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Abstract 
 
Under pågående lärarutbildning har vi upplevt att det finns delade meningar om huruvida 

pedagoger ska ta tillvara och utmana barns läsning och skrivning i förskolan. Med 

utgångspunkt i detta blev syftet med undersökningen att belysa hur verksamma pedagoger 

arbetar för att ta tillvara och utmana barns läsning och skrivning i förskolan med barn i 

åldrarna tre till sex år. Intervjuer och observationer genomfördes i fyra olika förskolor. I 

forskningsbakgrunden framkommer olika forskares och författares uppfattningar angående 

barns läs- och skrivutveckling i förskolan. I problempreciseringen ingår frågor som hur 

pedagoger i förskolan tar tillvara och utmanar barns läsning och skrivning, använder 

pedagoger olika språkstimulerande material i verksamheterna, vad i såfall, hur föräldrar blir 

delaktiga i arbetet med barn läs- och skrivutveckling. Den teoretiska utgångspunkten i 

undersökningen är det sociokulturella perspektivet där lärandet sker i gemenskap med andra 

människor. Resultatet visar att majoriteten av pedagogerna har ett positivt synsätt gällande 

barns läsning och skrivning i förskolan, det vill säga, att de försöker ta tillvara och utmana 

barns kunskaper och förmågor inom läsning och skrivning på olika sätt. Men resultatet visar 

även att några av pedagogerna har stött på motvilja från skolans håll. 

 
Ämnesord: Läs- och skrivutveckling, pedagoger, barn, förskola, utmana, lärande. 
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1. Inledning 
 

Inom ramen för denna uppsats har en undersökning genomförts kring hur några pedagoger tar 

tillvara och utmanar barns läsning och skrivning i förskolan. Enligt Ingrid Pramling 

Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) har pedagogerna i förskolan en betydelsefull uppgift 

att fylla vad gäller att utveckla barns språk. Pedagogerna ska ge möjlighet till många olika 

lustfyllda lärandetillfällen som samtidigt stimulerar utvecklingen och uppmuntrar barns eget 

intresse för texter och språk i brett perspektiv. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 1998) poängteras att arbetslaget ska arbeta för att stödja barn i 

deras språkutveckling. I samspelet har barnen möjlighet att både bidra till och ta del av 

varandras kunskaper (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Forskning visar att redan 

innan barn börjar skolan har de ett intresse av att läsa och skriva. För många barn väcks detta 

intresse i hemmet då de får delta i olika läs- och skrivaktiviteter (Söderbergh, 2009) och (Fast, 

2007). 

1.1 Bakgrund 
 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver undersökningar som visar att 

språkutveckling är en betydelsefull del i barns utveckling. Genom språket lär barnen känna 

sig själva och sin omgivning. Karin Taube (2007) belyser att den uppmuntran och utmaning 

barn får i sin läs- och skrivutveckling påverkar såväl deras självförtroende och självkänsla 

som deras lärande. Undersökningar visar också att barn använder både läsandet och 

skrivandet på olika sätt långt innan de börjar skolan. De skriver tecken på lappar, använder 

böcker för att berätta, läser sagor utifrån bilderna och agerar så som de har uppmärksammat 

att andra i deras omgivning gör (Dahlgren m.fl., 2006). Även Kristen Missall m.fl. (2007) tar 

upp att den tidiga läs- och skrivkunnigheten utvecklas långt innan barnen börjar i skolan och 

därför är det väsentligt att börja utmana barns läsning och skrivning redan i förskolan. Det 

poängteras i läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998)1 att barns 

intresse för språkutveckling såsom läsning och skrivning ska uppmuntras och tas tillvara i den 

dagliga verksamheten. Taube (2007) betonar att pedagoger i förskola ska kunna möta barn 

utifrån deras skilda förutsättningar. Det kan de göra genom en mängd kreativa och utmanande 

lekar. Dessa lekar kan enligt henne underlätta den fortsatta läsinlärningen när barnen börjar i 

                                                 
1 Fortsättningsvis kommer vi att använda oss av Lpfö 98 som referens till läroplanen. 
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skolan. Vidare betonar även Elisabeth W Kirk och Patricia Clark (2005) betydelsen av att 

tidigt synliggöra läsningens och skrivningens funktion för barnen. 

 

Gisela Håkansson (1998) och Ragnhild Söderbergh (1988) påpekar att barn tidigt kan 

upptäcka och bli nyfikna på läsning och skrivning samt göra egna försök att läsa och skriva. 

En del ”knäcker koden” så tidigt som vid två, tre års ålder. Vidare belyser Håkansson att även 

om barn inte ”knäckt läskoden” har de goda möjligheter att kunna ”läsa av orden” genom det 

sammanhang orden befinner sig i. Även Carina Fast (2007) och Anders Arnqvist (1993) har 

forskat om att barn läser och skriver långt innan de börjar i skolan. Därför, påpekar Arnqvist 

(1993), är det väsentligt att spinna vidare på barnens intresse för läsning och skrivning redan i 

tidig ålder, men poängterar även att det inte handlar om att pedagoger ska lära förskolebarn att 

läsa flytande och skriva felfritt, det handlar snarare om att väcka nyfikenhet och lust att ta sig 

an skriftspråket. Caroline Liberg (2006) betonar att barns tidiga delaktighet i skriftspråkliga, 

meningsfulla sammanhang bidrar till att barnen får fördjupad kunskap om läsning och 

skrivning. Karin Gustavsson och Elisabeth Mellgren (2005) framhåller att om vuxna i barns 

närvaro inte har kunskapen om deras tidiga läs- och skrivutveckling blir det svårt att medvetet 

kunna hjälpa och uppmuntra barnen att komma framåt i utvecklingen. Utifrån vår uppfattning 

kan detta innebära att barn som inte får den uppmuntran och det stöd de behöver kan känna 

och uppleva utanförskap och frustration då andra barn i omgivningen kommer vidare i 

läsningen och skrivningen.  
 

Under utbildningen har vi läst en specialisering, barns tal- skriv och läsutveckling, där vi blev 

inspirerade till att undersöka hur pedagoger i förskola arbetar med barns läsning och 

skrivning. Vi har även under utbildningen upplevt att det finns delade meningar om huruvida 

pedagoger ska ta tillvara och utmana barnens läsning och skrivning i förskolan. Detta stärks 

av Fast (2007) som betonar att det förr har funnits ett synsätt om att barns läsning och 

skrivning inte ska uppmuntras förrän vid skolstarten, då lärare i skolan menade att barn kunde 

lära sig på fel sätt. Fast visar i sin avhandling (2007) hur ett sådant synsätt lever kvar idag. 

Mot den presenterade bakgrunden har vi valt att göra en undersökning om hur verksamma 

pedagoger tar tillvara och utmanar barn i deras läs- och skrivutveckling.  
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1.2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur verksamma pedagoger tar tillvara och utmanar barns 

läsning och skrivning i förskolan.  

 

1.3 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa vår uppsats till att belysa hur fyra pedagoger förhåller sig till och 

arbetar med barns läsning och skrivning i förskolans verksamhet för barn i åldrarna tre till sex 

år.  

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
 
I kommande forskningsbakgrund belyser vi delar som samspelets och kontextens betydelse, 

föräldrars delaktighet, arbetssätt och val av material. Dessa delar är centrala i det 

sociokulturella perspektiv som vi valt att utgå från. Det sociokulturella perspektivet innebär 

att ”kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde 

individen och hans eller hennes tänkande/handlande” (Säljö, 2000, s 9). Enligt Roger Säljö 

(2000) inhämtas kunskaper inte bara i pedagogiska verksamheter, som förskola och skola, 

utan även i andra sammanhang och situationer som i hemmet, med föräldrar och tillsammans 

med vänner. Vidare betonar Säljö att lärandet hela tiden sker i gemenskap med andra 

människor. Hur människor tillägnar sig kunskaper handlar inte enbart om hur vi är skapta 

utan också om hur den omgivande miljön ser ut och vilka resurser som finns att tillgå.  

1.5 Definition av olika begrepp 
 
I detta avsnitt definieras ord och begrepp som används återkommande i texten. 

 

Vi har använt begreppet läs- och skrivutveckling som en sammanfattande benämning på de 

utvecklingssteg ett barn går igenom för att på sikt bli en god läsare och skrivare. Med 

begreppen ta tillvara och utmana avses i vår text en förmåga och vilja hos pedagog eller 

förälder att, i sitt möte med barn, utgå från barnens intresse och erfarenheter samt förmåga 

och vilja att skapa situationer där barn kommer i kontakt med nya perspektiv eller aspekter av 

fenomen. Den närmaste utvecklingszonen är den utvecklingsnivå dit en individ kan komma 
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med hjälp av en mer kunnig person. Artefakter är material, redskap och hjälpmedel som i det 

här arbetet används för att utveckla barns läsning och skrivning. I uppsatsen förekommer 

begreppet meningsfulla situationer/sammanhang vid flera tillfällen, här avses de situationer 

som sker i ett naturligt sammanhang för barn, som till exempel i leken och vardagen. I 

uppsatsen avser skapande den process och de bilder och texter som barn producerar. Med 

begreppet föräldrar menas barns vårdnadshavare 

1.6  Disposition 
 
I forskningsbakgrunden presenteras olika centrala delar som har betydelse för och påverkar 

barns läs- och skrivutveckling. Vidare följer vårt val av metod, resultat och analys. Därefter 

avslutas uppsatsen med en diskussion och sammanfattning. 
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2. Forskningsbakgrund 

 

I denna del av uppsatsen redovisar vi forskning och litteratur som på olika sätt belyser 

pedagogers roll i barns tidiga läs- och skrivutveckling. Vi redovisar för vårt ämne centrala 

områden som till exempel samspelets och kontextens betydelse, föräldrars delaktighet, 

arbetssätt och val av material. Vi kopplar även till gällande styrdokument. 

  

2.1 Pedagogers roll  
 

Som pedagog är det väsentligt att utgå ifrån barns intresse, men också väcka nyfikenhet och 

nya intressen genom att skapa intressanta och spännande miljöer. När barn får möjlighet att 

vistas i miljöer där det talade och skrivna språket finns som en del, kan det bidra till ökat 

intresse hos barnen som pedagogerna kan ta tillvara och utmana vidare (Pramling Samuelsson 

& Sheridan, 2006). Bente Eriksen Hagtvet (2004) framhåller att om pedagoger inte tar 

tillvara, uppmuntrar och spinner vidare på barns intresse kan det påverka barns känsla av 

meningsfullhet negativt och väcka olustkänslor hos dem. Pedagogerna ska även kunna 

inspirera till fortsatt lärande. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser vidare att det 

är betydelsefullt att pedagogen kan ”läsa av” barns kunskapsnivå och utgå ifrån den, så att 

samtalen och aktiviteterna blir mer intressanta för barnen. Även Bente Eriksen Hagtvet, 

Herdis Pálsdóttír (1992) och Maj Björk, Caroline Liberg (1996) betonar värdet av att 

pedagoger har grundläggande kunskap om barns språkutveckling för att kunna ta tillvara och 

utmana barnen utifrån den nivå de befinner sig. Ovanstående författare betonar även 

betydelsen av att pedagogen har en förståelse för hur de olika barnen lär sig bäst.  

