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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om hur pedagoger arbetar med litteracitet, 

främst läs- och skrivinlärning i förskolan. Likaså hur dessa pedagoger ser på sin yrkesroll och 

sitt arbetssätt i förhållande till de riktlinjer och mål läroplanen anger. Följande 

forskningsfrågor har använts: Hur arbetar pedagogerna med läs- och skrivinlärning med hjälp 

av olika metoder idag i deras verksamhet? Hur uppfattar, reflekterar och diskuterar 

pedagogerna sin yrkesroll i förhållande till de mål och riktlinjer läroplanen anger för läs- och 

skrivinlärning? Hur upplever pedagogerna att barnens intresse för läs- och skrivinlärning ser 

ut i deras verksamhet? Den metod som används i studien är kvalitativa intervjuer, där fyra 

förskollärare och fyra barnskötare deltar från fyra olika förskolor. Resultatet visar på att flera 

metoder och hjälpmedel används i pedagogernas verksamheter men även vilken betydelse 

leken har för inlärning. Pedagogerna i studien menar att det är bra med tydligare riktlinjer för 

förskollärare i förskolans läroplan på grund av deras olika utbildningar. Intresset hos barn för 

läs- och skrivinlärning är blandat men flera pedagoger anser att de erbjuder fler redskap till 

inlärningen jämfört med tidigare. 

Nyckelord: Läs- och skrivinlärning, barns intresse, sociokulturell teori, förskollärare, 

barnskötare 
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1. Inledning  
Litteracitet! Vad är det? Vilka tankar väcks hos dig? 

Litteracitet kommer från det engelska ordet literacy och handlar om den läs- och skrivförmåga 

vilket används i det samhälle vi idag lever i. Länge handlade det enbart om läs- och 

skrivkunnighet, men sedan har språkets muntliga delar inkluderats i detta begrepp. Idag ingår 

även multimodala texter, det vill säga texter som blandar bilder och tryckt text som en del i 

detta begrepp (Fast, 2008). Winch, Ross Johnston, March, Ljungdahl och Holliday (2010) 

definition av litteracitet innebär att ha en förmåga för att läsa och nyttja skriftlig information 

samt att skriva på ett användbart sätt. Winch et al. (2010) menar vidare att ovan nämnda 

behövs för att öka förståelsen och kunskapen, den personliga utvecklingen samt för att kunna 

vara verksam i vårt samhälle. Vidare menar författaren att igenkännandet av siffror, samt en 

grundläggande matematisk vetenskap och de symboler som finns i texter även ingår i 

litteracitet. Council of Atlantic Ministers of Education and Training (2009) förklarar 

begreppet litteracitet på följande sätt: 

Literacy is not a static skill set, and societal changes continue to impact the level of literacy 

skills required by individuals. Literacy skills are developed throughout a lifetime, a continuum 

of learning that we all participate in, from early childhood, through public education to 

adulthood. Development of these skills should be seen as a natural function of lifelong 

learning (Council of Atlantic Ministers of Education and Training, 2009, s.1). 

Winch et al. (2010) påpekar likaså att litteracitet innebär utformandet och tolkandet av texter. 

Precis som Fast (2008) inkluderar även Winch et al.(2010) texter, vilka kan vara muntliga 

eller skriftliga och grafiska delar till exempel bilder, kartor eller tabeller och att dessa kan 

vara pappersbaserade eller elektroniska.  

Läs- och skrivinlärning är ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat. Under 

förskollärarutbildningen har vi insett betydelsen av vad läs- och skrivinlärning men 

framförallt vad litteracitet innebär för barn, vilket har gjort att vi velat fördjupa oss i detta 

ämne. Att tidigt skapa ett intresse kring läs- och skrivinlärning som ingår i begreppet 

litteracitet är betydelsefullt och något vi alla har med oss och användning för hela livet. Vår 

tolkning av läroplanen för förskolan 98/10 är att begreppet litteracitet finns mellan raderna i 

texten men nämns inte konkret. Enligt vår uppfattning är begreppen läs- och skrivinlärning 

och litteracitet sammankopplade, men inte synonym för varandra. Dock har begreppet läs- 

och skrivinlärning idag starkt fäste i förskolan, medan litteracitet är ett nytt begrepp för 

många. 

Pedagogerna har Lpfö98/10 att arbeta utifrån och där den bland annat säger: ”Språk och 

lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra, och ta tillvara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Skolverket, 2010, s.7).  
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om hur olika pedagoger arbetar med 

litteracitet, främst läs- och skrivinlärning i förskolan. Likaså hur dessa pedagoger ser på sin 

yrkesroll och sitt arbetssätt i förhållande till de riktlinjer och mål läroplanen anger. 

Forskningsfrågor: 

 Hur arbetar pedagogerna med läs- och skrivinlärning med hjälp av olika metoder idag 

i deras verksamhet? 

 Hur uppfattar, reflekterar och diskuterar pedagogerna sin yrkesroll i förhållande till de 

mål och riktlinjer läroplanen anger för läs- och skrivinlärning? 

 Hur upplever pedagogerna att barnens intresse för läs- och skrivinlärning ser ut i deras 

verksamhet? 

 

2.1 Centrala begrepp 
Här beskrivs kort de begrepp vi anser är relevanta för vår studie.  

Pedagoger – När detta begrepp används syftar vi på både förskollärare och barnskötare som 

arbetar i förskolan. 

Lpfö98/10 – Här syftar vi till Läroplanen för förskolan 1998 reviderad 2010, i texten förkortas 

den till Lpfö98/10. Detta är ett av styrdokumenten förskolan följer. 

Läs- och skrivinlärning – Här syftar vi till grunderna för ett lärande inom läs- och 

skrivinlärning.  

Litteracitet – I detta begrepp innefattas de delar för människors läs- och skrivförmåga. Där 

både bilder, skriven text, talat språk samt att lyssna är några delar som ingår.  
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3. Litteraturgenomgång  
Här presenteras tidigare forskning inom litteracitet och pedagogernas uppdrag och riktlinjer i 

läroplanen anger. Därefter följer en litteraturgenomgång om läs- och skrivinlärning hos barn 

samt kortfattat kring den grammatik som gäller viktiga beståndsdelar i språket. Avslutningsvis 

beskrivs den sociokulturella utvecklingsteorin som kommer att ligga till grund för analys av 

studien. 

3.1. Tidigare forskning inom ämnet 
Björklund (2008) skriver i sin avhandling om barns tidiga kommunikation. Där menar 

författaren att när barnet föds uppfattar de flera sidor av språket, men att det första som lärs in 

är språkets ljudsystem. Björklund (2008) refererar till professor Smith i sin avhandling, som 

har en bakgrund där hon bland annat arbetat med barndomsfrågor i Nya Zeeland, där Smith 

påpekar vikten av att möta barnets språkliga uttrycksätt i ett meningsfullt sammanhang för 

barnet. Björklund (2008) refererar även till Knutsdotter Olofsson, professor i pedagogik, 

vilken menar att symbolspråket som finns i leken är förenat med det talande språket och där 

dessa delar utvecklas i samspelet med omgivningen. Även Svensson (2009) skriver om 

kommunikation och syftar på att det innebär att individer delar något med någon. Där 

innefattas människors behov, tankar, önskningar, information, upplevelser eller känslor.  

Svensson (2009) menar att språk är ett av sätten att kommunicera och hon menar på att vi 

även kommunicerar genom musik, dans, bild och andra konstformer. Författaren påpekar 

också att spädbarn har ett sätt kommunicera med exempelvis blickar och gester. Myndigheten 

för skolutveckling (2003) skriver om kommunikation och att vi skapar en mening med 

varandra. Med detta meningsskapande visar Myndigheten för skolutveckling (2003) på att det 

medieras genom flera olika sätt till exempel genom samtal, litteratur, film, bild, musik, drama, 

dans och rörelse. Där vi människor kan förhålla oss till något och även genom att använda 

våra sinnen i olika situationer. Vidare framhålls att textbegreppet innehåller ett budskap som 

medieras på annat sätt än att skriva ordet, detta brukar ibland kallas för det vidgade 

textbegreppet.  

I texten från Myndigheten för skolutveckling (2003) står det skrivet om leken för 

språkinlärning och där lekandet med språkets rytm och betoningar kan ge nya innebörder åt 

välbekanta ord och begrepp. En bra hjälp för språkinlärning för människor i alla åldrar är att 

sånger och visors melodirytm följer nära det talade språkets naturliga rytm. Vidare menar 

Myndigheten för skolutveckling (2003) följande: ”Genom att leka i språken på olika sätt ges 

underlag för att sätta språkliga former i fokus och reflektera över dem. Det brukar kallas att 

man blir språkligt medveten”(s.10).   

Liberg (2006) visar på att den språkliga världen ser annorlunda ut idag jämfört med för bara 

några år sedan. Konkurrens till det vardagliga samtalet har vuxit på grund av nätbaserade 

kommunikationsformer. Detta betyder att de små barnen tidigt möter och använder visuella 

symboler, där skriftspråket är en del av detta. Liberg (2006) menar att det är en väsentlig 

skillnad mot tidigare. Förändringarna som skett dramatiskt har gjort att den skrivna men även 

talade texten fått kliva ett steg tillbaka till förmån för andra visuella uttrycksformer.  
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Små barns text- och teckenvärldar kopplar Björklund (2008) samman med litteracitet. Vidare 

skriver författaren om bilderböcker och läsning av dessa, vilket är en vanlig förekommande 

rutin på förskolan. Björklund (2008) refererar till Serpell, professor i psykologi, som menar 

att läsning av böcker tillsammans med vuxna är en viktig del i barns inskolande av litteracitet. 

Björklund (2008) skriver även om Corsaro, professor i sociologi, och hans tankar kring detta. 

Där menar han att barnen i och med detta är en deltagare i det han kallar för ”kulturella 

rutiner”, som enligt honom menas med att handlingar upprepas och utvidgas när en diskussion 

kring en bok med bilder och/eller text förs. Dessutom beskrivs Corsaros slutsats av dessa 

lässtunder där barns språk blir mer utvidgat och rikt, än vid till exempel andra situationer där 

barnet samspelar i andra aktiviteter och andra nya föremål.  

Slutsatserna i avhandlingen visar enligt Björklund (2008) på att barnen själva medverkar till 

att en mångfald av de litteracitetshändelser som finns i barnens dagliga verksamhet på 

förskolan, beror på att barnen själva deltar och aktivt medverkar för detta. De 

litteracitetshändelser författaren kommit fram till på förskolan är berättelser/scenarion; läsning 

av text, bok och bläddring; skrift, tecken, bilder/bilderbok; bilder och flerdimensionella 

artefakter samt ritande/skrivande och sjungande. 

