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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare tänker om barns läs- och skrivutveckling i 

förskola och förskoleklass. De frågeställningar som jag sökte svar på var: hur tänker pedagogerna om 

barns läs- och skrivutveckling i förskolan och förskoleklassen samt hur beskriver de sitt arbete med 

läs- och skrivutveckling? Jag har utgått från en livsvärldsfenomenologisk ansats och använt mig av 

kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer som metod. Sju förskollärare intervjuades, fem förskollärare 

från fyra förskolor och två förskollärare från en förskoleklass. Resultatet av undersökningen visade att, 

förskolans roll har förändrats vad gäller barns läs- och skrivutveckling. Pedagogerna i både förskolan 

och förskoleklassen betonade vikten av att arbeta med barns läs- och skrivutveckling redan i förskolan. 

Flera menade att det inte längre bara är grundskolans uppdrag att lära barn läsa och skriva. De anser att 

deras roll är viktig när det gäller att ta vara på barnens intresse för bokstäver och utmana dem vidare i 

deras utveckling. Pedagogerna i förskolan beskrev hur de arbetar med att uppmärksamma barnen på 

bokstäver och läsriktning genom bokläsning och berättande. Rim och ramsor, sånger och 

bokstavslekar är några aktiviteter som de anser är viktiga för skriftspråket. Att skriva tillsammans med 

barnen vara något som samtliga pedagoger gjorde. Det kan enligt pedagogerna leda till att barnen blir 

inspirerade till att börja skriva själva. Några pedagoger beskriver hur de arbetar med att väcka barnens 

intresse för bokstäver genom att uppmärksamma barnen att känna igen sitt eget namn och bokstäver, 

även föräldrarnas namn. Pedagogerna i förskoleklassen ansåg att barnen är väldigt kompetenta och har 

mycket kunskaper med sig från förskolan vad gäller skriftspråket. De menar att det inte längre går att 

hämma barnens utveckling för att det anses vara skolans uppgift att lära barnen läsa och skriva. 

Pedagogerna menar att på samma sätt som de måste vara beredda att ta emot barnen från förskolan 

måste skolan vara beredd att ta emot barnen från förskoleklassen eftersom barnen redan har mycket 

kunskaper med sig vad gäller skriftspråket. Datorer och lärplattor (IKT) är verktyg som samtliga 

pedagoger ansåg vara bra för barns läs- och skrivutveckling. 

Nyckelord 

 Läs- och skrivutveckling, läs- och skrivinlärning, barns läsning och skrivning, 

livsvärldsfenomenologi, förskola, förskoleklass.  



 

 

Innehåll 

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

Begreppsdefinition .............................................................................................. 2 

Bakgrund ................................................................................................. 2 

Litteraturgenomgång .......................................................................................... 2 

Tidigare forskning ............................................................................................... 5 

Barns läsning och skrivning .............................................................................. 5 

Syfte ........................................................................................................ 6 

Frågeställningar .............................................................................................. 6 

Teoretiskt perspektiv .............................................................................. 6 

Livsvärldsfenomenologisk ansats .......................................................................... 6 

Metod ...................................................................................................... 7 

Val av metod ..................................................................................................... 7 

Urval och avgränsning ......................................................................................... 7 

Genomförande ................................................................................................... 8 

Databearbetning och analysmetod ........................................................................ 8 

Tillförlitlighetsfrågor ............................................................................................ 9 

Reliabilitet/ validitet ......................................................................................... 9 

Etiska aspekter ............................................................................................... 9 

Resultat och analys ............................................................................... 10 

Sammanfattning ................................................................................................18 

Diskussion ............................................................................................. 20 

Resultatdiskussion .............................................................................................20 

Metoddiskussion ................................................................................................24 

Vidare forskning ................................................................................................25 

Referenser............................................................................................. 26 

Bilagor ................................................................................................... 28 

Bilaga 1 ............................................................................................................28 

Bilaga 2 ............................................................................................................29 

Bilaga 3 ............................................................................................................30 

 

 

 



1 

 

Inledning 

Under min lärarutbildnings gång har jag kommit i kontakt med litteratur och forskning som betonar 

hur viktigt det är att vi stimulerar barnens språk i förskolan och hur viktigt detta är för barnens 

fortsatta läs- och skrivutveckling senare i skolan. Det har också framkommit att barnspråk och 

identitetsutveckling hänger samman (Skolverket 2010). Genom att använda sin språkförmåga med sin 

omgivning blir barnet synligt för sig själv och andra (Pramling Samuelson & Sheridan 2006:71,72).  

Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket 2010) är ett av förskolans uppdrag, att stimulera barnens 

språkutveckling samt uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för skriftspråket. 

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, ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya 

färdigheter, erfarenheter och kunskaper (Skolverket 2010:7).  

Vidare står det i läroplanen, att förskolläraren ska ansvara för att barnen stimuleras och utmanas i sin 

språk- och kommunikationsutveckling. 

I en artikel publicerad 2010-12-09, ”Hur kan förskolan bidra till barns språkutveckling?” skriven av 

frilansjournalisten Liselotte Englund på forskning.se, står det att barnens läs- och skrivförmåga 

utvecklas före skolstarten. Barnen har redan egna erfarenheter av skriftspråket när de kommer till 

förskolan, men det tas inte tillvara i verksamheten. Detta kan resultera i att barnen tappar sitt intresse 

för läs- och skrivaktiviteter. Personalens egen attityd till läsning och skrivning påverkar barnen. 

Lässtunderna i förskolan används ofta som tidsutfyllnad mellan andra aktiviteter som en 

disciplinåtgärd eller som en viloaktivitet efter lunch. Detta innebär en degradering och 

kvalitetssänkning av aktiviteten menar författaren.  Enligt artikeln bör pedagoger i förskolan bli bättre 

på att se barnens ambitioner. Många barn är väldigt driftiga och målmedvetna, de tittar gärna i böcker 

med komplicerat innehåll, långa texter och innehållsrika intressanta bilder. Att lära sig förstå symboler 

och deras kommunikativa funktioner är en viktig del i språkutvecklingen enligt artikeln. 

 

Carina Fast anser i sin avhandling” Sju barn lär sig läsa och skriva” (2007) att barns läs- och 

skrivutveckling börjar långt innan skolstart och att hur vi vuxna engagerar oss har stor betydelse i hur 

det utvecklas. Hon skriver att vuxna har ofta en negativ attityd till att barnen ska lära sig läsa och 

skriva innan de börjar i skolan. 

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) är en internationell undersökning av barns 

läsförmåga i årskurs 3 och 4 (Skolverket 2011). I studien framkom det att läsförmågan hos svenska 

10-åringar har sjunkit. En förklaring kunde vara att under de första skolåren så kommer eleverna i 

kontakt med enkla texter som bildberättelser, sagor, enkla listor och faktaberättelser och att redan i 

årskurs tre så sker en kraftig ökning av mängden text. Eleven kommer i kontakt med svårare, längre 

och mer ämnesspecifika texter. De elever som ännu har problem med avkodning och har ett begränsat 

förråd av helordsbilder kan få stora problem i sin läsförståelse.  

Liselotte Englunds artikel och PIRLS undersökning har väckt funderingar hos mig om hur förskolans 

uppdrag och pedagogens förhållningssätt till barnens läs- och skrivutveckling i förskolan fungerar. 
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Vilket förhållningssätt har pedagogerna till att barnen visar intresse för att läsa och skriva i förskolan? 

Trots att forskare sedan länge påpekat att det är av vikt att pedagogerna på förskolan arbetar aktivt 

med läs- och skrivinlärning så verkar det enligt Carina Fast m.fl. fortfarande vara tabu att arbeta med 

detta i förskolan. Ragnhild Söderbergh (1979:110, 2009:59) hävdar att rädslan hos vuxna varit så stor 

att man till och med skulle kunna tala om ett socialt och kulturellt tabu. 

Begreppsdefinition 

Två centrala begrepp som förekommer i denna studie är läs- och skrivutveckling och läs- och 

skrivinlärning. Jag uppfattar dessa begrepp på följande sätt; 

Läs- och skrivutveckling handlar om utveckling av förmågor som gör att barnet blir kunnigare i sin 

läsning och skrivning. 

Läs- och skrivinlärning handlar om själva tillvägagångssättet som leder till läs- och skrivutveckling.  

Enligt min uppfattning hänger barns läs- och skrivutveckling och läs- och skrivinlärning ihop. För att 

barn ska utveckla sin läsning och skrivning måste det lära sig olika strategier som leder till utveckling. 

Bakgrund 

I följande avsnitt redovisar jag för litteraturgenomgång och tidigare forskning med en underrubrik, 

barns läsning och skrivning.  

Litteraturgenomgång 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningens syfte inom förskolan vara att stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Barnets perspektiv och behov ska styra 

verksamheten så att utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet. Förskolan ska förbereda barnen 

för fortsatt utbildning. 

Förskolan blev en egen skolform 1 juli 2011 och lyder sedan dess under skolverket. Därför omfattas 

förskolans verksamhet av begreppen utbildning och undervisning. Enligt den reviderade läroplanen för 

förskolan (Skolverket 2010) ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska ge 

alla barn vägledning och stimulans som de behöver för att, efter sina egna förutsättningar kunna 

utvecklas i sitt lärande och sin personliga utveckling. Verksamheten ska främja barnets lustfyllda 

lärande och intresse för att lära, erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Språk och lärande 

hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Ett av förskolans uppdrag är att 

stimulera varje barns språkutveckling samt uppmuntra och ta till vara på barns nyfikenhet och intresse 

för den skriftspråkiga världen. I ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt är förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta en 

nödvändighet (Skolverket 2010). 

Förskoleklassen är en frivillig skolform, men de flesta sexåringar går i en förskoleklass. Verksamheten 

styrs av del 1 och 2 i läroplanen (Skolverket 2011) som gäller även för grundskolan och 
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fritidshemmet. Förskolans läroplan gäller inte för förskoleklassen. Förskoleklassen ska fungera som en 

övergång mellan förskolan och den obligatoriska skolan. Förskoleklassen ska kombinera förskolans 

och skolans arbetssätt och metodik. I förskoleklassen ska varje elev utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin egen språkliga förmåga. Detta ska uppnås genom att eleven 

erbjuds rika möjligheter att samtala, läsa och skriva (Skolverket 2011). 

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram som alla i samhället behöver (Skolverket 2010). 

Enligt Lpfö (Skolverket 2010) ska förskolelärare ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen bland annat, 

- ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin 

förmåga, 

- upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, 

- ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och 

kunskaper, 

- stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling. 

I förskolans läroplan finns också riktlinjer som deklarerar hela arbetslagets ansvar. Direktiven till 

arbetslaget, för utvecklingen av barnens språkliga förmågor är att de bland annat ska utmana barnens 

nyfikenhet och begynnande förståelse för språk. Arbetslaget ska dessutom ge barnen möjligheter att 

utveckla sin förmåga att kommunicera.  

I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg 2012, står det att pedagogerna 

på förskolan bör utforma verksamheten, utifrån barnens erfarenheter och intressen, så att barnens 

språkutveckling stimuleras. Att pedagogerna har kompetens för att stimulera barnens språkutveckling 

betonas som oerhört viktig. 

Enligt FN:s barnkonvention (UN Convention on the Rights of the Child, 1989) har barn rätt till 

verksamhet av hög kvalitet där de får möjlighet att lära och utvecklas. (Sonja Sheridan, Ingrid 

Pramling Samuelsson & Eva Johansson 2009:15) 

Utifrån det sociokulturella perspektivet, uppstår kunskap aldrig i ett vakuum utan i sociala 

sammanhang. Språk och kommunikation utgör länken mellan barnet och omgivningen. Lärandet utgår 

från barnets samspel med andra individer. Det språkliga sammanhang barnet ingår i eller den kultur 

det lever i har stor betydelse (Westlund 2009:21). ”Läsning och skrivning är kulturellt beroende 

färdigheter och det medför att man inte kan förutsätta att barn ska lära sig detta spontant” (Ann-Katrin 

Svensson 1995, 2005: 22). För många barn är en god start för skriftspråksutvecklingen helt avgörande 

för hur de ska lyckas med sin läsning (Lundberg & Herrlin 2005:4).  