 
Lärare i förskola, fritidshem och skola behöver en ansats där strukturen i verksamheten utgör ett 
sätt att utveckla barns förmåga att lära sig lära utifrån sina förutsättningar. Det handlar om att 
utveckla interaktionen mellan barn och vuxna på ett sådant sätt att man utgår från barnens 
perspektiv och tankar (Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson 2007, s 31).  

 

Bente Eriksen Hagtvet (1990) lägger tonvikt på att det är väsentligt att kunna vara flexibel i 

arbetet med barn. Det finns inga fasta mallar att utgå ifrån, det gäller att se och 

uppmärksamma varje enskilt barn och utgå från hans eller hennes intresse och kunskap. 

Söderbergh (1988) belyser att grunden för barns tidiga intresse för läsning och skrivning 

skapas när naturliga läs- och skrivtillfällen fångas på ett lekfullt, spännande sätt i miljöer som 

är kända för barnen. Gösta Dahlgren m.fl. (2006) betonar också vikten av att ta tillvara de 
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tillfällen som ges i samvaron med barnen. Dessa tillfällen är oftast inte planerade utan 

uppkommer till exempel i den fria leken. I Lpfö 98 poängteras att ”I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Lpfö 98 

Utbildningsdepartementet, 1998, s 6). Detta menar även Pramling Samuelsson & Sheridan 

(2006) har en stor betydelse för barns fortsatta intresse att utveckla sitt språk. 

 

Bente Eriksen Hagtvet (2006) framhåller vikten av att pedagoger tar barns skrivande på allvar 

genom att visa intresse för det barn skriver och att visa att det barn skriver betyder något. 

Visar inte vuxna intresse för det barn skriver kan det påverka barnen negativt, de kan tappa 

lusten att skriva (Eriksen Hagtvet, 2006). Med utgångspunkt från detta menar vi att en 

väsentlig del i allt lärande handlar om att ha en god tilltro till sin egen förmåga. När barn 

känner att de blir bemötta på ett positivt sätt och när vuxna i barns närhet visar tilltro till deras 

förmåga stärks deras självkänsla och tilltron till den egna förmågan att klara av nya 

utmaningar. 

 

Eriksen Hagtvet och Pálsdóttír (1992) belyser att det inte bara är miljön och materialet som är 

betydelsefullt utan också kunskapen hos pedagogerna att hitta de delar i materialet som är 

intressant för varje enskilt barn och utmana honom eller henne utifrån det.  

 

2.2 Samspelets betydelse  
 
En utgångspunkt i den ryske psykologen Lev S Vygotskijs (1999) teorier om lärande är det 

sociala samspelets betydelse för barns lärande och utveckling. Vygotskijs teori om ”den 

närmaste utvecklingszonen” ligger till grund för mycket av den pedagogiska forskningen om 

barns lärande och språkutveckling. Exempelvis talar Björk & Liberg (1996) och Ingrid 

Pramling Samuelsson och Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson (2007) om att barn kan ta hjälp av 

en kamrat eller någon annan närstående för att utveckla sitt lärande. De barn eller andra 

närstående som hunnit längre kan hjälpa dem som inte hunnit lika långt. Även styrdokument 

genomsyras av det sociokulturella perspektivet där samspelet är en betydelsefull del för 

lärandet. En angelägen del i barns utforskande av läsning och skrivning är att det sker i 

naturliga, trygga miljöer för barnen där de är vana att vistas. Där erövrar de språket 

tillsammans och på egen hand genom till exempel lek och samtal och vid andra tillfällen där 

läsning och skrivning ingår (Björk & Liberg, 1996).  
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Fast (2007) talar om att barn tillägnar sig kunskaper genom att interagera med omgivningen, 

vilket även poängteras av (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Enligt Liberg (2006) är 

det väsentligt att barn får vara aktiva i en social miljö. Detta är enligt vår mening centralt 

inom det sociokulturella perspektivet där samspelet mellan människor är en betydelsefull del i 

lärandet.  

 

Genom att omgivningen genomsyras av läsning och skrivning kan barn ta till sig detta på ett 

naturligt sätt både på egen hand och tillsammans med andra (Söderbergh, 2009). Barns 

möjligheter att utveckla sitt språk är beroende av hur språket används i vardagen och i den 

närmaste omgivningen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Barn ser ofta upp till de 

vuxna i sin närhet, därför är det betydelsefullt för barns läs- och skrivutveckling att de vuxna 

tar sig tid att skriva och berätta tillsammans med barnen.  

 

Björk och Liberg (1996) poängterar vikten av att barn får möjlighet att använda sitt läsande 

och skrivande i samspel med andra människor. Vidare belyser författarna att läs- och 

skrivstunder som utförs tillsammans med andra introducerar barnen i läsning och skrivning. I 

samspel med andra kan barn få möjlighet att undersöka skriftspråket, hitta liknande bokstäver 

i sitt eget och kamraternas namn och samtala om bokstävernas utseende och namn (Liberg, 

2006). Detta är något som även Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) lyfter som 

väsentligt. Pedagogerna på Öjaby förskola (Skriv och läsglädje!, 2004) poängterar också 

samspelets betydelse för barns lärande och poängterar vidare att barn tillägnar sig nya 

kunskaper då de möter andra människor, både barn och vuxna.  

2.3 Kontextuellt lärande 
 
Genom att samtala med barn om det man läser och skriver och försöka få dem att finna ett 

syfte med läsning och skrivning får barn känna meningsfullhet i språket (Liberg, 2006). 

Vidare betonar Björk och Liberg (1996) att när man som vuxen läser en text högt och 

samtalar om innehållet vill barn ofta göra likadant. Detta gäller även skrivning, barnens 

skriftspråk utvecklas ofta genom att de härmar hur någon annan skriver (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). Pedagogerna på Öjaby förskola, (Skriv- och läsglädje!, 2004) 

lyfter att det förr var tekniken för att lära barn läsa och skriva som stod i centrum för 

pedagogerna. Skriftens funktion och skriftens innehåll av budskap fokuserades inte lika 

mycket. 
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Det är av stor vikt att skapa spännande och utmanande situationer och sammanhang i 

förskolan där barn kan uppleva det meningsfullt att använda sig av språket (Liberg, 2006) och 

(Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson, 2007). Enligt Kirk och Clark (2005) är det 

väsentligt att läs- och skrivaktiviteter känns meningsfulla för barnen och att de utmanar lagom 

mycket. Även Håkansson (1998) poängterar vikten av att barns möte med läsning och 

skrivning sker i ett sammanhang. Ragnhild Söderbergh (1991) påpekar att barns erfarenheter 

och bakgrundskunskaper har stor betydelse för hur han eller hon uppfattar och förstår 

innehållet i de olika texter de möter. Därför är det av stor vikt att pedagoger har en förkunskap 

om hur barn förstår sin omvärld så att de kan föra ett resonemang med barnen utifrån deras 

tidigare erfarenheter. Om pedagogen utgår från barns egna erfarenheter i till exempel samtal 

är vår uppfattning att barn kan bli mer delaktiga i lärandet då de kan relatera samtalet till sin 

egen erfarenhetsvärld och kontext. Härigenom kan lärandet också kännas mer meningsfullt 

för barnen vilket även Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) poängterar.  

 

Det är betydelsefullt att som pedagog skapa lärandesituationer för både läsning och skrivning, 

där barnen får möjlighet att möta olika texter som de själva och kamraterna har skapat men 

även möta en mängd annan litteratur (Liberg, 2006). Vidare poängterar Liberg att det är av 

stor vikt att inför högläsning tala om vad boken ska handla om. På detta sätt skapas spänning, 

nyfikenhet och förförståelse hos barnen.  

2.4 Arbetssätt, miljö och material 
 
I verksamheten behöver pedagoger erbjuda barn många olika metoder och strategier för att 

deras skilda behov ska bli tillgodosedda (Björk & Liberg, 1996). Även olika uttrycksformer 

ska tas tillvara. Kristen D Ritchey (2007) framhåller att det inte bara finns ett tillvägagångssätt 

i arbetet med barnens tidiga läsning och skrivning. I början av barns läsning och skrivning är 

det väsentligt att man tillsammans med barnen arbetar med vardagliga texter hämtade ur 

barnens liv. Det kan vara ord och texter de sett till exempel på listor och skyltar, i rubriker och 

böcker (Liberg, 2006).  

 

Björk och Liberg (1996) och Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) lyfter 

betydelsen av att pedagogerna har ett lekfullt arbetssätt i arbetet med barns läsning och 

skrivning. Med hjälp av leken kan barnen på en mängd olika sätt ge uttryck för erfarenheter, 

upplevelser och tankar. De barn som upplever att pressen på att lära blir för stor eller att det 
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måste ske på ett korrekt sätt från början, tappar oftast intresset (Eriksen Hagtvet, 1990). Med 

detta som utgångspunkt är vår uppfattning att ett lekfullt lärande kan bidra till att barns 

motivation och intresse fortskrider. Bornholmsmodellen är ett arbetsätt och ett material som 

många förskolor i Sverige använder sig av. Modellen bygger på att barn ska bli medvetna om 

den fonologiska uppbyggnaden och att de ska kunna koda av och förstå ord för att utveckla 

sin läsning och skrivning. Ingrid Häggström och Ingvar Lundberg (1994) påpekar att med 

hjälp av Bornholmsmodellen får barn utveckla sin läsning och skrivning på ett lustfyllt sätt 

med hjälp av till exempel rim och ramsor och andra språklekar. Detta medför att barn får 

bättre förutsättning att möta läsning och skrivning när de börjar skolan menar författarna.  

 

Ann- Katrin Svensson (1996) påpekar att när pedagoger aktivt samtalar med och lyssnar på 

barn, samt läser sagor och ramsor, bidrar detta till ett varierat lärande där både läsning, 

skrivning och det talade språket som representeras i förskolan tas tillvara. Genom rim- och 

ramslekar kan man som pedagog öppna upp dörren till läsandet och skrivandes värld (Liberg, 

2006). Även Arnqvist (1993) framhåller rim och ramsor som ett bra material att använda sig 

av för att utmana barnens språk. Enligt Kirk och Clark (2005) är rim och ramsor något barn 

ofta finner lustfyllt.  