3.2. Pedagogernas uppdrag 

Pedagogernas uppdrag mot läroplanen för förskolan ser lite olika ut beroende på om man är 

förskollärare eller barnskötare. Det som är gemensamt för dessa yrkeskategorier är att de 

tillsammans med stöd av det som läroplanen för förskolan säger att: ”förskolans verksamhet 

ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” 

(Skolverket, 2010:9). Detta gäller övergripande för hela verksamheten, när vi sedan går in på 

uppdraget pedagogerna har för läs- och skrivinlärning eller språk- och 

kommunikationsutveckling skiljer sig ansvaret åt. I läroplanen anges en särskild punkt för vad 

förskolläraren ska ansvara för, medan barnskötare inte har egna och lika tydliga riktlinjer som 

förskollärare. Barnskötarnas yrkesroll har ingen egen punkt utan ligger under vad arbetslaget 

ska göra, där även förskollärare ingår. En förskollärares riktlinjer är följande: ”Förskollärare 

ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen; stimuleras och utmanas i sin 

språk- och kommunikationsutveckling men även att barnen ställs inför nya utmaningar som 

stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper” (Skolverket, 

2010:11). När det gäller barnskötare och deras riktlinjer gällande språk och kommunikation 

står det följande:  

Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och 

kommunikation[…] samt ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, 

dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av 

ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer (Skolverket, 2010:11). 

3.3. Läs- och skrivinlärning 
I följande delar beskrivs hur läs- och skrivinlärningen sett ut för barn i Sverige och hur barn 

lär och tar till sig vid inlärning, i detta fall läs- och skriftspråket. Det beskrivs även en del av 

de grundläggande faktorerna för språkutvecklingen.  
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3.3.1. Läs och skrivinlärning från födelsen  

I och med att man föds och slår upp ögonen och börjar iaktta inleder barnet sitt lärande, för 

exempelvis skriftspråket. Vi lär genom att se och detta lärande kallas visuellt lärande. Ett 

annat sätt att lära benämns auditivt och det betyder att man lär genom att höra. Ett av dessa 

två förfaranden att lära, kommer säkert senare i livet att bli dominant i ens personlighet, men 

när man är nyfödd märks inte någon skillnad. Många av oss människor har den uppfattningen 

att vi lärde oss läsa och skriva när vi började skolan (Kullberg, 2006). Dahlgren, Olsson, 

Mellgren och Gustafsson (2006) delar den uppfattningen med Kullberg (2006) om att barn 

uppfattar att det är i och med skolstarten som de lär sig läsa, skriva och räkna.  

I vuxenvärlden tillhör tal- och skriftspråket samma svenska språk och att barn uppfattar 

skriftspråket väldigt främmande, det vill säga något annorlunda jämfört med det talande 

språket. Dessutom är det skrivna språket inte återskapande av det talade språket, och 

utvecklingsmässigt är skriftspråket mer komplicerat än talspråket, men talspråket är en 

förutsättning för det skrivna språket (Kullberg, 2006).  Lindö (2009) menar att det tidigt 

skapas förståelse och avsikter bakom ords betydelse, det är dock inte förrän vid tvåårsåldern 

som barn lär sig tala skapligt sammanhängande i små fraser.  

3.3.2.  Språkets funktioner 

I vårt språk finns det en del grammatiska regler, vilka kan delas upp i den syntaktiska och den 

morfologiska nivån. Barnet har ofta tillägnat sig flertalet av de grammatiska reglerna innan 

skolåldern. Dock fortsätter utvecklingen av dessa grammatiska regler efter barnet börjat 

skolan. De regler som bestämmer ordningsföljden för orden i en sats kallas den syntaktiska 

nivån. Denna nivå är väsentlig för hur vi uttrycker och förstår både tal- och skriftspråk. Desto 

högre upp i grundskolan barnen kommer desto viktigare blir den syntaktiska nivån i samband 

med att texterna i skolan blir mer avancerade i språket. I den morfologiska nivån gäller regler 

för hur orden böjs. Morfem kallas ett ords minsta betydelsebärande beståndsdel, vilket är alla 

delar som förändrar ordet. Vid exempelvis ordet katternas finns det fyra morfem, katt/er/na/s 

(Fridolfsson, 2008). 

Fonemen är en uppdelning av de enskilda ljudsegmenten i språket, som är en viktig del för att 

barnet ska kunna förstå den alfabetiska principen som skriftspråket vi har är baserat på. 

Fonem betyder alltså att visa på de språkljud som är betydelseskiljande, exempelvis orden tall 

– kall, där är det initiala fonemen /t/ och /k/. Att vara fonologiskt medveten betyder att kunna 

upptäcka särskilda fonem, och är en viktig grund för den framtida läsinlärningen. Rim och 

ramsor för barn utvecklar deras fonologiska medvetenhet (Fridolfsson, 2008). 

3.3.3. Läs- och skrivinlärningens utveckling 

Fridolfsson (2008) anser att en tidig skriftspråklig stimulering främjar den första läs- och 

skrivinlärningen. Eriksen Hagtvets (1990) åsikt är att om barnen i förskoleåldern är mer 

fonologiskt medvetna förbättras deras läsfärdighet. Författaren skriver följande: ”Orsaken 

måste vara att medvetenhet om ords fonemstruktur avslöjar logiken i det alfabetiska systemet 

för barnet: om barnet vet vad fonem är, vet det också vad bokstäverna står för” (Eriksen 

Hagtvet, 1990, s.75). Fridolfsson (2008) säger att skriftspråksutvecklingen börjar oftast i 

hemmet eller på förskolan och vid tillfällen där man får lyssna på sagor och berättelser. Det 
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har framkommit att barn som tidigt kommit i kontakt med skriftspråket även har ett försprång 

då det gäller att lära sig läsa och skriva. Därför menar författaren att vuxnas skriv- och 

läsvanor har en väldigt gynnande effekt och en bidragande orsak till att barn upptäcker vad 

skrift faktiskt är. Barn som under sina tidiga år fått möta skrift i olika former genom böcker 

och sagoläsning och haft det naturligt i sina dagliga rutiner har genom detta tidigt fått klart för 

sig vad skriften har för olika funktioner. Fortsättningsvis menar Fridolfsson (2008) att när 

barn lyssnar på sagor får de en kunskap om hur man med hjälp av skriftspråket kan upprepa 

och återberätta något som tidigare hänt. Via högläsningen menar författaren att barn inser att 

skriftspråket hjälper en att hålla reda på tillfällen och händelseförlopp.  

En god pedagogisk princip för att få en kunskap om ljudsystemet handlar om att börja med 

stavelsen, och sedan långsamt komma åt det enskilda språkljudet. Att klappa takten till 

barnens namn kan vara en motivation för starten mot stavelsemedvetenhet, vilket idag 

används vid de flesta förskolorna. Författaren pekar på att rimma är ännu en aktivitet för 

barnets medvetenhet kring språkljuden samt behärskandet av det och lusten av att rimma 

(Eriksen Hagtvet, 1990).  

Faktum är att barn är mest receptiva, det vill säga påverkbara för den språkliga stimulansen 

under deras tidiga år i livet.  Förskolans roll är särskilt viktig när det gäller den kommande tal- 

och skriftspråksutvecklingen och förskollärarna är barnens mest betydelsefulla lärare. Ett 

försummande under barnens förskoleår kan innebära stora konsekvenser vilket inte 

uppenbaras förrän barnen kommit i skolåldern (Fridolfsson, 2008).  

3.3.4.  Hinder och förutsättningar vid läs- och skrivinlärning 

Fridolfsson (2008) påpekar att många av de som växte upp under mitten av 1900-talet har 

begränsade erfarenheter av att deras föräldrar läste för dem, och även deras föräldrar har haft 

brist i sin tur på litterära förebilder. Ändå har det inte medfört några större svårigheter för dem 

med att lära sig läsa och skriva. Däremot menar författaren att det finns exempel på det 

motsatta, nämligen barn som blivit matade med högläsning men som trots detta haft stora 

svårigheter med att lära sig läsa och skriva. Det ska även kommas ihåg att det finns barn som 

absolut inte är intresserade av att lyssna på sagor. Fridolfsson (2008) menar att dessa barn 

vanligtvis har svårt att sitta stilla och koncentrera sig. Författaren anser att de hellre väljer 

göra något annat än att lyssna till en saga. Därför kan det lätt hända att barnens föräldrar 

skuldbeläggs för att de under barnens år på förskolan inte ägnade mer tid åt högläsning med 

sina barn.  Fortsättningsvis påpekar Fridolfsson (2008) att vi kanske bör ha en viss förståelse 

för att det inte ägnats mycket tid till högläsningen, eftersom barnet aldrig visat något intresse. 

Vid sidan av detta anser författaren att det även kan finnas en annan förklaring till varför 

barnen inte blivit litterärt stimulerade, nämligen att föräldrarna helt enkelt själva har eller har 

haft läs- och skrivsvårigheter.  

Björk och Liberg (1996) skriver att arbetet i förskolan och skolan utgår från det gemensamma 

läsandet och skrivandet. Där skapas det möjligheter att tillsammans med både barn och vuxna 

dela upplevelser där det läses ur roliga, spännande och älskade böcker och även att det skrivs 

viktiga meddelanden tillsammans. Författarna menar att den trygghet och glädje som dessa 

stunder ger en bär vi med oss i livet som viktiga grunder för vårt sätt att vara och hur vi 
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uppfattar världen. Björk och Liberg (1996) fortsätter vidare med att en sådan ”litterär 

amning”, som de kallar detta för, är en väldigt betydelsefull grund när man ska lära sig läsa 

och skriva och det vore önskvärt för alla barn men så är det tyvärr inte. Författarna skriver att 

de vet att det inte är en självklarhet i alla familjer med högläsning och för dessa barn kan det 

betyda en chock när de kastas in i en läs- och skrivundervisning som är för främmande för 

barnens sätt att tänka, enligt Björk och Liberg (1996). Lindö (2009) påpekar att lyssnandet är 

viktigt för barnen och det är en grund för deras språkutveckling. 

En annan viktig del i barns läs- och skrivinlärning menar Lindö (2009) är leken och hon 

säger: ”Jag vill särskilt lyfta fram lekens betydelse för barnets språk- och begreppsutveckling” 

(s.111). Författaren påpekar att en stimulans av barns språkliga medvetenhet bör ske på ett 

lustfyllt sätt. Där menar Lindö (2009) att lekande med språket, till exempel att växla mellan 

hur ord låter och att tänka på ordets betydelse är en metod för stimulans av barns 

språkutveckling. Rim och ramsor är vanligt förekommande i förskolan och Lindö (2009) 

menar att barn generellt är roade av rim och ramsor och att detta ska uppmuntras då det 

utvecklar barnens språkliga medvetenhet. 

3.5 Sociokulturell teori 
Hwang och Nilsson (2011) skriver om Lev Vygotskij som är den stora företrädaren för denna 

teori och hans tankar kring hur barnets utveckling sker. Han menade att den kulturella 

situationen som ett barn växer upp i är viktig för barnets utveckling. Hwang och Nilsson 

(2011) och Svensson (2009) skriver att Vygotskijs teori skiljer sig åt från Piagets tankegångar 

där han menade att utvecklingen till största del är generell, det vill säga att alla barn går 

igenom samma stadier vid samma ålder. Vygotskij däremot menade att barnets samspel med 

andra, föräldrar, syskon och lärare är resultatet på dess utveckling. Utvecklingen har nära 

sammankoppling med den sociala, kulturella och historiska omgivningen. Samt att barnet 

behöver olika verktyg för att möta och lära sig sin omgivning. Barnet utvecklar då 

psykologiska verktyg, där språket är det första. Vygotskijs tankar är att barnets språk i början 

är socialt och mest inriktat på kommunikation. Han menade att språket har två funktioner; en 

innebörd för att socialt samordna människors verksamhet och ett redskap för tänkande 

(Svensson, 2009). 