Att tala och lyssna till tal är förmågor som är naturligt mänskliga och som alla har. Det är förmågor 

som vi ständigt använder utan att vi har ansträngt oss att lära in. Däremot är att läsa och skriva 

förmågor som inte utvecklas spontant. Skriftspråket måste läras in på ett medvetet sätt och med 

vägledning (Stadler 1998:8,13). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006: 76) anser att läs- och 

skrivförmågan utvecklas under lång tid och är en del av den livslånga språk- och 

kunskapsutvecklingen. Vägar in i skriftspråket bestäms av barnets uppväxtvillkor, av hur människor i 

barnets omgivning förhåller sig till språk. Barn skapar sig erfarenheter av läsning och skrivning genom 

att delta i läs- och skrivaktiviteter. Därför är det viktigt att lärarna medvetet arrangerar den 

pedagogiska miljön för att stimulera barns lust att läsa och skriva (Pramling Samuelson & Sheridan 

2006: 77).  
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Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) skriver att lärarens kompetens och 

förhållningssätt har stor betydelse för den pedagogiska kvaliteten i förskolan. Hur läraren möter barn i 

deras erfarenheter och strategier för lärandet och skapar möjligheter för dem att utveckla olika 

intressen och kompetenser. Barns vistelse i förskolan formas till stor del av lärarens attityder och 

kompetenser (Sheridan et al. 2010:28). Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2008:15) menar att 

barn är både kompetenta och sårbara, läraren måste ha tilltro till barns förmåga men även ta ansvar för 

deras behov, utveckling och lärande. 

Längsjö och Nilsson (2005:74) refererar till Eriksen Hagtvet (1990) som betonar, att läsning och 

skrivning i förskolan ska ske i leken och i meningsfull kommunikation, där pedagogen ger stöd och 

uppmuntran utifrån varje barns utvecklingsnivå. Hagtvet menar, att man inte ska introducera 

skriftspråket via en formell bokstavsinlärning, den skriftliga kommunikationen är viktigare än de 

tekniska aspekterna. Barn som leker sig in i skriftspråket blir ofta nyfikna och frågvisa. Då är det 

viktigt, att de möts av kompetenta pedagoger som kan hjälpa dem vidare i sin utveckling. Därför 

menar Hagtvet att det är viktigt att pedagogerna på förskolan har kunskaper om läs- och 

skrivutveckling. 

Barn som fått uppleva språklekar tillsammans med engagerade vuxna i förskolan, kommer att 

intressera sig för skriftspråket och uppleva kontakten med skriftspråket som något naturligt (Svensson 

2005:12,13). Med språklekar menas rim och ramsor, sånglekar, rörelsesånger, bokstavslekar m.m. 

Sheridan et al. (2009) refererar till Ingvar Lundberg (Lundberg 2007; Adams 1994) som anser att 

språklekar har stor betydelse för att utveckla barns fonologiska medvetenhet som i sin tur påverkar 

barns framgång i att lära sig läsa. Det får dock inte ersätta högläsningens betydelse menar Lundberg. 

Ska man prioritera så är det viktigare med daglig högläsning än språklekar (Sheridan et al. 2009:157). 

Enligt Svensson (2009:142) spelar lästillfällen vid tidig ålder en stor roll. Barnet får en förståelse för 

skriftens betydelse, hur den används och hur den fungerar. Genom att lyssna på sagor och berättelser 

som läses av en vuxen, övas barnet i att ta del av en sammanhängande skildring av skriftspråket med 

dess typiska ordval och satsbyggnad (Lundberg & Herrlin 2005: 63).  

Att från tidig ålder få lyssna på högläsning borde vara en mänsklig rättighet. Härigenom övar 

barnet bland annat upp sitt ordförråd, sin begreppsvärld, sin fantasi och sin empatiförmåga. I den 

tidiga läsningen väcks barnets glädje och lust inför texter (Lundberg & Herrlin 2005: 63). 

Redan från två års ålder uppmuntras barn i förskolor att lära sig läsa genom att ordskyltar som t.ex. 

mamma, pappa, docka och bil visas regelbundet och lärs in som ordbilder (Westlund 2009: 143,144). 

Westlund (2009: 143,144) ifrågasätter ordbildsläsning (logografisk läsning) som många förskolor 

aktivt använder som metod för att barn ska lära sig läsa och skriva. Stadler (1998:39) anser att det inte 

handlar om läsning i egentlig mening utan när små barn läser ord som ordbilder så handlar det om en 

primitiv läsning utan kunskaper om bokstävernas fonologiska betydelse. Både Stadler (1998:40) och 

Westlund (2009:144) menar att det är viktigare att förskolan arbetar med att utveckla barnens 

fonologiska medvetenhet och att barn får leka med ord och bokstäver genom språklekar än att 

undervisa barn i att läsa ordbilder. Stadler (1998:21) anser att fonologisk medvetenhet är viktig för 

barns skriftspråksutveckling men Stadler menar att detta inte är en garanti för en lyckad läs- och 

skrivinlärning utan det krävs även andra språkliga förmågor. ”Med fonologisk medvetenhet menas att 

vara medveten om språkets ljudmässiga uppbyggnad” (Westlund 2009:147). 
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Tidigare forskning 

Barns läsning och skrivning  

Carina Fast (2011:10) anser att ett barns läs- och skrivutveckling inte startar i samband med den 

formella undervisningen i skolan utan det är en process som börjar långt tidigare i det dagliga 

samspelet med människor i dess omgivning.”Lärandet sker kontinuerligt, som ett resultat av daglig 

samvaro med andra människor”( Fast 2007:14). Vägen in i skriftspråket ser olika ut, beroende på hur 

den sociala och kulturella miljön som barnet växer upp i ser ut. Utifrån ett emergent literacy 

perspektiv, socialiseras barn in i skriftspråket först och främst av sina föräldrar, syskon och andra 

närstående. Begreppet, emergent literacey användes enligt Fast (2007:14) av Marie Clay (1966) då 

hon fann i sina studier, att barns läs- och skrivinlärning börjar tidigt i deras liv och att inlärningen sker 

gradvis i samspel med andra människor. Fast (2007:14) refererar till David Barton (1994) som menar 

att barns inskolning i läsande och skrivande, börjar redan vid födseln. 

Carina Fast menar att när barn engageras i läs- och skrivaktiviteter tillsammans med andra, börjar de 

förstå läsandets och skrivandets funktion och betydelse (Fast 2007:14). I mötet med olika texter och 

genom att lägga märke till och känna igen bilder, utvecklar barn en visuell uppmärksamhet som, enligt 

Fast (2011:10) är en medverkande faktor till framgång i läsandet. Genom att få bekräftelse och positiv 

uppmärksamhet av människor i sin omgivning läggs en grund för barns utveckling. När barn börjar 

intressera sig för bokstäver och ord och jämför dessa med varandra, skapas en begynnande fonologisk 

medvetenhet som är central för barns fortsatta förståelse av förhållandet mellan ljud i det talade 

språket och de skrivna symbolerna. Carina Fast menar att barn gör sig föreställningar om vad det är att 

läsa och skriva genom deras möten med skriftspråket i ett för dem meningsfulla sammanhang. Dessa 

föreställningar omsätter barnen i praktiken då de själva börjar utforska och praktisera skriftspråket 

(Fast 2007:15). För att barn ska få möjlighet att utveckla en allmän förståelse för skriftspråket måste 

de ges tillfällen att delta i språkliga möten tillsammans med vuxna (Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson 2009:182). I sina studier så konstaterar de att bokläsning är oerhört viktig för små barns 

språkutveckling i förskolan men konstaterar också att bokläsandet bör planeras och utvecklas” annars 

är risken att lärarna i förskolan endast läser när det är färre barn i gruppen som tidigt på morgonen och 

mot slutet av dagen” (Sheridan et al. 2009:183). 

Caroline Liberg skriver i sin artikel ”Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag” (Arne 

Engström 2008:53) att under de senaste 20 åren, har det skett en förändring i traditionen att det är 

skolan som ska lära barn att läsa och skriva. Historiskt enligt Liberg så har skolans huvudfokus i de 

tidiga skolåren varit att endast lära ut strategier för hur man knäcker koden och automatiserar den 

kunskapen. Liberg menar att nu kan många barn ha utvecklat en hel del av sådana kunskaper innan de 

börjar skolan, lärare behöver inte ”traggla” den traditionen. Sjuttio procent av föräldrarna i Sverige 

enligt PIRLS (2006) undersökning uppgav att deras barn kunde läsa och skriva enstaka ord eller 

meningar när de började skolan. Liberg skriver att den förändring som har skett är mest märkbar inom 

förskolan där man arbetar med att utveckla barnens fonologiska medvetenhet men Liberg anser också 

att förskolans språkmiljö skulle kunna berikas ytterligare om man skapar möjligheter där barnets 

intresse utvecklas för både läsandet och skrivandet liksom förförståelsestrategier. På så sätt läggs en 

god grund för barnens fortsatta läs- och skrivutveckling. I de här miljöerna menar Liberg kommer 

många barn att själva knäcka koden och börja läsa och skriva (Liberg 2008: 65). Med 

förståelsestrategier menar Liberg bland annat att skapa en förståelse, genom att ge barn möjlighet att 

engagera sig i och förstå innehållet i en text genom samtal om innehållet i texten och genom att 

anknyta till egna erfarenheter och förkunskaper. Westlund (2009:15) betonar betydelsen av att arbeta 
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med läsförståelse både i skolan och även i förskolan. Hon hänvisar till PIRLS (2006) undersökning 

som visar att svenska tio-åringars läsförståelse har sjunkit. Liberg (2008:57) refererar till De Temple 

& Snow (2001) och menar att de barn som är vana att använda ett situationsoberoende språk  innan de 

börjar skolan, har en mycket god läsutvecklingsprognos. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers tankar om barns läs- och skrivutveckling i förskolan 

och förskoleklass.  Hur beskriver de sitt arbete med läs- och skrivinlärning? 

Frågeställningar 

 Hur tänker pedagogerna om barns läs- och skrivutveckling i förskolan och förskoleklass? 

 Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barns läs- och skrivinlärning? 

Teoretiskt perspektiv 

Livsvärldsfenomenologisk ansats 

”Fenomenologin försöker ge en beskrivning av våra erfarenheter och upplevelser sådana som de är 

och sådana som de upplevs i välden så som den levs” (Lökken 2008:39). 

 Enligt Bengtsson (2005:11) så går begreppet tillbaka till filosofen Edmund Husserl som är den 

moderna fenomenologins grundare under 1900-talets början. Fenomenologin är inte och har aldrig 

varit något enhetligt, utan det finns variationer men för att det ska vara berättigat att tala om 

fenomenologin så måste det finnas något som är gemensamt och konstant. En av konstanterna inom 

fenomenologin är att ” gå tillbaka till sakerna själva” och samtidigt som uppmärksamheten riktas mot 

sakerna så riktas det mot ett upplevande subjekt.  Fenomenologin använder sig av begreppet fenomen 

som härstammar från grekiskan med betydelsen ”det som visar sig” och utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv så kan det inte finnas något som visar sig utan att det finns någon att visa sig för. 

Fenomenbegreppet innefattar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan objekt och subjekt 

(Bengtsson 2005:12).”Livsvärlden är ursprungligen ett filosofiskt begrepp med kunskapsteoretisk och 

ontologisk innebörd som utanför filosofin har utövat stor dragningskraft på framförallt 

samhällsvetenskaplig teoribildning och forskning” (Bengtsson 2005:9). 