 

I förskolans verksamhet får berättelser och sagor ofta stort utrymme. När pedagoger vill fånga 

barns intresse för läsning och skrivning kan de till exempel låta barnen lyssna på och 

återskapa en saga. Utifrån en saga eller berättelse kan pedagogen skapa förutsättningar för 

gemensamt samtal med barn (Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt, 1993). Genom att 

samtala om olika texters innehåll och betydelse kan man som pedagog ta tillvara och 

stimulera barnens upptäckarglädje och nyfikenhet för skriftspråk (Svensson, 1998). Vid 

högläsning är bilderna i boken betydelsefulla. Både de barn som kan läsa på egen hand och de 

barn som ännu inte kan detta kan ta hjälp av bilderna då de berättar om sagan (Dahlgren m.fl., 

2006). Läsning tillsammans med en vuxen utvecklar barns ordförråd och talspråk (Svensson, 

1998). Vidare betonar Svensson att när barn läser och skriver tillsammans med andra 

människor i omgivningen som till exempel föräldrar, pedagoger och kamrater, berättar gärna 

barn vad de tycker och tänker om innehållet - detta utvecklar även barns tal. Eriksen Hagtvet 

(1990) påpekar att om barn får vara delaktiga i högläsningen och får möjlighet att följa med i 

texten blir de mer medvetna om sambandet mellan text och bild. Vår uppfattning är att 

högläsning kan bidra till att barn blir medvetna om läsningens funktion och tillvägagångssätt.  
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Hur miljön i förskolan utformas får betydelse för barns lärande och utveckling. Det är en 

fördel om verksamheten är fylld med material som stimulerar barns läs- och skrivintresse och 

att barnen får möjlighet att möta språket dagligen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006 

och Björk & Liberg, 1996). Även Eriksen Hagtvet (2006) poängterar vikten av att förskolan 

inreds på ett stimulerande och kreativt sätt som främjar möjligheter till läsning och skrivning. 

Liberg (2006) delar Pramling Samuelsson och Sheridans (2006) åsikter att det behövs mycket 

olika skriv- och läsmaterial i förskolan, barn som får möjlighet att aktivt delta i stimulerande 

miljöer där läsning och skrivning genomsyrar verksamheten ägnar sig oftare åt läs- och 

skrivaktiviteter än de barn som inte möter språket lika mycket. Enligt Säljö (2000) använder 

sig människan av olika redskap och hjälpmedel i vardagen, som till exempel dator, penna, 

bok, miniräknare, för att utveckla sitt lärande och kunskapssökande. Han benämner redskapen 

och hjälpmedlen för artefakter. Artefakter kan användas för att inhämta kunskaper.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) poängterar att det är av stor vikt att det finns 

skyltar med vardaglig text på som barn kan möta i verksamheten samt ordbilder som visar 

text och bild på saker i omgivningen. Hagtvet och Pálsdóttir (1993) lyfter att det är väsentligt 

att pedagoger använder de bilder med skrift som de har i verksamheten för att barn ska förstå 

att det finns en koppling mellan ord och bild och för att ordbilderna ska bli meningsfulla för 

barnen att använda och efterlikna. På Öjaby förskola (Skriv och läsglädje!, 2004) är 

användandet av ordlappar centralt. Ordlapparna används i alla situationer och aktiviteter 

tillsammans med barnen, såväl vid dukning som i leken och ingår som en naturlig del i 

barnens vardag. Enligt Arngvist (1993) utgör ordlappar och bilder på till exempel barnens 

egna hyllor och lådor, ett väsentligt inslag i miljön. Genom lapparna kan barnen lära sig att 

känna igen sitt eget namn och sin egen plats. Även Eriksen Hagtvet (2006) lyfter fram 

ordbilder som positivt material i verksamheten. Hon poängterar att det ska finnas olika typer 

av ordbilder i verksamheten, både med namn på personer i barnens omgivning och på ord som 

barnen själva använder. Kirk och Clark (2005) anser att det är värdefullt att det finns 

namnlappar i verksamheten som pedagogerna kan utgå ifrån när de arbetar med barnens 

läsning och skrivning. Vidare framhåller de att barnens och familjemedlemmarnas namn är 

betydelsefulla för barnen och att de ofta finner ett intresse av att lära sig skriva sitt eget och 

familjemedlemmarnas namn.  
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2.5 Relation mellan förskola och hem  
 
Samspelet mellan hemmet och förskolan har visat sig vara av väsentlig betydelse för barns 

lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Enligt Skolverket är det betydelsefullt att 

pedagoger ”Använder den dagliga kontakten med föräldrarna till att föra kontinuerliga samtal 

om barnets trivsel, utveckling och lärande” (Skolverket, 2005, s 37). Forskningen har också 

visat hur den goda relationen mellan föräldrar och pedagoger skapar de bästa 

förutsättningarna för att barnen ska trivas och må bra, något som också Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 1998) poängterar. Arnqvist (1993) betonar vikten av att barn i 

lustfyllda sammanhang får möta litteratur tillsammans med andra människor. Barns tidiga 

erfarenheter av att få ingå i positiva lässammanhang kan bidra till att barnen känner 

nyfikenhet att fortsätta erövra det skrivna språket.  Häggström och Lundberg (1994) påpekar 

att barn som växer upp i familjer där de får varierad och bred kontakt med både det lästa och 

skrivna språket, som till exempel högläsning eller berättande, utvecklar förståelse för hur 

betydelsefullt det är att kunna läsa och skriva. Enligt Säljö, (2000) påverkas barns utveckling 

och lärande av den omgivande miljön, av till exempel hemmet, förskolan och av föräldrar, 

pedagoger och kamrater.  

2.6 För eller emot läsning och skrivning i förskola  
 
Enligt Fast (2007) var det förr en vanlig uppfattning att vuxna i barns omgivning inte skulle 

intressera sig för att stimulera barnens språkutveckling i tidig ålder.  Anledningen var att 

lärarna i skolan var rädda för att barn skulle utveckla kunskapen på felaktigt sätt. Lärarna i 

skolan var också rädda för att de barn som redan hade ”knäckt läskoden” inte var lika 

motiverade att lära vidare. Även Söderbergh (1988) belyser att många pedagoger kan känna 

rädsla inför att lära barn på ”fel sätt” innan de har börjat skolan samt att det har ansetts vara 

skolans ansvar att lära barnen läsa och skriva. Vidare poängterar Söderbergh att pedagoger 

har delade uppfattningar om huruvida barns läs- och skrivutveckling ska uppmuntras i 

förskolan. Däremot trycker hon på att redan små barn kan ha förmågan att ta till sig läsning 

och skrivning tidigt i sin utveckling på ett lekfullt sätt, som till exempel genom 

”låtsasläsning” eller ”låtsasskrivning” (Söderbergh, 1988). Enligt Bente Eriksen Hagtvet 

(2002) har det genom forskning framkommit att barn som tidigt blir språkligt medvetna har 

fördelar när de kommer till skolan. Missall m.fl., (2007) betonar vidare att åren i förskolan är 

oerhört betydelsefulla för barns fortsatta lärande och utveckling. Förskoleåren innebär en 
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otrolig möjlighet för lärande.  Även Eriksen Hagtvet (2006) framhåller att det inte är negativt 

att tidigt utmana och spinna vidare på barns intresse för läsning och skrivning i förskolan och 

hävdar att det handlar om hur pedagogerna anpassar aktiviteterna och verksamheten samt hur 

de bemöter barnen och vilka förväntningar de har. Detta är även något som vi och Häggström 

och Lundberg (1994) ser som betydelsefullt. 

 
De språkliga lekarna behöver inte alls kopplas till den framtida läs- och skrivinlärningen för att 
bli berättigade. I själva verket har det visat sig att nästan alla barn erfar glädje och lust i samband 
med upptäcksfärderna i språkets formvärld. Vi måste inte alltid vara inriktade på effektivitet och 
framgång. Om barn blir stimulerade och lyckliga i arbetet på förskolan är detta i sig alldeles 
tillräckligt (Häggström & Lundberg, 1994, s 11). 
 

Hagtvet och Pálsdóttir (1993) anser att pedagoger genom tiderna inte tillräckligt utnyttjat 

barnens naturliga nyfikenhet och intresse för att skriva och tagit vara på det i verksamheten. 

Vidare framhäver de att skriftlek i förskolan har ansetts vara en lek för barn och att läsning 

och skrivning varit ett ansvar för pedagogerna i skolan. Läs- och skrivlekar var förr aktiviteter 

som utfördes isolerat från de andra aktiviteterna. Eriksen Hagtvet (2004) belyser att arbetet 

med att stimulera barns läsning och skrivning i förskola förr uppfattades på ett negativt sätt, 

men nyare forskningsrön och kunskaper har visat att pedagoger istället på lekfulla sätt kan 

använda läsning och skrivning i samverkan mellan förskola och hem. Däremot poängterar 

Eriksen Hagtvet (2004) samtidigt att många pedagoger kan känna sig osäkra på hur djupt in i 

skriftspråket de ska introducera barnen. Vidare poängterar hon att pedagoger kan känna oro 

för att vissa barn upplever att det ställs för höga krav, att lärandet med läsning och skrivning 

blir kravfyllt istället för lekfullt. Slutligen lyfter pedagogerna på Öjaby förskola, (Skriv- och 

läsglädje!, 2004, s 93) att ”det är dags för förskolan att förstå sitt uppdrag att inkulturera 

barnen i en skriv- och läsmiljö”. 

2.7 Problemprecisering 
 
I föregående avsnitt har vi presenterat forskning och litteratur som knyter an till syftet. Vi har 

framhävt hur olika författare och forskare ser på barns tidiga läsning och skrivning och hur 

man som pedagog kan arbeta för att ta tillvara och utmana barns lärande. Mot bakgrund av 

detta har vi utvecklat följande frågor att belysa: 

 

• Hur arbetar pedagoger i förskolan med att ta tillvara och utmana barns läsning och 

skrivning?  

• Använder pedagoger olika språkstimulerande material i verksamheterna? Vad i såfall? 
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• Hur blir föräldrar delaktiga i arbetet med barns läsning och skrivning? 
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3. Metod, material och bearbetning 
 

I följande avsnitt presenterar vi våra överväganden inför valet av metod, tillvägagångssätt och 

bearbetningen av materialet. Intervjufrågor bifogas i bilaga 1. 

3.1 Metodbeskrivning 
 
Enligt Martyn Denscombe (2000) ger intervjuer ofta en bredare och fördjupad bild av 

materialet, det blir mer detaljrikt än vid till exempel enkäter. Vid intervjuer finns det 

möjlighet att ställa följdfrågor som både kan utveckla svaren och föra samtalet framåt. 

Denscombe (2000) framhäver att det är bra att använda sig av bandspelare för att få med det 

talade ordet då intervjuaren inte alltid hinner anteckna, men samtidigt ska intervjuaren vara 

medveten om att han eller hon går miste om den ickeverbala konversationen. Därför är 

anteckningar ett bra komplement. Enligt Denscombe (2000) är intervjun bevarad och 

bestående då den är inspelad.  

 

I observationer blir också det faktiska agerandet synligt (Denscombe, 2000) och (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002). En svårighet med observationer kan enligt Denscombe (2000) vara 

att observatören endast observerar det som händer men inte varför något händer. 

3.2 Metodval 
 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av kvalitativa intervjuer och observationer. 

Intervjuformen vi har valt är semistrukturerad vilket innebär att vi utgått ifrån ett antal frågor 

kring det ämne vi var intresserade av. Utifrån frågorna var vi flexibla och lät pedagogerna tala 

brett utifrån sina erfarenheter. Samtliga intervjuer spelades in och vi gjorde stödanteckningar 

under intervjuernas gång. I vår undersökning är intervjumetoden ett lämpligt val då 

pedagogernas åsikter och tankar om läsning och skrivning i förskolan kan fångas på ett 

djupgående sätt. 

 

Vi har valt att använda oss av observation med ”låg grad av struktur” vilket innebär att vi 

tittar efter delar som är relevanta för vår undersökning och kan återkopplas till våra intervjuer 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Fältanteckningar utförs under observationernas gång. 