Lindö (2009) skriver om Vygotskijs tankar kring leken och dess betydelse för barns lärande, 

utveckling av språk, tanke, vilja och känsla. Han menar att tanke och språk är länkade till 

varandra. Imsen (2006) poängterar att en viktig del i Vygotskijs teori är att all intellektuell 

utveckling och allt tänkande tar sitt utgångsläge i de sociala aktiviteterna. Vygotskij menade 

att det individuella och självständiga tänkandet är resultatet av det sociala samspelet barnet 

har med andra människor. Han uttrycker att barnets utveckling går från ett läge där barnet gör 

saker tillsammans med andra till ett läge där barnet kan göra det på egen hand vilket kallas 

den proximala utvecklingszonen. Imsen (2006) skriver följande om Vygotskijs proximala 

utvecklingszon:  

Barnet gör först saker med hjälp av någon vuxen eller någon som kan mer än det självt, 

därefter på egen hand. På så sätt blir vuxna ett slags medierande hjälpare som visar eller 
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förklarar för barnet hur något ska göras. Mediering blir därmed en central aspekt av 

utvecklingen (Imsen, 2006, s.316). 

Svensson (2009) nämner de konsekvenser som framkommit av Vygotskijs teorier och dessa 

handlar om att barnet bör få en stor mängd tillfällen att vara tillsammans med både barn och 

vuxna i olika åldrar för att få samtala och samspela med dem. Författaren tar även upp att 

barnet även måste få många och mångfaldiga möjligheter till att undersöka sin omgivning och 

vara aktiv i den. 
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4. Metod 
I detta avsnitt behandlar vi hur vi gått tillväga för att få information så att vi kan besvara syftet 

samt vad vi tagit hänsyn till i denna studie. 

4.1. Kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod? 
Vad är en kvantitativ forskningsmetod? Trost (2010) förklarar att det innebär att ta reda på 

vad till exempel en viss del av befolkningen säger om det ena eller det andra genom 

exempelvis enkäter. Trost (2010) förenklar detta kortfattat med att om siffror används är det 

en kvantitativ forskningsmetod. Han skriver att det kvantitativa tillvägagångssättet analyserar 

samband mellan variabler, inte mellan olika individer. Trost (2010) menar även att en 

kvalitativ metod är bättre om forskaren är intresserad av människors resonemang eller 

reaktioner kring ämnet som tas upp, men även för att upptäcka varierande tillvägagångssätt. I 

och med detta har vi i vår studie valt att använda oss av kvalitativa forskningsmetoder. 

4.1.1. Kvalitativ forskningsmetod 

För vår studie har vi alltså valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, vilket i detta 

fall innebär kvalitativa forskningsintervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att en 

kvalitativ forskningsintervju skapar kunskap i ett socialt sammanhang, mellan den intervjuade 

och intervjuaren. Författarna säger att framställningen av empirin i de kvalitativa intervjuerna 

innebär att intervjuaren måste ha färdigheter och personlig urskiljningsförmåga när frågorna 

ställs i en intervju. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar även att kunskap om intervjuämnet 

behövs för att kunna ställa följdfrågor på intervjupersonens svar. Trost (2010) å sin sida 

menar att med enkla och raka frågor vid en kvalitativ intervju, erhålls sammansatta och 

innehållsrika svar. Vilket innebär att efter intervjuernas slut har forskaren/intervjuaren ett 

rikligt material. Trost (2010) menar att hårt arbete och flyt i intervjumaterialet kan bidra till 

att intressanta tankar, händelser och tillgångar kan användas i resultatredovisningen.  

4.2. Urval  
I urvalet av intervjupersoner till vår studie har vi valt att intervjua två stycken pedagoger på 

fyra förskolor, totalt åtta pedagoger. De utvalda förskolorna är belägna i en norrländsk stad. 

Två av förskolorna ligger nära stadskärnan medan de två andra ligger utanför staden. Totalt 

handlar det om åtta intervjuer med fyra förskollärare och fyra barnskötare. Syftet med att 

intervjua både förskollärare och barnskötare är inte att jämföra eller särskilja dessa åt. Vi vill 

istället se dessa pedagogers syn på läs- och skrivinlärning i förskolan och hur de arbetar rent 

konkret med detta i verksamheten. Samt hur de enskilt ser på sitt ansvar gentemot läroplanens 

mål och riktlinjer. Trost (2010) menar att i en intervju där en eller flera frågeställningar tas 

upp, kan detta väcka tankar och föreställningar till liv. Han menar att en del kan uppleva 

minnen utifrån dessa tankar och föreställningar som både är behagliga och obehagliga. Trost 

(2010) anser att som intervjuare bör man vara beredd på att detta kan ske och kunna hantera 

det, även om det sällan sker.  

Vi har båda kontakter vid flertalet av förskolorna utom vid två, dessa kontaktades via telefon 

på grund av förskolans läge samt efter tips från en förskollärare vi känner. Vid vår kontakt 

med en av förskolorna fick vi ett nej från en förskola belägen utanför staden, detta på grund 

av vi inte hittade en tid tillsammans som passade. De ville dock deltaga men på grund av 
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tidsbrist gick det ej. Trots det sena beskedet kunde vi ändå boka in två nya intervjuer på en för 

oss känd förskola. 

Inför våra intervjuer skickade vi ett mail (se bilaga 1) till de berörda förskolecheferna på de 

aktuella förskolorna där vi berättade vilka vi är, att vi skriver på ett examensarbete samt vårt 

syfte med studien men även vår kontaktinformation. Detta mail skickades ut till 

förskolecheferna först för att få en bekräftelse och ett okej på att vi fick göra intervjuer vid 

deras förskoleområden. När förfrågan godkändes kontaktade vi sedan de berörda förskolorna 

via telefon och frågade dem om det var okej att en inspelning av intervjun skulle ske vilket 

pedagogerna och förskolecheferna godkände. Sedan bokades intervjuerna in med de 

förskollärare och barnskötare som ville ställa upp. Mailet som skickades till förskolecheferna 

vidarebefordrades även till de berörda förskolorna innan intervjuerna genomfördes. Detta för 

att även de skulle få information kring vårt syfte samt vår kontaktinformation.  

4.3. Utformning av intervjuerna 

Innan vi tog kontakt med förskolorna var utformningen av intervjufrågorna redan klara och 

godkända av handledaren (se bilaga 2). Intervjufrågorna är formulerade efter syftet och 

forskningsfrågorna till denna studie. I intervjufrågorna nämns inte begreppet litteracitet, utan 

där pratar vi om läs- och skrivinlärning. 

Den typ av intervjufrågor vi använt oss av är bakgrunds- frågor för att den intervjuade ska 

känna sig bekväm i situationen och få prata om något personen är bekant med. Vidare under 

intervjun fortsatte vi med öppna och strukturerade frågor men även tystnad användes som ett 

medel för intervjutekniken. Hägg och Kuoppa (2007) förklarar öppna frågor med att den som 

frågar inte vet svaret och besvararen väljer själv vilket svar som ska ges. Öppna frågor 

karaktäriseras av frågeorden vad och hur. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att 

strukturerade frågor innebär att intervjuaren styr upplägget av intervjun. Tystnad är en annan 

intervjuteknik där intervjuaren låter den intervjuade använda tystnaden för att fundera och 

tänka till och med det föra intervjun vidare. Frågorna handlade i stora drag om vad 

pedagogerna anser och hur de arbetar med läs- och skrivinlärningen, men även hur de ser på 

sitt uppdrag mot läroplanen för förskolan och hur arbetet med att tolka den till verksamheten 

är. Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg till pedagogerna som skulle intervjuas. 

Syftet vi hade med detta, var att svaren skulle bli mer spontana jämfört med om vi hade 

skickat ut intervjufrågorna i förväg. Vid kontakten med förskolorna uppmanade vi att vid 

intervjutillfällena ville vi intervjua pedagogerna enskilt, detta för att de inte skulle få 

möjlighet att påverka varandra.  

4.4. Genomförande av intervjuerna 

Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans, en av anledningarna till detta var att vi båda 

vid samma tillfälle får ta del av det som sägs i intervjuerna. En annan var att genomförandet 

blev smidigare och att följdfrågorna blev mer omfattande på grund av att vi är två som tar del 

av intervjun. Även följdfrågor på de svar som den intervjuade sa är lättare enligt oss att få 

fram när vi är två som lyssnar och kan ställa vidare frågor. Detta menar även Johansson och 

Svedner (2010) att med kvalitativa intervjuer är det lätt hänt att intervjuaren inte riktigt 

lyssnar ordentligt på vad som sägs och tänker för mycket på vad nästa fråga ska handla om. 
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Detta är något som vi känt av vid intervjuer vi genomfört tidigare under utbildningen. Att inte 

lyssna noga på vad den intervjuade svarar gjorde att vi satt och funderade på följdfrågor. Med 

två som genomför intervjun anser vi att lyssnandet är i första hand och frågorna får ett bättre 

flyt. Ytterligare en anledning till att vi genomförde intervjuerna tillsammans var att vi är 

samspelta och känner varandra bra. Vi vet vad vi är bra respektive mindre bra på, vilket gör 

att vi kompletterar varandra. För detta menar Trost (2010) att två och två kan vara ett bra stöd 

om de är samspelta. Detta gör att intervjun blir bättre samt att informationsmängden och 

förståelsen ökar, än om endast en genomför intervjun. Han anser även att det kan ha motsatt 

effekt om samspelet saknas, dock menar han att detta är ur intervjuarens synvinkel. Däremot 

menar han att utifrån den intervjuades situation kan förhållandet upplevas annorlunda. Trost 

(2010) påpekar att det kan finnas en risk att den intervjuade kan känna sig i ett underläge där 

de två intervjuarna kan få något slags maktövergrepp, vilket bör undvikas. Han menar att det i 

vissa situationer kan vara lämpligare för den intervjuade med två intervjuare, särskilt innan ett 

förtroende har hunnit byggas upp. Trost (2010) säger även att vid en intervju bör det undvikas 

att intervjua flera personer på samma gång vilket vi tagit fasta i denna studie. 

Förfrågan om inspelning av intervjun togs åter upp i samband vid intervjutillfället. Alla 

intervjuer utom en skedde inomhus i avskilda rum och där miljön runtomkring förhållandevis 

var lugn. En intervju skilde sig åt genom att vi var utomhus när den genomfördes. Trosts 

(2010) åsikt är att vi alltid bör ställa oss frågan var intervjun ska ske. Vi ska även begrunda 

vilket eller vilka svar som anses möjliga. Han skriver även att miljön ska vara så lugn som 

möjligt, och den intervjuade ska känna sig trygg i den, dessutom ska inga åhörare finnas med. 

Trost (2010) skriver att ofta får den intervjuade bestämma var intervjun ska ske, eftersom den 

som intervjuas är vänlig att ställa upp. Han menar att oavsett var intervjun har skett, är det 

viktigt att man kan analysera vilken inverkan lokalen kan ha haft för tillförlitligheten hos data. 

Trost (2010) menar att vid avslutandet av intervjun och när intervjuaren stängt av eventuell 

bandspelare, startar oftast en ny intervju, där en mängd betydande information framkommer. 