Enligt Bengtsson är livsvärlden, den vardag som vi naturligt lever i och som vi tar för givet. Bengtsson 

menar att vi upplever världen i samvaron med andra människor och i ett kommunikativt förhållande 

till den (Bengtsson 2005:18).  

 En livsvärldsansats innebär forskning som är inriktad på att utforska den konkreta verkligheten som 

den visar sig för lika konkret existerande människor (Bengtsson 2005:37). Fenomenologin i kvalitativa 

studier, enligt Kvale och Brinkmann (2009:42) fokuserar på att förstå aktörernas upplevelser och 

erfarande och skildrar världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta 
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verkligheten är vad människor uppfattar att den är. Detta innebär för mig och min studie att ta reda på 

och beskriva fenomenet, förskollärarnas tankar om barns läs- och skrivutveckling som det visar sig för 

dem utan någon som helst värdering eller tolkning från min sida. Utifrån en livsvärldsansats så bör det 

empiriska materialet komma till uttryck på sina egna villkor inom ramarna för den fråga som det vill 

vara ett svar på (Bengtsson 2005:53). 

Metod 

Val av metod 

Syftet med studien är att undersöka yrkesverksamma pedagogers tankar om barns läs- och 

skrivutveckling i förskolan. Den metod som valdes för studien är kvalitativ. Kvalitativ metod enligt 

Repstad (2007:13), handlar om att beskriva egenskaper eller framträdande drag hos fenomen. Den 

kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinklar, 

utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 

förklaringarna (Kvale & Brinkmann 2009:17).  

Denna form av intervjuer ger enligt Thomson (2010:29), kvalitativ och förståelsegrundande data. Det 

kan röra sig om människors upplevelser, tankar, känslor, beteenden eller attityder kring något visst 

fenomen. För att kunna studera fenomenet som jag är intresserad av, pedagogers tankar om barns läs- 

och skrivutveckling i förskolan, så använde jag mig av en halvstrukturerad livsvärldsintervju (Kvale & 

Brinkmann 2009:43) som metod. Med denna metod fick jag möjlighet att söka förståelse för barns läs- 

och skrivutveckling i förskolan ur pedagogers eget perspektiv, utveckla mening ur deras erfarenheter 

och ta del av deras levda vardagsvärld.  

Enligt Kvale & Brinkmann (2009:43), utförs en halvstrukturerad livsvärldsintervju enligt en 

intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor. Intervjun har ett 

syfte med en specifik teknik, den är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär 

(Kvale & Brinkmann 2009:43). Utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen, sökte 

jag erhålla beskrivningar av pedagogernas levda värld.  

Urval och avgränsning 

För studien valdes fyra förskolor och en förskoleklass som ligger i samma kommun. De här 

förskolorna valdes slumpmässigt utan någon tidigare kännedom om deras verksamhet. Det kändes 

viktigt att inte välja förskollärare som jag hade personlig kontakt med, eftersom det skulle kunna 

påverka undersökningen på olika sätt. Två förskolor har övervägande barn som inte har svenska som 

modersmål. Många barn talar ingen svenska alls när de börjar på förskolan. Föräldrarna talar lite 

svenska eller kan ingen svenska alls. Jag har valt en förskola där pedagogerna tidigare har arbetat med 

Bornholmsmodellen och en förskola där pedagogerna inte arbetar efter någon speciell metod.  

Pedagogerna i förskoleklassen har tidigare arbetat med Bornholmsmodellen och arbetar nu med 

metoden, Skriva sig till läsning (STL) med hjälp av information och kommunikationsteknologi (IKT). 

Samtliga förskolor är kommunala och tre av dem tillhör en grundskola. Förskoleklassen tillhör en 
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kommunal skola. Jag har intervjuat sammanlagt fem förskollärare som är yrkesverksamma i olika 

förskolor och två förskollärare som är verksamma i en förskoleklass (Bilaga 3).  

Valet att endast intervjua förskollärare grundar sig på att det är de som enligt Lpfö 98/10 har det 

största ansvaret för att implementera läroplanens mål i verksamheten. Samtliga informanter är kvinnor, 

då jag inte har valt informanterna i förväg eller hade någon tanke på vilket kön informanterna ska ha. 

Informanternas ålder varierar mellan 23 år och 56 år. Deras verksamma år som förskollärare varierar 

mellan 1 år och 25 år. 

Genomförande 

Innan jag började min undersökning tog jag kontakt per mail med förskolecheferna på fem förskolor 

där jag frågade om det fanns möjligheter att komma och intervjua några förskollärare på deras 

förskolor. Jag mailade samtidigt mitt informationsbrev (Bilaga 1) där det fanns mer information om 

studien. Fyra förskolor tackade ja till min undersökning. Vi mailade varandra och bestämde vilka tider 

som passade. En förskola tackade nej med motivering, att de redan hade två lärarkandidater. 

Det blev aktuellt för mig att intervjua förskollärare i en förskoleklass då jag var på en intervju med en 

förskollärare i en förskola som ligger under samma enhet som förskoleklassen. Jag blev nyfiken då jag 

hörde att de i förskoleklassen arbetar med att Skriva sig Till Läsning (STL) metoden. Jag tog kontakt 

per telefon och berättade om min studie och frågade om jag fick möjlighet att komma för en intervju. 

Förskolläraren och hennes kollega blev intresserade och vi bestämde en tid för intervjun. Innan jag 

kom på intervjun skickade jag mitt informationsbrev per mail och även intervjufrågorna. 

Innan intervjuerna genomfördes, förbereddes en intervjuguide (Bilaga 2) som godkändes av min 

handledare. Enligt Hartman (2003:34) ska man inte ha allt för många frågor. Detta kan enligt Hartman 

leda till att den intervjuade blir ouppmärksam eller mindre villig att medverka. Det kan även påverka 

materialets kvalitet. Intervjuguiden innehöll två delar, första delen bestod av tre frågor som hade en 

form av öppna frågor med en samtalskaraktär för att jag skulle kunna få förståelse för ämnet barns läs- 

och skrivutvecklig i vardagsvärlden (förskolan) utifrån den intervjuades perspektiv (Kvale & 

Brinkmann 2009:39). Den andra delen bestod av fyra frågor som var av beskrivande karaktär, där den 

intervjuade beskriver sitt arbete med läs- och skriv i förskolan. Jag valde att spela in intervjuerna, dels 

för att kunna fokusera på att lyssna på intervjupersonen, dels för att kunna komma med följdfrågor när 

det behövdes. Även för att sedan i lugn och ro kunna lyssna genom intervjuerna och renskriva dem.  

Alla intervjuer skedde på förskollärarnas respektive arbetsplats. Vid varje intervju satt vi i ett avskilt 

rum för att kunna genomföra intervjuerna utan några störande moment. Jag valde att genomföra 

intervjuerna på en för förskollärarna välkänd plats för att de skulle ha möjlighet att känna sig trygga 

och avspända. Jag använde mig av samma intervjuguide i samtliga intervjuer. Alla intervjuer är 

inspelade med diktafon. 

Databearbetning och analysmetod 

Enligt Bengtsson (2005:50) medför varje bearbetning och skriftlig rapportering en distansering och 

idealisering av verkligheten. Forskaren lämnar den undersökta verkligheten bakom sig och 

transformerar den till begrepp och språkliga uttryck. Samtliga inspelade intervjuer renskrevs i sin 

helhet. Jag lyssnade flera gånger på inspelningarna för att renskriva så ordagrant som möjligt 

innehållande varenda paus, ljud. Efter genomläsning sammanfattades varje intervju till att innehålla 
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det som var kvalitativt relevant utifrån syfte och frågeställningar. Det undersökta fenomenet var 

förskollärarnas tankar om barns läs- och skrivutveckling. I fortsatta genomläsningar och analys av 

materialet kunde likheter men också skillnader urskiljas och mönster, teman ”visa sig”. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Reliabilitet/ validitet 

Enligt Hartman (2003:44) så innebär reliabilitet, att det insamlade materialet ska vara tillförlitligt. 

Samtliga intervjuerna inspelades in med en diktafon, detta för att kunna gå tillbaka och lyssna flera 

gånger och på så sätt kunna rensskriva det så ordagrant så möjligt. Även för att kunna gå tillbaka till 

inspelningarna för att vara säker på att informanternas ord, tonfall finns med. Detta kan bidra till att 

tolkningen av materialet blir ännu mer tillförlitligt. Kvale och Brinkman (2009:45) poängterar att det 

är viktigt att ta hänsyn till mer än informanternas utsagor. I kvalitativa intervjuer så är kroppsspråket, 

sättet som en person utrycker sig på av betydelse i tolkningen av materialet. Innan intervjuerna 

planerades så valdes förskolor och förskollärare som jag inte har haft kontakt med tidigare. Detta för 

att inte ha några som helst förutfattade meningar eller kunna påverka informanternas svar på något 

sätt. Jag bestämde att under intervjun fokusera på att lyssna och ta till mig av förskollärarnas 

upplevelser, vara sparsam med följdfrågor för att undvika att samtalet skulle upplevas som ett förhör 

och kännas besvärande för informanterna.  

Som mångårigt verksam pedagog och som lärarstuderande kan min tolkning av förskollärarnas 

berättelser påverkats omedvetet. 

Enligt Hartman (2003:44) så innebär validitet, att forskningsmaterialet ska vara trovärdigt för 

problemställningen. Repstad (2007:151) menar med validitet att man ska kritiskt granska empirins 

relevans till frågeställningarna som man vill ha svar på. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009:46) är det viktigt att fokus riktas mot det studien avser undersöka. 

Jag har under hela studiens gång reflekterat kring syftet med studien och om intervjufrågorna skulle 

kunna ge svar på det jag vill undersöka. Intervjufrågorna förbereddes noggrant med fokus på syftet 

och frågeställningarna kring ämnet. Enligt Thomson (2011:32) så kan man aldrig ge någon som helst 

garanti för vetenskaplig sanning. Hög validitet kan uppnås genom att den som undersöker har 

förmågan att kontrollera, ifrågasätta och har en kritisk syn på sina analyser. Detta försöker jag ha i 

åtanke under min analys av materialet. 

Etiska aspekter 

I informationsbrevet som lämnades till samtliga informanter, står det tydligt att all information 

kommer att behandlas utifrån Vetenskapsrådets etiska principer. Vetenskapsrådet (2002) ställer fyra 

huvudkrav på forskning. Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Informationskravet: Samtliga deltagarna i studien har fått både skriftlig och muntlig information om 

studiens syfte och att de kan när som helts utan förbehåll avbryta sitt deltagande. 

Samtyckeskravet: Enligt vetenskapsrådet, krävs ett informerat samtycke när forskning involverar 

människor. Deltagarna skall informeras om forskningen och sin medverkan och fritt kunna välja om 

de vill medverka eller inte. Alla deltagare har givit sitt samtycke att delta i studien. 

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
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Konfidentialitetskravet: Deltagarna har informerats att inga verkliga namn på person eller förskola 

kommer att förekomma i studien.  

Nyttjandekravet: Deltagarna har försäkrats att all information kommer att behandlas anonymt och 

endast användas till examensarbetet och att all inspelning kommer att raderas efter examensarbetets 

slut.  

Resultat och analys 

Syftet med studien var att undersöka förskollärarnas tankar om barns läs- och skrivutveckling i 

förskolan. De frågeställningar som jag sökte svar på var: hur tänker pedagogerna om barns läs- och 

skrivutveckling i förskolan samt hur beskriver de sitt arbete med läs- och skrivutveckling? Jag 

kommer att redogöra för förskolepedagogernas utsagor först och sen förskoleklassens. Tanken med 

detta är att verksamheterna är styrda av olika läroplaner där kraven är olika. Förskoleklassen lyder 

under skolans läroplan utan tydliga mål medan förskolans läroplan har strävansmål.  

I mina analyser av resultat har jag utgått från en livsvärldsfenomenologisk ansats. Denna metod 

hjälpte mig att fokusera på att ta del av pedagogernas tankar så som de visade sig för dem. Under 

noggrann genomgång av pedagogernas utsagor sammanställdes resultatet utifrån likheter och 

skillnader i utsagorna. Likheterna och skillnaderna resulterade i att några teman framträdde. Dessa 

teman bidrog till en fördjupning i hur förskollärarna tänker om barns läs- och skrivutveckling i 

förskolan samt hur det genomsyrar deras arbete i barngruppen.  

Teman som framträdde utifrån analysen av förskolepedagogers erfarenheter och upplevelser har jag 

benämnt: Barns läs- och skrivutveckling är inte bara grundskolans uppgift längre, Tilltron till 

barnen/Det kompetenta barnet, Fånga barnens intresse, Pedagogens roll, Introducera skriftspråket 

genom bokläsning och berättande m.m. 

Teman som framträdde utifrån analysen av förskoleklassens pedagogers erfarenheter och upplevelser 

har jag benämnt: Tilltron till barnen/det kompetenta barnet, Fånga barnens intresse/möta barnen i det 

de kan, lust och glädje, introducera skriftspråket genom metoden STL.  

Två teman som framträdde utifrån analysen av pedagogernas utsagor från både förskolan och 

förskoleklassen har jag benämnt pedagogens roll, IKT som verktyg i barns lärande (läroplattor och 

dator), krocken med skolan. 

Resultat och analys har strukturerats efter forskningsfrågorna och teman. I följande avsnitt redovisar 

jag resultatet utifrån syfte och forskningsfrågorna med text och citat som jag har kategoriserat i teman 

under nedanstående rubriker.  

Förskolan 

 Hur tänker pedagogerna om barns läs- och skrivutveckling i förskolan? 

 Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barns läs- och skrivinlärning? 

Barns läs- och skrivutveckling är inte bara grundskolans uppgift längre 

Samtliga intervjuade förskollärare hävdar att det är väldigt viktigt att arbeta med barns läs- och 

skrivutveckling redan i förskolan. Flera anser att det inte längre är bara skolans uppdrag att lära barnen 
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läsa och skriva för barnen är intresserade tidigt av skriftspråket och då är det viktigt att deras intressen 

bemöts i förskolan. Förskolans roll har förändrats från att vara förvaring till att förbereda barnen för 

skolan och för hela livet enligt en pedagog. Två pedagoger påpekar att det är en del av förskolans 

uppdrag. 

 

Ehh.. jag tycker det är jätte viktigt med läs och skrivaktiviteter i förskolan, för barnen. Allting börjar 

ju så mycket tidigare nu. Förut var det ju skolan och förskolan det var ju dagis en förvaring men så är 

det inte nu. Nu ska man ju förbereda barnen för skolan och för hela livet och barnen är ju ändå så 

kompetenta och vill lära sig tidigare också, så då tycker jag det är viktigt att möta barnen, där de är. 

 

Tilltron till barnen/Det kompetenta barnet 

 

Samtliga pedagoger lyfter fram uppfattningar om det kompetenta barnet. De anser att det har skett en 

ändring i synen på barns läs- och skrivinlärning. Förr ansågs barn inte vara mogna att lära sig läsa och 

skriva förrän de började i skolan. Även om de kunde läsa och skriva när de började i skolan, så fick de 

börja med att ljuda bokstäver först, beskrev en pedagog. Samtliga pedagoger betonar att barn är 

kompetenta med förmågor att lära sig läsa och skriva redan i förskolan. 

 

 Det jag är fascinerad av kan jag ju säga är, förr trodde man ju att barn inte kunde lära sig läsa 

förrän man började ettan. Jag gick själv i en sån skola där jag hade en klasskamrat som kunde läsa 

och hon fick börja med att ljuda, fast hon kunde läsa flytande. För man börjar alltid med att ljuda 

trots att man kan läsa och idag är det annorlunda, en fascinerande väg då från stenåldern till idag 

och det är ändå några år men inte så länge ändå. Det är ju inte sen 1800- talet i alla fall, så att det 

händer grejor och vi upptäcker varje dag det kompetenta barnet, i alla former. 

 

En pedagog anser att barnen idag är annorlunda om man jämför med hur det var förr. Barn är nu mer 

intresserade av skriftspråket än tidigare.  

 

Jag är väldigt positiv till det, verkligen.. emm ..jag tycker att barn idag är så mycket annorlunda mot 

förr om man bara går tillbaks, ja 15 år så är de så intresserade och så är det deras intresse man 

måste ta tillvara tycker jag. 

 

Till skillnad från utsagan ovan, så anser en annan pedagog att barnens intresse och nyfikenhet för 

skriftspråket inte kunde tas tillvara i förskolan förr då läs- och skrivaktiviteter var något som ansågs 

tillhöra skolan. Nu för tiden ser hon inga problem med att ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse 

för skriftspråket. 

 

...Om man går tillbaks 20 år i tiden, då fick man inte lära dem, barn, att läsa och skriva innan de var 

sex år för de skulle minsann vänta tills de började eller var sju år och började skolan, men idag, man 

ska tillvara på det här intresset och nyfikenheten, jag tycker det i alla fall.  

 

Fånga barnens intresse  
 

Samtliga förskollärare menar att barnen är ju jätteintresserade av bokstäver och vill lära sig tidigt och 

då anser samtliga att det är självklart, att pedagogerna ska fånga det intresset och uppmuntra barnen. 

Pedagogerna betonar att barnen lär sig bäst om man utgår från deras intressen. Barnen är ofta 

intresserade och vill lära sig läsa och skriva. 
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....många små barn är ju jätte intresserade av bokstäver... 

 

....många har ett intresse för.... att lära sig och det är ju då man ska erbjuda saker och göra saker, för 

det är ju då de lär sig allra bäst, när de själva vill lära sig och ehh.. det är kul och att de vill lära sig 

och då ska de faktiskt få göra det.  

 

En pedagog berättar med entusiasm om femåringarnas vilja på hennes avdelning, att vilja kunna läsa 

och skriva. Hon berättar om barnens vetgirighet att läsa om olika ämnen och hur detta resulterar i att 

barnen vill lära sig läsa. 

 

Jag vill lära mig läsa om dinosaurier eller jag vill veta mer om blommor, jag vill veta mer om det, jag 

vill läsa och NU har ju vi intervjuat alla våra femåringar inför att vi ska ha utvecklingssamtal, åååå 

det är sååå många som har sagt, för då har jag frågat – är det någonting som du skulle vilja lära dig 

mer, som du skulle vilja kunna? – Ja skriva och läsa. 

 

En pedagog berättar hur hon bemöter barns nyfikenhet och vilja att lära sig läsa. Hon beskriver hur 

hon arbetar med bokstavslekar med barnen och hon anser att detta sätt har hjälpt många barn att lära 

sig läsa på hennes avdelning.  

 

Ja oftast är det ju så att barnen kommer och så säger de –xxx hur gör man det eller det, eller hur lär 

man sig läsa till exempel och då kan jag ta fram, jag har ju små kort där det kanske bara är, det 

kanske bara står hus eller det bara står ko eller så där då så kan man ju klippa isär dem och sen så 

ljudar vi, hur låter bokstavsljuden hur låter  k och o, så flyttar vi ihop dem och då har det blivit så här 

för en del.... 

  

Att skriva tillsammans med barnen är något som samtliga har tagit upp. Detta anser de är viktigt då det 

kan leda till att barnen blir inspirerade till att själva börja skriva. En pedagog beskriver hur hon tog ett 

barns berättande på allvar och skrev exakt vad han sa och sen läste de sagan på samlingen för de andra 

barnen. Pedagogen tycker att det är viktigt att barnen känner att de blir lyssnade på och att man tar 

deras ord på allvar.  

 

... det var en kille han började rita bilder som en berättelse och då har jag suttit och skrivit ner exakt 

vad han sa och så har vi läst det på samlingen för de andra barnen och det ger ju mersmak för flera 

barn att rita och skriva sin egen bok och det går ju också i perioder att bli lyssnad på, någon skriver 

vad jag säger mina ord. 

 

Introducera skriftspråket genom bokläsning och berättande m.m. 

 

Samtliga pedagoger anser att läsa och skriva är en del av språkutvecklingen. Därför betonar de att man 

ska arbeta språkutvecklande. Flera av pedagogerna betonade att bokläsning och berättande är ett bra 

arbetssätt att introducera skriftspråket för barnen. Pedagogerna anser att genom bokläsandet, 

uppmärksammas barnen på läsriktning och att det vi läser är bokstäver. Samlingen är en viktig stund 

tycker flera pedagoger. Pedagogerna beskriver sitt arbete med att barnen ska känna igen sin bokstav, 

sitt namn och sedan uppmuntras de att känna igen föräldrarnas och kompisarnas namn. Rim och 

ramsor är aktiviteter som samtliga pedagoger anser är viktiga för barns språkutveckling. Några 

arbetade med bokstavslekar. Att berätta och använda ett rikt talspråk med många olika ord, att prata 

tydligt är några områden som gynnar barnens språkutveckling. En pedagog anser att det är viktigt att 

bokläsandet kommer tidigt i barnens liv redan som ettåringar. Hon nämner att småbarnsföräldrar är 
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mer medvetna idag och de börjar läsa tidigt för sina barn. Barnen har redan erfarenheter av 

skriftspråket innan de börjar i förskolan menar hon. 

 

 Eftersom jag jobbar med de allra yngsta, så gör vi på deras nivå så klart, självklart, för oss och för 

mig så är det jätteviktigt att läsandet, att bokläsandet och berättandet kommer in tidigt tidigt i ett 

barns liv, så tidigt man bara... tycker att man kan och får den kontakten med barnet på förskolan så 

fort de börjar som ettåringar. Många barn i dag är ju bekanta med böcker för att det finns så mycket 

medvetna föräldrar idag som börjar läsa tidigt för barnen och visar bilder... ehh... vi gör ju också så 

att vi visar för barnet att det finns någon som har skrivit boken också, det finns namn på framsidan av 

boken och någon som har ritat boken, ibland är det två olika personer men tänk den har gjort alla de 

här bokstäverna i boken och då visar man ju också att det är det vi läser. Att följa också textraden så 

att säga när man läser, kanske inte varje gång men väldigt, väldigt ofta, kan säga nästan alltid… 

ehh... så man får in som barn läsriktning redan från början utan att man tänker på det… 

 

Pedagogens roll 

 

Samtliga pedagoger upplever sin roll som viktig när det gäller att stimulera barnens läs- och 

skrivutveckling. Samtliga betonade vikten av att väcka barns intresse för bokstäver tidigt, redan på 

småbarnsavdelningen, för att barnen lär sig mest upp till treårsålder. Några pedagoger anser att det är 

pedagogerna som här lägger grunden för barns läs- och skrivutveckling. 

 

Att vara med de yngsta för det är där det börjar, det är där vi bygger grunden. Man kan inte börja 

med en 6-åring att bygga man måste börja från början och det är såååå kul, för det är den åldern 

man, från den tiden man har barnet i magen till 3-årsåldern, det händer mest i en människas liv. 

 

Några pedagoger beskriver hur de jobbar med att väcka barnens intresse för bokstäver genom att 

uppmärksamma barnen att känna igen sitt eget namn och bokstäver, även föräldrarnas namn.  

 

Stor roll, jättestor roll, vi väcker ju barnens intresse tidigt att känna igen… bokstäver att det är det 

som formar alla berättelser vi läser, åhh ehh att barnen känner igen sina, sitt egna namn, egen 

bokstav i sitt namn, i sin mamma och pappas namn redan som små 2-åringar... 

 

En pedagog uttrycker att på förskolan så kan läs- och skrivutveckling ske på ett lekfullt sätt. Hon 

menar att i förskolan så har inte pedagogerna de krav som lärarna har i grundskolan.  

 

Det är jätte… vi lägger grunden och det är vi som kan göra det på ett lekfullt sätt, vi har inte alls 

skolans måsten… 

 

Några pedagoger menar att det ska ske både i spontana och styrda aktiviteter på förskolan. En pedagog 

menar att det räcker med att barnen fångas i vardagen. 

 

Hur... viktigt det är och att det inte behöver vara större uppstyrda aktiviteter, utan att det kan räcka 

med små saker i vardagen. Ja det var nog det!!! 

 

En pedagog beskriver hur hon ändrar miljön utifrån barnens intresse för bokstäver på förskolan. Hon 

betonade vikten av att det ska finnas bokstäver i varierat material och storlekar så barnen ska kunna 

känna på det och jämföra. 
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...vi håller just nu på och gör vårat rum, för vi har märkt att våra barn är väldigt intresserade av 

bokstäver och siffror, då gör vi vårat rum, som vi har, vårat basrum så att det finns så man kan titta 

och jämföra, så man kan plocka upp en bokstav i ett mjukt material till exempel och jämföra med 

bilden av mig och där står mitt namn och det här samma bokstav och de är..., så visst har det 

betydelse… det går så fort. 

 

Samtliga pedagoger svarade att de inte arbetade efter någon speciell metod utan utgår från barnens 

intresse och behov. Att väcka det intresset känns som en metod svarade en pedagog. 

 

Jag kan väl inte kalla det en speciell metod men man går ju mycket efter barnens intressen och behov. 

De är väldigt inne i bokstäver just nu, vi pratar mycket och att ta in visuellt, även hur man tar upp det 

med olika sinnen, ehh men någon speciell metod skulle jag inte vilja kalla det för... 

 

Vi har ett uppdrag så visst finns det en metod så att säga, att väcka ett intresse för läsandet och 

skriftspråket, det är målsättningen. 

 

Förskoleklass 

 

 Hur tänker pedagogerna om barns läs- och skrivutveckling i förskoleklass? 

 Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barns läs- och skrivinlärning? 

Tilltron till barnen/det kompetenta barnet 

 

Uppfattningarna om det kompetenta barnet lyfts fram även av förskoleklasspedagogerna. Pedagogerna 

anser att barnen har redan mycket kunskaper med sig från förskolan vad gäller läs- och 

skrivkunskaper.  

 

Ser kompetenta barn som kan mycket, har fått kunskap med sig från förskolan, som de måste utmanas 

vidare i...  

 

Fånga barnens intresse/Möta barnen i det de kan  

 

Båda pedagogerna i förskoleklassen betonar vikten av att möta barnen i deras erfarenheter och 

upplevelser och utmana dem vidare i deras utveckling. Båda anser att barnen har mycket kunskaper 

med sig redan från förskolan när de börjar i förskoleklass. Pedagogerna menar att de måste möta 

barnen där de befinner sig och utmana dem vidare i sin utveckling. 

 

Jag tycker att det är jätte viktigt, jätteviktigt att vi möter barnen var de befinner sig för de... de kan 

redan så mycket redan från förskolan. 

 

Jätteviktigt med läs- och skrivaktivitet i förskolan och att möta barnen där de är. 

 

Lust och glädje 

 

Pedagogerna i förskoleklassen betonar vikten av att aktiviteterna görs på ett roligt och lustfyllt sätt för 

barnen. Användandet av IKT i den pedagogiska verksamheten har haft en positiv inverkan i barnens 

lärande. De betonar ännu en gång vikten av att följa barnen i deras utveckling och inte bromsa dem för 

att man ska vänta tills de börjar i skolan. Pedagogerna betonar hela tiden vikten av att det ska vara 
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roligt och spännande. De utgår från något tema i det här fallet spöket och ägget så att det blir mystiskt 

och spännande för barnen. 

 

... Att vi jobbar med det här tematiska arbetssättet. Vi ska utgå från nånting spännande att barnen .. 

alltså det finns en vilja att skriva eller ta reda på och när det blir så här mustiskt när de kommer till 

oss på språkverkstan så kan man ju höra det  oh .. nu ska vi jobba med ägget,  gud va kuuul och då 

blir allting liksom roligt.  

 

 En pedagog utryckte sig så här när hon berättade om läs- och skrivaktiviteterna; 

 

Det är mycket spänning, det händer mycket och det är på lek och det är roligt. Det är inte att vi sitter 

så här att vi verkligen måste lära oss och skriva, nu ska vi lära oss o läsa. 

 

Pedagogerna berättade hur barnen utmanas till att skriva genom olika uppdrag. De har en förslagslåda 

där barnen får lägga exempelvis önskelistor. 

 

Skrivaktiviteter, det är någonting som vi håller på med hela tiden, varje dag i leken… jag visade det 

från början, bara det här med förslagslåda, uppdragslåda, så finns ju aktiviteten där hela tiden bara 

ha en förslagslåda där de får skriva själva, gör att vi utmanar dem till att skriva. 

 

Pedagogerna betonar att inte tappa leken i läs- och skrivprocesserna. Även om syftet är att barnen ska 

lära sig läsa och skriva så är det viktigt att det sker med olika uttrycksformer på ett lekfullt sätt. 

 

...Inte tappa det med lek när vi planerar så tänker vi ju, att eleverna ska skriva men också att det är 

olika uttrycksformer, vi jobbar mycket laborativt ex vi gör lekar och ramsor och så.  

 

En pedagog berättar att barnen inte sitter själva och lär sig skriva och läsa utan det sker tillsammans 

med andra kompisar och pedagoger. Pedagogernas intentioner är hela tiden att det ska vara lustfyllt. 

 

Det beror vad man gör det till vi har jättebra samarbete och vi har gjort det till nånting jätte roligt 

alla sitter inte vid en dator och bara skriver sig till läsning liksom hej o hå helt själv. Utan bara det 

här o formulera alltså vi sitter tillsammans vi formulerar, leker med språket tillsammans, med en 

dator och aktivbord. 

 

Pedagogens roll 

 

Båda pedagogerna tycker att deras roll för barns läs- och skrivutveckling är väldigt viktig. 

Förskoleklassen ska integrera förskolepedagogiken och vara skolförberedande samtidigt. 

 

Alltså jättestor alltså det är ju ändå att förskoleklassen är någonting mittemellan, det är ju 

skolförberedande och ändå tar vid förskolan, förskolepedagogik ska vi ju också ha. 

 

En pedagog anser att det märks på barnen vilka förskolor som har jobbat medvetet med 

språkutveckling.  

 

Det märks ju, det klart, vissa jobbar medvetet med det och jag tror att alla jobbar med språk och 

språkutveckling, men vissa jobbar mer medvetet med det och det märks när de kommer hit. 
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En pedagog berättar att de har en väldigt avancerad nivå i deras verksamhet. Istället för att jobba med 

bokstäver och ord så utmanar de barnen i att skriva meningar och berättelser. Hon hävdar att till 

skillnad från förra årets grupp så hade barnen i år mycket mer kunskaper från förskolan när de började 

i förskoleklass. 

  

 Vi tycker att vi har en avancerad nivå. Jag tycker att det är jätte stor skillnad mot de barnen som vi 

hade förra året som gick till ettan. Dem fick vi möta på en annan nivå för de hade inte inte lika mycket 

med sig. 

 

Högläsning är en prioriterad aktivitet i förskoleklassen. Pedagogen berättar att hon och hennes kollega 

är liksom barnen, väldigt intresserade av sagoläsning. De börjar varje dag med att läsa en saga. 

 

Vi läser varje dag så vi börjar alltid med att läsa en bok och det har vi gjort från dag 1. Vi tänder ett 

ljus, pratar om författaren och vem som har skrivit boken. Så det gör vi varje dag så att, vi, jag och 

xxx är väldigt intresserade av det också. 

 

Introducera skriftspråket genom metoden STL  

 

Pedagogerna i förskoleklassen arbetar sedan en termin tillbaka med STL som de har gått en kurs i. Det 

innebär att barnen lär sig läsa genom att skriva. Pedagogerna beskriver hur de utmanar barnen till att 

skriva genom olika aktiviteter och uppdrag. Skrivaktiviteterna genomsyrar hela verksamheten.  

Pedagogerna berättar att de har arbetat efter Bornholmsmodellen förut, men nu arbetar de med STL. 

Pedagogerna tycker inte att man ska låsa sig vid en metod utan att man ska vara öppen för nya 

tankesätt. 

 

....jag tänker så här! Man ska inte låsa sig vid en metod heller det är bra man kan inte förvirra barnen 

genom och bara plocka in olika metoder utan och ha en tanke bakom men man ska inte låsa sig för att 

år efter år köra Bornholm för att vi så alltid ha gjort utan man ska vara öppen för att ta nya tankesätt 

det har vi ju pratat om nu går vi STL. 

 

IKT som verktyg i barns lärande (läroplattor och dator) 

 

Samtliga pedagoger, både i förskolan och förskoleklassen är väldigt positiva till dator och lärplattor 

som verktyg i barnens läs- och skrivutveckling. De såg det som en självklarhet att använda IKT som 

verktyg då de menar att barnen är väldigt intresserade av dessa. Pedagogerna tycker att lärplattor och 

dator är bra verktyg för att utveckla barnens språk i allmänhet och barnens läs- och skrivutveckling i 

synnerhet. En pedagog som jobbar på en småbarnsavdelning utrycker sig så här; 

 

Ehh visst vi använder lärplattor och vi använder dator. IKT det är viktigt, det är ett komplement. 

Herre gud vi lever i år 2012, så det är bra att vi får nya saker, annars skulle man ju inte vara kvar i 

yrket om det inte händer nyheter… 

  

Pedagogerna i förskoleklassen ser positivt på att pedagogerna använder sig av IKT i den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. De menar att användandet av IKT främjar barnens utveckling.   

 

... det händer mycket och att vi ser att man använder sig av IKT även i förskolan, så händer det ju så 

jätte mycket i utvecklingen och barnen.. Vi måste kunna möta dem i förskoleklass där de befinner sig.  
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Pedagogerna i förskoleklassen tycker att barnen känner att de har för höga krav på sig när de använder 

papper och penna för att skriva och då tappar många intresset. Med datorer så har inte pedagogerna 

upplevt detta bland barnen.  

 

... De sitter och skriver med papper och penna och redan här, säger de men jag vill inte skriva, jag 

skriver fult, jag kan inte de här bokstäverna, men när de sitter vid datorn så ser vi, de skriver ju… 

 

Detta slipper de, menar pedagogerna då barnen kan fokusera på det de ska skriva istället för att ägna 

tiden till hur de ska skriva.   

 

De känner att de har stora krav på sig, de suddar och suddar hela tiden och det slipper de på något 

vis också, nu kan de fokusera på det de ska skriva  

 

En pedagog i förskoleklass utrycker det så här när hon pratar om barnens användande av dator.  

 

Och ändå det är fortfarande, det är 60 barn och det finns inte ett enda barn som har utryckt,”det vill 

inte jag hålla på med”. 

 

Även om barnen inte kan skriva uppmuntras de av pedagogerna till att skriva. Det behöver inte vara 

rätt. Pedagogerna skriver sedan det barnet vill att de ska skriva under deras egen text. 

 

Det finns inte en enda som inte vill skriva. Däremot kan de säga jag kan inte skriva ”Jo det kan du, 

spökskriv” då skriver de massa bokstäver, sen skriver vi under vad de har skrivit.  

 

Pedagogerna anser att användandet av IKT gör att skrivaktiviteterna blir mer lustfyllda för barnen. 

Pedagogen menar att de alltid har utgått från att det ska vara lustfyllt i verksamheten och nu är det 

lärplattor och datorer som barnen är intresserade av. Man ska utgå från barnens livsvärldar. 

 

... det handlar bara om ett verktyg... för att hitta glädjen i att skriva och man har alltid gjort det 

egentligen, men vi måste ta vid det som barnen är intresserade av och som finns i samhället och det är 

Ipads, det är datorer och att man utgår från deras verklighet… 

 

Krocken med skolan 

 

Både i förskolan och i förskoleklassen har pedagoger nämnt att de fortfarande upplever att det finns en 

motsättning gällande barns läs- och skrivinlärning. Många upplever att det finns dolda regler om att 

det är skolans uppgift att lära barn läsa och skriva. 

 

....många gånger kan jag uppleva att... man har konflikter om språk, ska man lära sig bokstäver när 

man är 2,5 eller ska man inte för det ska komma senare för det hör till skolans värld, för jag tycker 

inte det ska finns såna regler... för man måste kunna vara öppen för allt i en förskola... för vi ska göra 

det som barnen vill. 

 

Några pedagoger anser att de har upplevt att pedagoger med äldre utbildning har svårare att ta till sig 

barnens intresse för att läsa och skriva. De upplever att det finns oskrivna regler om att undervisning är 

skolans uppgift. De hävdar att vi ska ha en annan barnsyn, vi ska se barnen och deras kompetenser.  
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Vi ska ha en annan syn på.. vi ska se barnen och deras kompetenser, de med äldre utbildning kan ha 

svårare att möta barnen där de befinner sig, eftersom man ser regeln att barn bör lära sig i skolan.  

 

 Det finns oskrivna regler som kan kännas som när jag kom till förskoleklass från förskolan det e lite 

så här det här man bör göra och det här inte göra.  

 

En pedagog i förskoleklassen uttrycker en viss kritik mot lärare i grundskolan med äldre utbildning. 

Hon menar att de inte utgår från barnens kunskaper och erfarenheter utan följer en mall som alla barn 

ska följa. Man ser inte till det enskilda barnets behov. 

 

... vissa har en utbildning och andra har inte den utbildning så det finns de här som fortfarande jobbar 

med att när barnen kommer till ettan så är det siffran 1 som alla börjar med. 

 

Många pedagoger i förskolan tycker att det är barnens intressen som ska styra den pedagogiska 

verksamheten. Är barnen intresserade av att läsa och skriva redan i förskolan, så ska de få göra det. 

Enligt en pedagog så ska barnen inte behöva vänta till skolstart för att lära sig läsa och skriva.  

 

Förskolan måste följa barnen, vill de lära sig läsa eller skriva ska de kunna det, de ska inte behöva 

vänta till skolstart, det ska inte finns sådana regler... 

 

Liksom förskolans pedagoger så menar pedagogerna i förskoleklassen att barnen är väldigt 

intresserade av skriftspråket och man kan inte längre hämma dem i deras utveckling bara för att det 

anses vara skolans uppgift.  

 

... vi kan inte längre stå och säga nej i förskoleklass så gör vi inte det här för att det gör man i skolan 

och att man måste stoppa barnen i sin utveckling bara för att man måste vänta till dem ska börja i 

ettan.  

   

En pedagog menar att det är viktigt att vi möter barnen i det de redan kan och utmana dem vidare i 

deras utveckling. Liksom lärarna i förskoleklassen måste vara beredda att ta emot barnen från 

förskolan, ska lärarna i skolan vara beredda på att barnen som kommer från förskoleklassen redan har 

mycket kunskaper med sig vad gäller skriftspråket. De måste vara beredda att utmana barnen i deras 

kunskaper. 

 

Jag tror att man måste vara beredd och möta de här barnen i det här samhället. Vi måste vara 

beredda och ta emot dem från förskolan. De som tar emot dem i ettan måste vara beredda på att, det 

har hänt mycket, så man inte sitter och gör om samma sak som vi gör nu i förskoleklass.  

Sammanfattning 

 Resultat och analysen av intervjuerna om pedagogernas tankar om barns läs- och skrivutveckling 

liksom deras sätt att arbeta med läs- och skrivutveckling i förskolan och förskoleklass kan 

sammanfattas på följande sätt:  

 Hur tänker pedagogerna om barns läs- och skrivutveckling i förskolan? 

 

Alla de intervjuande pedagogerna menar att det är viktigt att arbeta med barns läs- och skrivutveckling 

i förskolan. Några beskriver hur det har skett en förändring i förhållningssättet till barns läs- och 
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skrivinlärning. De flesta anser att det inte längre är skolans uppdrag då barnen är intresserade av 

skriftspråket redan i förskoleåldern. Samtliga pedagoger lyfter fram barn som kompetenta med 

förmågor att kunna lära sig läsa och skriva innan de börjar i skolan. Pedagogernas intentioner är att 

fånga barnens intresse för bokstäver och utmana dem i deras utveckling. De anser att deras roll är 

viktig eftersom det är de som lägger grunden för barns fortsatta utveckling genom att stimulera och 

väcka barnens intresse för skriftspråket och utmana dem i det de redan kan. Samtliga pedagoger 

berättade att deras barn är väldigt intresserade av bokstäver. Det finns dock en skillnad i pedagogernas 

syn på barns intresse för skriftspråket. En pedagog menade att barn är annorlunda idag mot förr då de 

är mer intresserade idag av skriftspråket. En annan pedagog ansåg att barnens intresse och nyfikenhet 

för skriftspråket inte kunde tas tillvara förr då det fanns en annan syn på läs och skrivaktiviteter i 

förskolan. Det var något som tillhörde skolan. Pedagogerna upplever att uppfattningen att läs- och 

skrivaktiviteter är skolans uppgift lever kvar hos många vuxna som en oskriven regel. 

 

 Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barns läs- och skrivinlärning i förskolan? 

 

 Pedagogerna beskriver hur de arbetar med skriftspråket genom att följa barnen och utmana dem i det 

de kan och i det de är intresserade av. De beskriver hur de arbetar med att uppmärksamma barnen på 

bokstäver och läsriktning genom bokläsning och berättande. Rim och ramsor, sånger och 

bokstavslekar är några aktiviteter som de anser är viktiga för språkutvecklingen. Att skriva 

tillsammans med barnen är något som samtliga pedagoger var överens om. Det kan enligt pedagogerna 

leda till att barnen blir inspirerande till att börja skriva själva. Att uppmärksamma barnen till att 

försöka känna igen sin första bokstav i sitt namn, att känna igen sitt eget namn är något som flera 

pedagoger nämnde att de arbetar aktivt med i samlingarna. Några pedagoger menar att man ska fånga 

barnen i vardagen och inte bara i planerade aktiviteter. Att ändra miljön efter barnens intresse för 

bokstäver är något som en pedagog nämnde. 

 

 Hur tänker pedagogerna om barns läs- och skrivutveckling i förskoleklassen? 

Båda pedagogerna i förskoleklassen anser att barnen är väldigt intresserade av skriftspråket och de ser 

det som sitt uppdrag att ta vara på det intresset. Pedagogerna menar att det är viktigt att bemöta barnen 

i det de kan och utmana dem vidare i deras utveckling. De anser att barnen är väldigt kompetenta och 

har mycket kunskaper med sig redan från förskolan vad gäller skriftspråket. De menar att det inte 

längre går att hämma barnens utveckling för att det anses vara skolans uppgift att lära barnen läsa och 

skriva. Pedagogerna menar att på samma sätt som de måste vara beredda att ta emot barnen från 

förskolan, måste skolan vara beredd att ta emot barnen från förskoleklassen som redan har mycket 

kunskaper med sig vad gäller skriftspråket. De måste vara beredda att utmana barnen i deras 

utveckling.  

 

 Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barns läs- och skrivinlärning i förskoleklassen? 

Pedagogerna anser att deras roll är viktig för barns läs- och skrivutveckling. I utsagorna visar det sig 

att pedagogernas målsättning är att barnen ska lära sig läsa och skriva på ett lekfullt sätt. Pedagogerna 

arbetar med metoden Skriva sig Till Läsning (STL) men de anser att man ska vara öppen för nya 

tankesätt och inte låsa sig vid en metod. Skrivaktiviteter genomsyrar hela verksamheten. Pedagogerna 

beskriver hur de utmanar barnen till att skriva genom olika aktiviteter och uppdrag. De betonar hela 

tiden att det ska vara lustfyllt och spännande för barnen. Erfarenheterna av IKT som verktyg vid läs- 

och skrivaktiviteter menar pedagogerna har varit enbart positiva. De tycker att barnen är väldigt 

intresserade av lärplattor och datorer. Barnen kan känna att de har för höga krav på sig när de använder 
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papper och penna för att skriva. Många barn tappar intresse på grund av det, menar pedagogerna. Med 

datorer så har inte pedagogerna upplevt detta bland barnen. Barnen kan fokusera på vad de ska skriva 

istället för att ägna tiden till hur de ska skriva. De har ett tematiskt arbetssätt då de utgår från något 

tema så att det blir mystiskt och spännande för barnen. Högläsningen är en prioriterad aktivitet och 

detta är även ett stort intresse hos pedagogerna. Pedagogerna berättar att de planerar verksamheten 

efter barnen och var de befinner sig i utvecklingen. En pedagog berättar att de har en avancerad nivå i 

deras verksamhet. Istället för att jobba med bokstäver och ord utmanar de barnen i att skriva meningar 

och berättelser. Hon hävdar att till skillnad från förra årets grupp så hade barnen i år mycket mer 

kunskaper från förskolan när de började i förskoleklassen. 

Diskussion 

I följande avsnitt, kommer jag att diskutera teman som dök upp under analysen av resultat i relation till 

litteraturgenomgång och tidigare forskning därefter följer metoddiskussion och vidare forskning. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger tänker om barns läs- och skrivutveckling i 

förskolan och i förskoleklass. Jag kommer att diskutera resultatet i förhållande till litteraturgenomgång 

och tidigare forskning för att försöka besvara mina frågeställningar. De frågeställningar som jag 

försökt besvara är;  

 

 Hur tänker pedagogerna om barns läs- och skrivutveckling i förskolan och förskoleklassen? 

 Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barns läs- och skrivinlärning? 

Enligt Söderbergh (2009:59,60) så har skolan haft ensamrätt till läs- och skrivinlärningen, att lära barn 

läsa i hemmet eller förskola före skolan var tabu. Begreppet läsmognad, har varit ett starkt argument 

mot läsundervisning i förskoleålder (Söderbergh 2009). Utifrån pedagogernas utsagor så visade sig att 

barns läs- och skrivutveckling är inte bara grundskolans uppgift längre. Samtliga pedagoger i denna 

undersökning är positiva till barns läs- och skrivutveckling i förskolan. Deras erfarenheter visade att 

barnen tidigt är intresserade av bokstäver. Pedagogerna upplever att de inte ska hämma barnens 

utveckling bara för att det anses vara skolans uppdrag. Liberg (2008:83) delar denna syn och hon 

menar att det har skett en förändring i synen på barns läs- och skrivutveckling under de senaste åren. 

Liberg liksom pedagogerna menar att barnen kan utveckla en hel del av läs- och skrivförmågor redan i 

förskolan. Förskolans roll har förändrats från att vara förvaring till att förbereda barnen för skolan och 

för hela livet enligt en pedagog. Två pedagoger påpekar att det är en del av förskolans uppdrag att 

jobba med läs- och skrivutveckling i förskolan. Enligt den reviderade läroplanen för förskola 

(Skolverket 2010), är ett av förskolans uppdrag, att stimulera varje barns språkutveckling samt 

uppmuntra och ta till vara barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkiga världen. Förskolan ska 

lägga grunden för ett livslångt lärande. I förskoleklassens läroplan Lgr, 11 ska varje elev utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin egen språkliga förmåga och detta uppnås 

genom att eleven erbjuds rika möjligheter att samtala, läsa och skriva (Skolverket 2011).  
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Samtliga pedagoger i förskolan och förskoleklassen lyfter fram uppfattningar om det kompetenta 

barnet. De betonar att barn är kompetenta med förmågor att lära sig läsa och skriva redan i förskolan. 

De ser det som sitt uppdrag att följa barnen i deras intressen och stimulera dem vidare i deras 

utveckling. Detta stämmer överens med Fast (2011:10) som anser att barns läs- och skrivutveckling 

inte startar i samband med den formella undervisningen i skolan, utan det är en process som börjar 

långt tidigare i det dagliga samspelet med människor i dess omgivning. Pedagogerna anser att det har 

skett en ändring i synen på barns läs- och skrivinlärning. Förr ansågs barn inte vara mogna att lära sig 

läsa och skriva förrän de började i skolan. Liberg (2008:65) menar att nu kan många barn ha utvecklat 

en hel del av läs- och skrivkunskaperna innan de börjar skolan. Några av pedagogerna ansåg att även 

om barnen kunde läsa och skriva när de började i skolan så fick de börja med att ljuda bokstäver först. 

Historiskt, enligt Liberg (2008:53), så har skolans huvudfokus i de tidiga skolåren varit att endast lära 

ut strategier för hur man knäcker koden och automatiserar den kunskapen. Det skilde sig åt i 

uppfattningarna om barns förmågor att lära sig läsa och skriva bland några pedagoger. En pedagog 

menade att barn är annorlunda idag jämfört med hur det var förr. Barnen är nu mer intresserade av 

skriftspråket. En annan pedagog menade att förskolan var dålig på att ta tillvara barnens intresse och 

nyfikenhet för skriftspråket förr, då läs- och skrivaktiviteter var något som ansågs tillhöra skolan. 

Pedagogernas skilda uppfattning om barns kompetens förr och nu väcker en fundering. Är barnen mer 

kompetenta nu än förr? Eller är det synen på barnen som har förändrats? Ingrid Pramling Samuelson 

och Sonja Sheridan (2006:76) menar att vägar in i skriftspråket bestäms av barnets uppväxtvillkor och 

av hur människor i barnets omgivning förhåller sig till språk. Barn skapar sig erfarenheter av läsning 

och skrivning genom att delta i läs och skrivaktiviteter. Att barnen är mer kompetenta nu än förr kan 

tolkas som att barnen nu får mer möjlighet att utveckla läs- och skrivförmågor av intresserade och 

engagerade vuxna. Barnens intresse för skriftspråket tas nu på allvar. Synen på att läs- och 

skrivutveckling var skolans uppgift kunde göra att pedagogerna inte tog barnens intressen för 

skriftspråket på allvar förr. En följd av detta kunde vara att barnen inte fick möjligheter av 

omgivningen att utveckla läs- och skrivförmågor. Barnens kompetens och pedagogens syn på barnens 

kompetens hänger ihop, enligt min uppfattning.  

Samtliga pedagoger betonade att barnen lär sig bäst om verksamheten planeras utifrån deras intressen. 

Det stämmer överens med styrdokumentens intentioner. Verksamheten på förskolan ska främja barnets 

lustfyllda lärande och intresse för att lära (Skolverket 2010). I samtliga förskollärares berättelser visar 

det sig att barnen är intresserade av skriftspråket redan i förskolan. I Skolverkets ”Allmänna råd med 

kommentarer för pedagogisk omsorg, 2012” står det att pedagogerna i förskolan bör utforma 

verksamheten utifrån barnens erfarenheter och intressen. Pedagogerna i förskoleklassen betonar vikten 

av att möta barnen i deras erfarenheter och upplevelser och utmana dem vidare i deras utveckling. De 

anser att barnen har mycket kunskaper med sig redan från förskolan när de börjar i förskoleklass. 

Pedagogerna ser det som sitt uppdrag att möta barnen där de befinner sig och utmana dem vidare i sin 

utveckling. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008:15) menar att barn är både kompetenta 

och sårbara. Läraren måste ha tilltro till barns förmåga men även ta ansvar för deras behov, utveckling 

och lärande. 

Samtliga pedagoger upplever sin roll som viktig när det gäller att stimulera barnens läs- och 

skrivutveckling. De anser att det är de som lägger grunden för barnens läs- och skrivutveckling. 

Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson (2010) nämner att lärarens 

kompetens och förhållningssätt har stor betydelse för den pedagogiska kvaliteten i förskolan. 

Förskollärarna i både förskolan och förskoleklassen betonar vikten av att möta barnen i deras 

erfarenheter och upplevelser och utmana dem vidare i deras utveckling. Detta är i linje med Sheridan 
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et al. (2010) som anser att barns möjligheter att utveckla olika intressen och kompetenser är beroende 

av hur läraren möter dem i deras erfarenheter och strategier för lärandet. Lärarens attityder och 

kompetenser menar Sheridan et al. (2010:28), påverkar barnen. Några pedagoger betonade vikten av 

att väcka barns intresse för bokstäver tidigt, redan på småbarnsavdelningen. De beskriver hur de 

jobbar med ordbilder i sina samlingar genom att uppmärksamma barnen att känna igen sitt eget namn 

och bokstäver även föräldrarnas namn m.m. Enligt Westlund (2009:143) så handlar det om logografisk 

läsning som enligt henne används flitigt i många förskolor. Westlund (2009) liksom Stadler (1998:39) 

ställer sig negativa till metoden då det inte handlar om riktig läsning. Att skriva tillsammans med 

barnen är något som samtliga pedagoger tar upp som viktigt. Det kan enligt dem leda till att barnen 

blir inspirerade till att själva börja skriva. Både Pramling Samuelson & Sheridan (2006) och Fast 

(2007) håller med och menar att barn skapar sig erfarenheter av läsning och skrivning genom att delta i 

läs och skrivaktiviteter tillsammans med andra. Pedagogernas engagemang i läs och skrivaktiviteter 

tillsammans med barnen är viktig. En pedagog i förskoleklassen anser att det märks på barnen när de 

börjar i förskoleklass vilka förskolor som har jobbat medvetet med språkutveckling. Det visade sig 

genom flera utsagor att pedagogerna tar barnens intresse för skriftspråket på allvar. En pedagog menar 

att det är viktigt att barnen känner att de blir lyssnade på och att man tar deras ord på allvar. 

För att barn ska få möjlighet att utveckla en allmän förståelse för skriftspråket måste de ges tillfällen 

att delta i språkliga möten tillsammans med vuxna. ( Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 

2009:182). I sina studier så konstaterar de att bokläsning är oerhört viktig för små barns 

språkutveckling i förskolan men konstaterar också att bokläsandet bör planeras och utvecklas” annars 

är risken att lärarna i förskolan endast läser när det är färre barn i gruppen som tidigt på morgonen och 

mot slutet av dagen” (Sheridan et al. 2009:183). 

Samtliga pedagoger anser att läsa och skriva är en del av språkutvecklingen. Därför betonar de att man 

ska arbeta språkutvecklande. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009:182) menar för att 

barn ska få möjlighet att utveckla en allmän förståelse för skriftspråket måste de ges tillfällen att delta i 

språkliga möten tillsammans med vuxna. Flera av pedagogerna betonade att bokläsning och berättande 

är ett bra arbetssätt att introducera skriftspråket för barnen. Pedagogerna anser att genom bokläsandet 

uppmärksammas barnen på läsriktning och att det vi läser är bokstäver.  Svensson (2009) håller med 

och menar att lästillfällen vid tidig ålder spelar en stor roll. Barnet får en förståelse för skriftens 

betydelse, hur den används och hur den fungerar. Lundberg & Herrlin (2005) menar att genom 

högläsning övar barnet bland annat sitt ordförråd, sin begreppsvärld, sin fantasi och sin 

empatiförmåga. Barnets lust och glädje väcks inför olika texter. En pedagog anser att det är viktigt att 

bokläsandet kommer tidigt i barnens liv redan som ettåringar. Hon nämner att småbarnsföräldrar är 

mer medvetna idag och de börjar läsa tidigt för sina barn. Barnen har redan erfarenheter av bokläsning 

innan de börjar i förskolan menar hon.  Detta kan stämma utifrån ett emergent literacy perspektiv. 

Enligt det perspektivet så socialiseras barn in i skriftspråket först och främst av sina föräldrar, syskon 

och andra närstående. Carina Fast (2007) refererar till David Barton (1994) som menar att barns 

inskolning i läsande och skrivande börjar redan vid födseln. Språklekar som rim och ramsor, sånger 

och bokstavslekar är aktiviteter som pedagogerna har upplevt som viktiga för barnets språkutveckling. 

De får medhåll av både Stadler (1998:40) och Westlund (2009:144) som menar att det är viktigt att 

förskolan arbetar med att utveckla barnens fonologiska medvetenhet och att barn får leka med ord och 

bokstäver genom språklekar. Svensson (2005:12,13) menar att barn som fått uppleva språklekar 

tillsammans med engagerade vuxna i förskolan kommer att intressera sig för skriftspråket och uppleva 

kontakten med skriftspråket som något naturligt. Det finns inslag i förskolepedagogers utsagor som 

kan tyda på att det sker en viss formell inlärning i deras förskolor. Pedagogerna har ofta nämnt i sina 
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utsagor, hur de arbetar aktivt med att lära barnen bokstäver. Pedagogerna har också ofta nämnt att 

barnen är intresserade av bokstäver. En fundering som dök upp är om pedagogerna tappar leken i sin 

iver att lära barnen bokstäver? Längsjö och Nilsson (2005:74) refererar till Eriksen Hagtvet (1990) 

som betonar, att läsning och skrivning i förskolan ska ske i leken och i meningsfull kommunikation 

där pedagogen ger stöd och uppmuntran utifrån varje barns utvecklingsnivå. Eriksen Hagtvet menar att 

man inte ska introducera skriftspråket via en formell bokstavsinlärning. 

Lust och glädje är ett tema som visade sig under genomgången av förskoleklasspedagogernas utsagor. 

Pedagogerna i förskoleklassen betonade vikten av att aktiviteterna görs på ett roligt och lustfyllt sätt 

för barnen. Även Längsjö och Nilsson (2005:74) som refererar till Eriksen Hagtvet (1990) betonar att 

läsning och skrivning i förskolan ska ske i leken och i meningsfull kommunikation, där pedagogen ger 

stöd och uppmuntran utifrån varje barns utvecklingsnivå. Under genomgång av förskolepedagogernas 

utsagor så var det bara en pedagog som använde ordet lustfyllt. Detta förvånade mig då det är ett 

viktigt mål i förskolans stydokument. Enligt Lpfö ska förskollärare ansvara för att arbetet i 

barngruppen genomförs så att barnen bland annat upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig 

nya saker (Skolverket 2010). Pedagogerna i förskolan betonade i flera utsagor att de utgår från barnens 

intresse. Det skulle kunna tolkas implicit som att barnen finner aktiviteterna meningsfulla och roliga 

eftersom de planeras efter deras intresse. Ett resultat från utsagor av pedagogerna i förskoleklassen är 

att läs- och skrivaktiviteterna sker tillsammans med andra kompisar och pedagoger. Detta får medhåll 

av Fast (2007:14) som anser att när barn engageras i läs- och skrivaktiviteter tillsammans med andra 

börjar de förstå läsandets och skrivandets funktion och betydelse. Pramling Samuelson och Sheridan 

(2006:66) menar att barn skapar sig erfarenheter av läsning och skrivning genom att delta i läs och 

skrivaktiviteter. Pedagogerna betonar flera gånger vikten av att inte tappa leken i läs- och 

skrivprocesserna. Även om syftet är att barnen ska lära sig skriva och läsa så är det viktigt att det sker 

med olika uttrycksformer och på ett lekfullt sätt. Längsjö och Nilsson (2005) refererar till Eriksen 

Hagtvet (1990)  som menar att man inte ska introducera skriftspråket via en formell bokstavsinlärning. 

Den skriftliga kommunikationen är viktigare än de tekniska aspekterna. Barn som leker in sig i 

skriftspråket blir ofta nyfikna och frågvisa.  

IKT som verktyg i barnens lärande är ett tema som dök upp utifrån pedagogernas utsagor både i 

förskolans och förskoleklassens. Samtliga pedagoger var väldigt positiva till användandet av dator och 

lärplattor som verktyg i barnens läs- och skrivutveckling. De såg det som en självklarhet att använda 

IKT i verksamheten då de anser att barnen är väldigt intresserade av verktygen och det främjar barnens 

lärande. Pedagogerna tycker att lärplattor och dator är bra verktyg för att utveckla barnens språk i 

allmänhet och barnens läs- och skrivutveckling i synnerhet. I förskoleklassen används IKT 

tillsammans med metoden STL. Pedagogerna anser att användandet av IKT har gjort att 

skrivaktiviteterna blivit mer roliga och lustfyllda för barnen. Barnen behöver inte tänka på hur de 

skriver utan koncentrerar sig på vad de ska skriva menar pedagogerna. De nämnde att de har upplevt 

att barn annars kan känna höga krav på sig när de använder papper och penna för att skriva och att de 

då tappar intresset. 

Ett annat tema som benämndes, krocken med skolan, visade sig utifrån pedagogernas utsagor. Det 

framkom en motsättning gällande barns läs- och skrivutveckling i förskolan. Att läs- och 

skrivutveckling är ett ämne som ska erbjudas i skolan upplevs fortfarande som en oskriven regel av 

flera pedagoger. Pedagoger både i förskolan och i förskoleklassen har utryckt en viss kritik mot lärare 

med äldre utbildning. Flera pedagoger i förskolan nämner att pedagogerna med äldre utbildning har 

svårt att ta till sig barnens intresse för skriftspråket. En pedagog i förskoleklass menar att lärarna med 

äldre utbildning i grundskolan inte utgår från barnens kunskaper och erfarenheter, utan följer en mall 
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som alla barn ska följa. Liberg (2008:53) håller med och anser att skolans huvuduppgift i dem tidiga 

skolåren har varit att lära ut strategier för att knäcka läskoden. Liberg (2008:53) anser också att 

förskolan har kommit långt i att stimulera barns skriftspråk. Den här studien väcker en del frågor om 

vilket förhållningssätt som råder i skolan idag. Hur ska skolan bemöta barnen från förskoleklassen, 

från min studie som övar på att skriva meningar och berättelser istället för bokstäver? Även om det 

finns en del av den gamla traditionen som Liberg (2008) och Söderberg (2009) talar om kvar i 

förskolan, om att skriftspråket ska läras i skolan, så har förskolan kommit långt enligt min slutsats av 

resultatet. Barnen är idag intresserade av skriftspråket och de lär sig en hel del på egen hand varken vi 

vill eller inte. Barnen i dagens samhälle exponeras av skriftspråket nästan överallt, hemma vid tv:n, 

datorn, mammas mobil, i affären där det finns en uppsjö av text, på reklamskyltar och på varupaketen 

så flödar det av text. Pedagogen från förskoleklassen tycker att lärarna i grundskolan måste vara 

beredda på att ta emot barnen från förskoleklassen som har kommit långt i sin läs- och skrivutveckling 

och möta dem där de befinner sig, liksom förskoleklassen ska vara beredd att ta emot barn från 

förskolan som har kommit långt i sin läs- och skrivutveckling. Enligt FN:s barnkonvention (UN 

Convention on the Rights of the Child, 1989) har barn rätt till verksamhet av hög kvalitet där de får 

möjlighet att lära och utvecklas.  

Även om pedagogerna i förskolan och förskoleklassen lyder under olika läroplaner så var det mest 

likheter som urskildes utifrån deras utsagor. Båda hade liknande förhållningssätt till barns läs- och 

skrivutveckling. Det visar sig att pedagogerna kommer från likvärdig utbildningskultur. Samtliga 

intervjuade pedagoger har gått en förskollärarutbildning. En annan tolkning kan vara att pedagogerna i 

förskoleklassen även har erfarenhet från förskolan då båda har arbetat i förskolan innan. Deras 

upplevelser och erfarenheter från förskolan kan ha visat sig i deras utsagor. Pedagogerna i 

förskoleklassen uttryckte att det är viktigt att både förskolan och skolans arbetssätt och deras metodik 

integreras i förskoleklassen.  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på om pedagogers tankar om barns läs- och skrivutveckling i 

förskolan. Att ha en livsvärldsfenomenologisk ansats som utgångspunkt gjorde det möjligt att få ta del 

av pedagogernas livsvärld som det visade sig för dem. Genom intervjuer har jag tagit del av sju 

pedagogers erfarenheter samt diskuterat det i förhållande till relevant litteratur och tidigare forskning. 

Valet av en kvalitativ halvstrukturerad livsvärldsintervju kändes som rätt metod i förhållande till syftet 

med studien. Tillgång till pedagogernas tankar, skulle inte ha varit möjligt om jag valde att göra 

observationer. Att ha intervjuerna på pedagogernas arbetsplatser var ett rätt val. Det gjorde att 

samtalen flöt bra och pedagogerna var avspända och trygga under samtalet samt villiga att dela med 

sig av sina erfarenheter. Samtliga pedagoger i min undersökning var förskollärare. Jag funderade 

efteråt om jag hade fått annorlunda svar om jag även hade intervjuat barnskötare. Min utgångspunkt av 

valet, att intervjua bara förskollärare kändes rätt i början då jag tyckte att det är de som har det största 

ansvaret för den pedagogiska verksamheten. Detta ångrar jag nu eftersom det skulle ha varit intressant 

att ta reda på barnskötarnas perspektiv och jämföra det med förskollärarnas utsagor. 

 Enligt Kvale och Brinkmann (2009:33) är intervjuandet ett hantverk som man lär sig genom praktisk 

övning. Mina begränsade erfarenheter av att intervjua och att ställa rätt följdfrågor, kan ha påverkat 

intervjuernas kvalitet. Trots detta, tycker jag att jag fick ett intressant material att undersöka. Att spela 

in intervjuerna med en diktafon visade sig vara ett bra val. Det har gett mig möjlighet att lyssna på 

materialet flera gånger och sätta mig ännu mer i pedagogernas berättelser och renskriva dem så 



25 

 

ordagrant så möjligt. Detta medförde att jag kunde få möjlighet att på bästa sätt få tillgång till 

pedagogernas livsvärld som den visar sig för dem. En nackdel med inspelning är att det är ett gediget 

arbete som tar tid när de ska renskrivas. 

Det var bara två pedagoger från samma förskoleklass som blev intervjuade i min studie. Det kan ha 

begränsat undersökningens innehåll och omfattning. Det skulle ha varit intressant att intervjua även 

pedagoger från en annan förskoleklass som inte jobbade efter någon speciell metod.  

Vidare forskning 

Denna studie har gett mig en del svar om förskollärarnas tankar och förhållningssätt till barns läs- och 

skrivutveckling i förskolan och förskoleklass. Det har även väckts en del frågor som skulle vara 

intressanta att utforska vidare.  

Det skulle vara intressant att undersöka, vad lärare i grundskolan har för tankar om barns läs- och 

skrivutveckling i förskolan. Hur djupt inrotad är tanken att det är skolan som har hand om läs- och 

skrivundervisning? Är det skillnad på lärare med ny eller äldre utbildning?  Hur bemöter skolan barn 

som har kommit långt i sin läs- och skrivutveckling? Det har framkommit en del kritik mot skolan från 

informanterna i min studie. 

Det skulle vara intressant att undersöka hur arbetet med läs- och skrivutveckling i förskolan påverkar 

barnens läs- och skrivutveckling i skolan. Motverkar det läs- och skrivsvårigheter? 

IKT i förskolan, i förskoleklass och i skolan. Hur påverkar dessa verktyg barns lek, lärande, samspel 

m.m.? 

Förskoleklasser som jobbar med STL kontra förskoleklasser som inte jobbar efter någon speciell 

metod, blir det skillnad i barns läs- och skrivutveckling? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Jag heter xxxxx och är lärarstuderande, som i höst kommer att skriva mitt examensarbete vid 

Stockholms universitets förskoledidaktiska institution. 

 

Examensarbete ska handla om pedagogens tankar om barns läs- och skrivutveckling i förskolan.  

 

I studien har jag för avsikt att ta reda på, hur verksamma pedagoger i förskolan tänker om läs- och 

skrivutveckling hos barn på förskolan (intervjun kommer ta max en timme). Jag hoppas att det finns 

ett intresse hos er att låta mig att komma på en intervju om detta, Jag hoppas att ni låter mig spela in 

intervjun, detta för att jag ska kunna gå tillbaka och analysera materialet. Finns det ett intresse för 

detta, ger jag er gärna mer information. 

 

All information som eventuellt kommer från er och er verksamhet, kommer att behandlas utifrån 

Vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att Ert samtycke måste ges. Ett eventuellt deltagande 

kan när som helst avbrytas och all information kommer behandlas anonymt och endast att användas i 

examensarbetet. Vilket gör att verkliga namn på förskola, pedagog inte kommer att förekomma i 

examensarbetet och all information som ligger till grund för examensarbetet kommer att raderas efter 

arbetets slut. 

 

 

Skulle Ni vara intresserade av att låta mig intervjua er på er förskola, vill jag gärna att ni kontaktar 

mig. Likaså om ni har några andra frågor eller funderingar kring studien. 

 

 

Mail:  

 

Tel:  

 

Ser fram emot er medverkan  

 

 

Vänliga hälsningar 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide   Namn:………………………………... 

 

 

 

 

Frågeområde 1: Vad tänker du om läs- och skrivaktiviteter i förskolan? 

 

Vad tänker du om läs- och skrivaktiviteter i förskolan? 

 

Vilken roll anser du att läs- och skrivaktiviteter i förskolan spelar? 

 

I vilka sammanhang möter barnen skriftspråket på din förskola? 

 

 

Frågeområde 2: Beskriv hur du arbetar med tidig läs- och skrivutveckling!  

 

Beskriv hur du arbetar med tidig läs- och skrivutveckling! 

 

Arbetar du efter någon speciell metod? I så fall: vilken, varför och med vilken målsättning? 

 

Leker ni språklekar? I så fall: vilket utrymme får dessa i verksamheten? 

 

Hur dokumenterar du/ni arbetet? 

 

 

 

Är det något mer som du vill tillägga? 
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Bilaga 3 
 

Förskollärare 1 arbetar med barn 1-3 år. Förskollärare 1 studerar fortfarande, hon har två terminer kvar 

av sin utbildning.  

 

Förskollärare 2, har jobbat 2 år i förskola, snart 1.5 år i förskoleklass. Tog examen 2009 som lärare 

mot yngre åldrar. 

 

 Förskollärare 3, har jobbat tre år i förskoleklass. Tog examen 2010 som lärare mot yngre åldrar. Innan 

dess har hon jobbat i förskola som barnskötare. 

 

Förskollärare 4 arbetar med barn 3-4 år. Har arbetat sedan 1983 som förskollärare, men har 

vidareutbildat sig med jämna mellan rum eftersom som hon utrycker det man aldrig kan se sig som 

färdiglärd, det kommer hela tiden nya rön och det gäller att vara ajour med vad som händer. 

 

Förskollärare 5 arbetar med barn 1-3år. Gick ut sin utbildning 2003, utbildad i ett annat europeiskt 

land. Kom till Sverige och började jobba år 2007. Hon har arbetat med äldre barn, men jobbar just nu 

med de yngsta, födda 2010 ca 2,5 år. 

 

Förskollärare 6 arbetar med 5 åringar. Har arbetat inom förskola och skola sedan 1988. Blev klar med 

sin förskollärarutbildning 2000. 

 

Förskollärare 7 arbetar med barn 1-3 år, blev färdig förskollärare januari 2012. Har före utbildningen 

jobbat i 1,5 år med de yngsta barnen som barnskötare. 
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