Observationer är en bra metod att använda sig av, för att inte enbart utgå ifrån det sagda ordet.  
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3.2.1 Urval 
 

Vi intervjuade fyra förskollärare i fyra olika förskolor samt gjorde även kompletterande 

observationer i dessa fyra verksamheter för att stärka och få en tydligare bild av 

intervjumaterialet. Intervjupersonerna var subjektivt utvalda då vi hade en viss förkunskap 

(Denscombe, 1998). Samtliga var förskollärare och arbetade i förskolor med barn i åldrarna 

tre till sex år. Observationerna genomfördes för att få en fördjupad bild av hur miljön på 

förskolan ser ut och hur pedagoger tar tillvara och utmanar barnen i läsning och skrivning.  

 

Undersökningen är gjord i förskolor i södra Sverige. Två förskolor ligger på landsbygden och 

två i stadsmiljö. De pedagoger som medverkat har olika lång erfarenhet av arbete som 

förskollärare, från ett år till tjugonio år.  

3.2.2 Genomförande 
 
Vi diskuterade först hur vi skulle välja ut intervjupersoner och observationsobjekt och beslöt 

oss för att kontakta pedagoger på förskolor där vi inte själva haft verksamhetsförlagd- 

utbildning. Detta gjorde vi för att inte i förväg ha en förutbestämd mening om verksamheten 

och deras arbetssätt. Vi valde att förlägga intervjuer och observationer till samma förskolor. 

Därefter kontaktade vi alla pedagoger via telefon, presenterade oss och berättade vad vi ville 

undersöka. Vi talade även om att vi var öppna för tider och datum som passade dem. Tid och 

datum för genomförandet av intervjuer och observationer bestämdes av pedagogerna. 

 

Under intervjuerna ansvarade en av oss för samtalet med pedagogen och ställde frågor. Den 

andra förde anteckningar och skötte bandspelaren. Tre av intervjuerna genomfördes i ett 

avskilt rum medan en genomfördes på avdelningen. Samtliga intervjuer genomfördes under 

förmiddagen utifrån pedagogernas önskemål och varade mellan trettio till sextio minuter. 

 

Observationerna genomfördes av oss båda och vi förde anteckningar under tiden. Tre av 

observationerna utfördes under morgon- och förmiddagssamlingar där arbetet med läsning 

och skrivning, miljöns utformning och tillgången till material observerades. I den fjärde 

observationen observerades miljön och tillgången till material. Samtliga observationer 

genomfördes i anslutning till intervjuerna och varade mellan femton till trettio minuter. 
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3.3 Bearbetning av material 
 
Efter de genomförda intervjuerna och observationerna sammanställdes de inspelade 

intervjuerna och observationsanteckningarna direkt. Detta gjordes för att intervjuer och 

observationer skulle vara färska i minnet. Vi lyssnade igenom bandupptagningarna av 

intervjuerna och diskuterade dessa utifrån syftet med undersökningen. Vid ett senare tillfälle 

lyssnade vi åter igenom inspelningarna och skrev ner intervjun så nära den muntliga texten 

som möjligt. Vi gjorde avlyssning och transkribering tillsammans för att bättre kunna uppfatta 

det som sagts. Samtidigt förde vi en aktiv diskussion om det inspelade materialet. Vi ser detta 

arbete som en första analys av intervjumaterialet. Även observationerna sammanställdes på 

motsvarande sätt. Den sammanställda transkriberingen motsvarade tolv datorskrivna sidor och 

sammanställningen av observationerna motsvarade åtta sidor. 

 

När detta arbete avslutats arbetade vi med att kategorisera materialet, det vill säga vi delade 

upp materialet under rubriker. Dessa valdes utifrån innehållet i intervjuerna och 

observationerna. Första kategorin vi använde oss av var arbetssätt och material. Den andra 

var pedagogers sätt att utmana barn. Den tredje var föräldrars delaktighet och den fjärde var 

för eller emot läsning och skrivning i förskola. Utifrån kategorierna sammanställdes 

pedagogernas olika svar och vårt observerade material. För att få en klarare bild av vilket 

material pedagogerna använde sig av sammanställde vi den tabell som presenteras i avsnitt 

4.1.1. 

3.4 Etiska överväganden 
 

För att pedagogerna skulle bli informerade om de forskningsetiska överväganden vi gjort fick 

de ett brev med denna information i anslutning till intervjuerna och observationerna. De 

intervjuade och observerade personerna i undersökningen hålls anonyma så att kopplingar inte 

ska kunna göras mellan undersökning och pedagogernas identitet/verksamhet i enlighet med 

Vetenskapsrådets rekommendationer (2002). I undersökningen används fingerade namn för 

att underlätta för läsaren. 

3.5 Tillförlitlighet och validitet 
 

Vår uppfattning är att undersökningen är relevant och igenkännbar då våra pedagogers svar 

utgick från den verksamhet de bedriver här och nu men också utifrån den arbetslivserfarenhet 
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de har med sig. Vi valde att göra en intervju-undersökning med fyra förskollärare som har 

erfarenhet av arbete med barn i åldrarna tre till sex år och kompletterade intervjuerna med 

observationer. Under intervjuerna hade pedagogerna möjlighet att beskriva och utveckla sina 

svar. De hade även möjlighet att i direkt anslutning till intervjufrågorna lägga till andra tankar 

och erfarenheter som de ansåg vara aktuella för vår undersökning.  Intervjuerna var planerade 

i förväg och pedagogerna kände till tid och datum. Dessa förutsättningar måste finnas för att 

man enligt Denscombe (1998) ska kunna bedöma metoden som väl tillförlitlig. Vi använde 

oss av både anteckningar och bandspelare för att få med så mycket som möjligt av intervjun. 

På så sätt ökar, enligt Denscombe (1998), undersökningens validitet. Däremot kan svaren 

komma att variera om undersökningen görs om eftersom pedagogerna arbetar utifrån just den 

barngrupp och de förutsättningar som är aktuella vid varje enskilt undersökningstillfälle.  

 

Enlig vår mening är observationerna tillförlitliga då vi använde dem som ett jämförande och 

kompletterande material till intervjuerna. Under observationerna antecknade vi det vi i förväg 

hade bestämt oss för att observera. Vår uppfattning är att arbetssättet var relevant då vi på 

detta sätt kunde komplettera varandras material. Enligt Denscombe (1998) är detta ett mer 

tillförlitligt sätt, då det fanns två material att jämföra vid en sammanställning. 

 

. 
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4. Resultat  

Nedan presenteras resultatet av de fyra pedagogernas svar på intervjufrågorna, vilka även 

relateras till observationerna. Resultatdelen är indelad i de fyra kategorier vi tidigare 

presenterat i stycke 3.3, där pedagogernas svar jämförs med varandra. De fingerade namnen 

som förkommer är Kim, Anna, Stina och Lisa. 

4.1 Arbetssätt och material 
 
Samliga fyra pedagoger är överens om att böcker är en bra inspirationskälla och de läser 

mycket för barnen. Kim betonar att det är bra att följa texten med fingret när de läser, vilket 

gör det enklare för barnen att följa med i texten och koppla ihop ordbilden med ljudet. Barnen 

blir mer delaktiga i texten på detta sätt.  

 

Kim, Stina och Lisa berättar att barnen får arbeta med ordkort. Ordkort är lappar där barnen 

kan skriva namn eller saker i sin omgivning, antingen på egen hand eller tillsammans med 

någon annan. Detta var också något vi observerade i en samlingssituation vid besöket på 

förskolan där Kim arbetar. Hon poängterar också att det är betydelsefullt att pedagoger skriver 

så att bokstäverna hänger ihop, att det inte blir mellanrum och att de använder små bokstäver. 

På detta sätt blir det lättare för barnen att skriva av bokstaven. Kim berättar att barnen får 

skriva som de vill och att det inte spelar någon roll om det de skriver blir spegelvänt, det 

ändrar sig med tiden. Arbetet med ordkorten har de blivit inspirerade av från ett besök på 

Öjaby förskola där man arbetar mycket med ordkort, berättar Kim. Lisa berättar att deras 

arbetssätt har växt fram efter att de har uppmärksammat barnens intresse för hur hela ord ser 

ut.  

 
dom vill ju se det, därför har man ju mer börjat tänka, det är ju rätt bra att ha orden på korten, att 
få det nedpräntat så att dom både kan se och lära sig ljuda, skriva av och till sist så faller ju 
polletten ner och då behöver man inte se ordet och då räcker det att se bilden (Ur intervju 2009-
11-16) 

 

Lisa berättar vidare att när barn ser hela ordet väcks ofta ett intresse att börja ljuda orden. De 

barn som vid upprepade tillfällen har sett ett ord och ljudat ut eller fått det uppläst för sig, kan 

lära sig att tolka ordet, bara genom att se ordet, menar Lisa. Samtliga pedagoger berättar att de 

använder sig av namnlappar på hyllor eller vid barnens platser, både med och utan foto på 

barnen, vilket vi kunde observera vid observationstillfällena. 
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Anna berättar att deras arbetssätt, i stor utsträckning, bygger på teman där de väver in många 

olika delar. Barnen får till exempel skriva och läsa brev, måla och berätta. Anna berättar 

vidare att i början av terminen brukar de leka namnlekar där barnen får skriva sina namn. 

Även Stina berättar att de arbetat mycket med namn och namnlappar på olika sätt. 

 
och då har vi jobbat mycket med namnen, namnlappar, att vi på olika sätt antingen att dom i 
följd ska gå och sätta sig när dom ser sitt namn eller vi lägger ut deras namn eller att vi spelar 
memory med deras namn[…] jag har gjort ett memory med namn och ett memory med namn 
och bild. Eh, och det tycker dom är väldigt kul (Ur intervju 2009-11-11) 

  

Kim och Anna berättar att de arbetar mycket med rim och ramsor, vilket de har upplevt roar 

barnen. De rimmar till exempel på olika ord, läser rimsagor och spelar rim- memory. 

 

På samtliga avdelningar observerade vi att de hade alfabetet synligt på väggarna för barnen; 

alfabetet med och utan bilder och med både små och stora bokstäver. Alfabetet fanns även i 

form av spel och magneter. Stina berättar att många av de äldre barnen är intresserade av 

bokstäver. Hon berättar också att de väver in lärandet i relevanta, meningsfulla sammanhang. 

De har alltid stafflin tillgängliga och har märkt att barnen tycker det är roligt att måla 

bokstäver. Alla pedagoger poängterar att det är väsentligt att läsning och skrivning sker 

utifrån barnens intresse. Kim berättar också, liksom Stina, att de väver in lärandet i relevanta, 

meningsfulla sammanhang. 

 
dom går in och dukar, då får man in höger och vänster. Namnlapparna kommer fram och dom 
läser och ser dom på det. Dom läser ju inte och ljudar så, dom känner igen orden (Ur intervju 
2009-11-04) 

 
Kim tar också upp bakning som ett roligt experimenttillfälle, där barnen tillsammans får 

möjlighet att använda sin läs- och skrivförmåga genom att läsa och skriva av recept. Stina och 

Lisa berättar också att barnen får göra egna sagor där de får skriva, rita och berätta. Under 

besöken kunde vi observera att det fanns mycket spel men också att samtliga förskolor hade 

dokumentation uppsatt på väggarna där barnens skapande på olika sätt synliggjorts. Andra 

material som pedagogerna nämner att de använder för att utveckla barnens språk är sagopåsar, 

flanosagor, ramsor, rimkort, ritsagor, fingerlekar, kasperdockor med mera. 
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4.1.1 Tabell över material 
 
Sammanfattningsvis framkommer det av tabellen nedan att de intervjuade pedagogerna 

använder olika material för att utmana barnens läsning och skrivning. Samma pedagog kan 

förekomma flera gånger i tabellen då de använder sig av flera olika sorters material. Siffrorna 

står för antal pedagoger. 