Den som blivit intervjuad slappnar av och sådant som inte framkommit under intervjun 

kommer upp till ytan efter inspelningen är avslutad. Trost (2010) säger att en del har en åsikt 

om att det är bra medan andra ser det som tecken på att intervjuaren har misslyckats i hög 

grad. Enligt författaren ligger den sociala verkligheten någonstans däremellan. Vid avslutad 

intervju skriver Trost (2010) att den intervjuade kan be om ett exemplar av slutrapporten och 

där menar han på att den intervjuade bör få det då personen låtit någon få ta del av sin tid, sin 

energi och sig själv. Trost (2010) menar att det är befogat att ge något i gengäld och har 

intervjuaren utlovat ett exemplar, bör man också hålla löftet, däremot ska man aldrig 

självmant erbjuda ett exemplar av ens slutrapport. Vid två av våra åtta intervjuer har 

pedagogerna sagt att de gärna vill läsa och ta del av vår slutrapport, även en förskolechef vill 

få ett exemplar. Vi har sagt att det har går bra och meddelat att vi kommer skicka 

slutrapporten via mail. Intervjuerna i studien tog mellan 10-25 minuter att genomföra. 

4.5. Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer finns det fyra huvudkrav som skall 

finnas med vid en forskning. Dessa är:  



 
 

12 
 

 Informationskravet: Forskaren skall informera de berörda i den aktuella forskningen 

om syftet.  

 Samtyckeskravet: Medverkande i en forskning har rätten att bestämma över sin 

medverkan. 

 Konfidentialitetskravet: Uppgifterna om de medverkandes personuppgifter ska ges 

största möjliga konfidentialitet samt att personuppgifterna skall skyddas så att 

obehöriga ej kan ta del av dessa. 

 Nyttjandekravet: Samlandet av information av enskilda individer ska endast användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Även Kvale och Brinkmann (2009) skriver om informerat samtycke, vilket innebär att 

undersökningspersonerna informeras om det allmänna syftet med studien. Där ingår upplägget 

samt risker och fördelar med sin medverkan i studien. Det innebär även att medverkan är 

frivillig och de har rätten att dra sig ur när eller om de själva önskar. Kvale och Brinkmann 

(2009) belyser även att konfidentialiteten i studien innebär att identiteten på deltagarna inte 

får avslöjas. Författarna påpekar att om studien publiceras med information där det är möjligt 

att känna igen en eller flera deltagare, skall detta godkännas av dem innan den identifierbara 

informationen lämnas ut. 

I vår studie har ovan nämnda forskningsetikiska principer varit en grund för arbetet, särskilt i 

kontakten och under intervjuerna med pedagogerna. I mailet som skickades ut till 

förskolecheferna och pedagogerna på de berörda förskolorna, talade vi om att deras 

medverkan är anonym och att inspelningarna vi gör är enbart till för oss två som ett resultat i 

vår studie.  

4.6. Bearbetande av intervjuer 
I bearbetandet av våra intervjuer har vi suttit enskilt och transkriberat det relevanta för studien 

ordagrant. Vi har delat upp det så att vi fått lika många var att transkribera. Björndal (2005) 

förklarar begreppet transkribering på följande sätt:  

Att transkribera innebär att man överför något från ett teckensystem till ett annat. Det handlar 

vanligtvis om att överföra verbala utsagor och eventuellt också icke-verbalt beteende från en 

ljud- eller bildinspelning till text. I överordnad bemärkelse ska transkriptionen återge det som 

sägs och/eller görs i situationen… Den stora fördelen med att överföra en inspelning till skrift 

är att vissa aspekter av kommunikationen kan framträda på ett tydligare sätt (s.86).  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att transkriberingen vid en kvalitativ forskningsintervju 

kan fungera som en mall vid en djupare analys. Kvale och Brinkmann (2009) berättar att det 

är tidskrävande att skriva ut en intervju. Där spelar flertalet faktorer in som inspelningens 

kvalité, erfarenhet hos utskrivaren samt behoven av detaljer och noggrannhet. Vidare menar 

författarna att forskare som själva transkriberar sina intervjuer skaffar sig stor lärdom om sin 

egen intervjustil jämfört om en sekreterare eller liknande transkriberar. Även Björndal (2005) 

anser att transkribering är tidskrävande vilket är en nackdel och har den som skriver ut kort 

om tid, bör en begränsning ske av inspelningen eller att enbart transkribera kortare delar som 

är mest relevant för forskningen.  
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4.6.1. Resultatframställandet 

Efter transkriberingen av intervjuerna, skrev vi ut alla dokument och satte oss tillsammans för 

att gå igenom och sammanställa svaren från intervjuerna. Utifrån de svar vi fått delade vi in 

dessa tematiskt utifrån våra forskningsfrågor. Svaren markerades med siffrorna ett till tre, på 

grund av att vi har tre forskningsfrågor. Tanken med detta var att vi lättare skulle kunna se 

eventuella mönster och/eller skillnader utifrån de svar vi fått.  

4.7. Tillförlitlighet 
I transkriberingsprocessen av intervjuer förekommer det en mer eller mindre påverkan av 

underlaget för vidare analys. Det talade språket är inte densamma som det skrivna språket och 

sådant som gester, mimik, betoningar, ironier och kroppsspråk framkommer inte i den skrivna 

texten. Talspråket kan utmärkas av fragmentariska meningar och en del grammatiska fel, här 

är det viktigt att forskaren är medveten om detta och reflekterar över hur hanteringen av den 

insamlande informationen och hur analysen kan påverkas av detta (Patel & Davidsson, 2003). 

I vår egen transkriberingsprocess har vi haft ovanstående text med oss i tankarna, samt att vi 

varit medvetna att bland annat kroppsspråk och ironi inte framkommer i det transkriberade 

materialet. För att göra studien mer tillförlitligt kunde vi ha genomfört fler intervjuer, men på 

grund av tidsbegränsningen vi haft till vårt förfogande anser vi att åtta pedagoger varit rimligt. 
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5. Resultat  
Här presenteras de resultat som framkommit av de intervjuer vi genomfört. Upplägget för 

denna del utgår från de tre forskningsfrågorna i studien.  Först följer forskningsfrågan och 

därefter svaren från pedagogerna med hänsyn till olika teman kring vad de sagt eller utifrån 

forskningsfrågan. 

Tabellen nedan visar en översikt över de fyra förskollärare och fyra barnskötare som ingår i studien. 

Av tabellen framgår bland annat att de åtta pedagogerna har en lång erfarenhet av yrket.      

Tabell 1. En översikt över de i studien ingående pedagogerna. Namnen är fingerade. 

Pedagog Utbildning År i yrket Barngruppen 

Anette Förskollärare 16 5-åringar 

Pernilla Förskollärare 20 3-5 åringar 

Lena Förskollärare 25 3-5 åringar 

Malin Förskollärare 17  5-åringar 

Frida Barnskötare 10 1-2 åringar 

Berit Barnskötare 32 4-åringar 

Ingrid Barnskötare 25 3-5 åringar 

Karin Barnskötare 33 4-åringar 

 

5.1. Hur arbetar pedagogerna med läs- och skrivinlärning med hjälp av 

olika metoder idag i deras verksamhet? 
Vid analysen av våra intervjuer har några tydliga arbetssätt/metoder framkommit hur dessa 

intervjuade pedagoger arbetar med läs- och skrivinlärning i förskolan.  

5.1.1. Högläsning 

Vid läsning är det viktigt att välja böcker med omsorg säger Pernilla och menar att det är en 

fördel om pedagogen kan boken sedan innan och kan leva sig in i den, för att det ska bli bra. 

Ibland upplever Pernilla att problemet vänds mot barnen om koncentrationen brister, när det 

egentligen handlar om hur man som pedagog läser och lockar till berättelsen i boken. Sedan 

tror hon även att det handlar om att barnen idag matas med bland annat bilder och mycket av 

detta har ett snabbt flöde. Arbetslaget försöker därför även läsa böcker utan bilder och de ber 

då barnen att skapa egna bilder i sina huvuden. För en del barn är det lättare medan det för 

andra är svårare menar Pernilla. Lena säger:  

Läsningen är jätteviktig som ofta glöms bort i dagens samhälle kan jag tycka. Det är en otrolig 

skatt med sagor, de gamla sagorna och vilken kultur vi har där. Sen att man skriver vad vi gör. 

Att de barnen säger är viktigt att skriva ner, så att de får se att deras ord är viktiga. Det tycker 

jag är viktigt.  

Vid högläsning menar Lena att det är betydelsefullt att pedagogerna visar för föräldrarna att 

även läsning hemma är viktigt för barns läs- och skrivinlärning, och hon säger följande: 
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Detta förmedlas till föräldrarna och det togs upp på föräldramötet. Just att jag sa till 

föräldrarna att man tror att barnen lär sig läsa i skolan, men ofta lär sig de flesta barnen att läsa 

tillsammans med en vuxen i närheten. Att det är viktigt att tänka så. Att man inte bara kan 

lämna över allt till skolan.  

Frida läser mycket böcker för barnen, där känner de i arbetslaget att det är deras roll att visa 

på att böcker och bokstäver finns och är betydelsefullt. Detta för att barnen ska förstå vad de 

där krumelurerna/bokstäverna är och att det har en betydelse. Bokläsandet menar de i Fridas 

arbetslag att det skapar en medvetenhet och att medvetenheten betyder något. Hon säger 

sedan att en bok kan bli så mycket mer och att utgå från en bok, eller en händelse i en bok och 

göra något tematiskt av detta, är ett arbetssätt de i arbetslaget använder. Ingrid menar att i 

arbetet med läs- och skrivinlärning läser de mycket för barnen, vilket pedagogerna i 

arbetslaget anser är viktigt. Tanken är att pedagogerna ska ge barnen ett rikt utbud där de kan 

ta till sig på många olika sätt samt att prata med och till barnen, eftersom barnen tar till sig på 

många olika sätt. Karin berättar att pedagogerna i hennes arbetslag läser mycket för barnen.  

5.1.2. Pedagogernas metoder för läs- och skrivinlärning 

Anette säger att en metod hon använder i språkinlärning är bilder. Utifrån dessa bilder hittar 

hon tillsammans med barnen på en historia. Vidare har de på avdelningen alfabetet uppsatt 

med varje bokstav för sig och med en egen rimramsa. Pernilla berättar att barnen på hennes 

avdelning skriver mycket, så kallad låtsasskrivning eller lekskrivning. Hon fortsätter med att 

berätta att när barnen ritat något ber pedagogerna dem berätta vad som händer på bilden eller 

vad de tänker på och de försöker få dem att skriva mycket. Men här påpekar Pernilla att det 

gäller att ha en fingertoppskänsla, så att det inte blir för pressat. Att lyfta fram böcker och 

göra aktiviteter utifrån detta är viktigt, precis som att boken inte enbart ska förknippas med 

vila menar hon. Att klappa stavelser i namnet använder de sig av men även en del rim och 

ramsor. Att få mångfald menar hon är en bra bredd inför läs- och skrivinlärningen.  

Vid en del samlingar säger Pernilla att hon brukar ljuda barnens begynnelsebokstav för att 

barnen ska få lyssna på hur deras bokstav låter. Samt att barnen får hålla handen framför 

munnen, för att känna hur till exempel K känns när man säger K men det låter kkk (ljudning 

av k), är en av metoderna som används. Lena säger att stödtecken är något de använder sig av, 

inte bara för barnen utan även för pedagogerna på förskolan. Exempelvis vid tillfällen när 

någon pedagog är ute på gården och behöver meddela satt denne har telefon, detta för att 

förstärka kommunikationen. Vidare menar hon att arbetet med läs- och skrivinlärning även 

kan vara när meddelanden ska skickas hem till föräldrarna/vårdnadshavare. Där får barnen 

ofta vara med och skriva dessa meddelanden för att de ska se vad man kan ha texten till. Även 

Frida berättar att stödtecken används till viss del i verksamheten. Arbetslaget använder sig 

även av ordkort med barnens bild och namn på vid samlingar och vid deras hyllor i hallen 

men även vid blöjhyllan. Detta för att deras namn finns i vardagen och det är något som 

återkommer regelbundet menar Frida. 

Berit uttrycker att det är viktigt att barn får bekanta sig med hur bokstäver ser ut och hur de 

låter. I dag utgår de i arbetslaget från tv-programmet ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. 

Syftet med dessa filmer är inte att barnen ska lära sig skriva, utan mer att de ska få bekanta sig 

med ljuden. Berit tar även upp att de använder stödtecken i deras verksamhet. Ingrid och 
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hennes arbetslag arbetar med att sätta upp olika bilder, till exempel ordbilder och bokstäver 

för att barnen själva ska ta till sig och bli inspirerade. Vidare säger Ingrid att stödtecken är 

något pedagogerna på hennes förskola arbetar mycket med men även drama, rim och ramsor 

är sådant de använder sig av vilket är betydelsefullt för läs- och skrivinlärningen. Karin 

använder mycket rim och ramsor i verksamheten och genom dessa menar hon att barnen lär 

sig rytmen i språket. Läsa för barnen är något de i arbetslaget gör mycket, men även sånger är 

en del i deras arbete. Pedagogerna i arbetslaget visar även hur barnen ska skriva sina namn. 

Karin säger: ”Vi har namn på hyllor, ja överallt så att de lär känna igen sitt namn. Vi plockar 

in det överallt. Vid samlingar finns det lappar med deras namn på och så vidare”.  

5.1.3. Material och tekniska hjälpmedel 

Anette berättar att kortare böcker där varje bokstav är representerad och tillgänglig för barnen, 

men även att datorn de har på avdelningen används flitigt av barnen främst till att skriva. 

Pernilla berättar att hennes förskola precis fått in surfplattor, men inte börjat använda dessa än 

i verksamheten. ”Tanken är att hitta bra appar som kan stärka språket, och att få sitta med den 

och få lust genom den”, säger hon. Lenas arbetslag använder sig av bokpåsar som barnen får 

låna med sig hem och de använder även en dator i verksamheten. På Malins avdelning finns 

likaså en dator tillgänglig för barnen, men hon framhåller att den inte används flitigt idag. 

Berits arbetslag har sett till att ha mycket material som är anpassat till läs- och skrivinlärning. 

Med material menar hon till exempel magnetbokstäver och till det en stor magnettavla och 

whiteboard med pennor med mera. Att det finns tillgång till olika sorters material för att skapa 

bokstäver, såsom tråd eller lera menar hon är bra. Gällande arbetet med datorer är det inget 

pedagogerna använt sig mycket av, men förskolan har fått in surfplattor. Dock har 

pedagogerna inte kommit i gång med användandet av dessa än, men Berit menar att det kan 

vara ett bra komplement. ”Om man får in det på ett bra sätt i verksamheten och med bra 

appar, bra spel och bra utmaningar”, säger Berit.  

5.1.4. Utgå från barnens intresse 

”Att skapa ett intresse genom att locka och peka på det som är lite magiskt med det här”, 

säger Anette angående hennes tankar om läs- och skrivinlärning i förskolan. Tidigare har hon 

arbetat med teman, men har idag övergått till att följa barnens intresse och därifrån ta med de 

delar i till exempel läs- och skrivinlärning som behövs. Även Pernilla och hennes arbetslag 

arbetar utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Där menar hon på att det är viktigt att 

pedagogerna i verksamheten uppmärksammar detta och ger barnen utmaningar. Vi har sett att 

tre av pedagogerna, Lena, Anette och Pernilla har sagt att inlärningen ska ske utifrån barnen, 

men menar även på att läs- och skrivinlärningen ska vara grundad i leken och att det ska vara 

roligt. Malin är inne på Lenas spår att inlärningen/lärandet ska ske genom lek, men framförallt 

att det ska vara på barnens villkor, där menar hon att barnen själva ska komma underfund med 

läs- och skrivinlärning och genom det bli nyfikna.  
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5.2. Hur uppfattar, reflekterar och diskuterar pedagogerna sin yrkesroll i 

förhållande till de mål och riktlinjer läroplanen anger för läs- och 

skrivinlärning? 
Här har vi delat upp förskollärarna och barnskötarna i två kategorier på grund av att 

pedagogerna har olika utbildningar samt att deras yrkesroller skiljer sig i förhållande till de 

mål och riktlinjer Lpfö98/10 (Skolverket, 2010) anger. 

5.2.1. Förskollärarna 

Anettes upplevelse kring sin yrkesroll som förskollärare är att den känns stressad på grund av 

att de ska hinna med att arbeta efter de formuleringar och mål som gäller för barnen angående 

läs- och skrivinlärning i läroplanen. Anledningen till denna stress anser hon att det i dag är för 

stora barngrupper i förskolan. Trots detta ser Anette inte något problem med att ha ett 

tydligare ansvar. Vidare säger hon att hennes yrkesroll som förskollärare innebär att göra läs- 

och skrivinlärningen för barnen lekfullt och inte att det ska bedrivas en skolverksamhet. Hon 

berättar att hennes tolkning är att barnen ska våga uttrycka sig, men även att göra sin röst hörd 

framför en grupp. Anette säger följande:  

Att jag har rätt att säga till mina kompisar, att jag inte tycker om det och det skapar ett tryggt 

klimat till att kunna lära sig och kliva fram och göra olika grejer. Allting är så sammanflätat. 

Men kommunikationen är så viktig, det är ju det enda vi egentligen har.  

Pernilla säger att läroplanen är levande och delaktig i allt som sker i verksamheten och menar 

även att det var bra att riktlinjerna blev tydligare eftersom barnskötare och förskollärare har 

olika utbildningar. Dock säger hon att alla uttryck och delar i läroplanen innehåller många ord 

som är viktiga att fundera över, oavsett utbildning. Vidare menar Pernilla att läroplanens mål 

kring läs- och skrivinlärning handlar mycket om att barnen ska lära sig att argumentera för sin 

sak. Vilket hon ser som en utmaning och detta är sådant som även idag står i Läroplanen för 

grundskolan (Lgr11) och där menar hon att barnen bör få den träningen redan när de är små. 

Pernilla uttrycker:  

Att man inte bara serverar och ger dem förklaringarna direkt. Att man är den där pedagogen 

som ställer de här frågorna, att få dem att tänka till. De behöver inte komma med ett svar till 

mig, men att man sår ett frö. 

Lenas tankegångar kring läroplanen för förskolan, gällande läs- och skrivinlärning uttrycker 

hon såhär: 

Att den är viktig som allting annat. Och nu har vi ju målen i läs- och skriv, matte, 

naturvetenskap och teknik. Så det är många bitar som ska in. Men jag tycker som att läs- och 

skriv är med i allt, i alla projekt man gör. Man pratar ju och sätter ord på det man säger och 

text till det. 

Lena berättar fortsättningsvis om de olika yrkesrollerna, förskollärare och barnskötare, som 

idag finns i förskolan och säger att hon som förskollärare alltid tagit ett stort ansvar och 

upplever idag ingen större skillnad. Hon ser sina medarbetare som ett arbetslag där de arbetar 

mot samma mål och att de alla i arbetslaget tänker på helheten, vilken yrkesroll de har spelar 

mindre roll. Även Malin och hennes arbetslag arbetar precis som Lena mot samma mål, men 
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Malin menar att hon alltid bär med sig att hon har det övergripande ansvaret för barnen. Malin 

säger att läroplanen får henne att tänka till och öka medvetenheten kring hur arbetet med läs- 

och skrivinlärningen ska gå tillväga.  

5.2.2. Barnskötarna  

Frida uttrycker att läroplanen är komplicerad och svår att förstå, men efter att hon gått 

barnskötarlyftet (kompetensutveckling för barnskötare) förgående år är hon mer insatt och 

förståelsen för läroplanens mål för, i detta fall, läs- och skrivinlärning är idag djupare. Frida 

berättar att hon inte upplevt någon skillnad i hennes arbetslag angående de tydligare 

riktlinjerna som tillkommit för förskollärarna. Men hon säger att det ska vara skillnad, på 

grund av att förskollärare och barnskötare har olika utbildningar, och detta är något Frida 

menar att arbetslaget måste arbeta mer med. Vidare säger hon att förskolläraren har 

huvudansvaret, men att arbetet med barnen sker tillsammans. Frida säger: 

Jag vet ju att det fanns andra barnskötare när jag gick barnskötarlyftet som hade panik. De sa 

jag kommer inte att få göra det eller det, eller något alls. Men som jag känner står det att 

förskollärare har tydligare ansvar. Jag kan ju inte göra ingenting, då sköter jag inte mitt jobb. 

Det står ju att arbetslaget skall. 

Berit menar på att förskollärare har en högre utbildning och därigenom bör ha ett större och 

tydligare ansvar. Dock anser hon:  

Att sen är det upp till mig som barnskötare att ställa krav på mig själv. Att jag ska tycka att jag 

gör ett bra jobb så måste jag gå framåt. Jag kan inte välja att se mig själv som bara 

barnskötare. Då får jag en värdelös arbetsroll[…] jag tycker att det ska vara skillnad rent 

professionellt så, men jag känner mig inte kränkt eller så att inte få samma uppgifter och så. 

Dessutom säger Berit att hennes tolkning av målen i Lpfö98/10 är en förberedelse för vidare 

skolgång. Hon menar på att det är viktigt att barnen har en förberedande ”ryggsäck” från 

förskolan när det gäller uttal och att barnen får upptäcka att bokstäverna verkligen har ett 

innehåll. Ingrid anser att de tydligare riktlinjerna för förskollärarna som tillkommit är bra, 

men menar att även hon arbetar på förskolan och ska tillämpa läroplanen i verksamheten. Hon 

upplever ingen skillnad för att hon är barnskötare på hennes arbetsplats idag. Karin säger att 

hon är medveten om att förskollärare har det övergripande pedagogiska ansvaret men 

upplever precis som Ingrid ingen skillnad i arbetslaget. Här uttrycker Karin att det kanske kan 

bero på att hon är trygg och stabil i sin yrkesroll på grund av hennes långa erfarenhet i 

förskolan. Karin pekar på att arbetet med läroplanens mål är något som omsätts i den 

vardagliga verksamheten och menar på att vi inte får glömma bort leken, den ska genomsyra 

allt.  

5.3. Hur upplever pedagogerna att barnens intresse för läs- och 

skrivinlärning ser ut i deras verksamhet? 
I våra intervjuer har vi ställt frågan hur pedagogerna agerar för de barn som visar respektive 

inte visar intresse för läs- och skrivinlärning, genom dessa svar har vi skapat två 

underrubriker. 
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5.3.1. Barn med stort intresse för läs- och skrivinlärning  

Anette berättar att de barn som visar ett större intresse erbjuds mer att använda datorn, men 

även hjälpa kompisarna på avdelningen som inte visar lika stort intresse. Hon upplever att 

intresset för läs- och skrivinlärning är stort i den barngrupp hon idag är verksam i. Anette 

säger vidare att:  

Det är en lycka på något sätt att de börjar knäcka koden. Det är en fascinerande ålder. Nu har 

jag arbetat med de äldsta barnen i tre år och det är lika magiskt varje gång de börjar knäcka 

och blir så lycklig i sig själv.  

Dock menar Anette att de barn som inte knäckt koden ännu inte känner sig stressade av de 

andra, utan att dessa barn snarare sporras. Pernilla säger att de i arbetslaget ägnat mycket tid 

till observationer för att se vad barnen är intresserade av. Pedagogerna har sedan sammanställt 

resultaten på planscher med fotografier och skriven text för att synliggöra detta för både barn 

och föräldrar/vårdnadshavare. Vid observationerna har denna pedagog märkt att intresset för 

läs- och skrivinlärning var tydligare och starkare hos tjejer än killar. Lena påpekar kring de 

barn som har intresset för läs- och skrivinlärning där man som pedagog går man in och 

förstärker det barnen gör. Malin upplever att intresset för läs- och skrivinlärning har varit 

detsamma under hennes år på förskolan, men samtidigt inget hon funderat mycket över. 

Endast att det finns barn som är mer eller mindre intresserade av läs- och skrivinlärning.  

Frida berättar att det i hennes barngrupp finns ett intresse, främst för bokstäver. Dock 

upplever hon inte någon större skillnad av intresset hos barnen mot för tidigare barngrupper. 

Frida säger att förskolan och främst pedagogerna har blivit tydligare med att presentera detta 

med läs- och skrivinlärning för barnen. Vidare säger hon: ”Det är ju vi vuxna som sett barnens 

möjligheter och deras kapacitet. Förr trodde man inte det. Det var först i skolan du fick lära 

dig läsa och räkna”. Berit menar att en del av barnen i barngruppen har intresset för att skriva 

olika ord, medan andra har intresset för att skriva av. Dock menar hon att nivån på barnen i 

denna barngrupp befinner sig på flera nivåer. Samt anser hon att barnen idag är mer medvetna 

än tidigare och mer intresserade av att veta svårare saker.  

Precis som Frida tänker Berit att förskolan idag erbjuder fler redskap för att väcka intresset för 

läs- och skrivinlärning, mot för hur det var när hon började arbeta i förskolan. Men samtidigt 

påpekar hon att barnen förr hade precis samma intresse som barnen idag, men att vi 

pedagoger inte haft redskapen för att ta vara på deras intressen. Även Ingrid är inne på samma 

spår som Frida och Berit varit under deras intervjuer att pedagogerna idag synliggör läs- och 

skrivinlärningen för barnen och tar tillvara mer på deras intresse. Men Ingrid menar även att 

barnen idag har ett annat utbud än tidigare, där media och datorer är en större del av barnens 

liv. Karin säger att flera av barnen på hennes avdelning njuter av att sitta ned i soffan och bli 

lästa för men de har även barn som aldrig vill bli lästa för. Vidare menar hon att högläsning är 

en viktig del i läs- och skrivinlärningen, detta menar Karin att det skapar bilder och barnet får 

in en rytm. 

5.3.2. Barn med mindre intresse för läs- och skrivinlärning 

Anettes tankar om de barn som inte visar lika stort intresse för läs- och skrivinlärning handlar 

om att de står i en nivå med sig själva. Men att hon skapar situationer där dessa barn får vara 
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lite speciella och lyftas fram, i till exempel en saga där det barnet får huvudrollen. Att 

använda bilder, främst i språkinlärningen, är något Anette gör och utifrån dessa bilder skapas 

en historia som alla barn tillsammans hittar på. Pernilla berättade som tidigare nämnts att 

utifrån de observationer hennes arbetslag gjort har det sett att killar har ett mindre intresse för 

läs- och skrivinlärning. Dock menar hon att man bör utgå från det killarna idag är mycket 

intresserade av, exempelvis om de tycker om att bygga med lego. Under tiden fotograferas 

deras byggen och utifrån det får killarna skriva en text om deras skapelse. Detta är enligt 

Pernilla en metod de använder sig av. Lena menar på att de barn som visar ett svalare intresse 

för läs- och skrivinlärning går man som pedagog in och hjälper, stödjer och uppmuntrar. Lena 

säger: ”Att då de säger att jag inte kan skriva, att jag säger att vi kan hjälpas åt. Sen blir de 

jättestolta då de har lyckats”. När Lena berättar om högläsning för barnen märker hon skillnad 

på de barn som har vanan att bli läst för, och det mycket tydligt. Berit beskriver situationer 

kring högläsning för barnen på följande sätt: 

Jag tror att det är ovanligare att barn kan sitta och lyssna utan att se bilder. Att kunna skapa sig 

inre bilder själv är barn sämre på idag […]barnen får allting så serverat tror jag, alltid. Det är, 

de behöver träna på det, att göra det tror jag. Att lyssna. 

Ingrid berättade det även Berit sa att barnen idag har mindre ro att sitta stilla främst vid 

högläsning. Där säger Ingrid att hon talar om för barnen att detta är en träning att sitta still, 

precis som vi tränar på allting annat. Karin upplever att barnen idag har ett mindre intresse för 

läs- och skrivinlärningen om hon jämför med tidigare år och när hennes egna barn var små. 

Men samtidigt påpekar hon att barnen idag har mer hjälpmedel som till exempel datorer. Förr 

upplevde Karin att arbetet kring läs- och skrivinlärning mycket handlade om renodlade 

bokstäver, men hon säger att: ”Jag tror att barnen är lika lång utvecklade, men att vi använder 

andra metoder idag så det blir på ett annat vis. Det är mer automatiskt”. 
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6. Analys och Diskussion  
Under denna rubrik börjar vi med diskussionen av vår metod för denna studie, så kallad 

metoddiskussion. Efter metoddiskussionen diskuteras resultaten vi fått ut av våra kvalitativa 

intervjuer i teman utifrån våra forskningsfrågor.  

6.1. Metoddiskussion 
Den metod vi valt att använda till denna studie är kvalitativa intervjuer. Anledningen till att 

denna metod valdes beror på studiens syfte, där vi ville få en fördjupad kunskap om hur 

pedagogerna arbetar med litteracitet på deras avdelning/förskola. Men även höra hur deras 

tankar är mot läroplanens mål och riktlinjer, för de olika pedagogerna som finns i förskolan, 

förskollärare och barnskötare. Precis som Trost (2010) menar är en kvalitativ intervju bättre 

om forskaren är intresserad av människors resonemang eller reaktioner kring ämnet som tas 

upp. Därför anser vi att intervjuer har varit det bästa tillvägagångssättet att ta reda på vad 

pedagogerna berättar om läs- och skrivinlärning i på deras förskolor. Intervjuerna i denna 

studie tog mellan 10-25 minuter att genomföra och trots att tidsåtgången i intervjuerna 

varierat, anser vi ändå att det som framkommit varit relevant med tanke på tidsbegränsningen 

vi har för denna studie. Under intervjuerna har vi inte använt oss av begreppet litteracitet. 

Detta på grund av att vi själva haft svårt för begreppet och det har inte legat oss nära till hands 

att använda det. Om vi skulle göra om studien idag skulle vi använda begreppet litteracitet vid 

intervjuerna, detta för att se vilka reaktioner eller tankar som skulle framkommit av 

pedagogerna. Likaså skulle en av intervjufrågorna ta upp den sociokulturella teorin eftersom 

vi anser att den är en viktig del när det kommer till inlärning. En brist vi sett hos oss, det vill 

säga i studien, är att den sociokulturella teorin skulle ha en större del och genom detta hade vi 

eventuellt kunnat få ta del av fler pedagogers tankar kring denna teori.  

Vi har diskuterat kring andra metoder för insamling av data till våra forskningsfrågor och där 

har observationer uppkommit som ett komplement till intervjuer. Genom observationer hade 

vi antingen kunnat få en bekräftelse eller avvikelse gentemot de svar vi tagit del av under 

intervjuerna. Dock anser vi att detta hade varit svårt att genomföra, dels på grund av att vi har 

en tidsbegränsning för vår studie. Samt att dessa observationer bör ha skett vid flera tillfällen 

då pedagogerna i förskolan inte arbetar med läs- och skrivinlärning vid speciella tillfällen. 

Emellertid anser vi att en pilotintervju, hade varit till en fördel för oss, genom att se hur våra 

intervjufrågor hade harmonierat med våra forskningsfrågor men även vilken intervjuteknik vi 

har.  

I studien har vi intervjuat åtta pedagoger, vilket varit tanken hela tiden. Två pedagoger hade 

inte möjlighet att delta i denna studie, men på grund av att vi har goda kontakter inom 

kommunens förskolor lyckades bortfallet snabbt fyllas upp. Vilket gjorde att vi kunde 

fortsätta vår studie utan avbrott. Våra åtta pedagoger har bestått av fyra förskollärare och fyra 

barnskötare. Anledningen till att vi valt två yrkeskategorier för vår studie är att i dagens 

förskolor arbetar både förskollärare och barnskötare, samt att läroplanen har i och med den 

reviderade upplagan (Lpfö98/10) angett tydligare riktlinjer för förskollärare. Trost (2010) 

menar att man bör iaktta viss försiktighet när man i intervjuerna närmar sig frågor som kan 

verka stötande eller provocerande. Eftersom pedagogerna i vår studie har olika utbildningar 

har vi inför frågor om detta känt en viss tvekan. Särskilt frågan om de tydligare riktlinjerna för 
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förskollärare i den gällande läroplanen för förskolan. Våra upplevelser under vissa praktiker 

men även när vi vikarierat, är att flera barnskötare känt att deras kunskap och erfarenhet är 

mindre värd jämfört med förskollärare som har liten erfarenhet men ändå har det ett 

övergripande ansvaret för barngruppen. Vi har upplevt att barnskötarna i vår studie inte känt 

av någon misstro eller negativitet angående frågan, det kan säkert förekomma men inget vi 

tagit del av i denna studie. 

Intervjuerna skedde i sju fall av åtta inomhus och dessa i avskilda rum från 

förskoleavdelningarna, en del med mer störande ljud än andra. Den intervjun som skedde 

utomhus var först planerad att ske samma dag inomhus i samband med en intervju av en 

annan pedagog på samma förskola. När vi infann oss på den aktuella förskolan hade en av 

pedagogerna inte möjlighet den dagen på grund av olika anledningar. Ny tid bokades in 

kommande dag och när vi infann oss i tid för intervjun var det rörigt på förskolan samt 

personalbrist vid just detta tillfälle. Barnen var på väg ut och ingen annan i personalen hade 

möjlighet att vara utomhus med barnen. Vi satt ute vid ett bord där några barn satt med oss i 

början av intervjun, medan några andra barn lekte runtomkring. Ingen av oss två var klädda 

för en utomhusintervju vilket innebar att det blev kallt, samtidigt som det började snöa. Även 

flera störningsmoment med hämtning av barn, barn som lekte, ställde frågor och ville ha hjälp 

av pedagogen men även av oss. Detta gjorde att intervjun stördes jämfört om vi suttit inomhus 

i ett avskilt rum. 

Trost (2010) anser att under intervjuer bör miljön vara lugn och den som blir intervjuad ska 

känna sig trygg i miljön samt att inga åhörare ska finnas närvarande. I fallet med intervjun 

som skedde utomhus var det svårt att ta hänsyn till det Trost (2010) menar, men vi gjorde det 

bästa av situationen. Författaren säger även att oavsett var intervjun ägt rum bör en analys ske 

av vilken inverkan miljön/lokalen haft för tillförlitligheten för intervjun. Vi anser dock att vi 

fick tillgång till bra material från denna intervju. Känslan vi upplevde direkt efter avslutad 

intervju var att dessa två pedagoger på den aktuella förskolan samtalat om intervjun med 

varandra. Detta på grund av att flertalet av svaren var väldigt lika i både innehåll och uttryck, 

trots att de inte arbetar vid samma avdelning. Vid transkriberingen framkom detta ännu 

tydligare, men att svaren är likartade kan även bero på den aktuella förskolans övergripande 

mål för läs- och skrivinlärning.  

För denna studie har vi en viss tid till förfogande och transkriberingen av intervjuerna har 

varit tidskrävande. Vi har ändå strävat efter att skriva ut hela intervjuerna för att få med så 

mycket som möjligt. Vi anser att detta har varit viktigt för vår studie och för att få svar på 

våra forskningsfrågor. Precis som Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram blir 

transkriberingen en mall för djupare analys, vilket vi känt när sammanställningen och 

analysen gjorts. I utskrifterna av intervjuerna har vi i största mån tagit med intervjufrågorna, 

inte alltid ordagrant men en kortare sammanfattning för att lättare förstå svaret.  

Gällande tillförlitligheten i vår studie har vi haft i åtanke att precis det Patel och Davidsson 

(2003) skriver att det talade språket inte är densamma som det skrivna språket. Sådant som 

faller bort är exempelvis gester, mimik, betoningar, ironier samt kroppsspråk. Vi har varit 
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medvetna om detta i transkriberingsprocessen men vi upplever inte att detta påverkat 

resultatet. De svar vi fått fram har varit tydliga och relevanta för vår studie. 

Vid alla intervjuer har pedagogerna tillagt något efter att vi stängt av våra mobiltelefoner som 

fungerade som ljudinspelningsmaterial. En del har skickat mail men även ringt efter 

någon/några dagar med sådant de i efterhand velat delge oss och som inte framkom under 

intervjun. Resultatet har inte påverkats i någon riktning på grund av detta, utan vi har använt 

oss av det material vi tidigare samlat in samt delar av det som tillkommit i efterhand. 

6.2. Resultatanalys och diskussion 
Här diskuteras resultatet utifrån de tre forskningsfrågor vi har i vår studie.  

Den första forskningsfrågan tar upp hur pedagogerna arbetar med läs- och skrivinlärning med 

hjälp av olika metoder idag i deras verksamhet. Något vi blivit mer medvetna om under 

studien är hur betydelsefull och viktig högläsning för barn är. En av pedagogerna uttryckte 

vikten av att välja böcker med omsorg där det handlar om att fånga barnens intresse. Med 

detta menar pedagogen att om inte intresset och koncentrationen för bokläsning finns hos 

barnen vänds problemet ofta mot barnen, när det egentligen handlar om hur man som pedagog 

läser och lockar till berättelsen i boken. Dock säger Fridolfsson (2008) att vi bör ha i åtanke 

att alla barn inte har intresse för att lyssna på sagor. Med detta menar författaren att dessa barn 

har svårt med koncentrationen men även svårt att sitta stilla. Utifrån vad både pedagogen och 

författaren säger kan vi delvis hålla med dem, främst i det pedagogen säger att det handlar om 

att jag som pedagog måste hitta ett sätt att fånga barnen i högläsningen. Vi menar på det att 

leva sig in i böckerna och gestalta en roll när man läser, har vi av erfarenhet sett att det fångar 

ett intresse. Precis som Fridolfsson (2008) säger, att alla barn inte alltid har intresse eller 

koncentration, tror vi kan bero på att dessa barn kanske har inlärnings- eller 

koncentrationssvårigheter, men det kan lika gärna bero på att dessa barn inte är vana att bli 

lästa för hemifrån. 

Att läsa för barn i förskolan men även hemmavid menar en annan pedagog är viktigt för barns 

läs- och skrivinlärning. Denna pedagog berättade för föräldrarna/vårdnadshavarna under ett 

föräldramöte att många tror att barn lär sig läsa i skolan, men att barnen ofta lär sig läsa 

tillsammans med en vuxen. Detta går i linje med det Imsen (2006) skriver om Vygotskijs 

tankar kring den proximala utvecklingszonen, där barnet lär sig saker tillsammans med andra 

för att sedan klara av det på egen hand. Författaren, pedagogen och vi menar att barn lär sig 

tillsammans med andra och främst med någon som kan mer än en själv. Med detta anser vi att 

pedagoger/vuxna visar barnen att exempelvis bokstäverna betyder något och att dessa 

krumelurer kan skapa en saga/berättelse. Vid en intervju beskrev en av pedagogerna hennes 

arbetssätt att låta barnen få hjälpa varandra i olika situationer, exempelvis när något barn har 

större intresse för läs- och skrivinlärning kan detta barn sporra sina kompisar precis som 

pedagogen sa. Detta tolkar vi att det är den proximala utvecklingszonen vilken är del av den 

sociokulturella teorin pedagogen menar även fastän hon inte konkret nämner detta till oss 

under intervjun. Att pedagogen inte pratar om den sociokulturella teorin under intervjun anser 

vi att det beror på att vi inte tar upp detta. Vår tolkning utifrån pedagogens svar är att hon och 

hennes arbetslag använder sig delvis av den sociokulturella teorin i deras verksamhet. Med 
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detta ser vi att vår kommande roll som förskollärare likväl som en vuxen person i barns närhet 

har stor inverkan på barns läs- och skrivinlärning.  

Att använda sig av olika metoder för barns läs- och skrivinlärning har varit en grund och 

arbetssätt för flera av pedagogerna i denna studie. Några av de metoder som tydligt 

framkommit är rim och ramsor, klappa stavelser i sina namn, stödtecken och låtsatsskrivning. 

När det gäller rim och ramsor handlar det om språkets funktioner men även rytmen i språket. 

Fridolfsson (2008) skriver om några grammatiska regler vi har och vilka barnen ofta tillägnat 

sig innan skolåldern. En tänkbar förklaring vi har till detta är att förskolor och pedagoger 

använder sig mycket av rim och ramsor som främjar dessa grammatiska regler, vilket våra 

tidigare erfarenheter styrker. Vi har även sett att barnen finner stor glädje i att rimma, oavsett 

ålder, vilket även en pedagog som arbetar med de yngsta barnen framhåller. Hennes 

barngrupp rimmade trots deras låga ålder och än fast förståelsen inte är tillräckligt utvecklad 

hos dessa barn. Främst gällande de språkljud som är betydelseskiljande vilket Fridolfsson 

(2008) påpekar är viktigt för barnen att förstå, för den alfabetiska principen som skriftspråket 

är baserat på. Författaren menar att genom rim och ramsor utvecklas barnens fonologiska 

medvetenhet vilket innebär att barnen får en betydelsefull grund inför den framtida 

läsinlärningen. En liknande slutsats drar även vi till det författaren menar och vi anser att det 

är bra att rim och ramsor finns på förskolan. Vi har i och med denna studie även fördjupat vår 

förståelse till varför rim och ramsor används på förskolorna och detta kommer vi bära med oss 

som blivande förskollärare. 

Inför våra intervjuer har våra föreställningar varit att pedagogerna på de utvalda förskolorna i 

denna studie använder tekniska hjälpmedel i stor utsträckning, exempelvis datorer. Ganska 

snabbt insåg vi redan efter de första intervjuerna att så inte var fallet. Detta var förvånande för 

oss med tanke på det samhälle vi idag lever i där datorer, surfplattor och mobiler finns 

tillgängliga i de allra flesta familjer eller i dess närhet. Precis som Liberg (2006) visar, ser den 

språkliga världen annorlunda ut idag jämfört med tidigare. Dagens små barn möter tidigt 

visuella symboler där skriftspråket är en del i detta. Författaren säger även att det vardagliga 

samtalet fått konkurrens av nätbaserade kommunikationsformer. De förändringar som skett 

har gjort att den talade och skrivna texten fått kliva ett steg tillbaka till förmån för andra 

visuella uttrycksformer. Att förskolorna vi besökt inte tagit till sig mer av tekniska hjälpmedel 

har vi i efterhand funderat över. Tänkbara orsaker till att det ännu inte är utbrett inom dessa 

förskolor kan enligt oss bero på ekonomin, men även en rädsla och okunskap för användandet 

av den tekniken. Dock fann vi vissa undantag där till exempel datorer används kontinuerligt. 

Främst på en av förskolorna användes datorer där barnen fick träna på att skriva, så kallad lek- 

eller låtsasskrivning. Två av de intervjuade pedagogerna berättade att deras förskola köpt in 

surfplattor till den pedagogiska verksamheten. De menade att dessa kan bli ett komplement i 

till exempel läs- och skrivinlärningen, men på grund av att de precis inhandlat dessa kunde de 

inte utveckla hur användandet skulle gå tillväga. Detta ser vi som något positivt och det hade 

varit intressant att få göra återbesök till dessa pedagoger när de arbetat in sig med 

surfplattorna för att se vilka eventuella effekter dessa har gett i verksamhetens mål för läs- och 

skrivinlärning. 
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Det nästan alla pedagoger påpekade är att läs- och skrivinlärningen ska ske på ett lustfyllt sätt 

med leken i fokus samt utifrån barnens intressen. Även Lindö (2009) syftar på att en 

stimulans av barns språkliga medvetenhet bör ske på ett lustfyllt sätt. Även Björk och Liberg 

(1996) säger att när barn och vuxna delar upplevelser vid exempelvis läsning och skrivning, 

ger det en trygghet och glädje vilket vi alla har med oss i livet. Detta för vårt sätt att vara och 

uppfatta världen. Här kan vi gå tillbaka till våra egna erfarenheter som barn, främst vid 

högläsning och hålla med det författarna menar angående läsning. Jag, Emelie har positiva 

minnen av att mina föräldrar läste mycket för mig som barn vilket har påverkat mig positivt. I 

den meningen att böcker idag tar en stor plats i mitt liv och läsningen är för mig något 

avslappande och lustfyllt. För mig Veronica är minnet att det fanns mycket böcker hemma, 

dock minns jag inte om högläsning skedde kontinuerligt. Läsning har ändå varit en stor 

passion under min barndom, vilket det är än idag. 

Vår andra forskningsfråga handlar om hur pedagogerna uppfattar, reflekterar och diskuterar 

sin yrkesroll i förhållande till de mål och riktlinjer läroplanen anger för läs- och 

skrivinlärning. Alla förskollärare är överens att de riktlinjer som tillkommit i den reviderade 

upplagan av läroplanen är bra och de ser inget problem med att få mer ansvar. En av 

förskollärarna sa att det var bra att riktlinjerna blev tydligare då förskollärare och barnskötare 

har olika utbildningar. Samma förskollärare påpekar att alla uttryck och delar i läroplanen 

innehåller många ord som är viktiga att fundera över, oavsett utbildning. Två av 

förskollärarna påpekar att alla pedagoger är ett arbetslag som arbetar mot samma mål och de 

tänker på helheten, yrkesrollen spelar mindre roll. I Lpfö98/10 (Skolverket, 2010) står det att 

förskollärare ska ansvara för att arbetet i barnguppen genomförs, medan arbetslaget ska 

utmana barns nyfikenhet och i detta fall begynnande förståelse för språk och kommunikation. 

De flesta pedagogerna påpekar att det är bra och att det ska vara tydligare riktlinjer och 

skillnader mellan förskollärare och barnskötare, men det är inget dessa pedagoger märker av i 

den dagliga pedagogiska verksamheten. Vi anser att det är bra att pedagogerna är medvetna 

om skillnader i deras ansvar men det är inget som framkommer i den dagliga pedagogiska 

verksamheten. Innan intervjuerna var våra föreställningar att ämnet skulle vara mer känsligt 

än vad som framkommit i denna studie. Vi är medvetna om att det kan se annorlunda ut då 

denna studie endast behandlar åtta pedagogers synsätt på fyra förskolor. 

Även barnskötarna upplever i det stora hela att de är medvetna om förskollärarnas 

övergripande ansvar och menar på att det ska vara så. Detta på grund av att utbildningarna 

skiljer sig åt. Barnskötarna är medvetna om skillnaderna men har inte upplevt någon större 

skillnad i arbetssättet, utan alla arbetar mot samma mål och för barnens bästa. Inför 

intervjuerna var vi medvetna om att en av frågorna kunde vara känslig, med tanke på att 

förskollärare och barnskötare har olika utbildningar.  Barnskötarna i vår studie har lång 

arbetslivserfarenhet inom förskolan vilket har gjort att de är trygga i sin yrkesroll, precis som 

en av barnskötarna uttrycker. Hade vi däremot intervjuat barnskötare med kortare 

arbetslivserfarenhet eller inte lika inarbetade arbetslag hade svaren kanske sett annorlunda ut 

och därmed vårt resultat. Vi tänker även att synen på sin yrkesroll spelar in i hur arbetet i 

arbetslaget fungerar. Två av de intervjuade barnskötarna menar att deras yrken är viktiga och 

att de måste ställa krav på sig själva. Enligt oss är detta en viktig tanke för dessa barnskötare 
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att bära med sig och de har krav på sig från Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) att de har ett arbete 

att utföra, men att deras yrkesroll som barnskötare inte handlar om det övergripande ansvaret. 

Sista forskningsfrågan i vår studie beskriver hur pedagogerna upplever barnens intresse för 

läs- och skrivinlärning och hur det ser ut i deras verksamhet. I resultatet delades svaren in i 

hur pedagogerna upplevde de barn som har respektive de barn som inte har lika starkt intresse 

för läs- och skrivinlärning. Pedagogernas syn gällande barns intresse är inte samstämmiga, 

men flera menar att förskolan och främst pedagogerna har blivit tydligare på att presentera 

och erbjuda fler redskap för att väcka ett intresse för läs- och skrivinlärningen. Att intresset 

skulle ha skiljt sig åt mot tidigare barngrupper och längre bak i tiden är inte fallet menar 

pedagogerna. De menar att det istället handlar om att vuxna idag ser barnens möjligheter och 

deras kapacitet på ett annat sätt mot tidigare och detta tolkar vi som att den sociokulturella 

teorin och främst den proximala utvecklingszonen (Imsen, 2006), finns med i pedagogernas 

arbetssätt och den teorin är idag den som ligger till grund för läroplanen och arbetet i 

förskolan.  

Dahlgren, Olsson, Mellgren och Gustafsson (2006) samt Kullberg (2006) har funnit att barn 

har uppfattningen att det var först i skolan de lärde sig läsa och skriva precis som en av 

pedagogerna uttryckte. Dessa förändringar har vi sett skiljer sig åt idag jämfört med när vi 

började skolan. Detta blev väldigt tydligt då mina (Veronicas) barn började skolan. De 

upplevde en stress innan första klass över att de inte kunde läsa. Deras uppfattning var att läsa 

och skriva skulle man kunna när man började skolan. Var denna tanke kom ifrån vet jag 

(Veronica) inte och detta var något vi (Emelie & Veronica) inte alls upplevde när vi började 

skolan. Om det kommer ifrån att barn i dagens samhälle är mer medvetna och mer 

intresserade att veta svårare saker vilket en pedagog nämnde, skulle kunna vara en orsak till 

att barn idag känner en stress att inte kunna läsa när de börjar skolan. Detta är dock inte 

vetenskapligt baserat utan enbart våra tankar.  

När pedagogerna pratade om de barn som inte har lika starkt intresse för läs- och 

skrivinlärningen framkom det att en pedagog skapar situationer där dessa barn får vara lite 

speciella och lyftas fram. Vid till exempel sagoläsning kan det barnet få huvudrollen i sagan. 

Denna metod är även något jag (Veronica) använt mig av med mina barn, eftersom mina barn 

älskade och uppskattade att få ha huvudrollen i berättelsen/sagan. Med bland annat 

sagoläsning menar Fridolfsson (2008) att de barn som tidigt möter och naturligt har detta i 

sina dagliga rutiner i vardagen får de klart för sig vad skriften har för olika funktioner. En 

pedagog berörde vad högläsning har för betydelse för barn, och hon såg där en tydlig skillnad 

hos de barn som hade vanan att bli lästa för jämfört med de barn som inte har det. 

Angående högläsning och att lyssna menar en pedagog att det är något barnen behöver träna 

på precis som allting annat. Med detta menar pedagogen att flera barn idag har mindre ro att 

sitta stilla och lyssna. Björk och Liberg (1996) syftar på att en orsak till att barnen har mindre 

ro kan bero på att högläsning inte är vanligt förekommande hemmavid. Vilket kan innebära 

att barnen får en chock när de kastas in i läs- och skrivundervisning som är främmande för 

barnens sätt att tänka. Med undervisning tolkar vi i detta fall högläsning för barn i förskolan, 

men ordet undervisning används inte i förskolan enligt våra erfarenheter. Vi tror även det som 
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en pedagog menade att det är viktigt att påtala för föräldrarna/vårdnadshavarna att högläsning 

hemma är lika viktigt som på förskolan. Detta för att lägga en bra grund till barnens läs- och 

skrivinlärning. Där ser vi en utmaning som framtida förskollärare att på ett bra sätt lägga fram 

detta till barnens föräldrar/vårdnadshavare och verkligen trycka på att högläsning hemma är 

viktigt. 

6.3. Avslutande reflektioner 
Under vår förskollärarutbildning men framförallt under denna studie har vi fått en djupare 

inblick och möjlighet att fördjupa oss i läs- och skrivinlärning. Framförallt vad litteracitet 

innebär och att läs- och skrivinlärning är en av flera delar i detta begrepp. Detta begrepp är 

idag relativt nytt och under utbildningen har vi endast stött på ordet i en tidigare kurs. Ordet 

litteracitet har aldrig förekommit när vi haft praktik under utbildningen eller under 

intervjuerna till denna studie. Nu tog vi aldrig upp det begreppet i någon intervju, men vi 

menar att om litteracitet används i förskolan borde detta framkommit av pedagogerna.  

Att utläsa av resultatet samtalar pedagogerna kring läs- och skrivinlärningen, vilket om fattas i 

begreppet litteracitet och precis som Fast (2008) säger handlar det om den läs- och 

skrivförmåga vi har i dagens samhälle. Vi tror och hoppas på att detta begrepp får ett större 

fäste i förskolan, men även i samhället i övrigt.  Dock tror vi att det kommer ta lång tid innan 

litteracitet är en del i förskolans begreppsvärld, precis som det idag ofta sägs dagis istället för 

förskolan. Ordet litteracitet har även för oss varit svårt att ta till sig, men under studiens gång 

har vi blivit mer och mer bekväma med begreppet. Detta på grund av att vår kunskap och 

förståelse för begreppet har ökat och fördjupats i och med denna studie. Läs- och 

skrivinlärning och litteracitet ligger oss fortfarande varmt om hjärtat och vi har insett att det 

har stor betydelse och påverkan på barns lärande. En sak som vi inte trodde skulle ta så pass 

stor plats i barns läs- och skrivinlärning är högläsningens betydelse, vi var mer inne på att 

datorer skulle vara en större del i inlärningen och i de utvalda förskolornas verksamhet. Detta 

är inte något vi ser som negativt, snarare det motsatta. Med enkla medel kan man komma 

långt och att ha det senaste eller dyraste materiella tingen behöver inte alltid vara det bästa. 

6.4. Förslag på fortsatt forskning 
Tidigt diskuterade vi i denna studie högläsningens betydelse för barns läs- och skrivinlärning. 

Vår medvetenhet kring dess effekter har gjort att en fortsatt studie där högläsningen står i 

fokus skulle vara intressant. I den studien vore det intressant att ta reda på barnens åsikter om 

högläsning ur en bok. Särskilt med tanke på tekniken och media som idag är en stor del av 

barnens vardag. Vilken betydelse har en enkel sagobok jämfört med en surfplatta? 
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Campus Örnsköldsvik och skriver examensarbete nu. Därför skulle vi behöva komma i 

kontakt med förskolepersonal för att få ett underlag till vår studie. 

Examensarbetet handlar om läs- och skrivinlärning, samt tankar kring läroplanen utifrån detta 

ämne. Vi önskar få intervjua en förskollärare samt en barnskötare vid ert område/förskola, och 

de ska intervjuas var för sig. 

Under intervjutillfället kommer inspelning ske med hjälp av våra mobiler och det som spelas 

in är endast till för oss studenter, och garanterar fullständig anonymitet och säkerhet av både 

personal och förskola. 

Intervjuerna beräknas ta ca 20-30 minuter/ person. 

Vi hoppas få möjlighet att besöka er, och det skulle vara till stor hjälp för oss. Besöket 

beräknas ske under vecka 48, om det är ok eller om det passar bättre någon annan vecka. Hör 

gärna av er så fort som möjligt. 

Tack på förhand! 
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Emelie Fröier Uhlin 07X- XXX XX XX  xxxxx@xxx.xx 

 

  



 
 

 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Vilken ålder är det på barnen du arbetar med i dag? 

 

Hur tänker du om läs- och skrivinlärning för barn i förskolan? 

Hur ser ert arbete ut med läs- och skrivinlärning? 

Använder ni er av något hjälpmedel? Ex. stödtecken osv. 

Hur fångar ni upp de barn som är intresserade av läs- och skrivinlärning? Och de som inte 

visar intresse? 

Hur går ni tillväga i så fall? Använder ni er av någon speciell metod? 

Ser du någon skillnad på intresset för läs- och skrivinlärning bland barnen jämfört med för 

några år sedan? Om, vad tror du att det beror på? 

Hur tolkar du läroplanen kring läs och skrivinlärning?  

På vilket sätt upplever du skillnad i ansvaret, i o m den nya läroplanen där förskollärare har 

tydligare riktlinjer? Hur upplever du det som barnskötare? 

Koncentrationen bland barnen vid högläsning, hur upplever du den? Är det någon skillnad 

mot tidigare? Vad tror du att det kan bero på? 

Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 

 


