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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra förskollärare ser på läs- och skrivutveckling 

i förskolan ur perspektiven förhållningssätt och arbetssätt. En kvalitativ metod i form av 

intervjuer med pedagoger som arbetar på förskola har använts.   

 

I litteraturbakgrunden påvisas att det inom området läs- och skrivutveckling har skett en 

utveckling och förändring vad gäller förskolans roll. Detta har sin utgångspunkt i ny forskning 

som presenterats under de senaste åren. I resultaten av denna forskning har förskolan fått en 

större betydelse som första steg i utbildningssystemet för barn och ungdomar.  

 

Resultatet av studien visar att förskollärarna använder olika arbetssätt men känner osäkerhet 

hur arbetet ska vidareutvecklas för att stimulera barns läs- och skrivutveckling. 
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1 Inledning 
I dagens kommunikationssamhälle är det av största vikt att vi kan uttrycka oss verbalt och i 

skrift för att kunna göra oss förstådda. Att kunna läsa och skriva är en mänsklig rättighet 

(Fridolfsson 2008). När barnen visar intresse för skriftspråkliga aktiviteter bör de stimuleras 

till att själva börja skriva och till att läsa andras skrift. Den stimulering förskolan ger barnen i 

läs- och skrivutveckling måste ske lustfyllt och på barnens egna villkor och utgå ifrån barnens 

livsvärld och erfarenheter. I styrdokumenten för förskolan, Lpfö98, lyfts fram att:  

 

Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka 

kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli 

mångsidigt och sammanhängande. (Skolverket 2006:6) 

 

Citatet belyser barns sätt att lära och det finns en lust och nyfikenhet hos barn, redan i tre-

fyraårsåldern, att vilja använda sig av det skrivna språket (Söderbergh 1979, Einarsson 2004) .  

  

Lindö (2009) skriver om Det tidiga språkbadet och Hagtvet och Pálsdóttir (2001) om Lek med 

språket och de menar att språklig stimulering i förskoleåldern leder till en gynnsammare läs- 

och skrivutveckling. Hagtvet och Pálsdóttir (2001) menar att förskolan är den mest naturliga 

arenan för barnets första möte med skriftspråket. I min undersökning har jag därför valt att ta 

reda på hur fyra utvalda förskollärare arbetar och vilka förhållningssätt de har för att stimulera 

läs- och skrivutveckling i förskolan.  
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka förhållningssätt några förskollärare1 har till läs- och 

skrivutveckling samt vilka arbetssätt de använder för att stimulera barns språkutveckling.  

 

1.2  Frågeställningar 
Vilka förhållningssätt har förskollärarna till barns läs- och skrivutveckling i förskolan? 

Vilka arbetssätt använder förskollärarna i arbetet med barns språkutveckling? 

 

2 Bakgrund 

2.1 Förskolans uppdrag och styrdokument 
Förskolans uppdrag är att arbeta efter Läroplan för förskolan (Lpfö98). Det är förskolans 

första läroplan och den är det inledande steget i samhällets samlade utbildningssystem för 

barn och ungdomar. Förskolans läroplan, Lpfö 98, reviderades 2006. I läroplanen formuleras 

förskolans uppdrag, värdegrund samt mål och riktlinjer för verksamheten. Till skillnad från 

läroplanen för den obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och 

läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) har förskolan endast mål att sträva mot. I 

läroplanen Lpfö 98 finns följande mål att sträva mot i arbetet med språkutveckling: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka 

med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa 

funktioner. (Skolverket 2006:9) 

 

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik 

för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet. (Skolverket 2006:4) 

 

Vilket eller vilka arbetssätt som ska användas bestäms av varje förskola utifrån Lpfö98.  

 

                                                 
1 I studien kommer alla pedagoger i förskolan benämnas förskollärare.  
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2.2 Betydelsen av medvetet arbete med barns språkutveckling 
Förskolans uppdrag är ett medvetet arbete för att ge barnen stimulering i sin språkutveckling. 

Under det dagliga arbetet förekommer det spontana tillfällen för detta. I samtal och under 

sagostunder med mera kan den medvetna förskolläraren ge nya utmaningar, vilka leder till 

utveckling. 

 

Språket har alltså en nyckelroll i allt skolarbete. Det är därför förskolans och skolans viktigaste uppgift att 

se till att alla barn och alla elever verkligen använder sitt språk i tal och skrift: berättar och redogör, 

lyssnar, samtalar och argumenterar, uttrycker idéer och tankar, blir nyfikna och får lust att lära mer. 

(Skolverket 2007:119) 

 

Det finns olika föreställningar om användningen av det skrivna språket i förskolan. Detta 

grundar sig till stor del på vilket förhållningssätt förskolan och medarbetarna där har. 

Förhållningssättet till läs- och skrivutvecklingen påverkas också av vilket nytänkande det 

finns på den enskilda förskolan. Synen på läs- och skrivutvecklingen har förändrats på senare 

tid genom forskning (Fridolfsson 2008, Lindö 2009, Skolverket 2007). Skolverket (2007:101) 

påtalar vikten av att det finns en ”… lyhörd, aktiv och ansvarstagande lärarroll”. 

Förhållningssättet hos förskollärarna till läs- och skrivutveckling ligger till grund för hur 

läroplanens strävansmål tolkas. Förskollärarnas inställning och närvaro ibland barnen speglar 

deras arbetssätt:  

 

Pedagogerna måste vara närvarande, inte bara fysiskt utan även mentalt, redo att fråga, utmana och 

inspirera barnen i deras olika aktiviteter under dagen. Ett sådant förhållningssätt är speciellt värdefullt för 

”riskbarnen”, dvs. de barn som har extra behov av stöd och stimulans för att utvecklas optimalt. (Lindö 

2009:32) 

 

Barnsynen och kunskapssynen är viktiga hörnstenar i det pedagogiska arbetet. Tron på det 

enskilda barnet och dess kompetens måste finnas för att det ska bli ett bra arbete. Det är den 

bild förskolläraren skapar av barnet som sedan speglar vem barnet är. ”Alla vet vad ett barn 

är, men inte vad det kan bli” (Åberg 2004). Vilket förhållningssätt förskollärare har samt 

synen på barnet och dess kompetens belyses också av Nordin-Hultman (2004). Barnet kan ses 

utifrån sina styrkor eller sina svagheter. Det handlar om vilket förhållningssätt som 

förskollärarna har eller vill ha i sitt pedagogiska arbete. Enligt Nordin-Hultman är barnets 

beteende ofta beroende av hur förskolläraren agerar, det vill säga förskollärarens roll är viktig 

och har stor betydelse för hur barnet blir sett. Förskolorna arbetar på olika sätt och i olika 

konstellationer och det är av största vikt att pedagogerna kan se varje barn utifrån många olika 
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situationer innan en specifik bild av barnet blir en sanning. Varje individ har olika roller i 

olika situation och gruppsammansättning. Hur man agerar och finner plats i gruppen beror på 

med vem man är. Barns lärande ser olika ut. ”Vad ett barn (eller för den delen en vuxen) kan 

eller inte kan, beror på i vilket sammanhang vi befinner oss och med vem” (Åberg & Lenz 

Taguchi 2007:60). För att kunna förstå barnet och vara medveten om dess värld krävs det av 

pedagogerna att de kan inta ett barnperspektiv (Lindö 2009). 

 

Lundberg anser att ”Skolans viktigaste uppgift är att se till att alla barn lär sig läsa. Idag är 

den uppgiften mer angelägen än någonsin, eftersom skriftspråket får allt större betydelse i 

arbetslivet och samhällslivet” (Lundberg 2006:4). På senare år har det i ny forskning, bland 

annat från Skolverket (2007), framkommit hur viktigt det är att börja med läs- och 

skrivutveckling tidigt.  

 

Inom läs- och skrivutvecklingen talar forskarna om begreppet literacy, som tidigare handlade 

enbart om läsning och skrivning, medan det nu inbegriper även övrigt språk, kommunikation 

och litteratur (Fast 2008). Enligt Fast (2008) kan vi se hur yngre barn idag får betydligt fler 

intryck av bland annat symboler genom media. Dessa symboler eller varumärken lär sig 

barnen att känna igen och detta skapar i sin tur ett intresse för att läsa och en mening med att 

förstå skriften. ”Det är en praktik som påverkas av sociala, kulturella, ekonomiska och även 

religiösa sammanhang” (2008:41). Barnen ser ett samband och att kommunikation sker även 

genom skrift. Barnen lär sig att känna igen skrift i många sammanhang och att se skyltar och 

symboler gör att barnen kopplar detta till vad företaget heter. Exempelvis vet de flesta barn 

hur McDonalds skylt ser ut och när de ser den vet de att det är McDonalds. Detta gäller även 

IKEA, ICA med flera. Även i tv-programmen lär sig barnen att känna igen ord och vet 

därmed vad det står långt före de är medvetna om de enskilda bokstäverna.   

 

Enligt tidigare föreställningar har det i Sverige ansetts att det är skolan som står för lärandet, 

och det är där barnen lär sig läsa och skriva. I detta finns även ett tänkande i stadier och att 

utveckling sker när en specifik mognad infinner sig. I Sverige har då synen varit att det är när 

barnen är sju år och börjar skolan, som de kan börja lära sig läsa och skriva.  Enligt bland 

annat Fast (2008) är synsättet förändrat och synen idag är att barn lär sig gradvis. Barnens 

lärande sker under hela dagen och i alla situationer, både i förskolan och i hemmet. 
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Mycket av grunden för framtida läs- och skrivvanor läggs innan man börjar skolan. Parentetiskt kan 

nämnas att för tjugo till trettio år sedan var en sådan tanke nästan omöjlig att uttala i pedagogiska 

sammanhang. Bilden har dock förändrats dramatiskt över åren och på många förskolor arbetar man idag 

mycket systematiskt med att bygga in olika läs- och skrivaktiviteter i förskolans pedagogik. Men det finns 

samtidigt fortfarande skolor som inte tar vara på de erfarenheter och kunskaper som byggs upp i 

förskolan. (Skolverket 2007:27) 

 

Hagtvet och Pálsdóttir (2001:7) betonar vikten av att tidigt öka den språkliga stimulansen för 

barn och de anser att lärandet startar i förskolan. Vidare menar de att leken har en nyckelroll i 

arbetet med språket och det är viktigt att bibehålla barnens intresse och lust till lärandet.  

 

Miljöer och arbetssätt som behövs för inlärning har förändrats och lärandet har förskjutits från 

att ske i specifika sammanhang till att ske i alla stunder i den miljö barnet befinner sig i. Det 

vill säga att skriftspråket finns tillgängligt för barnet i vardagen och därigenom introduceras 

det efter intresse och i samspel med andra barn och vuxna. Det handlar om att kunna knyta 

lärande till barnets tidigare erfarenheter för att barnen ska kunna förankra lärandet ihop med 

verkligheten. Barns lärande ska utgå från barnens erfarenheter och intressen och meningsfulla 

sammanhang (Skolverket 2006, Fridolfsson 2008). 

 

Vidare sägs att undervisningen ska vara aktiverande och engagerande, lägga tonvikt vid elevens egna 

upptäckter och insikter och åtföljas av rikliga möjligheter till självständigt arbete med skrivning och 

läsning i meningsfulla, autentiska sammanhang. (Skolverket 2007) 

 

När barnen tidigare vid en lägre ålder hade problem med språket ansågs det ofta att språket 

kommer, det är bara att ”vänta och se” (Skolverket 2007:87). Nu påtalar Skolverket (2007) att 

det är av yttersta vikt att förskolan tidigt sätter igång och ger stimulans istället för att vänta. 

Varje steg i utvecklingen är viktig, även om inte utvecklingen sker likadant för alla barn och 

vid samma tidpunkt. Skolverket (2007) menar också att det har visat sig att det är mycket 

viktigt att förskolan arbetar medvetet med språkutvecklingen för att lägga grunden för vidare 

arbete när barnen kommer till skolan. Förskollärarnas roll blir viktig genom deras arbete att se 

barnens styrkor och ge barnen vidare utmaningar i sin utveckling.  

 

Lek 

Forskning, och då bland annat om barns lek och lärande, har gjorts i stor utsträckning av 

Pramling Samuelsson (2008). Hon beskriver hur en lärare, som tidigare hade arbetat med en 

strukturerad undervisning vid inlärning av alfabetet i första klass, förändrade sitt arbetssätt. 
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När läraren också använde sig av leken lärde sig barnen att läsa redan på höstterminen. I 

lärandet är leken viktig: ”Barnen måste få möjlighet att skapa sig en egen mening med sitt 

lärande, annars är risken stor att de tappar både intresse och motivation” (Pramling 

Samuelsson 2008). 

 

Vygotskij ser samspel och lek som viktiga delar i utvecklingen. ”I leken återskapar barnet 

mycket som det sett och hört. Leken kan tyckas fri men Vygotskij menar att detta är 

illusoriskt då barnet använder kunskaper de fått i sin kulturella miljö” (Fast 2008:71).  Även 

Hagtvet & Pálsdóttir ser leken som betydelsefull och de menar att: ”…man kan stimulera 

sexåringars skriftspråksutveckling genom lek och i det dagliga livet” (2001:7). 

 

Enligt Vygotskij är det i mötet med andra individer som det sker en utveckling hos individen. 

Vygotskijs tankar om lärande och samlärande är arbetssätt som kan gynna och utveckla både 

barn och vuxna. ”Den kraftfullaste källan till lärande och utveckling är den interaktionella 

(ansikte-mot-ansikte-) miljön. Individens eget tankearbete börjar som faktiska relationer 

mellan människor” (Strandberg 2007:28). Alla människor har en inneboende kompetens. När 

vi sedan skapar möten i de sociala relationerna sker det ett samlärande, anser Vygotskij. Just 

de sociala relationerna anses av Vygotskij som viktiga. ”Barnet utvecklar sitt språk i sociala 

relationer med andra. Vygotskij menade att lära sig prata är att lära sig tänka. Genom språket 

blir tanken medveten” (Lindö 2009:33). Vygotskij ser inte språket som någon enskild del utan 

allt har ett samband i barnets omgivning för att det ska ske en utveckling.  

 

Läs- och skrivinlärning kan ses som två olika begrepp, men det kan också ses som två 

begrepp som är beroende av varandra och hänger ihop. ”Barn lär sig läsa genom att skriva och 

skriva genom att läsa” (Liberg 2006). 

 

Fonologin är en grundsten för utvecklingen av tal- och skriftspråk och det handlar om 

språkljuden. Det är viktigt att barnen kan uppfatta nyanserna i de olika språkljuden för att 

kunna förstå innebörden i språket (Fridolfsson 2008).   ”När barnen knäcker skriftspråkskoden 

börjar de bli fonologiskt medvetna” (Lindö 2009:20). 

 

”I en skriftspråkskultur blir barnen nyfikna på skriftspråket redan när de är ganska små” 

(Hagtvet & Pálsdóttir 2001:7). Förskollärarna arbetar med att sätta ord på det barnen gör och 

säger, genom att visa för barnen hur de kan skriva. Förskollärarna påvisar för barnen vikten av 
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att kommunicera med skrift. Barnen uppmuntras att själva skriva för att förmedla sitt budskap. 

Skolverket (2007) anser att det är en fördel för barnen att börja med skriftspråket redan i 

förskolan. 

 

2.3 Material och arbetssätt som stimulerar språkutvecklingen 
Språkutvecklingen har stimulerats på förskolan genom användandet av rim, ramsor, sång, 

musik, sagopåsar/språkpåsar, sagor, berättande med mera. Detta är arbetssätt som finns på de 

flesta förskolor i olika form och utsträckning. 

  

Många av läs- och skrivinlärningsmetoderna som finns används till större del i skolan än i 

förskolan. Vissa arbetssätt har använts i förskolan, men det har inte varit lika vanligt. De olika 

läs- och skrivinlärningsmetoderna har använts mer eller mindre under olika tidsperioder. Nu 

menar Skolverket (2007) att det kan vara en fördel om flera metoder används samtidigt istället 

för att använda en specifik metod. 

 

Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är ett arbetssätt och dess syfte är att träna barnen i skriftspråklig 

medvetenhet. Den utgår från att arbeta med olika språkljud. De olika delarna som arbetet i 

modellen utgår ifrån är: lyssnande och koncentration, rim och ramsor, uppdelning i meningar 

och ord, uppdelning i stavelser och uppdelning i fonem (Häggström 2009). Undervisningen i 

projektet har utgått ifrån att arbeta efter ett fast schema, 20 minuter varje dag och efter ett 

förutbestämt mönster. Det är utformat med olika övningar, vilka utgår ifrån de olika områdena 

i modellen: 

 

Övningar i det språkliga medvetenhetsprojektet syftar till att träna upp barnets förmåga att lyssna till 

formen i språket utan att störas av innehållet. Genom lekar, där man bland annat rimmar och läser ramsor, 

klappar stavelser och sätter samman två ord till ett sammansatt ord, inriktas träningen mer och mer mot 

att lyssna ut de enskilda fonemen i ordet. (Fridolfsson 208:43f) 

 

Whole language 

I metoden Whole language, vilken är en analytisk metod, utgår arbetet från helheten och går 

sedan till delarna. Denna metod har sitt ursprung i Nya Zeeland. Inlärning av läsning och 

skrivning enligt denna metod blir bäst när barnen är delaktiga och den utgår från deras egna 

intressen i vardagen på ett naturligt sätt. De som förordar Whole language: ”De argumenterar 
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för att läsning och skrivning bäst förvärvas ”naturligt”, d v s på samma sätt som vi lär oss 

prata eller lyssna” (Alleklev & Lindvall 2005:16). De som använder sig av metoden Whole 

language läser mycket i sin undervisning.  Även skrivandet anses betydelsefullt. När barnen 

läser nya texter är berättandet och innebörden i texten viktigare än de exakta orden. I denna 

metod används Storbok, vilket är en bok i ett större format och som används vid läsning i 

barngruppen. Barnen tittar på bilderna och berättar. När de sedan läser texten tillsammans 

med förskolläraren kan barnen följa läsriktningen i boken. Förskolläraren visar orden 

samtidigt som boken läses, vilket medför att texten kan följas av barnen under tiden. 

Inledningsvis kan barnen också berätta vad de ser och upplever från bilderna som också är ett 

underlag för att kunna känna igen texten. Barnen ser sig själva som läsare tidigt i denna metod 

och de ser orden i boken som hela ordbilder. Det är ordbilder barnen lär sig för att sedan 

kunna använda sig av dem vid egen läsning (Fridolfsson 2008, Lindö 2009). 

 

En annan grundläggande uppfattning är att barn inte ska undervisas i läsning, utan genom att läsa texter 

förväntas de på egen hand förstå principen för avkodning. Man betonar att läsning är en meningsskapande 

process där förmågan att sammanljuda har en underordnad betydelse. (Fridolfsson 2008:86) 

 

Ordbilder 

På 1800-talet började ordbilder användas av en man vid namn Cadmus. Han skrev ner ord på 

lappar. Orden som användes var kända för barnen och de hade en nära anknytning till dem 

(Fridolfsson 2008). Ordbilder innebär att kända ord skrivs på lappar och presenteras för 

barnet. Det är viktigt att börja med ett fåtal ord åt gången. Ordbilderna blir en lek och kan 

kopplas samman med ett föremål. Exempelvis kan ordet ko skrivas på en lapp och sedan kan 

det finnas en bild med en ko som barnet kan para ihop ordet ko med. Ordbilder var en metod 

som Söderbergh (1979) utvecklade i sitt arbete med läs- och skrivinlärning. Söderbergh 

använde sig av metoden med helord nedskrivna på lappar för att introducera skriftspråket för 

sin dotter. Detta gjordes när dottern var cirka två-tre år och det gav positiva resultat. Senare 

började Söderbergh samarbeta med olika förskolor och gjorde vidareutveckling med ordbilder 

i tidig ålder. Varje barn har sin egen lilla burk där orden samlas. Orden ska vara väl 

förankrade hos varje barn så att barnet känner igen orden. Därefter kan antalet ord utökas och 

så småningom har barnet ett stort förråd med ord som är bekanta (Einarsson 2004).  
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LTG   

LTG, läsning på talets grund, är en metod som utgår ifrån barnens perspektiv när ord och 

texter ska läras in. I arbetet med LTG är barnen medskapare i sin egen läsutveckling Barnen 

dikterar texter och det är utifrån dem som arbetet sedan utgår. Arbetet utgår från en hel text 

eller ord och sedan bryts detta ner till delar av orden, det vill säga bokstäver och ljud. Denna 

metod är analytisk. ”Förutom bokstavsbearbetning och händelseböcker bygger LTG på fem 

faser” (Kullberg 2006:158).  Det är olika faser som barnet går igenom under sin inlärning och 

sitt medskapande samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen och 

efterbehandlingsfasen. Den ena fasen bygger vidare på nästa för att få en helhet i arbetet 

(Fridolfsson 2008). Barnens upplevelser tas med i arbetet med läs- och skrivinlärning och 

barngruppen är delaktig i att skapa texter tillsammans med sina lärare. Läraren ljudar när hon 

skriver orden till barnen. När texterna skrivs ner bryts de sedan ner i ord och barnen använder 

sig av sina ordkort i efterbehandlingsfasen.  ”... möte med skriftspråket skulle vara lustfyllt 

och meningsfullt och ge dem en aha-upplevelse genom koppling mellan talat och skrivet 

språk” (Lindö 2009:40). 

 

Trulle 

Trulle är en metod som används i förskoleklasser och första skolåret. Trulle är ett troll som 

följer barnen i deras arbete i boken och han finns också som docka för läraren att använda vid 

undervisningen. Metoden handlar om att barnen tränas i språklig medvetenhet. Arbetet utgår 

ifrån Trulle och hans stege och barnen klättrar i stegen i stegrande svårighetsgrad. ”Trulle har 

en språkstege med fem stegpinnar: rim, meningar, ord, stavelser och ljud” (Palmkvist 2009). 

Metoden utgår ifrån helheten och går ner till de minsta delarna, vilket är ljud på översta 

stegpinnen. Varje steg som barnen tar på språkstegen markeras med att de målar stegpinnen 

och deras framsteg synliggörs. 

 

Datorn som hjälpmedel i förskolan 

Trageton (2005) menar att läsa och skriva hänger ihop och han förordar att datorn används i 

arbetet när barnen börjar skriva. Med datorns hjälp kan barnen skapa en text på ett enkelt sätt 

som inte kräver de motoriska färdigheter som skrift med penna kräver. Vidare påtalar han att: 

”De senaste tjugo årens forskning har pekat mot att skrivning är lättare än läsning” (2005:7). 

Skolverket (2007:26) anser också att: ”IKT mediet ger här andra möjligheter än det 

traditionella bok- och papper/pennamediet”. Datorn kan användas som tekniskt hjälpmedel i 

förskolan. Med hjälp av diktafon kan ljud läggas över på datorn och bilder kan därefter 
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kombineras med ljud. Det finns även datorprogram som läser upp den text som skrivs i Word 

och det kan ge barnen en möjlighet till bekräftelse eller hjälp i sitt skrivande. ”Läsandet och 

skrivandet står på så sätt i dialog med och stödjs av en mängd olika sinnesintryck” 

(Skolverket 2007:26). Med andra ord ger datorn nya möjligheter till inlärning än vad som 

tidigare fanns när det endast fanns papper och penna som material för skrivande. 

 

3 Metod 

3.1 Val av metod 
Undersökningen är en kvalitativ studie med intervjuer av förskollärare. I en kvalitativ intervju 

är det meningen att den som intervjuar ska kunna få en uppfattning om andras perspektiv. 

”Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 

möjligt” (Johansson & Svedner 2006:43).  Kvalitativa intervjuer ger en möjlighet att få svar 

som blir specifika utifrån varje respondents enskilda uppfattning (Jfr. Patel & Davidsson 

2003).  

 

3.2 Urval 
Intervjuerna genomfördes med fyra pedagoger som arbetar som förskollärare på två olika 

förskolor, belägna i två olika kommuner. Två av förskollärarna arbetar på förskoleavdelningar 

med barn i åldrarna ett till fem år och de två andra arbetar på åldershomogena avdelningar där 

barnen är fyra år. Tre av förskollärarna har förskollärarutbildning medan den fjärde är 

utbildad lärare för tidiga år med inriktning inom so (yngre åren) . Förskollärarna har arbetat i 

förskoleverksamhet mellan tre år och arton år. Det innebär att respondenterna har olika 

bakgrund och är utbildade vid olika tidpunkter, vilket kan ge en bredd i svaren till 

intervjuerna. 

 

När man väljer intervjupersoner är det lämpligt att ta med personer med olika erfarenhetsbakgrund, 

eftersom det ökar chansen att finna de viktigaste uppfattningarna och varianterna av dem. (Johansson & 

Svedner 2006:51) 

  

Två av förskollärarna arbetar på samma förskola som jag själv, men inte på samma avdelning. 

Detta var ett medvetet val eftersom det kan vara svårt att vara objektiv om man känner 

respondenten väl. Då kan det finnas risk för att svaren som framkommer är givna före 
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intervjun, och att den som intervjuar styr vilka svar den vill ha av respondenten (Johansson & 

Svedner 2006). 

 

I resultatet kommer förskollärarna att benämnas med fingerade namn såsom Alice, Boel, 

Camilla samt Disa. 

 

3.3 Procedur 
Inför intervjuerna arbetade jag fram ett underlag med frågor utifrån syfte och frågeställningar. 

Intervjun börjar med bakgrundsfrågor för att få reda på vilken utbildning respondenterna har 

samt hur länge de har arbetat inom verksamheten. Intervjufrågorna är uppdelade i två 

frågeområden med tillhörande följdfrågor. Beroende av hur intervjupersonen svarar kan 

följdfrågorna bidra till att ge ett så uttömmande svar som möjligt (Johansson & Svedner 

2006:43). 

 

Innan intervjuerna genomfördes fick varje förskollärare ta del av huvudfrågorna för att kunna 

förbereda sig inför intervjutillfället. De fick information om att de kunde avbryta deltagandet 

utan negativa följder och även att deras anonymitet skulle skyddas (Johansson & Svedner 

2005). Rektorerna på de två olika förskolorna informerades per telefon och syftet med 

intervjun presenterades. De fick även veta med vilka medarbetare intervjun skulle 

genomföras.  

 

Under intervjuerna skrev jag anteckningar som stöd och för att veta att svaren uppfattades rätt 

användes ett ”ekande arbetssätt” även kallat ”speglande arbetssätt”. Genom att ”eka” eller 

”spegla” respondentens svar ökar möjligheterna för intervjuaren att sammanfatta det viktiga i 

vad som sagts (Loven & Eriksson 2005, Johansson & Svedner 2006). Intervjusvaren skrevs 

därefter rent på datorn och skickades sedan till respondenterna för att de skulle få möjlighet 

att läsa igenom svaren och godkänna dem. Varje deltagare har på så sätt varit delaktig och 

kunnat påverka eventuella felciteringar av sina svar under intervjuerna. När intervjusvar 

skrivs ner kan de bli tolkade av intervjuaren och innebörden kan förändras. ”Talspråk och 

skriftspråk är inte samma sak. T.ex. försvinner ofta gester, mimik, betoningar, ironier och 

kroppsspråk vid transkriptionen av samtalet till text” (Patel & Davidson 2003:104).  
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Studien handlar om arbetssätt och förhållningssätt, vilket är stora områden och ger många 

möjligheter till att få en bredd i svaren. För att få bredd på ett fåtal frågor till studien valdes 

bakgrundsfrågor i inledningen och endast två huvudfrågor under intervjun. Det fanns några 

följdfrågor som ett stöd om respondenten skulle behöva hjälp att utveckla sina svar (jfr. 

Johansson & Svedner 2006). 

 

I resultatdelen kommer varje förskollärares svar från intervjun att redovisas. 

Frågeställningarna inleds med förskollärarens bakgrund och utgår sedan ifrån de två 

huvudfrågorna om förhållningssätt och arbetssätt . 

 

4 Resultat 
Resultatet av studien grundas på de svar som framkommit i intervjuerna. Varje förskollärares 

svar redovisas utifrån bakgrundsfrågorna som rör deras utbildning och antal år i verksamheten 

samt utifrån de två huvudfrågorna, som belyser pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt 

om läs- och skrivutveckling. De fingerade namnen på intervjudeltagarna benämns som 

förskollärare Alice, Boel, Camilla samt Disa. 

 

4.1 Förskollärare Alice 
 

Bakgrund och verksamhet 

Alice blev färdig med sin utbildning som förskollärare 1991 och har arbetat i förskolan i 18 

år. Idag arbetar hon på en förskoleavdelning där barnen är ett till fem år. Under 

grundutbildningen fick Alice inte någon specifik utbildning i läs- och skrivutveckling och hon 

har inte heller fått någon fortbildning i ämnet. Däremot anser Alice att hon är nyfiken och att 

hon har en vilja att lära sig nytt. Kunskaperna om läs- och skrivutveckling har hon skaffat sig 

genom tips av kollegor och genom att hon läst litteratur om ämnet samt varit intresserad av 

nya rön om språkutveckling.  

 

Vad innebär begreppet läs- och skrivutveckling i det pedagogiska arbetet i förskolan?   

Alice hade innan intervjun funderat ganska mycket på vad läs- och skrivutveckling innebar 

för henne. Det första hon säger är att ”det ska väcka lust hos barnen”, vilket också är hennes 

syfte med läs- och skrivutvecklingsarbetet. Läs- och skrivutveckling ingår i språkutvecklingen 

och det är ett stort område, anser Alice. Hon påtalar att förskollärare inte alltid är medvetna 
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om att de arbetar med läs- och skrivinlärning när de arbetar med barnen. Läs- och 

skrivinlärning handlar inte om att lära sig bokstäver, säger Alice. Däremot menar hon att 

barnen kan lära sig att känna igen ord och att de ser skillnad på långa ord och korta ord. Om 

förskolan ger utmaningar i läs- och skrivutveckling anser Alice att det betyder mycket för 

barnen och de får lättare att knäcka koden. Hon anser också att begreppen läs- och 

skrivutveckling hänger samman och att de är beroende av varandra. 

 

Hur arbetar du med läs- och skrivutveckling för att stimulera språkutvecklingen? 

Alice menar att ”om man är trygg i det man gör, gör man ett bra jobb”. Några arbetssätt hon 

använt sig av är storbok, en metod som kommer från Nya Zeeland, och ett annat är namnkort 

som skrivs med versaler. Alice berättar att när hon arbetar med storböcker tittar barnen på 

bilderna och de kan berätta vad de ser. Sedan läser de tillsammans och barnen blir medvetna 

om läsriktiningen eftersom Alice synliggör för barnen att hon läser från vänster till höger. I 

samlingarna använder sig Alice av språkpåsar för att inspirera barnen. Påsarna innehåller 

olika föremål som förstärker exempelvis en saga eller sång. Barnen får då både ordet verbalt 

och med en förstärkning på det som sägs via ett synintryck på föremålet.  

 

När Alice skriver till barnen använder hon versaler. Under sommaren hade en av Alice 

kollegor skrivit barnens namn till deras platser med gemener. Först reagerade Alice eftersom 

de inte hade skrivit med gemener tidigare, men hon lät det vara och det fungerade bra för 

barnen med gemener. Denna förändring från versaler till gemener satte igång tankar hos 

henne själv om vad vi skriver och hur vi skriver. 

 

Alice hade gärna utökat materialet för läs- och skrivutveckling genom att barnen hade fått 

personliga ordburkar. Eftersom de inte har arbetat medvetet med läs- och skrivutveckling har 

de inte heller haft en diskussion i arbetslaget om hur materialet skulle utvecklas. På frågan om 

de har dator på Alice förskola svarar hon att datorn inte används i verksamheten för läs- och 

skrivutveckling. Vidare menar Alice att ”intervjun har satt igång tankar och det är många 

saker jag kommer att fundera mer på och prova nu efter intervjun”. 
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4.2 Förskollärare Boel 
 

Bakgrund och verksamhet 

Boel är först utbildad till barnskötare och har sedan läst vidare till förskollärare. Utbildningen 

blev hon färdig med 2001. Hon har därefter arbetat i åtta år på förskola. Nu arbetar hon på en 

åldershomogen avdelning där alla barn är födda 2005. Under utbildningen har Boel arbetat 

utifrån Ragnhild Söderberghs bok, Barnets tidiga språkutveckling (1979), som bland annat tar 

upp hur ett av hennes barn började läsa tidigt. Boel har hela tiden velat lära sig mer om 

språkutveckling och hon har själv skaffat sig nya kunskaper och erfarenheter. Språkutveckling 

och munmotorik har intresserat Boel. Det är bland annat genom litteratur, föreläsningar, i 

diskussioner med kollegor och genom inspiration från talpedagoger som hon inhämtat sina 

erfarenheter. 

 

Vad innebär begreppet läs- och skrivutveckling i det pedagogiska arbetet i förskolan?   

Boel menar att det är viktigt att arbeta med läs- och skrivutveckling i förskolan och att dessa 

aktiviteter förekommer både planerat och spontant i vardagen. Hon menar att lärandet ska ske 

i leken och det ska vara lustfyllt för barnen: ”det ska absolut inte vänta till skolan”. Trots att 

Boel menar att läs- och skrivutvecklingen inte ska vänta tills skolstart anser hon att hon aldrig 

själv skulle börja med en tvååring. Trots det anser hon att en tvååring kan vara mottaglig. 

”Det sitter i kulturen att vi börjar ungefär vid fyra års ålder” menar Boel. Hon har inte tänkt 

tidigare på varför det är så och varför hon inte börjar tidigare med läs- och skrivutveckling. 

Boel fortsätter:  

 

Största syftet är att det ska bli ett positivt möte i förskolan. På sikt leder det till att det underlättar den  

fortsatta utvecklingen. Vi arbetar mot strävansmål och det är ej några mål som ska uppnås i förskolan. 

 

Boel har arbetat med språkutvecklingen och lärt mer om den men när det gäller läs- och 

skrivutvecklingen är det inte lika klart för henne hur hon ska arbeta och det känns osäkert för 

henne. 

  

Hur arbetar du med läs- och skrivutveckling för att stimulera språkutvecklingen? 

Boel använder barnens namn i arbetet med läs- och skrivutveckling. Hon både skriver namnen 

och synliggör dem för barnen och använder dem i samlingen. Barnens namn kan ljudas och 

namnlappar läggs på tallrikarna vid dukningen. I arbetet med barnens namn märker Boel att 
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barnen ökar sin förståelse och att de kan känna igen både sitt eget och kompisarnas namn. 

Barnen uppmuntras också att själva skriva sina namn. 

 

Boel anser även att ordlådor som innehåller ordbilder skulle vara utvecklande att arbeta med 

och vill gärna börja med det i sin barngrupp. ”Barnen måste våga tro på sig själv. Att texten 

inte är läsbar för oss vuxna spelar ingen roll, klotter och lekskrivande är viktigt och bara 

barnet vet vad där står” anser Boel. När Boel skriver till barnen har hon lärt sig att orden ska 

skrivas med gemener för att barnet lättare ska kunna se ordets specifika form. Exempelvis blir 

det skillnad om man skriver häst eller HÄST. Däremot skriver oftast barnen med versaler för 

att det är lättare för dem. 

 

Dessutom läser Boel sagor och arbetar med munmotorik med vars hjälp ljuden kan 

synliggöras. I övningar med munmotorik aktiveras muskulaturen i munnen medvetet, vilket 

annars även sker naturligt när barnen använder sig av mun, tunga, gom och kinder. Hon har 

dessutom gjort sagor tillsammans med barnen. När sagan skapas ser barnen att ordet blir 

nerskrivet. Då sagan blir färdig kan andra barn och vuxna läsa de nerskrivna orden och barnen 

ser sambandet och möjligheten att kommunicera med andra genom skriven text. Boel säger att 

hon inte använder sig av något specifikt arbetssätt utan hon arbetar med delar från olika 

metoder inom språk. Språkpåsar med föremål kombinerat med ordbilder och enbart ordbilder, 

menar Boel är bra arbetssätt för att stimulera läs- och skrivutvecklingen.  

 

4.3 Förskollärare Camilla 
 
Bakgrund och verksamhet 

Camilla är utbildad förskollärare och tog examen 1983. Efter utbildningen arbetade hon inom 

hemtjänst och som fritidsledare innan hon återgick till förskolan för 17 år sedan. Idag arbetar 

Camilla på en avdelning med barn i åldern ett till fem år. Under utbildningen har hon inte fått 

någon specifik utbildning inom läs- och skrivutveckling och inte någon fortbildning inom 

detta område heller. Hon har fått fortbildning i TRAS ”Tidig Registrering Av 

Språkutveckling”, som är ett observationsmaterial som används i förskolan för att kunna 

bedöma och följa barnets språkliga utveckling (Frost 2009:220). 
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Vad innebär begreppet läs- och skrivutveckling i det pedagogiska arbetet i förskolan?   

Camilla anser att läsriktningen, det vill säga att läsa från vänster till höger, är viktig. Det är 

viktigt att barnen förstår detta och hon arbetar med att läsa och göra läggspel där riktningen 

vänster till höger synliggörs. Dessa spel påbörjas från vänster och sedan läggs figurer med 

olika färg och form i turordning mot höger. 

 

Jag är rädd för att göra fel när vi arbetar med läs och skriv. När barnen kommer till skolan reagerar 

lärarna om det är så att vi har lärt barnen fel (Camilla)  

 

Camilla anser att skriva ska barnen göra när det kommer av sig själv och det ska vara roligt 

och på barnens villkor. ”Det kommer tids nog med läs och skriv. Vi kontrollerar inte om 

barnen kan läsa och skriva, barnen ska ej lära här på förskolan” menar Camilla. Penngreppet 

är Camilla noga med ”Det är vår skyldighet att se att barnen har rätt penngrepp”. Camilla 

nämner också att barnen inte använder datorn för att ska skriva.  

 

Hon anser att läs- och skrivutveckling hänger ihop, ”Man läser och berättar historier”. Barnen 

hos henne lekskriver och de yngsta barnen som är två till två och ett halvt år blir inspirerade 

av de äldre barnen. Camilla har uppmärksammat att yngre barn självmant kan intressera sig 

för läsning.  Ett barn på hennes avdelning har ett äldre syskon hemma och denna fyraåring har 

genom att lyssna på syskonet börjat intressera sig för läsning. Föräldrarnas roll är viktig, 

enligt Camilla, och de kan bidra genom att skapa ett läsintresse. 

 

Hur arbetar du med läs- och skrivutveckling för att stimulera språkutvecklingen? 

Camilla använder sig av delar ur Bornholmsmodellen och även andra material där hon 

upplever att det finns inspiration när hon arbetar med språkutvecklingen. Genom att använda 

trästavar med barnens namn får de också lära sig känna igen sina namn. På avdelningen har 

Camilla också arbetat med storbok. Barnen tittar på bilderna och de kan berätta vad de ser. 

Sedan läser de tillsammans och barnen blir medvetna om läsriktiningen eftersom hon 

synliggör för barnen att hon läser från vänster till höger. 

 

När det gäller läs- och skrivutvecklingen säger Camilla: ”Barnen är för små för 

skrivutveckling, skrivutvecklingen kommer sedan, förskolan har tagit över från lärarna i 

skolan, lärarna tycker inte att det är vårt jobb”. Med ”att barnen är för små” menar Camilla att 
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de har en för låg ålder och inte är mogna för läs- och skrivutveckling. På avdelningen har det 

tidigare funnits ordbilder uppsatta. När de sattes upp var inte barnen delaktiga i processen.  

 

Att våga prata, framförallt i grupp, menar Camilla är av stor betydelse för barnen. Själv är hon 

noga med att använda sig av många ord för samma sak. ”Det ger barnen bra ordförråd”, 

menar hon. 

 

Tillsammans med barnen har Camilla gjort en saga om Guldlock. De har läst och utgått från 

sagan om Guldlock. Boken har de läst tillsammans och pratat om handlingen. Därefter har 

barnen illustrerat scenerna till sagan och detta har fotograferats. Vidare har de skrivit ut 

fotografier som underlag till handlingen och därefter har de skrivit in sin text under bilderna. 

Barnen har sedan kunnat läsa sagan själva.  

 

Camilla ser att barnen själva visar intresse och läser.  Att läsa för barnen och även att berätta, 

menar hon, är mycket viktigt för barnen. ”Grundtryggheten är viktig, måste vara trygg i dig 

själv för att våga prata i grupp och våga räcka upp handen. Läsa och skriva känns inte fullt så 

viktigt. Det är viktigt att ha roligt” (a.a.). Nu efter sommaren har sex till sju barn i 

femårsgruppen börjat intressera sig för att lära sig bokstäver.  

 

4.4 Förskollärare Disa 
 

Bakgrund och verksamhet 

Disa har en utbildning som lärare med inriktning mot de yngre skolåren och SO som 

specialämne. Hon arbetar på en åldershomogen avdelning där alla barn är födda 2005. Sedan 

utbildningen har Disa endast arbetat på förskolor. Under de år hon har arbetat har hon inte fått 

någon fortbildning inom läs- och skrivutveckling. 

 

Vad innebär begreppet läs- och skrivutveckling i det pedagogiska arbetet i förskolan?   

 

Jag känner att det är av stor betydelse att vi jobbar aktivt med läs och skrivutveckling i förskolan. Vi 

hjälper barnen att lägga grunden för deras vidare utveckling inom det området. Det viktiga i förskolan 

anser jag vara att ta vara på barnens egen nyfikenhet av bokstäver, att skriva sitt namn och så vidare. Jag 

tror att vi kan locka fram barnens intresse inom området genom att visa/berätta om allt spännande som 

medlemmarna i läs- och skrivkunnigas förening får vara med om. (Disa) 
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På avdelningen där Disa arbetar finns alfabetet uppsatt på väggen och barnen lär sig känna 

igen vilken bokstav deras namn börjar på. När förskolan arbetar med läs- och skrivinlärning 

har det olika betydelse för barnen. Disa nämner att de inte har arbetat med ordbilder, men 

säger att ”När barnen visar intresse tänker vi ta upp det”. 

 

Eftersom Disa har en lärarutbildning för de yngre åren har hon en grundutbildning inom läs- 

och skrivutveckling inom skolan, men hon anser att det är svårt att omsätta den kunskapen till 

förskolan. 

 

Disa anser att begreppen läs- och skrivutveckling hänger ihop och hänvisar till Arne Trageton 

och hans teorier att skriva sig till läsning. Trageton använder datorn i arbetet med läs- och 

skrivinlärning.  Syftet och målet för Disa med läs- och skrivutveckling är att barnen ska tycka 

att det är spännande. ”Deras intressen gör att vi utforskar det” menar Disa. ”Bokstäver, 

låtsasskriva, lära bokstäver i sitt namn, känner igen på skyltar med mera är förstadiet till att 

läsa” och pedagogerna ska fånga barnens intresse att utforska inom läs- och skrivutvecklingen 

menar Disa liksom att ”tecken och handalfabetet ger stöd i läs och skriv”.  

 

Hur arbetar du med läs- och skrivutveckling för att stimulera språkutvecklingen? 

Disa arbetar med bland annat rim, ramsor och sagoläsning och anser att detta lägger den 

språkliga grunden. Just att använda sig av mycket rim, ramsor och sagor anser hon är ett bra 

arbetssätt, likaså att använda sig av ordbilder. Ordbilder har hon använt lite sporadiskt, men 

det har inte funnits något nämnvärt intresse hos barngruppen.  

 

Det finns ett flertal arbetssätt som Disa har funderat på, men inte använt och det är bland 

annat att skriva en saga tillsammans med barnen, klippa bokstäver i tidningar och göra ord 

och måla bokstäver. Hon anser att det är viktigt att använda sig av olika uttryckssätt, såsom 

bild, musik och rörelse, för att stimulera språket. Vidare anser Disa att tiden styr alldeles för 

mycket och den räcker inte alltid till. Barnen använder förskolans dator och skriver på den. 

Tyvärr har inte förskollärarna på avdelningen utmanat barnen vidare när de började använda 

datorn.  Det finns inte heller några spel på datorn som utmanar barnens läs- och 

skrivutveckling.  

 

Det finns barn på avdelningen som kan läsa. En dag berättade ett av barnen att hon visste vad 

det stod för namn på en annan avdelnings födelsedagskrona. Disa blev medveten om att det 
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finns barn som känner igen namn, men förskollärarna på avdelningen har inte utmanat dessa 

barn vidare.  

 

Vidare menar Disa också att de har material men vet inte alltid hur de ska använda det och då 

låser det sig. Det är svårt att komma vidare i arbetet och utveckla det.  

 

Jag är kluven med det jag har från utbildningen och kunna omvandla det till förskolan. Skoltraditionen 

gör att läs och skriv inte blir konkret i förskolan. Det finns hämningar, läs och skriv görs i skolan. (Disa) 

 

Läsning och ordbilder till barnens ordlådor, vilka barnen sedan kan skriva av, är material som 

Disa har. För att stimulera skriftspråket menar hon att ”jag har inte så mycket erfarenhet av 

förskolans läs och skriv. Jag vet att ordlappar, läsning, sjunga, använda språket mycket och 

även att använda tecken (TAKK2) är bra arbetssätt för att stimulera skriftspråksutvecklingen”. 

 

4.5 Analys av intervjusvar 
Genomgående i intervjusvaren fanns en osäkerhet om vad som var rätt och fel i läs- och 

skrivutveckling i förskolan. Förskollärarna ansåg att det var något som skolan ansvarat för 

tidigare och de vet inte riktigt hur de ska göra. Ibland upplever förskollärarna att det kan bli 

fel för barnen om de börjar med läs- och skrivutveckling för tidigt. Skoltradition och kultur 

var också begrepp som nämndes i denna diskussion, vilket påverkar förskollärarnas tankar om 

ämnet. En av förskollärarna arbetade inte med läs- och skrivutveckling därför att hon ansåg att 

förskolan kan göra fel i detta arbete. Hon hade även en uppfattning att lärarna på senare 

stadier reagerade om förskolan lärde barnen fel. Alla fyra förskollärarna såg att det fanns ett 

intresse hos barnen och att barnen hade en vilja att använda skriften, men det fanns en 

osäkerhet och okunskap om hur förskollärarna skulle stimulera barnens språkutveckling. I en 

intervju berättade förskolläraren att ett antal barn under sommaren hade börjat utforska 

skriftspråket ytterligare. Denna förskollärare visste inte hur hon skulle kunna arbeta vidare för 

att utmana dessa barn. 

                                                 
2 TAKK är förkortning av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Det används som ett 

hjälpmedel och stöd att förstärka det talade språket. Vissa ord förstärks genom att den som talar även gör tecken 

med händerna. 
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Alla fyra förskollärarna anser att begreppen läs- och skrivinlärning hänger ihop. Barnen 

ljudar, skriver och lekskriver, berättar historier, läser och skriver på datorn. De anser att 

läsning är beroende av skrivning och omvänt.  

 

Även läsriktningen, menade förskollärarna, var något de arbetade med. Detta skedde naturligt 

när de läste böcker eller vid användning av spel där riktningen vänster till höger tydliggjordes. 

Två förskollärare hade använt sig av en metod från Nya Zeeland som kallas storbok. I arbetet 

med denna metod har de pratat om bilderna med barnen, sedan har de läst texten tillsammans 

och barnen har då sett orden under tiden de läser. Barnen gör sina egna berättelser till dessa 

böcker också. 

 

Datorn användes i den ena förskollärarens barngrupp för att skriva, medan två förskollärare 

aldrig använde datorn för att låta barnen skriva. Den fjärde förskolläraren nämnde aldrig 

datorn som ett arbetsredskap i läs- och skrivutvecklingen. 

 

Intresset att arbeta med läs- och skrivutveckling fanns hos tre av förskollärarna, men de kände 

osäkerhet och visste inte var de skulle börja. De ansåg att visst arbete inom ämnet gör de 

redan, men de hade inte reflekterat över att det kan ses som läs- och skrivutveckling. I 

samtalet under intervjuerna kom det fram fler och nya tankar hos förskollärarna. De kommer 

troligtvis att våga prova fler metoder för att främja läs- och skrivutvecklingen efter att 

intervjun gjordes.  

 

Förskollärarnas syfte och mål i det pedagogiska arbetet med läs- och skrivutveckling var att 

det ska vara positiva spännande möten, dessa möten ska ske med lust och intresse att vilja 

utforska tillsammans. De använder olika ord i sin beskrivning, men innebörden upplevde jag 

som likartad hos tre av förskollärarna. Den fjärde förskolläraren ansåg att läsa och skriva 

kommer av sig själv och att det ska vara på barnens villkor. Att det ska vara på barnens villkor 

genomsyrar alla intervjuerna, men den fjärde förskolläraren sade samtidigt att det kommer 

tids nog. Av hennes svar att döma under hela intervjun var hon inte positiv till läs- och 

skrivutveckling i förskolan.  

 

Av de fyra förskollärarna var det inte någon som arbetade enbart efter en specifik metod. De 

nämnde att de inspirerats av flera metoder eller delar av olika metoder. Två av förskollärarna 

arbetade med storbok från Nya Zeeland, en av dessa två använde delvis arbetssätt från 
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Bornholmsmodellen och en förskollärare ansåg att hon plockade passande områden från olika 

arbetssätt.  

 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Resultatet i undersökningen är de fyra intervjuade förskollärararnas tankar och syn på läs- och 

skrivutveckling. Eftersom de fyra intervjuade förskollärarna endast är ett fåtal och 

representerar endast två förskolor är inte studien generaliserbar. Om studien hade omfattat fler 

förskollärare och dessa hade representerat fler förskolor hade generaliserbarheten ökat. 

Undersökningens validitet hade ökat om fler metoder hade använts (Johansson & Svedner 

2006).  Om jag använt mig av kvalitativa intervjuer i kombination med kvalitativa 

observationer hade det ökat generaliserbarheten (Johansson & Svedner 2006). 

 
I bearbetningen har det underlättat att alla intervjuer varit nedskrivna och godkända av 

respondenterna. Under intervjuerna var förhållningssättet att eka eller spegla förskollärarnas 

svar för att bekräfta dem i sina svar och även som bekräftelse på att de blivit rätt uppfattade 

(Loven & Eriksson 2005, Johansson & Svedner 2006). Med denna metod under intervjun 

belystes många tankar från varje förskollärare och samtalet var lugnt och avslappnat.  För att 

kunna ställa följdfrågor visade jag intresse, öppenhet och nyfikenhet för deras svar under hela 

intervjun.  

 

Två intervjuer gjordes på min egen förskola och eftersom jag kände dessa två förskollärare 

var det extra viktigt att jag förhöll mig objektiv under intervjun. När det är kända personer 

finns det en risk att man inte lyssnar in var och ens åsikter och tankar då man på förhand tror 

sig veta vad de tycker och tänker (Johansson & Svedner 2006). ”Det är alltför lätt att väcka en 

försvarsattityd hos intervjupersonen om han upplever att vi dömer eller kritiserar honom” 

(Patel & Davidsson 2003:71). 

 

5.2 Resultatdiskussion 
I litteraturen finns det många olika metoder för läs- och skrivutveckling som har skiftat i 

användningsgrad genom åren. Lundberg menar att: ”Skolans viktigaste uppgift är att se till att 

alla barn lär sig läsa. Idag är den uppgiften mer angelägen än någonsin, eftersom skriftspråket 

får allt större betydelse i arbetslivet och samhällslivet” (Lundberg 2006:4). I litteraturen som 
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är äldre är de olika metoderna främst kopplade till undervisningen i skolan. I den nyare 

litteraturen lyfts förskolan fram och även betydelsen av att starta tidigt med ett lärande i 

förskolan (Skolverket 2007). Här nämns också att lärandet i förskolan skall ske i lekfulla 

former och efter barnens intresse. ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett 

medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 

verksamheten i förskolan” (Skolverket 2006). I förslaget till revidering av läroplanen för 

förskolan lyfts leken fram som en viktig del: ”Leken är en förutsättning för barnets 

utveckling” (Skolverket 2009).  

 

Nyare forskning och litteratur (Lindö 2009, Skolverket 2007, Fridolfsson 2008) lyfter som 

sagt fram förskolans betydelse, men på förskolorna har det inte satsats på fortbildning i läs- 

och skrivutveckling. Förskollärarna i intervjuerna anser att de inte heller fått speciellt mycket 

utbildning inom ämnet under sin lärarutbildning. En av förskollärarna är tveksam till läs- och 

skrivutveckling i förskolan och menar att det är skolans uppgift. De tre övriga  visade en 

nyfikenhet för barns läs- och skrivutveckling och de hade själva sökt information och tips för 

att lära sig mer. Trots detta påvisar inte intervjuerna att de praktiserar läs- och skrivutveckling 

medvetet i verksamheten. Det finns en vilja, men de uttrycker att det är svårt att omsätta sina 

kunskaper och det kan vara svårt att veta vilket material de ska använda och hur det ska 

användas. För att komma vidare, behöver förskollärarna få möjlighet till möten med kollegor 

med intresse för läs- och skrivutveckling. I dessa möten sker samspel och utveckling och det 

är i mötet vi lär oss och kommer vidare i vår utveckling. Det är lättare att vara flera som 

driver en process än att vara ensam. Ute på förskolorna finns det, en stor kompetens vad gäller 

läs- och skrivutveckling. Genom samlärande skapas också en mer stabil grund att stå på och 

en större säkerhet i arbetet, vilket genererar en större drivkraft för att genomföra projekt med 

läs- och skrivutveckling.  

 

Det framkommer även skillnader mellan förskollärarna vad gäller att beskriva sina 

förhållningssätt och sina olika sätt att arbeta med läs- och skrivutveckling. Skillnaderna består 

främst i sättet att se på betydelsen av den egna yrkesrollen för barns läs- och skrivutveckling 

och synen på lärandet. Om det behövs specifika undervisningssituationer eller om barnen lär 

sig bäst i sammanhang där de kan relatera sina erfarenheter till det som de upplevt. 

Skillnaderna hänger samman med vilken syn förskollärarna har på skolan och skoltraditionen. 

Som tidigare nämnts är antalet förskollärare för få för att kunna göra några generella 

bedömningar av resultatet utan det får tolkas utifrån dessa fyra förskollärares tankar.  
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Det handlar om att våga utmana sig själv och prova på nya utmaningar för att därigenom ge 

barnen vidare utmaning. Det är inte förskolläraren som har det rätta svaret utan vi lär av 

varandra, både barn och vuxna i ett samspel. Förhållningssätt och arbetssätt ligger, väldigt 

nära varandra och i förskolans pedagogik är det vanligt att hantera dem parallellt. Om vi 

arbetar med fokus på barnen och en barnsyn där vi ser det kompetenta barnet skapar det ett 

arbetssätt och förhållningssätt som överensstämmer. Om man som förskollärare vågar utmana 

sig själv och utgå ifrån barnens nyfikenhet behövs det färre färdiga metoder för att bedriva 

lärande verksamhet. Då blir det istället förhållningssättet till barnen och till lärandet som 

bildar ett arbetssätt. Detta sker spontant när förskollärarna arbetar medvetet med fokus på läs- 

och skrivutveckling i alla vardagliga situationer och ser lärandet där. 

 

Under intervjuerna var det betydligt enklare för förskollärarna att prata om språkutveckling 

allmänt än att prata om läs- och skrivutveckling. Detta upplever jag som en osäkerhet hos 

förskollärarna om hur arbetet med läs- och skrivutveckling ska bedrivas. Några av 

förskollärarna nämnde att det traditionellt sett är i skolan som barnen ska lära sig läsa och 

skriva. Det påvisades i intervjuerna att det inte finns en öppenhet för samarbete mellan 

förskola och skola vad gäller skriftspråk. Förskollärarna på förskolan känner en rädsla att göra 

fel i inlärningen och låter då hellre bli att använda sig av skriftspråket i förskolan.  Dessa 

tankar är kanske inte så ovanliga då de stämmer väl överens med det som Fast konstaterar, 

nämligen att ”det finns en utbredd uppfattning att lärandet sker i skolan och att lärande 

förutsätter undervisning” (2008:36).  

 

Frågan är varför det finns en så stor klyfta mellan förskollärare och lärare i de lägre åldrarna? 

Varför kan inte båda yrkeskategorierna samarbeta för att skapa bra förutsättningar för barnen i 

förskolan och blivande elever i skolan?  Idag framhålls det ofta att förskola och skola ska 

arbeta för att se barnen i ett 1-20-årsperspektiv. Skoltraditionen har förändrats från att det är 

läraren som har det rätta svaret till att elever och lärare tillsammans arbetar för att hitta olika 

lösningar. Det är i upplevelserna och framförallt när de sker tillsammans med andra som vi lär 

oss. Detta leder till att det skapas nya utmaningar och en utveckling sker. Trots att det utbildas 

nya förskollärare förekommer föreställningarna att det är i skolan man lär sig läsa och skriva 

vilket kan hänga samman med att det är läraren som har utbildning i läs- och skrivutveckling 

och därför ska undervisa i detta. Möjligtvis kan det också bero på den egna oron hos 

förskollärarna att stöta sig med lärarna i skolan och att man därför inte vågar utmana duktiga 

barn. 
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Alla fyra förskollärarna ansåg att begreppen läs- och skrivutveckling hängde ihop. Om vi ser 

till Libergs tolkning anser även hon att begreppen hänger samman: ”Barn lär sig läsa genom 

att skriva och skriva genom att läsa” (Liberg 2006). 

 

Tre av förskollärarna började utveckla sina egna tankar och funderingar under intervjuerna 

och de kom också med olika förslag på vad de skulle kunna arbeta med för att stimulera barns 

läs- och skrivutveckling. Efter intervjuerna har jag delgivits information om att två av 

förskollärarna har börjat använda sig av ordbilder och ordburkar till varje barn. Dessa två 

förskollärare har även provat att låta barnen skriva mer. Detta kan eventuellt vara ett resultat 

av att intervjuerna har satt igång en tankeprocess hos förskollärarna. Detta överensstämmer i 

så fall med mina tankar om att man behöver någon kollega att samtala med för att komma 

vidare i sin yrkesroll. Kanske har det funnits ett intresse hos barnen tidigare men det har inte 

funnits förskollärare som tagit sig an intresset. Eller är det så att när förskollärarna själva blir 

nyfikna och entusiastiska inför läs- och skrivutveckling, stimuleras barnen i sin 

språkutveckling? Dessa tankar kan kopplas till Nordin-Hultman (2004) om hur vi vill se det 

enskilda barnet. Om vi möter barnet utifrån dess styrkor och möjligheter kommer vi att få en 

annorlunda utveckling än när vi möter barnet utifrån dess svagheter och hinder.  

 

Redan på 1800-talet började Cadmus introducera ordbilder och sedan har Söderberg (1979) 

gjort detsamma på 1970-talet. Detta har skett med goda resultat, men trots det har 

förskollärarna inte anammat det mer i den svenska förskolan. En anledning till att arbetet med 

ordbilder inte förekommer i förskolan, anser jag, beror på traditionen eller kulturen att 

undervisning ska ske i skolan. Förskollärarnas svar kan också styrka denna teori. För att 

komma vidare och se förutsättningarna för barnet måste vi skaffa oss ett kompetent 

förhållningssätt till barns lärande och se deras inneboende kompetens och inte enbart titta på 

åldern. Vissa gånger finns det intresse hos barnen, men förskollärare på förskolan anammar 

inte detta intresse när det är aktuellt för barnen. När barnen sedan kommer till skolan blir 

lärandet ett tvång och då ska de lära något de inte är intresserade av för tillfället.  

 

5.3 Fortsatt forskning 
Läs- och skrivutvecklingen är ett stort område med många olika möjligheter till vidare 

forskning. Barnen på förskolan kan börja läsa och skriva med hjälp av TAKK, så ett möjligt 

område för vidare forskning är hur TAKK kan vara ett stöd i läs- och skrivutvecklingen.   
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Bilaga 1 

 
A. Bakgrundsfrågor 
 
1. I vilken verksamhet arbetar du? 
 
2. Vilken utbildning har du? 
 
3. Hur länge har du arbetat?  
 
4. Vilken utbildning och/eller fortbildning har du fått inom ”läs- och skrivutveckling”?  
 
 
 
B. Läs- och skrivutveckling, förhållningssätt 
 
5. Utifrån dina tankar och erfarenheter, vad innebär begreppet ”läs- och skrivutveckling” för 
dig i ditt pedagogiska arbete? Förklara och ge exempel.  
 

a. Hur ser du på betydelsen av att arbeta med läs- och skrivutveckling i förskolan?  
 

b. Vilket är ditt syfte och dina mål i det pedagogiska arbetet med läs- och 
skrivutveckling? Förklara och ge exempel. 

 
c. Anser du att begreppet ”läs- och skrivutveckling” hänger ihop som ett begrepp eller 

ser du dem som åtskilda? Förklara och ge exempel.  
  

 
 
 
C. Läs- och skrivutveckling, arbetssätt 
 
6.  Berätta hur du arbetar med ”läs- och skrivutveckling” för att stimulera språkutveckling.  
Förklara och ge exempel. 
 

a. Ge exempel på arbetssätt du använder för att stimulera läs- och skrivutveckling?  
Förklara och ge exempel. 

 
b. Använder du något speciellt material i arbetet med läs- och skrivutveckling? Om ja, 

förklara och ge exempel.   
 

c. Hur stimulerar du barnens läsutveckling? Förklara och ge exempel.  
 

d. Hur stimulerar du barnens skriftspråkliga utveckling? Förklara och ge exempel. 
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