 
 

 
 

 

 

 

 

4.2 Pedagogers sätt att utmana barn 
 
Samtliga pedagoger var eniga om att barn får inspiration och kunskap av varandra. Kim 

poängterar vikten av att lära känna barnen för att kunna erbjuda material för olika 

utvecklingsnivåer. Anna poängterar att barn också blir inspirerade av vuxna. Detta visar de 

genom att härma vad vuxna skriver och gör. Vidare betonar Anna att miljön i förskolan ska 

väcka nyfikenhet och inspiration till fortsatt lärande. Lisa berättar att de arbetar både med 

åldersindelade grupper och grupper organiserade efter barnens intresse och utvecklingsnivå. 

Stina betonar att det är väsentligt att pedagogerna finns där och ”höjer ribban” så att barnen 

utvecklas. Lisa framhäver vidare att det är centralt att utmana barnen utifrån den 

kunskapsnivå de befinner sig och understryker att det är betydelsefullt att utnyttja olika typer 

av material som till exempel spel, pussel och bilder för att utmana barnen. Hon poängterar att 

det är väsenligt att utmana barnen på ett sätt som gör att de inte tappar intresset för att lära 

innan de nått skolåldern, medan Kim betonar att 

 
man måste krypa först för att kunna gå, det är ju såhär, var sak har sin tid[…] och sen är det allra 
viktigast att vad pedagogik gör i förskolan. Det är inte så mycket kunskap vi ger om inte barnet 
frågar själv. Det är barnet som ställer frågan (Ur intervju 2009-11-04) 
 

0 1 2 3 4

Böcker, sagor, sagopåsar, flanosagor

Språkutvecklande spel och pussel

Ordkort

Namnlappar

Bakning

Rim och ramsor
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Utifrån vår uppfattning lyfter Kim här ett annat förhållningsätt som vi återkommer till i 

analysen och diskussionen.  

 

4.3 Föräldrars delaktighet 
 

Samtliga pedagoger lyfter fram vikten av föräldrars tilltro till deras arbetssätt och föräldrarnas 

delaktighet, alla betonar vidare att utvecklingssamtalen är en betydelsefull del av 

föräldrakontakten. Kim och Lisa nämner även föräldramöten som ett tillfälle att berätta om 

verksamheten och beskriva hur föräldrarna kan stötta och utmana sina barn i läsning och 

skrivning hemma. Lisa berättar också att under föräldramötet har pedagogerna valt att plocka 

fram och visa material.  

 
[Vi har] även tagit fram lite material som[…]på biblioteket har plockat fram om vad som är bra 
att börja med för att de inte ska känna sig sådär osäkra (pedagogen syftar på föräldrarna), ja 
men, vilken bok är bra för han eller hon att börja med och hur ska vi asså[…]lagt fram lite 
material som dom möjlighet att titta på och sen är det många som kommit efteråt och frågat hur 
tycker du vi ska göra med vårt barn? (Ur intervju 2009-11-16) 
 

Stina och Lisa berättar att de har märkt att föräldrar är väldigt medvetna och ställer många 

frågor om hur pedagogerna arbetar och hur de, som föräldrar, kan stötta sina barn med läsning 

och skrivning hemma. Kim framhåller att när föräldrarna självmant kommer och frågar om 

tips och råd ställer pedagogerna gärna upp och berättar. De känner att de har kompetens att 

göra det. Detta är något som även Anna tar upp under intervjun.   

 
Fråga: Hur samverkar ni med föräldrarna? Tar ni in dom i arbetet med läsning och skrivning? 
Läser dom hemma? hur funkar det med det? 

 
inte så uttalat, det skulle ju vara utvecklingssamtal där vi kan rekommendera att dom kan läsa 
böcker hemma och att vi kan berätta hur vi gör. Jag kan nog säga nu att vi inte uttalat talar om 
till föräldrar hur dom ska gör[...]det skulle vara om vi kom i diskussion, då känner vi nog att vi 
har kunskap nog att kunna ge tips och idéer (Ur intervju 2009-11-06). 

 

Alla pedagoger har också berättat om föräldrar som har kommit till förskolan och berättat 

eller frågat om saker de har uppmärksammat hemma om sådant som barnen har lärt sig på 

förskolan.  
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4.4  För eller emot läsning och skrivning i förskola  
 

Majoriteten av pedagogerna är överens om att de bara ser fördelar med att barn tidigt får 

tillägna sig kunskaper i läsning och skrivning. De betonar på olika sätt att det är betydelsefullt 

att utgå ifrån barnens intresse. Medan en pedagog poängterar att det är på både gott och ont att 

utmana barns läsning och skrivning tidigt. Samtliga pedagoger poängterar flera gånger hur 

väsenligt det är att lärandet sker på ett lek- och lustfyllt sätt, detta för att hålla barns intresse 

för läsning och skrivning vid liv. Kim poängterar att det är till fördel för barnen att läsning 

och skrivningen kommer in i relevanta sammanhang.  

 

Lisa berättar att de har stött på hinder då skolan har ansett att det är skolans uppgift att 

introducera läsning och skrivning för barnen. Lisa poängterar dock att man har utvecklat ett 

utökat samarbete med ”barnskolan2”. 

 
vi träffar ju ibland förskollärarna uppe i barnskolan och vi förskollärare här nere träffas ju ibland 
och diskuterar[…]ju mer man träffas och samarbetar och samtalar om så är vi ju på samma spår, 
visa dom intresse här[…]så givetvis ska vi bygga vidare på det och inte bromsa dom[…] dom 
ska ju inte förvänta sig att vi inte gör nånting här så många såna diskussioner har vi haft[...]det 
samarbetet tror jag har ökat och att det var ju de vi ville komma åt[…]vi ville ju inte bromsa 
dom (Ur intervju 2009-11-16). 
 

Även Kim berättar att de har känt av skolans negativa attityd.  

 
ja alltså skolan är ju kanske lite grann det här att fortfarande inte tror liksom att det bara för att 
de är duktiga på vissa saker så tycker dom liksom att det är inte det vi ska syssla med, men det är 
inte riktigt helsant för det är ju som jag sa vi står ju inte här och säger nähä, det får ni inte fast 
dom är intresserade, är dom intresserade av det måste vi erbjuda dom det. Sen när dom kanske 
kommer i nollan så kanske dom inte just då är intresserade, för då kanske dom är intresserade av 
nånting annat. Det är ju det lite grann förskolepedagogiken står för ju, där skolan ligger lite 
grann back i det hela (Ur intervju 2009-11-04). 
 

Lisa påpekar att många föräldrar har blivit mer medvetna om barns tidiga intresse för läsning 

och skrivning och utvecklat större förståelse för pedagogernas arbete än för några år sedan då 

uppfattningen var vanligare att arbetet med barns läsning och skrivning skulle påbörjas i 

skolan.  

 

Anna betonar att arbetet med läsning och skrivning bli negativt om barnen känner att det blir 

kravfyllt, det vill säga, om barn förväntas skriva på rätt sätt eller om förväntningarna från 

pedagogerna blir för stora. Detta är något som även Stina poängterar. 

                                                 
2 Med begreppet ”barnskola” avses förskoleklass till och med årskurs fem 
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jag kan se nackdelen om det blir kravfyllt och att man hela tiden förväntar sig att barnen ska 
göra rätt att man ska skriva bokstäverna på rätt sätt[…]dåkan jag se en fara med det[…]då kan 
jag se en fara med det[...]att man tröttnar innan man börjar skolan[…]men inte om man gör det 
lustfyllt så kan jag inte se några nackdela (Ur intervju 2009-11-11). 

 

Samtliga pedagoger understryker tidsbristen i verksamheten som en nackdel i arbetet med 

läsning och skrivning men Kim betonar att förskolan har ett stort ansvar och då gäller det att 

se möjligheter istället för hinder. 
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5. Analys av resultat 
 
I följande avsnitt görs en sammanfattande analys av resultatet där vi jämför likheter och 

skillnader i intervjuer och observationer.  

5.1 Arbetssätt och material  
 
Utifrån pedagogernas sätt att arbeta, den omgivande miljön och den breda tillgången på 

material blev det tydligt att pedagogerna i de olika verksamheterna var medvetna om hur 

väsentligt det är att utmana barnens intresse för att tillägna sig läsning och skrivning redan i 

förskolan. Under besöken blir det däremot inte fullt synligt hur effektfulla deras metoder är. 

 

I undersökningen framkom att pedagogerna använde många olika sorters material för att 

stimulera och utveckla barnens läsning och skrivning och de poängterade upprepade gånger 

vikten av att utgå från barnens intresse i arbetet med läsning och skrivning Enligt Liberg 

(2006) delar Pramling Samuelsson och Sheridans (2006) åsikter att det behövs mycket olika 

skriv- och läsmaterial i förskolan. Genom att pedagoger använder varierande material kan de 

fånga de enskilda barnens intresse och uppmärksamhet. Det varierande materialet ger också 

barn möjlighet att tänka, reflektera och lära på olika sätt i mötet med skriftspråket. I 

pedagogernas förhållningssätt kunde det till viss del urskiljas en viss försiktighet i att låta 

barnen närma sig läsning och skrivning. Inte vid något tillfälle under besöken förekom 

problematiserande samtal om det som barnen skrivit eller läst. Problematiserande samtal kan 

främja barns tidiga läs- och skrivutveckling om man som pedagog dels bekräftar att man kan 

läsa det barnet skrivit, trots att det är spegelvänt eller felstavat, dels samtalar och jämföra det 

de skrivit med till exempel alfabettavlor och rättstavade ordkort.  

 

Utifrån undersökningen verkar pedagogerna ha en positiv inställning och en stor tilltro till att 

materialet i verksamheten stimulerar barns läs- och skrivutveckling. Detta stämmer till viss 

del, men samtidigt är det av stor vikt att pedagoger inte glömmer att tillföra nya perspektiv 

och tillsammans med materialet utmana barns föreställningar och utveckla deras lärande 

utifrån den närmaste utvecklingszonen. Majoriteten av pedagogerna använder spel, pussel, 

böcker, sagor och namnlappar för att utveckla barns läsning och skrivning. I tabellen på sidan 

tjugofem är det förvånansvärt att det endast är en pedagog som belyser betydelsen av 

experiment där läsning och skrivning förekommer. Under experimenterande aktiviteter som 
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till exempel bakning ges tillfälle att tillsammans med barn laborera med språket, det händer 

också oförutsedda saker, nya ord och begrepp dyker upp som barnen kan få hjälp med att 

skriva och läsa. Att ta tillvara sådana tillfällen gör också att lärandet blir mer meningsfullt och 

får det att ingå i ett relevant sammanhang. 

 

Det är värt att notera att hälften av pedagogerna betonar betydelsen av att lärandet sker i ett 

meningsfullt sammanhang där leken är en central del. Detta kan bero på att den andra hälften 

av pedagogerna ser detta som så självklart att de inte tänker på att nämna det. Det 

framkommer även att en av pedagogerna uppfattade det som betydelsefullt att utmana barnen 

utifrån deras kunskapsnivå. Detta är något som även Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) poängterar som en grundläggande del i barns läs- och skrivutveckling. Det är 

intressant att en av pedagogerna anser att det är först när barn på egen hand söker kunskap och 

ställer frågor som pedagogerna utmanar vidare. Med ett sådant synsätt kan det finnas en risk 

att pedagoger inte själva aktivt bidrar med nya perspektiv för barnens lärande.  
 

Pedagogerna är samtidigt eniga om att en svårighet som alla känner av är bristen på 

planeringstid, vilket kan leda till att verksamheten blir mindre genomtänkt och mindre 

anpassad efter barnens intresse och kunskapsnivå.   

5.2 Föräldrarnas delaktighet 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser att samspelet och relationen mellan hem 

och förskola är en väsentlig förutsättning för barns möjlighet till ett positiv lärande. Detta är 

även något som Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) poängterar.  

 

Samtliga pedagoger nämner utvecklingssamtalen som ett betydelsefullt tillfälle för att 

utveckla föräldrakontakten. Hälften av pedagogerna nämner även föräldramöten. Pedagogerna 

belyser också betydelsen av den dagliga kontakten för samtal om barns utveckling och 

lärande. Det är intressant att hälften av pedagogerna väljer att samtala om barnens läsning och 

skrivning när föräldrarna självmant ställer nyfikna frågor, medan den andra hälften har valt att 

göra föräldrarna delaktiga genom att rekommendera olika tillvägagångssätt där föräldrarna 

kan stötta och utmana sina barn i hemmet. Då pedagogerna enbart gör föräldrarna delaktiga 

när de själva frågar kan detta tyda på ett mer passivt förhållningssätt från pedagogernas sida. 

En konsekvens av detta skulle kunna bli att skillnader i barns olika förutsättningar att möta 

och utveckla språket ökar.  
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5.3 För eller emot läsning och skrivning i förskola 
 

Hälften av pedagogerna poängterar betydelsen av att barnens arbete med läsning och 

skrivning inte får bli kravfyllt, då detta kan leda till att deras intresse avstannar. Söderbergh 

(1988) påpekar att pedagoger kan vara rädda för att vägleda på ett felaktigt sätt så att det 

hämmar barnens utveckling, medan Eriksen Hagtvet (2002) å sin sida poängterar att 

forskningen visar hur betydelsefull barnens tidiga kontakt med läsning och skrivning är för att 

utveckla deras språk. En konsekvens av att pedagoger kan känna rädsla för att vägleda barn på 

felaktigt sätt kan bli att de väljer andra aktiviteter som inte har lika stor anknytning till läsning 

och skrivning. Härigenom kan de missa betydelsefulla lärandetillfällen. 

 

Fast (2007) belyser att det förr var en vanlig uppfattning att vuxna i barnens omgivning inte 

skulle intressera sig för att stimulera barnens språkutveckling i tidig ålder.  Även hälften av 

pedagogerna påtalar att de upplevt motvilja från skolan. Det är intressant att notera att detta 

synsätt till viss del lever kvar idag, trots den forskning som påvisar hur betydelsefullt det är 

att tidigt stimulera barns språkutveckling. 
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6. Diskussion 
 

Vi har valt att dela upp diskussionen under två rubriker, metoddiskussion och slutdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras undersökningens genomförande och i slutdiskussionen 

problematiseras resultatet. Båda delar förankras i forskning och litteratur. Vi inleder med en 

problematisering av de metoder vi använt. 

6.1 Metoddiskussion 
 
Genom de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna fick vi dels svar på frågeställningarna i 

vår undersökning och dels ett underlag för det fortsatta arbetet med vår uppsats. De flesta av 

de intervjuade pedagogerna förde utförliga resonemang, höll sig inom ramen för ämnet och 

berättade utifrån sina erfarenheter. Det var bara vid några tillfällen intervjusamtalen ”svävade 

ut”. Trots det upplevde vi att vi fick tillräckligt med svar utifrån våra frågeställningar. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare för att materialet skulle kunna bevaras. 

Detta insåg vi värdet av när vi sedan skulle transkribera, bearbeta och analysera materialet. 

Det faktum att intervjuerna blev bevarade gjorde att pedagogernas svar kunde nedtecknas. 

Däremot kunde inte ansiktsuttryck, rörelser, suckar och leenden tas med i inspelningen och 

det var svårt att för hand hinna anteckna dessa kroppsliga uttryck. I efterhand upplevde vi 

transkriberingen som ett tidskrävande och omfattande efterarbete vilket Denscombe (2000) 

poängterar är en nackdel med kvalitativa intervjuer. Vi kan också se en svårighet med 

intervjuer då data inte alltid är tillförlitliga eftersom pedagogernas sagda ord inte alltid 

stämmer överens med deras handling. En annan nackdel med intervjuer är att de tar lång tid 

att genomföra och kräver omfattande efterarbete (Denscombe, 2000).  

 

I undersökningen utfördes även observationer som ett komplement till våra intervjuer. Enligt 

Denscombe (2000) och Charlotta Einarsson och Eva Hammar Chiriac (2002) är observationer 

en bra forskningsmetod då det kan vara bättre att observera vad som händer, än enbart utgå 

från vad de intervjuade säger. Det var även här svårt att hinna anteckna mimik, rörelser, 

suckar och leenden och vid en del observationer fick vi in data som inte var relevanta för vår 

undersökning. Det vi upplevde och använde oss mest av för att komplettera intervjuerna, var 

hur miljön på avdelningarna såg ut och vilket material som fanns att tillgå. Här hade en mer 

omfattande studie med fler och längre besök i olika verksamheter kunnat ge oss mer  
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information. Vi vill betona att detta inte är en generell undersökning, då undersökningen har 

utgått från några pedagoger och deras verksamheter.  

6.2 Slutdiskussion 
 
Under denna rubrik kommer vi att ställa den forskning och litteratur, som vi har valt att 

belysa, mot det resultat och analys vi har fått. Utifrån undersökningen kunde syftet och 

frågeställningarna besvaras. Syftet med undersökningen var att belysa hur verksamma 

pedagoger tar tillvara och utmanar barns läsning och skrivning i förskolan.  

 

6.2.1 ”Så höjer vi ribban” – Samspel och kontext 
 

Samspelet med andra och det kontextuella lärandet kan utmana barns lärande. Likt den 

forskning och litteratur som framkommer i forskningsbakgrunden, är majoriteten av de 

intervjuade pedagogerna eniga om att det är väsentligt att ta tillvara och utmana barnen i deras 

läs- och skrivutveckling i förskolan och att arbetet ska ske utifrån barnens intresse och vilja. 

Detta arbetssätt utgår också Öjaby förskola. (Skriv- och läsglädje!, 2004) ifrån. Barnens 

nyfikenhet och lust att lära avgör vad pedagogerna på denna förskola lägger fokus på. Vi 

finner att i ett sådant arbetssätt gäller det att som pedagog förmå se och uppmärksamma varje 

enskilt barn och utgå ifrån barns intresse och kunskap. Vi delar uppfattningen att 

verksamhetens innehåll ska varieras med utgångspunkt från barnens intresse, behov och 

förutsättningar. Vi kan emellertid se en svårighet för pedagoger att i varje situation hinna 

tillgodose alla barns olika intressen.  Detta kan bero på att barnantalet i många verksamheter 

är högt. När pedagoger upplever stress i verksamheten och inte kan ge barnen den tid de 

behöver är risken stor att detta leder till bristande uppmärksamhet och slumpartad 

återkoppling till barnen från pedagogernas sida. Detta kan i sin tur leda till att vissa barn blir 

åsidosatta vilket kan påverka deras lärande negativt. Enligt vår uppfattning är det 

grundläggande att lärandet blir positivt så att det ökar barns tilltro till sin förmåga. Genom ett 

strukturerat arbetssätt med varierat innehåll är det enligt vår mening lättare att visa öppenhet 

för barns initiativ och uppmärksamma och tillgodose deras behov.   

 

Samtliga pedagoger, och även vi själva, poängterar att barn hämtar inspiration och kunskap av 

andra och att samspelet är betydelsefullt för deras lärande vilket också poängteras i Lpfö 98 
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(Utbildningsdepartementet, 1998). Även en stor del av forskningslitteraturen vi använt oss av 

poängterar samspelets betydelse. Genom att barn får utbyte av andra barns och vuxnas 

erfarenheter och kunskaper kan de lära mer än vad de hade kunnat göra på egen hand. Detta är 

också något som Vygotskij (1999) belyser då han talar om den närmaste utvecklingszonen. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) och Fast (2007) påpekar att barnen tillägnar sig 

kunskaper genom att interagera med omgivningen. En av pedagogerna poängterar vikten av 

att utgå ifrån barnens olika kunskapsnivåer för att barnen på bästa sätt ska ta till sig 

kunskapen. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) och Söderberg (1991) belyser att det är 

angeläget att pedagoger kan läsa av barns kunskapsnivå och utgå ifrån den och även att det är 

av stor vikt att pedagogerna har förståelse för barnens bakgrundskunskaper för att förstå hur 

barnen uppfattar texters innehåll. Detta förutsätter dock att pedagogerna har goda kunskaper 

om barns utveckling och förmåga att känna igen olika kvalitéer i barns lärande. Det krävs 

också förmåga att arrangera situationer där barn kommer i kontakt med nya perspektiv och 

aspekter av fenomen. Detta styrks av Eriksen Hagtvet och Pálsdóttír (1992) och Björk och 

Liberg (1996) som påpekar att det är väsentligt att pedagoger har grundläggande kunskap om 

hur barn utvecklas i sin språkutveckling för att kunna ta tillvara och utmana barnen utifrån 

den nivå där de befinner sig. Enligt vår mening är ett väl fungerande samarbete och 

informationsutbyte mellan de vuxna i barns närhet av stor betydelse för att pedagogerna ska 

kunna tillägna sig en mer mångfacetterad bild av varje barn. Kirk och Clark (2005) betonar att 

det är betydelsefullt att utmana barnen lagom mycket. Utifrån undersökningen kunde vi ta del 

av pedagogernas åsikter kring hur och när de utmanar barn vidare.  En pedagog framhöll att 

de ger kunskap när barnen själva frågar medan en annan pedagog istället betonade vikten av 

att pedagoger finns till hands och ”höjer ribban”. Vi kan se en risk i att pedagoger enbart 

utmanar barn när de själva frågar och söker kunskap och inte ger ny ”input” och erbjuder nya 

upplevelser till barn. På så sätt får barn inte möjlighet att vidga sitt lärande och erfarenheter. 

Därför betonar vi att barn bör omges av pedagoger som både tar tillvara spontana situationer 

men också planerar och arrangerar nya lärandetillfällen. Enligt oss kan detta bidra till att barn 

får möjligheter till ett varierat lärande. 

 

Några pedagoger betonar att det är betydelsefullt att läsning och skrivning sker i meningsfulla 

sammanhang, i leken men också under andra aktiviteter där pedagoger aktivt kan delta och 

utmana barnen. Eriksen Hagtvet (2004) påpekar att då läsning och skrivning inte sker i ett 

meningsfullt sammanhang kan barnen få en negativ bild av lärandet. Enligt vår mening är 

leken en central del i verksamheten där mycket lärande sker. Detta är något som även 
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poängteras av författare och forskare vi hänvisat till i forskningsbakgrunden, vilka betonar 

lekens betydelse för barns kunskapssökande. I verksamheter där pedagoger inte aktivt deltar i 

barnens lekar, missar de många möjligheter att i ett meningsfullt sammanhang stimulera deras 

språkutveckling och lärande. Däremot kan det vara till nackdel för barnen om de aldrig får 

leka ostört under dagen (med en vuxens överblick), då lek är ett betydelsefullt tillfälle för barn 

att ge sig hän leken utifrån sin vilja och fantasi.  

 

En stor del av litteraturen i forskningsbakgrunden framhäver att en väsentlig del i barns tidiga 

intresse för läsning och skrivning skapas när läs- och skrivtillfällen lyfts fram på ett lekfullt, 

spännande sätt i miljöer som är kända för barnen. Liberg (2006) framhåller vidare betydelsen 

av att synliggöra syftet med läsningen och skrivningen. Enligt pedagogerna på Öjaby förskola 

(Skriv- och läsglädje!, 2004) var det förr inte vanligt att förtydliga läsandet och skrivandets 

funktion för barnen, det handlade mer om att förmedla tekniken för att få barnen att lära sig 

läsa och skriva. Enligt vår mening ökar barns upplevelse av meningsfullhet när deras 

skapande blir synligt för andra – när det finns en mottagare. Detta styrks av Liberg (2006) 

som betonar vikten av att som pedagog skapa lärandetillfällen för både läsning och skrivning, 

där barnen får möjlighet att möta olika texter som de själva och kamraterna har skapat. Enligt 

vår uppfattning finns annars en risk för att de tappar sin motivation.  

6.2.2 Vikten av en kreativ miljö 
 
En av pedagogerna betonar att miljön på förskolan ska väcka nyfikenhet och inspiration för 

barnen att vilja lära. Utifrån samtliga intervjuer och observationer framkom att pedagogerna 

använder sig av olika artefakter, till exempel spel, pussel, böcker, bilder, rim och ramsor för 

att utveckla barnens läs- och skrivutveckling. Detta ligger helt i linje med det som Liberg 

(2006) framhåller, att det behövs mycket olika skriv- och läsmaterial i förskolan. Enligt 

Häggström och Lundberg (1994) är rim och ramsor och andra språklekar centralt i 

Bornholmsmodellen för att utveckla barns läsning och skrivning. En annan av pedagogerna 

berättar att barnen har ett stort intresse för bokstäver och av att måla. Pedagogen berättar att 

de alltid har staffli tillgängliga och har märkt att barnen tycker det är roligt att måla bokstäver. 

Vi delar de intervjuade pedagogernas åsikt om miljöns betydelse men framhäver samtidigt att 

det kan vara en nackdel om miljön är fylld av ”för mycket” material, vilket skulle kunna leda 

till att barnen blir överstimulerade och att deras lekfulla fantasi och kreativitet hämmas.  
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Det är enligt vår mening inte bara tillgången på material som avgör verksamhetens kvalitet 

utan framförallt hur det används i olika situationer och för olika barn. Detta är något som 

Eriksen Hagtvet och Pálsdóttír (1992) lyfter fram i sin litteratur. Vår uppfattning är också att 

det är centralt att använda olika material, både tillverkat och naturmaterial, i arbetet med att 

stimulera barns tidiga läsande och skrivande. Att skriva i sand eller forma sitt namn med hjälp 

av pinnar och kottar kan ge en annan upplevelse än att bara använda papper och penna. Att 

samtala om naturmaterialets yta och form ger rika tillfällen att utöka barnens beskrivande 

ordförråd. Även författare vi hänvisat till i forskningsbakgrunden betonar vikten av att barn 

får ingå i sociala miljöer där talat och skrivet språk finns med som en del. Rim och ramsor, 

böcker och ordkort är material som förekommer i de olika verksamheterna. Några av 

pedagogerna berättar att de använder sig av rim och ramsor, vilket de har upplevt roar barnen. 

Detta ser även Liberg (2006), Arnqvist (1993) och Kirk, Clark (2005) som ett positivt 

material som pedagoger kan använda sig av.  

 

I förskolans verksamhet får berättelser och sagor ofta stort utrymme (Pramling, Asplund 

Carlsson & Klerfelt, 1993). Samtliga pedagoger är ense om att böcker är ett bra material som 

de använder sig av för att utveckla barns läsning. En av pedagogerna betonar att om barnen 

aktivt får delta i läsandet, utvecklar de en större medvetenhet om hur man gör när man läser. 

Att peka med fingret när man läser och visa läsriktningen är enligt författarna betydelsefullt 

för barns förståelse för läsning. Detta är även något som Eriksen Hagtvet (1990) lyfter som 

väsentligt. På de förskolor som ingår i vår undersökning fanns hyllor fyllda med väl synliga 

böcker. Barnen kunde själva ta en bok och ”läsa” när de ville. Detta är något som Söderbergh 

(1988) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) ser som en positiv del i verksamheten. 

Samtliga pedagoger berättade att högläsning finns som en del i den dagliga verksamheten. 

Svensson (1998) tar upp att läsningen har många positiva effekter för barns läsning och 

skrivning och att detta även utvecklar deras tal och ordförråd. Dahlgren m.fl., (2006) lyfter 

också bildernas betydelse som en hjälp att förstå innehållet. Vår uppfattning är att med hjälp 

av bilderna i en bok kan pedagoger få med sig alla barn oavsett hur långt de hunnit i sin 

språkutveckling. Liberg (2006), Svensson (1996) och Björk och Liberg (1996) framhåller 

betydelsen av samtalet om boken. Genom samtalet får barnen möjlighet att ta del av varandras 

tankar och uppleva användandet av språket som meningsfullt.  

 

Ordkort är ett material som tre av pedagogerna är positiva till och använder sig av på olika 

sätt. Denna metod får stöd av Eriksen Hagtvet (2006), Hagtvet och Pálsdóttir (1993), Kirk och 
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Clark (2005) och Arngvist (1993) som framhåller dess användbarhet. Även på Öjaby förskola 

(Skriv- och läsglädje!, 2004) är användandet av ordkort ett centralt inslag i verksamheten. 

Arbetet med ordkort har växt fram på olika sätt för de intervjuade pedagogerna. En av 

pedagogerna har uppmärksammat barnens intresse för just läsningen och skrivningen i 

förskolan och utifrån detta börjat arbeta med ordkort. En annan pedagogs arbetslag har blivit 

inspirerat efter ett studiebesök på Öjaby förskola. Två av pedagogerna använder ordkorten 

aktivt tillsammans med barnen genom att de får skriva namn på personer och saker i sin 

närhet. Två av pedagogerna sätter upp ordkort på föremål i verksamheten så att barnen får en 

bild av hur ordet ser ut. Vi känner oss till viss del kritiska till att ordkort som metod så 

ensidigt lyfts fram i arbetssättet vid Öjaby förskola. Arbetet med ordkort kan ta så stor plats i 

verksamheten att andra metoder som skulle vara gynnsamma för barns läs- och 

skrivutveckling åsidosätts. 

 

Ritchey (2007) poängterar att det finns många olika sätt att gå tillväga för att utveckla barns 

läsning och skrivning och att många förskolor i detta arbete utgår från bokstäver och namn. 

Vid våra förskolebesök såg vi att barnens namn gavs stor uppmärksamhet. En av de 

intervjuade pedagogerna berättade att de i början av terminen organiserar namnlekar där 

barnen får rita och skriva sina namn. Barnen får också skriva namn på teckningar och andra 

alster som de skapat. Namnlappar finns på barnens lådor och vid deras klädkrokar där det ofta 

även finns foto och namn på barnen och deras familjer. Detta är en arbetsmetod som 

uppmuntras av Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). En av pedagogerna berättade att de 

även tillverkade memory - med foton och namn i form av ordbilder- som de kunde spela 

tillsammans. Eftersom barns namn är en del av deras identitet påpekar vi att pedagogerna 

genom detta arbetssätt stärker barnens identitet samtidigt som språkets funktion görs synlig. 

Att i det pedagogiska arbetet använda både bild och ord ger barnen möjlighet att tidigt komma 

i kontakt med skriftspråket.  

6.2.3 Den betydelsefulla relationen mellan förskola och hem 
 
I undersökningen framkom att en del i pedagogernas arbete med barnens tidiga läs- och 

skrivutveckling är att involvera föräldrarna på olika sätt och göra dem uppmärksamma på hur 

de kan stödja sina barn. 

 
Forskning visar att det är viktigt att göra föräldrar delaktiga i barns lärande. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) poängterar att samspelet mellan förskolan och hemmet är en 
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grundläggande förutsättning för barns möjligheter till ett positivt lärande. Detta är något som 

även belyses i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) och i Skolverket (2005). Enligt vår 

uppfattning skapar goda relationer mellan förskola och hem en öppenhet mellan förälder och 

pedagog som kan bidra till att kunskapen om de enskilda barnen blir bredare. Pedagoger och 

föräldrar kan i arbetet med barns tidiga läs- och skrivutveckling ta del av varandras 

erfarenheter och kunskaper då de besitter olika kompetenser. Föräldrar känner sina barn väl 

medan pedagoger känner barnen på ett annat sätt i förskolan. Pedagoger kan även delge 

föräldrarna specifik kunskap om barns lärande och utveckling. Den samlade kunskapen om 

barnen är en betydelsefull utgångspunkt i pedagogernas bemötande av barnen och för 

planeringen av verksamheten. När relationen mellan föräldrar och pedagoger inte fungerar på 

ett tillfredställande sätt kan detta leda till att dialogen om barns lärande och utveckling inte får 

det utrymme som behövs för att kunna utveckla barnen vidare. 

 

I undersökningen framkom att samtliga intervjuade pedagoger poängterar att den dagliga 

kontakten med föräldrarna i förskolan är betydelsefull och att pedagogerna då får tillfälle att 

samtala med föräldrarna om barnens utveckling och lärande. Pedagogerna framhåller 

betydelsen av föräldrarnas tilltro till deras kompetens och förmåga att på bästa sätt bidra till 

barns utveckling. Vidare betonar samtliga pedagoger att utvecklingssamtal också kan utveckla 

föräldrakontakten. Hälften av pedagogerna lyfter även föräldramöten som bra tillfällen till 

kontakt med föräldrarna. De betonar att föräldramöten ger pedagogerna möjlighet att berätta 

om verksamheten och hur man arbetar med barns språkutveckling och förberedande läsning 

och skrivning. Vi betonar dock att för en del föräldrar kan utvecklingssamtal och 

föräldramöten upplevas påfrestande. Då kan en grundtrygghet i kontakten med pedagogen 

underlätta.  

 

Vi är övertygade om att vuxnas attityder till läsning och skrivning påverkar barn. Om vuxna 

är negativa och inte läser med glädje kan barnen känna av detta och tappa lusten för att lyssna 

och intresset för läsning kan i värsta fall avstanna. Genom att föräldrar visar intresse och 

kontinuerligt läser och skriver i hemmet blir också läsning och skrivning en naturlig del av 

barnens liv, något de blir vana vid. Barnen kan på detta sätt bli intresserade och inspirerade av 

läsning och skrivning och vilja försöka på egen hand. Detta är något som styrks av Svensson 

(1998) och Arnqvist (1993). Vår uppfattning är att i hem där läsning och skrivning inte 

förekommer som en naturlig del i vardagen riskerar barn att inte få samma möjligheter att 

stifta bekantskap med skriftspråket i tidig ålder som barn i språkmedvetna hem. Detta är även 
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något Liberg (2006) och Fast (2007) instämmer i samtidigt som de framhåller att barn som 

växer upp i en omgivning där läsning och skrivning ingår ofta får ett försprång i sin 

språkutveckling. Vi vill understryka att förskolan har en kompensatorisk roll, det vill säga, att 

med sitt inkluderande arbetssätt utgå från de enskilda barnens och barngruppens gemensamma 

behov i planeringen av verksamhetens innehåll och organisation.  

 

Det är intressant att notera att pedagogerna har olika strategier för att involvera föräldrarna i 

arbetet med barnens tidiga läsning och skrivning. Två av pedagogerna väljer att samtala om 

barnens läsning och skrivning enbart när föräldrarna självmant ställer frågor och är nyfikna, 

medan de andra två pedagogerna aktivt väljer att göra föräldrarna delaktiga genom att under 

föräldramöten berätta hur man arbetar i förskolan och ger exempel på material som 

föräldrarna själva kan använda för att stötta och utmana sina barn. Detta kan enligt oss tyda på 

en tydlig ambition att göra alla föräldrar delaktiga, vilket är en del i deras uppdrag enligt 

gällande läroplan. Sett ur ett annat perspektiv kan det finnas en fördel med att de förstnämnda 

pedagogerna väljer att samtala med föräldrarna när de frågar av eget intresse. Man kan få med 

sig föräldrarna på ett annat sätt när det inte känns påtvingat. Samtliga pedagoger poängterar 

att föräldrar kommer till förskolan och berättar att de i hemmet uppmärksammat att barnen 

visar intresse för och sysselsätter sig med sådant som de gör i förskolan.  När barn självmant 

visar sina föräldrar sådant som de gjort och lärt sig i förskolan visar detta, enligt oss, hur 

betydelsefullt pedagogers arbete med läsning och skrivning är. 

 

Två av pedagogerna berättar att föräldrarna i deras verksamheter är medvetna om och nyfikna 

på hur pedagogerna arbetar och vill veta hur de som föräldrar kan stötta sina barn. En av dessa 

pedagoger berättar under intervjun att arbetslaget aktivt tar fram material till föräldrarna som 

dessa kan inspireras av. Arbetslagets val att aktivt involvera föräldrarna kan bero på att de 

uppmärksammat föräldrarnas intresse och medvetenhet för barnens tidiga läsning och 

skrivning. Enligt två av pedagogerna visar inte alla föräldrar samma grad av intresse för 

förskolans arbete med läsning och skrivning. Ett skäl till detta kan vara, att de ställer sig 

frågande till varför pedagoger aktivt arbetar med detta redan i förskolan och tycker att det är 

för tidigt, att det är en uppgift för skolan mer än för förskola och hemmet. 
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6.2.4 För eller emot läsning och skrivning i förskola 
 
Hagtvet och Pálsdóttir (1993) och Söderbergh (1988) betonar att läsning och skrivning länge 

ansetts vara ett ansvar för skolans pedagoger. Dessa tankar delas av Fast (2007) som påpekar 

att anledningen till detta var att lärarna i skolan var rädda för att barnen i förskolan skulle 

utveckla kunskaper på felaktigt sätt och att de barn som redan ”knäckt läskoden” i förskolan 

inte skulle vara lika motiverade att lära mer i skolan. Vi kan på ett sätt förstå detta 

resonemang men betonar även att lärarna i skolan har ett uppdrag att möta barnen där de är i 

sin utveckling. Skulle det vara så att något barn har ”knäckt läskoden” då de börjar skolan är 

det lärarnas ansvar att utmana till fortsatt lärande. Eriksen Hagtvet (2004) poängterar att nyare 

forskningsrön och kunskaper har visat hur man på lekfulla sätt kan använda läsning och 

skrivning i samverkan mellan förskola och hem.  

 

Söderbergh (1988) understryker att pedagoger i förskolan har delade meningar om hur de ska 

eller inte ska uppmuntra barnens läs- och skrivutveckling, men betonar också att redan små 

barn har förmåga att ta till sig läsning och skrivning genom ”låtsasläsning” eller 

”låtsasskrivning”. Även vi själva har upplevt att det finns delade meningar om huruvida 

pedagoger ska ta tillvara och utmana barnens läsning och skrivning i förskolan. Två av de 

intervjuade pedagogerna lyfter att de har upplevt motvilja från skolan som ansett att det varit 

deras ansvar att introducera läsning och skrivning för barnen. Det är intressant att detta synsätt 

och denna rädsla som både litteraturen, två av de intervjuade pedagogerna och vi själva lyfter 

fram, till viss del lever kvar i dagens samhälle. En orsak till detta skulle kunna vara okunskap, 

att man helt enkelt inte har tillräcklig kunskap om varandras kompetenser och arbetssätt i 

förskola och skola. En annan orsak kan vara att det av tradition har varit skolan som lärt 

barnen läsa och skriva och att äldre pedagoger och föräldrar själva lärt sig läsa och skriva i 

skolan och på så vis fortfarande hänger fast vid det synsättet.  

 

En av pedagogerna berättar att samarbetet mellan förskolan och skolan har ökat och att 

kunskapen och förståelsen för varandras arbetssätt har utvecklats. Genom detta har pedagogen 

också upplevt att skolan fått en mer positiv syn på förskolans arbete med barns läsning och 

skrivning. Enligt oss kan ett utökat samarbete mellan verksamheterna öka förståelsen och 

toleransen för varandras arbete. Vidare poängterar pedagogen att många föräldrar har blivit 

mer medvetna om barns tidiga intresse för läsning och skrivning i förskolan, vilket också 
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medfört att förståelsen för pedagogers arbete blir mer positivt än för några år sedan. Vår 

uppfattning är att en anledning till att föräldrar är mer medvetna idag kan vara att förskolan 

numera har en läroplan som tydliggör förskolans uppdrag och att dess pedagoger har blivit 

bättre på att kommunicera detta uppdrag med föräldrarna. Föräldrar kan ha fått större inblick i 

att förskolans verksamhet har ett pedagogiskt uppdrag istället för att enbart erbjuda omsorg 

och tillsyn av barnen. I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) poängteras både föräldrars 

rätt till delaktighet och betydelsen av att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. 

 

Eriksen Hagtvet (2002) poängterar att forskningen visar hur betydelsefull barnens tidiga 

kontakt med läsning och skrivning är för deras språkutveckling och att de barn som tidigt blir 

språkligt medvetna har fördelar när de börjar i skolan. Missall m.fl., (2007) framhåller att åren 

i förskolan är oerhört betydelsefulla för barnens fortsatta lärande och utveckling och att dessa 

år innebär en stor möjlighet för lärande. Vidare belyser Eriksen Hagtvet (2006) att det inte är 

negativt att tidigt utmana barnens intresse för läsning och skrivning i förskolan, det handlar 

om hur pedagogerna anpassar verksamheten - vilket bemötande och förväntningar de har. 

Deras resonemang stämmer enligt vår mening. Det handlar om att väva in läsning och 

skrivning i lek- och meningsfulla sammanhang.  

 

Utifrån undersökningen framkom att majoriteten av pedagoger var överens om att de enbart 

kan se fördelar med att tidigt utmana barnens läsning och skrivning i förskolan. Däremot 

poängterade alla att det är grundläggande att arbetet sker på ett lekfullt och lustfyllt sätt och 

att det utgår från barnens intresse. Hälften av pedagogerna var också överens om att om 

arbetet blir alltför kravfyllt skulle det kunna leda till att barnens intresse avstannar. Detta är 

något Eriksen Hagtvet (2004) också belyser, att pedagoger kan känna rädsla för att en del barn 

kan uppleva att pedagogerna ställer för höga krav. Att tidigt utmana barnens läsning och 

skrivning kan, enligt vår uppfattning, innebära både för- och nackdelar. En fördel kan vara att 

barnen redan när de börjar skolan har en förkunskap vad gäller läsning och skrivning och att 

de på så sätt lättare kan fortsätta utveckla sin läs- och skrivförmåga. Precis som pedagogerna 

betonar kan det bli till nackdel om det blir för kravfyllt då vår åsikt är att barn kan tappa 

lusten för läsning och skrivning innan de ens hunnit börja skolan. Även om denna risk finns är 

vår uppfattning att fördelarna med att tidigt utmana barnens språk överväger.  

 

I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) ställs inga krav på att barn ska kunna läsa och 

skriva i förskoleåldern, däremot poängteras vikten av att väcka deras intresse för att på olika 
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sätt använda språket. En pedagog som ställer för höga krav på barnen kan bidra till att 

språkglädjen försvinner och att barnen istället känner olust. Samtliga pedagoger understryker 

dock att tidsbristen i verksamheten kan påverka i hur stor utsträckning de har möjlighet att 

arbeta med barnens läsning och skrivning. Här kan vi till viss del hålla med men samtidigt 

handlar det om att tar tillvara och omsätta den tid som finns på ett bra sätt och att tänka 

positivt, vilket en av pedagogerna också poängterar.  

 

Vi har haft ett granskande förhållningssätt i vår undersökning och sammanfattningsvis kan 

sägas att pedagogerna i vår undersökning överlag förefaller ha kännedom om den moderna 

forskningen kring läs- och skrivutveckling och agerar i enlighet med denna. 

 
I takt med att nya forskningsrön tillkommer och ny kunskap om barns utveckling och lärande 

skapas bör också verksamheten i förskola och skola anpassas och förändras. Detta innebär att 

yrkesrollen påverkas. Tillspetsat kan man säga att förskolan tidigare haft en lektradition och 

skolan en kunskapstradition. I läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 

1998) har förskolans kunskapsuppdrag lyfts fram - lek och lärande hänger ihop. Detta ställer 

krav på en förändring i pedagogernas yrkesroll mot ett mera aktivt agerande vad gäller att 

tillföra nya perspektiv i barns lek och lärande. 
 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram ett citat från pedagogerna på Öjaby förskola ”det är dags för 

förskolan att förstå sitt uppdrag att inkulturera barnen i en skriv- och läsmiljö” (Skriv- och 

läsglädje!, 2004, s 93). