  

Under den andra samlingen som Frida också ledde, använde hon sig av flanobilder och 

berättade en saga med två troll och en trappa vilka hon satte upp och flyttade runt på en tavla. 

Denna saga som var uppbyggd som en ramsa genom rim och representerade den berättande 

genren.  

I samband med den tredje samlingen som denna gång leddes av Felicia sjöng barnen julsånger 

som de skulle träna på inför kommande luciafirande. Felicia hade ett sånghäfte i A4-fomat med 

sångtexterna i, under texterna fanns även några bilder som associerade till sången. Sånghäftet 

hade Felicia i stor del för sig själv men visade ibland upp bilderna för barnen. Barnen sjöng 

sångerna tillsammans med Felicia. Den berättande genren utmärkte sig genom bland annat 

”Midnatt råder”, ”En sockerbagare” och ”Tre gubbar från Pepparkakeland”. Dessa sånger 

rymmer liksom sagor ett händelseförlopp och hör därför till den berättande genren. 

En annan situation då den berättande genren förekom var när Felicia hade hand om de äldsta 

barnen i en separat grupp. Felicia läste en berättande saga som hade ett problembaserat slut, det 

vill säga som avslutades med en diskussionsfråga. Barnen skulle sedan själva berätta vad som hänt 

i sagan genom att måla vad de trodde hade orsakat slutet på berättelsen. Därefter skrev Felicia 

upp vad barnen hade målat, alltså vad var och en trodde hade hänt i sagan. Uppgiften 

representerade bland annat den berättande genren.  

En eftermiddag spelade Felicia ett spel med några barn. Spelet gick ut på att barnen skulle 

berätta vad de såg på olika bilder. Lika många antal ord som barnen berättade till en bild, fick de 

flytta sin pjäs samma antal steg på en spelplan. Bilderna gav utrymme för att uttrycka sig genom 

olika genrer men barnen höll sig till vad som kan ses som fragment till den berättande genren. 

I samband med ett blöjbyte på skötbordet pratade Felicia om de bilder som hängde i taket 

med ett barn. Bilderna hängde ner i trådar från taket precis ovanför skötbordet och visade olika 

djur. Felicia puttade till på bilderna så att djuren rörde sig när barnet tittade på och Felicia 

kommenterade detta för barnet. 

Felicia: - Djuren börjar dansa lite. 

Felicia berättar vad djuren gör vilket rymmer inslag från den berättande genren. 

 

Förklarande genre 

Fyra av de böckerna som lästes högt av förskollärarna under läsvilan hade, förutom att de 

genomsyrades av den berättande genren, förklarande inslag. 

Övningen som Felicia arrangerade med de äldsta barnen i en separat grupp som beskrivits 

ovan, innehöll förutom den berättande genren likväl även frön till den förklarande genren. Detta 

visade sig eftersom Felicia avslutade sin saga som hon läste upp med ett problematiskt avslut. 
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Felicia: - När barnen kom tillbaka till hagen så var deras matsäck borta. Varför var den det? Hur 
hade den kunnat försvinna? 

Barnen skulle sedan måla förklaringen till vad som orsakat detta avslut vilket representerade 

potential till den förklarande genren. Felicia skrev sedan dessa förklaringar som barnen målat på 

ett papper bredvid teckningen. 

Även situationen då Frida samtalade med ett barn om fotografierna i barnets album som 

beskrivits ovan innehöll förklarande inslag. Frida ställde många frågor som inleddes med ordet 

varför vilket ledde till att barnet fick förklara orsakerna och konsekvenserna till situationen på 

fotot. Till exempel så visade ett foto hur taket på en leksaksladugård var öppnat. 

Frida: - Varför öppnade vi taket?  
Barnet: - Djuren skulle få komma ut. 

Instruerande genre 

En av de sju böckerna som lästes under läsvilan hade utöver den berättande karaktären 

instruerande inslag. 

Andra fall då fragment från den instruerande genren visade sig var under varje förmiddag 

innan lunch då det hölls en gemensam samling. Innan samlingens start brukade förskollärarna 

uppmana något/några barn att lägga ut barnens namnbrickor i en ring på golvet. Textade 

namnbrickor med tillhörande fotografi på stora plywoodskivor lades i en ring för att instruera hur 

barnen skulle sitta under samlingen. 

Under en eftermiddag hade Frida en instruerande aktivitet med de äldsta barnen. Barnen höll 

på att arbeta med självporträtt. Under tidigare tillfälle hade barnen skissat självporträtt på papper 

som senare skulle fungera som en ritning, och alltså instruera barnen när de skulle göra 

självporträtt igen fast i lera. Denna gång var det dags att måla lersjälvporträtten med färger, även 

denna gång skulle de ta stöd av den ursprungliga självporträttsritningen för att måla så som de 

hade tänkt från början. 

Frida: - Titta på din skiss. Hur tänkte du från början? Hur ska du göra nu? 

I tamburen på förskolan hängde olika scheman för dagsprogram och omklädningsprocesser. 

En dag när barnen skulle gå ut på gården stöttade Felicia ett barn i dennes omklädningsprocess 

genom ett omklädningsschema. Schemat var upphängt med krokar på väggen bredvid barnets 

hylla i tamburen. Schemat innehöll bilder om hur och vad barnet skulle klä på och av sig, och 

dessa bilder kunde tas loss från schemat. Felicia och barnet turades om att ta ned den bilden som 

var aktuell för stunden i barnets omklädningsprocess vilket syftade till att instruera barnet vad 

och hur som skulle göras. Senare genom ett samtal som förekom mellan Frida och ett barn, 

framkom att de likaså tittat på ett liknande schema som handlade om dagens program. Detta 

schema hängde på väggen i tamburen och de hade pratat om schemat tillsammans tidigare under 

dagen. Dessa scheman bestod av bilder om vad som skulle hända under dagen och i vilken 

ordning, även detta representerar inslag från den instruerande genren. 
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Beskrivande genre 

En av de sju böckerna som lästes av förskollärarna under läsvilan hade förutom berättande 

karaktär även beskrivande inslag. 

Potential av den beskrivande genren kunde observeras under en samling som Frida höll i då 

hon sjöng en sång om väder ”Jag öppnar fönstret och tittar ut” tillsammans med barn. I samband 

med den sången fick ett barn hålla i en papperstallrik där fyra olika slags väderlägen fanns målade 

och textade, alltså beskrivna, i varsin fjärdedel av tallriken. Dessa var molnigt, soligt, snöigt och 

regnigt. Efter sången uppmanade Frida det barn som höll i tallriken att titta ut genom fönstret 

och med stöd av tallrikens alternativ avgöra och beskriva vad det var för väder just idag.  

Frida: - Kan du gå till fönstret och titta efter vad det är för väder idag? Beskriv för oss vilken bild 
på tallriken som passar bäst. 

Senare fyllde Frida i en tabell som fanns uppsatt på väggen i samlingsrummet. Tabellen förde 

statistik över olika väderförhållanden.  

Under samma samling som vädersången förekom sjöng även Frida och barnen en sång om 

djur och deras läten. Frida la ut bilder på golvet med djur och där djurens namn fanns textade 

under bilden. Barnen fick sjunga om det djur de såg samt låta som dessa. Bilderna med dess text 

beskrev alltså hur djuren såg ut och barnen fick koppla ihop med vilket ljud som karaktäriserade 

djuret. 

En gång läste Felicia en bok med ett barn. Denna bok hade lite skriven text och stora bilder. 

Boken var uppbyggd av påståenden. Till exempel på en sida visas en bild på en katt. Tillsammans 

med den står det skrivet:  

Är detta en häst?  

Därtill tog Felicia fram ett ark med bilder som visar olika djur samt en ja- och nejsymbol som hon 

håller framför barnet. Felicia pekar på de olika djuren som hon nämnt i påståendet och sedan på 

symbolen ja eller nej beroende på vilken symbol som besvarar påståendet rätt.  

Under en eftermiddag läste Frida en bok som innehöll fakta om diverse motorfordon. Faktan 

kom till uttryck genom beskrivande drag av till exempel en lastbil.  

Lastbilar, stora och små fraktar allt möjligt från en plats till en annan. Det som fraktas kallas last. 

Vid ett för Felicia oplanerat tillfälle presenterades också ett frö till den beskrivande genren. 

När Felicia skulle följa med ett barn på toaletten en dag passerades en dörr med teckningar som 

barnen hade målat. Teckningarna visade barnens familjer och förskollärarna hade skrivit bredvid 

bilderna vad barnen hade målat, alltså vilka familjemedlemmar det var på teckningen. 

Teckningarna beskrev barnens familjeantal och Felicia stannade med barnet och de pratade 

tillsammans om dessa familjebeskrivningar en stund. 
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 Ett tillfälle då det rådde fri lek agerade ett barn rastlöst genom att springa runt och göra nya 

saker oavbrutet. Felicia gav då barnet en ask med kort och sa till barnet att hon vill att denne 

skulle kategorisera det som korten visade i olika högar. Korten representerade kategorierna 

fordon, saker man kan spela med, verktyg samt lekmaterial/redskap. Denna övning var en 

beskrivande övning genom att barnet med hjälp av korten skulle tänka efter bildernas 

karaktäristiska drag.  

 

Övriga textpresentationer 

En mängd olika textmöten observerades som förskollärarna erbjöd barnen men som var svåra att 

koppla ihop med specifika textgenrer. Något som ständigt förekom och genomsyrade all 

verksamhet som förskollärarna höll i var att de förstärkte det muntliga och skriftliga språket med 

teckenspråk och bilder. Att använda teckenspråk var även något som barnen skolades in i. Alla 

barn hade egna personliga tecken för sina namn.  

Under den fria leken valde många barn att klippa i leksakskataloger som fanns lättillgängliga i 

rummen vilket förskollärarna uppmuntrade barnen till att göra. Detta syntes genom 

förskollärarnas frågor till barnen undertiden de höll på att pyssla med katalogerna. 

I samband med resurstiden som beskrivits ovan, plockade Frida fram en kartong innehållande 

plastverktyg och en platta att använda verktygen på. När det var dags att städa undan materialet 

visade barnet intresse för locket på kartongen vilket visade bilder och texter om materialet. Frida 

tog vara på barnets intresse för bilderna och texterna genom att hon samtalade med barnet om 

vad de såg på kartongen.  

Vid ett annat tillfälle på ett barns initiativ samtalade Frida och denne om en leksaksbild. Bilden 

hade förmodligen blivit utklippt från en leksakskatalog och hade sedan blivit liggande på barnets 

hylla i tamburen. När Frida skulle stötta barnet i att byta kläder hittade barnet bilden. De började 

samtala om vad som fanns på bilden och att det stod skrivet Lego bredvid bilden.  

I samband med en samling som Frida ledde tog hon fram djurkort med bild och text, sådana 

kort som beskrivits ovan. Barnen ropade i kör namnet på det djur som Frida efter hand plockade 

fram. Sedan lade Frida ut liknande kort fast som representerade material som brukar finnas i 

hemmen. Därefter talade Frida om att de tillsammans skulle leka ”Ett skepp kommer lastat” med 

kort som visar djur. Barnen fick lasta på ett valfritt djur som fanns på golvet och skicka båten till 

någon annan i ringen som i sin tur fick lasta på ett djur och skicka vidare. Barnen skulle särskilja 

bilderna och undvika att skeppa material från hemmen. 

Varje dag hölls som tidigare berättats läsvila efter lunch. Innan den gemensamma läsvilan 

började uppmanade förskollärarna barnen att välja en bok att läsa själva tills att alla barn och den 

förskollärare som skulle läsa för barnen var klara för att starta den gemensamma läsningen. 

Böckerna som barnen bläddrade i själva till att börja med valdes ur en lättillgänglig box. Böckerna 

kunde tänkas innehålla olika genrer men är inget som observerats. 
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Under en samling satt barnen på sina namnbrickor i en ring på golvet. Namnbrickorna var 

gjorda av stora plywoodskivor där barns namn fanns textade och fotografier på dem fanns. Alla 

namnbrickor som visade barn som inte var närvarande låg i en hög där Felicia satt. Barnen fick 

sedan titta på dessa plywoodskivor och med hjälp av dessa berätta vilka barn som saknades. 

Sammanfattning: Vilka genrer erbjuder förskollärare skriftligt eller genom bilder för 

barn? 

Förskollärarna på förskolan Fågeln erbjöd den berättande genren, eller potential till densamma 

som majoritet av möjliga textgenrer med sina 18 tillfällen. Vissa av tillfällena ingick i samma 

moment, till exempel den berättande genren under läsvilan. Här lästes ibland två böcker efter 

varandra men de räknas som olika tillfällen ändå då det var två olika böcker som valts ut av 

förskolläraren. Potential till resterande genrer, bortsett från den argumenterande genren, erbjöd 

förskollärarna ungefär lika många gånger. Frön till den beskrivande genren liksom den 

instruerande genren erbjöds vid åtta tillfällen medan fragment från den förklarande genren 

erbjöds sex gånger. Den argumenterande textgenren kunde inte observeras i samband med något 

tillfälle. Dessutom förekom övriga textpresentationer vilka var svåra att klassificera i en viss 

genre. 

Hur resonerar förskollärare om vilka genrer de presenterar för barnen? 

Frågeställningen frågades aldrig rakt ut under intervjuerna, alltså hur Frida och Felicia tänkte 

kring vilka genrer de presenterar för barnen (se intervjuguide i bilaga 4). Detta undveks på grund 

av risken att styra deras svar till något som de trodde förväntades av dem. Samtalen i de båda 

intervjuerna kom i största del att handla om språkutveckling där både Frida och Felicia kunde 

motivera varför de handlade som de gjorde med barnen i syfte att gynna deras språkutveckling. 

Ett exempel på detta var att de båda beskrev deras mål att ständigt förstärka språket genom 

symboler, bilder och teckenspråk. Tanken var också att barnen på detta sätt så småningom skulle 

förstå sambanden mellan bild och text. Det framkom i båda intervjuerna att förskollärarna på 

Fågeln arbetade med inslag av olika genrer även om varken Frida eller Felicia uttalade sig om 

begreppet genre rätt ut. Men de aktiviteter de beskrev innehöll potential till olika textgenrer. 

 

Berättande genre 

Varje fredag hade barnen en sagoklubb där de fick en saga berättad för sig antingen genom 

flanobilder, sagolåda eller genom en bok. Frida förklarade att dessa moment även förekom i 

samlingarna ibland. Både Frida och Felicia berättade att de arbetar mycket med sagor både 

genom läst text och även genom att berätta till enbart bilder eller symboler. Sagor tillhör alltid 

den berättande genren men kan också innehålla andra genreinslag beroende på hur sagan är 

uppbyggd.  
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Andra sammanhang där i huvudsak frön till den berättande genren förekom var när Felicia 

berättade om att de har ett fotoalbum på förskolan där de klistrar in fotografier på barnen och 

vad de gör och vad som händer på bilden. 

Felicia: - Vi skriver sedan kort text, ofta på ordnivå till fotografierna som till exempel Felix klipper. 
Detta album läser vi sedan ur tillsammans med barn.  

I och med att ett händelseförlopp beskrivs representeras inslag från den berättande genren. 

Ett moment som förskolan nyligen startat som Felicia lyfte fram var ”veckans bild”. Det gick 

ut på att ett barn skulle få producera en egen text till ett fotografi från förskolan. Barnet skulle 

bestämma vad som skulle stå skrivet medan en personal författade det. Detta foto med text skulle 

sedan sättas upp på väggen i tamburen. Momentet ger här möjlighet för barnet att uttrycka sig i 

alla möjliga genrer beroende på vad barnet vill säga om bilden. Felicia förklarade även att 

förskollärarna i mån av tid kommer fram till barnen när de ritar och frågar vad de gör, om barnen 

vill skriver de det som barnen berättar om bilden. Även detta skapar möjlighet för frön till olika 

genrer beroende på vilka frågor förskolläraren ställer till barnen samt vad barnen vill förmedla 

genom sin täckning. 

Den berättande genren blir också verklig under läsvilan som barnen har efter lunch varje dag. 

När Frida läser med barnen visar hon hela tiden texten och bilderna för barnen, hon sitter ned 

och läser boken från sidan. Hon tycker det är viktigt att hon själv kan se barnens reaktioner men 

också att barnen ska få se bilderna hela tiden.  

 

Instruerande genre 

Ett exempel då ett frö från den instruerande genren blev ett faktum var när barnen arbetade med 

datorn som förskollärarna uppmanade barnen till att göra emellanåt.  

Frida: - På datorn finns instruktioner vad barnen ska göra och dessa är utformade med både text 
och bild.  

Frida sa aldrig att syftet med att arbeta vid datorn var instruktionerna, utan tryckte på att syftet 

kunde vara olika hos olika barn. Hon la till att det ofta handlade om att en del barn behövde träna 

på att sitta i en lugn miljö och träna koncentration, eller att dataprogrammet var något som 

habiliteringen gett till resursbarnen.  

Både Frida och Felicia förklarade förskolans syften med bildschema som hjälper barnen att 

återföra henne/honom till att komma ihåg vad nästa steg i till exempel omklädningsprocessen är. 

Frida förklarade att barnen får titta på bilderna och att han/hon där igenom vet vad som ska 

göras. Frida tryckte på att denna funktion med bildschema blev en förstärkning till det hon sade 

istället för att endast tilltala barnen verbalt.  

Felicia: - Dessa bildscheman finns både på individnivå, där den instruerar ett särskilt barn att till 
exempel klä på sig kläder, men det finns även bildscheman av mer allmän karaktär som visar 
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schemat för alla barn under dagen. Detta schema brukar vi titta på varje morgon tillsammans i 
samband med frukten. 

Även detta tillhörde inslag från den instruerande genren även om inte Frida eller Felicia sa just 

det. 

 

Förklarande genre 

Andra textmöten som förekom kunde vara när barnen arbetade med matematik vilket Frida 

berättade om.  

Frida: - Ibland kan barnen få rita sin matematiska lösning. Det vet jag Felicia gjorde med barnen 
för ett tag sedan. När barnen skulle dela något. De fick rita sin lösning, hur de tänkte. Hur skulle 
de dela? 

På det sättet fick barnen arbeta problemlösande och visa hur de tänker genom bildens form. 

Även om Frida inte heller här kopplade denna aktivitet till någon genre kunde övningen i alla fall 

kopplas ihop med den förklarande genren. Barnen fick genom att uttrycka sig med egna 

teckningar förklara hur de tänkte. 

 

Övriga textpresentationer 

Frida berättade i intervjun om ytterligare textmöten men som inte tillhörde specifika genrer. Hon 

berättade till exempel om att de arbetade med namnbilder, dels genom att barnen hade sina namn 

på sin hylla i tamburen. Men hon berättade även att de under en del samlingar tränade på att 

matcha bilder och texter med varandra, det kunde handla om att matcha sitt namn med ett foto 

på sig själv etc. Även Felicia nämnde en del sådana situationer. Hon talade bland annat om att de 

brukade spela spel till exempel memory och lotto med bild och ord. 

 

Textval 

Vad som styrde Fridas val av språkutvecklande aktiviteter ansåg hon vara vilka barn hon skulle 

jobba tillsammans med. Dels vilka barn det är men även hur deras behov ser ut påverkar valet. 

Nivån barnen ligger på och vad de svarat på vid tidigare tillfällen påverkar också.  Hon tillade att 

det inte alltid går att hitta en aktivitet som är speciellt uttänkt för alla barn. Men hon menade att 

olika delar av ett längre projekt kan innehålla speciella syften för olika barn. Felicia instämde med 

att syftena varierade beroende på vilka barn hon hade. Hon talade även vidare om barns intressen 

och att uppfattningen skulle kännas relevant för barnen för val av aktivitet för att aktiviteten 

skulle leda till något lärande.  

Felicia: - Vid bokläsning ska böckerna innehålla något som barnen känner igen, men också något 
som är främmande för barnen och berör dem.  

I samband med bokvalet inför läsvilan berättade Frida och Felicia att de oftast själva väljer bok 

som de i förväg valt ut ska passa barngruppen. Felicia påpekade också att det är viktigt att hon 
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själv tycker om boken för att kunna läsa den på ett intresseväckande sätt. Genom barnens möte 

med olika böcker ansåg Frida att barnen skulle få ett rikare språk.  

Frida: - Man får göra många olika val, så att det inte bara blir en sorts språk i böckerna, utan att 
barnen utmanas i språket.  

Både Frida och Felicia förklarade att de strävade efter att läsa böcker med ett varierande språk där 

språket också är lite svårare, så att barnen får växa och utveckla ett rikare språk. Frida markerade 

att det är viktigt att personalen inte förenklar barnens språk för att alla barn ska förstå, utan 

istället förklara med fler ord så att barnen på så sätt förstår innerbörden i texter. Felicia lade även 

till att hon brukar passa på att lyfta upp svårare begrepp och fråga om betydelsen av dessa. 

Frida: - Om vi till exempel läser ”Bu och Bä” och det står något om en bäck kanske jag frågar 
barnen vad bäck är för något. 

Under läsvilor berättade Felicia att förskolan börjat använda sig av mer allvarlig litteratur än 

tidigare, texter som behandlar svårare saker i livet. Detta var något hon sett mycket av på 

biblioteket. Böckerna kunde behandla ämnen som till exempel döden. Sådana texter menade 

Felicia kunde hjälpa de barn som varit med om att någon närstående dött. Genom böckerna fick 

barnen liknande känslor beskrivna utifrån eller förklaringar om hur man kan tackla situationen. I 

sådana böcker kan förutom den berättande genren även övriga genrer ingå. 

Sammanfattning: Hur resonerar förskollärare om vilka genrer de presenterar för barn? 

Varken Frida eller Felicia talade om genrer rakt ut, men genom intervjuerna beskrev de båda ändå 

aktiviteter där de erbjöd barnen texter representerande den instruerande genren, den förklarande 

genren samt den berättande genren. Den berättande genren verkade vara den mest vanliga. Den 

argumenterande eller den beskrivande genren kunde inte avläsas någonstans i intervjun. Däremot 

markerade båda förskollärarna att det var viktigt att läsa olika slags böcker under läsvilan. Det 

skulle kunna innebära att dessa böcker representerar den berättande genren men med ytterligare 

genrer som kompletterade inslag, till exempel argumenterande eller beskrivande genrer. Både 

Felicia och Frida har syften som de kan motivera i deras val av olika texter som de använder med 

barnen. I texterna strävar de efter att använda ett varierat språk på en utmanande nivå. 
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Diskussion 

Diskussion av metoderna 

Bjørndal (2005) beskriver att erfarenhet och vana av att använda vissa metoder höjer kvalitén på 

resultatet. Vi har under vår lärarutbildning återkommande använt oss av observationer i olika 

uppgifter vilket skapat en vana som stärker trovärdigheten i det resultat observationerna gett 

upphov till. Intervjuer har också förekommit under utbildningen men i betydligt lägre grad, vilket 

lett till att denna metod inte behärskas i samma utsträckning. Med större vana hade forskarna 

antagligen kunnat inhämta mer och utförligare material från intervjuerna. Vad som ändå styrker 

intervjuernas värde är att forskarna spelade in intervjuerna så att de senare i lugn och ro kunde 

renskriva allt som hade sagts. Flera metoder användes, nämligen observationer och intervjuer, 

vilket stärker tillförlitligheten i studien. Metoderna visade sig också komplettera varandra. 

Observationerna visade erbjudanden från förskollärarna beträffande textgenrer som inte 

framkom under intervjuerna, samt vice versa. 

Tillförlitligheten i denna studie påverkas vidare i hög grad av den begränsade tid vi haft på oss 

att utföra studien. Studien visar på två fall och vad barn där får för språkutvecklande möjligheter 

med tanke på textmöten. Under observationerna har forskarna endast kunnat följa efter en 

förskollärare i taget. Därför är det osäkert om något relevant för studien missats. 

Diskussion av resultatet  

Observationerna visar att samtliga genrer eller potential till de olika genrerna finns representerade 

i verksamheten utom den argumenterande genren. Läroplanen för förskolan Lpfö98/06 

(Utbildningsdepartementet 2006) beskriver vikten av att skapa en mångfald inom barns lärande 

vilket variationen bland de textgenrer som förskollärarna använder sig av stämmer överens med. 

Den reviderade läroplanen Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet 2010) betonar i än högre grad 

vikten av att förskolan ska arbeta med olika språkformer vilket förskollärarna kan sägas göra 

genom de olika textgenrerna, även om resultaten visar att inslag av textgenrerna förekommer i 

olika grad.  

Denna studie visar, liksom även Gibbons (2006) lyfter fram, att den berättande genren är den 

vanligaste genren i förskolan. Samtidigt motbevisar resultatet från denna studie föreställningen att 

andra genrer knappt förekommer alls, då frön till samliga genrer utom den argumenterande 

genren förekom. På förskolan Björnen fanns färre textmöten som var möjliga att koppla till 

genrer än förskolan Fågeln där det var vanligare att barn blev presenterade för textgenrer. På 

förskolan Björnen förekom den berättande genren eller fragment från densamma nio gånger och 

fragment från den förklarande genren endast en gång, medan motsvarande frekvens var 18 
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respektive sex gånger på förskolan Fågeln. Detta visar att barn på de båda förskolorna blir 

presenterade till textgenrer av förskollärarna i mycket olika grad. Däremot var relationerna mellan 

antalet olika textgenrer snarlika mellan förskolorna. Den berättande genren eller inslag från denna 

var vanligast på båda förskolorna, medan den förklarande genren var den mest sällsynta. En 

tänkbar förklaring till att genrerna var mer vanliga på Fågeln än på Björnen, kan vara att den 

besökta avdelningen på förskolan Fågeln var en resursavdelning. Här var kommunikation med 

bilder och symboler vanligt förekommande i vardagen för att förtydliga så mycket som möjligt 

för de barn som hade talsvårigheter. Användning av bilder och symboler är något som den 

kommande läroplanen Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet 2010) skriver om när den beskriver 

att förskolan ska utveckla intresse och förståelse hos barn för symboler och skriftspråk i 

kommunikativt syfte. I observationerna på Fågeln och Björnen såg vi hur förskollärarna erbjöd 

barn olika texter, ofta genom bilder, i lekfulla sammanhang vilket även Johansson och Sandell 

Ring (2010) betonar då de skriver att människor inte får underskatta barns förmåga till reflektion 

över texter. Även Hedeboe och Polias (2008) skriver om vikten av att barn ska få olika textmöten 

där de får möjlighet att reflektera över språkets skilda funktioner. Samtliga förskollärare visar att 

de presenterar olika slags texter för barnen på förskolorna och betydelsen av att vuxna 

presenterar olika former av språkande betonas också av Bjar och Liberg (2003). 

Hagtvet Eriksen (2004) tar upp språkutveckling och betonar vikten att gå från ett 

kontextberoende språk till ett mer kontextoberoende språk vilket förskollärarna visar. Ett 

exempel är då Frida lät barnen undersöka väderförhållandena, sortera vädret i den tallriksdel som 

bäst beskrev vädret och därefter lyfte in väderförhållandena i en tabell. Här höjdes det 

kontextberoende språket till ett mer kontextoberoende språk. Berit gav också exempel på en text 

som lyftes från här och nu då hon samtalade med ett barn om ett anslag i tamburen som 

presenterade en blivande medarbetare på avdelningen. Genom att berätta för barnet om när den 

nye medarbetaren tidigare varit där och också skulle komma igen fick barnet möjlighet att koppla 

texten både framåt och bakåt i tiden vilket Liberg (2007) beskriver som textrörlighet. Att arbeta 

med textrörlighet bidrar till barns utvecklande av ett kontextoberoende språk (ibid.) vilket 

Hagtvet Eriksen (2004) beskriver som en del av barns språkutveckling. 

Intervjuerna visar att förskollärarna hade syften som de kunde motivera med de val av texter 

som gjordes. På förskolan Björnen framgick att de båda förskollärarna ville förebygga 

könsstereotypa mönster genom att välja böcker med tanke på genus vilket läroplanen för 

förskolan Lpfö98/06 (Utbildningsdepartementet, 2006) också understryker. 

På förskolan Fågeln framgick i intervjuerna att förskollärarna tyckte att det var viktigt att läsa 

texter som utmanar barnen. Förskollärarna betonade att texterna ska utgå från barns erfarenheter 

men även bjuda på något nytt främmande. Även förskollärarna på förskolan Björnen beskrev hur 

de försöker ligga steget före barn och använda ett utmanande språk, men inte särskilt för böcker 

eller texter utan mer generellt för barns språkutveckling. Dessa tankar kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet där barn lär när de får utmaningar inom den potentiella 
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utvecklingszonen (Vygotskij, 1978). I intervjuerna på Fågeln framgick att barn tar till sig texter 

när det sker i sammanhang som de anser vara relevanta och meningsfulla för dem vilket också 

beskrivs inom det sociokulturella perspektivet (ibid.). Att barn blir presenterade för texter som 

känns meningsfulla för dem betonar även Johansson och Sandell Ring (2010) för att barn ska få 

ut något av de texter de blir presenterade för. Fast (2008) beskriver att lärare inte lyckas utgå från 

och tillvarata barns intressen och erfarenheter i mötet med skriftspråket. Birgitta på förskolan 

Björnen beskrev under intervjun att skrivning och läsning inte är något som ska tränas om inte 

barn vill, utan istället då barnen uppvisar ett intresse och engagemang, vilket stämmer överens 

med Fasts tankar om intressets betydelse för läs- och skrivutveckling. Även Berit berättade om 

barns intresse för bokstäver i sina namn vilka skapar samtal om skriftspråket. Detta kan kopplas 

samman med Libergs (2006) tankar om meningsfullhet som sporren till att barn börjar läsa och 

skriva. Liknande tankar fanns också hos förskollärarna på förskolan Fågeln som beskrev att 

lärande möjliggörs endast om lärandet känns relevant för barnen. Annat som pekade på att 

förskollärarna utgick från barns intressen när det gäller texter var att det fanns gott om material 

med texter, bilder och symboler lättillgängligt för barn i form av till exempel leksakskataloger på 

förskolan Fågeln. Fotografier på barnen och barnens egna teckningar var också något som 

användes frekvent och kopplades till genrer, och då teckningarna och fotografierna handlade om 

barnen själva, blev det också meningsfullt för dem.  

Johansson och Sandell Ring (2010) beskriver hur människor alltid mer eller mindre medvetet 

använder sig av genrer i all kommunikation. Detta visar sig genom observationerna i jämförelse 

med intervjuerna. På förskolan Björnen nämndes inte den förklarande genren som beskriver 

orsakssamband och konsekvenser under intervjuerna men däremot visade sig fragment till denna 

i observationerna genom en bok som innehöll förklarande inslag. Samma sak gäller den 

beskrivande genren på förskolan Fågeln. Förskollärarna nämnde inga slags textmöten där inslag 

av den beskrivande genren kom fram, vilket observationerna visade att den ändå gjorde. Överlag 

visar sig betydligt fler erbjudanden av potentiella textgenrer i observationerna än vad som 

framkommer under intervjuerna, vilket tyder på att förskollärarna inte alltid är medvetna om de 

textgenrer de erbjuder barn. 

Axelsson (2009) beskriver vikten av att aktivt presentera olika textgenrer för barn och inte låta 

barns möten med olika genrer bara komma av sig självt. Genom att förskollärarna i studien 

använder inslag från olika textgenrer, om än i olika grader, så skapas möjligheter att utveckla ett 

abstrakt språk vilket Axelsson beskriver vikten av. 

Övriga textpresentationer visar att förskollärarna erbjuder betydligt fler texter för barn än 

forskarna kan klassificera under en viss genre. 

Något som noterades på båda förskolorna var att det fanns rikligt med skriven text, bilder, 

fotografier och symboler på väggarna i förskolan, samt böcker, kataloger och spel med mera 

lättillgängligt i rummen. Detta material kan med stor sannolikhet ha använts av förskollärarna och 

skapat utrymme för genrer när vi inte varit närvarande. 
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Tankar kring den argumenterande genren 

Studien visade att förskollärarna arbetade med inslag av många genrer även om de inte var 

medvetna om det. Det framkom dock att de inte använde sig av den argumenterande genren, i 

alla fall inte i denna fallstudie. Varför används då inte den argumenterande genren? Anser 

förskollärare att detta är något som är för svårt att utmana barnen i? Eller är det kunskaper inom 

området som saknas? Hur skulle då en förskollärare kunna arbeta med den argumenterande 

genren i förskolan? På liknande sätt som förskollärarna presenterade fragment från de andra 

genrerna för barnen skulle även den argumenterande genren kunna användas, till exempel då 

böcker och andra texter väljs ut till läsvilan eller till andra sammanhang med läsning. Ett annat 

sätt att använda skriftliga argumenterande texter skulle kunna vara att förskolläraren tillsammans 

med barnen argumenterar fram trivselregler som ska gälla på förskolan. Förskolläraren kan be 

barnen komma med förslag om regler och sedan be barnen motivera sin åsikt och även be barnen 

att försöka se negativa sidor av reglerna de föreslår. Det som förskolläraren och barnen sedan 

tillsammans kommer fram till kan förskolläraren skriva ned på ett pappersark och barnen kan 

måla till eller skriva. Förskollärare kan också låta barnen argumentera till bilder, varför en bild 

tilltalar ett barn bättre än en annan bild. Andra sätt att använda den argumenterande genren till 

bilder kan vara att barnen får en bild med två figurer på. Barnen kan sedan få leka att figurerna på 

bilden försöker övertala varandra att få sin vilja igenom, till exempel att leka sin egen lek och 

barnen får därigenom argumentera med varandra om för- och nackdelar. 

Forskningens relevans för yrkesrollen 

Studien har betydelse för förskollärarrollen genom att den fokuserar ett område som har relevans 

för barns lärande beträffande läsning och skrivning. Undersökningen visar på vikten av att arbeta 

med texter av olika slag för att stärka barns språkutveckling. Med hjälp av denna studie kan 

förskollärare bli medvetna om hur de redan arbetar med textgenrer i förskolan och hur det bidrar 

till barns språkutveckling. Undersökningen kan också medvetandegöra de förskollärare som inte 

arbetar med varierade texter med barnen. De kan få kunskap och inspiration om varför och hur 

de kan arbeta med olika genrer både med hjälp av tryckta/skrivna texter, bilder och symboler. 

Den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) 

betonar att barn utvecklar kunskaper genom att möta olika språkformer samt att förskolan ska 

sträva efter att barnen utvecklar ett intresse för texter och symboler och dessutom får samtala 

och reflektera över dessa vilket betonar denna studies relevans för förskollärarrollen. 

Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie är en fallstudie vilken ska ses som ett nedslag beträffande barns möten med 

textgenrer samt förskollärares tankar kring textval. Studiens ringa omfattning gör dock att mer 
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forskning inom området krävs för att göra säkra och generella slutsatser för vilka textgenrer som 

faktiskt används av förskollärare överlag och hur de motiverar sina textval. Det krävs även mer 

forskning om textgenrer och hur praktiserande av textgenrer faktiskt gynnar förskolebarns 

språkutveckling och hur denna kunskap gynnar förskollärarrollen. 

Forskarna till denna undersökning har endast fokuserat på genrer i kombination med texter, 

bilder och symboler och hur förskollärare använt och bearbetat dessa. Genom att undersöka vilka 

genrer som framträder i det muntliga språket, där det skrivna/tryckta inte behöver vara en 

utgångspunkt, skulle möjligen ett betydligt större spektrum urskiljas vad gäller förekommande 

genrer och variationen hos dessa. 

Eftersom barnen i denna studie är mellan ett och fem år gamla har många inte kommit så 

långt i sin läs- och skrivförmåga. Genom att göra en snarlik och gärna utförligare undersökning i 

skolans lägre åldrar, då lärarna arbetar aktivt med att knäcka läs- och skrivkoden, skulle det vara 

intressant att se vilka textgenrer som förekommer. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev till förskolan 

Till alla förskollärare på (avdelningens namn), 
(förskolans namn) 

 
 
Vi heter Erik Bergström och Ellen Fransson. Vi utbildar oss till förskollärare på 

lärarutbildningen vid Uppsala universitet. Just nu läser vi vår sista termin på 
utbildningen och skriver vårt examensarbete. Examensarbetet handlar om barns 
möjlighet till språkutveckling i förskolan. Vi undrar om just ni, två förskollärare på 
er förskola skulle vilja hjälpa oss med vår studie?  

I vår undersökning om barns möjlighet till språkutveckling kommer fokus att 
ligga på förskollärares förhållningssätt vilket vi vill undersöka via observation av två 
olika förskollärare i samband med aktiviteter inomhus. Vi kommer även vilja göra 
två intervjuer efter att våra observationer är genomförda. Dessa intervjuer vill vi 
göra med de förskollärare som vi har observerat. Givetvis kommer ni som deltar att 
vara helt anonyma i vårt examensarbete. 

Vårt examensarbete är utformat som en fallstudie, där vi besöker två olika 
förskolor för att se hur ni jobbar aktivt med språkutveckling. Vi är inte ute efter att 
hitta något som kan kallas rätt eller fel, utan är nyfikna på just ert arbetssätt, vad ni 
gör och hur ni gör. 

Medverkan är självfallet frivilligt, men vi vore väldigt tacksamma om ni ville 
hjälpa oss! 

 
Med vänliga hälsningar, 
Erik Bergström och Ellen Fransson 
 
 
Har Ni frågor, vänd er gärna till  
Erik: tel. 070-2478892, e-mail. erik.bergstrom.3297@student.uu.se 
Ellen: tel. 070-8342258, e-mail. ellen.fransson.3134@student.uu.se 
 
eller vår handledare 
Marja Kuisma: marja.kuisma@did.uu.se 
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Bilaga 2: Brev till vårdnadshavare 

Till alla vårdnadshavare på (avdelningens namn), 
(förskolans namn) 
 

Jag heter (namn) och läser till förskollärare på Uppsala 
Universitet. Jag läser nu examensterminen och skriver ett 
examensarbete som avslutar min utbildning. Det handlar om 
barns språkutveckling på förskolan. 
 
Under måndag, onsdag och torsdag v.47 kommer jag att följa två 
förskollärare och se hur de arbetar. Det är alltså inte barnen utan 
förskollärarna som jag har i fokus. Förskolan och de berörda 
kommer att avidentifieras och därmed bli helt anonyma i detta 
examensarbete. 
 
 
 
 

(BILD) 
 
 
 
 

Har Ni frågor, vänd er gärna till  
(Namn, telefonnummer, e-mail) 
 
eller min handledare 
Marja Kuisma: marja.kuisma@did.uu.se 
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 Bilaga 3: Observationsschema,  

Berättande genre: t.ex. sagor, brev, dagböcker, dramamanus, flano, berättande till kort 

etc. Syfte: berätta vad som hänt, underhålla, förmedla kunskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklarande genre: t.ex. vissa faktaböcker med förklarande inslag, vissa sagoböcker med 

förklarande inslag, bilder av händelseförlopp med orsaker/konsekvenser etc. Syfte: 

förklara konsekvenser 
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Instruerande genre: t.ex. namnlistor/turlistor/bordsplaceringslistor, spelregler, lekregler 

ritningar, recept, sagoböcker med instruerande inslag, sång/rörelse-texter, 

målkonkretiseringar etc. Syfte: förklara hur något görs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumenterande genre: t.ex. trivselregler, sagoböcker med argumenterande inslag etc. 

Syfte: att övertala andra.
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Beskrivande genre: t.ex. faktatexter (utan förklarande inslag) och karaktäristiska drag. 

Syfte: att förmedla information 
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Övriga textgenrer som förekom 
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Bilaga 4: Intervjuguide 

Om förskolläraren, uppvärmningsfrågor: 

• Namn? 

• När tog du förskollärarexamen? 

• Hur lång erfarenhet har du av att ha jobbat som förskollärare inom förskolan? 

• Ingick någon kurs om barns språkutveckling inom förskollärareprogrammet som du 

läste? 

• Har du läst några mer kurser inom förskollärarramen efter examen? Någon kurs om 

språkutveckling? 

• Anser du att innehållet från de språkutvecklingskurser du läst syns på något sätt i ditt 

arbete? Hur? 

 

Om förskollärarens tankar kring språkutveckling och texter, tematiska frågor: 

• Hur tänker du om barns språkutveckling? 

• Vad brukar du göra för att främja barns språkutveckling? I vilka sammanhang tror du 

att barns språkutveckling sker? 

• Språk kan ha olika funktioner och syften, har du några tankar om detta? Hur ofta visar 

du språkets skilda funktioner genom olika texter för barnen? Vilka är dessa texter och 

vad har de för funktioner? På vilket sätt lyfts de fram? 

• Hur kommer barnen i kontakt med texter på förskolan? Jag har sett i mina 

observationer att du lyfter fram…..(ge exempel på textmöten som förskolläraren 

arrangerat vilka du sett i observationerna, och fråga hur förskolläraren tänker om dessa 

situationer och om det finns fler sådana) 

• Vilka andra texter erbjuds för barnen (än det som förskolläraren nyss berättat)? (Om 

förskolläraren inte kommer på något, lyft ytterligare exempel från vad jag sett i 

observationerna som hjälp). 

• Hur väljs just dessa texter ut? Hur tänker du kring varför just dessa texter är viktiga? 

På vilket sätt kan dessa textval gynna barns språkutveckling? 

• Har du något i övrigt att tillägga? 

 

 


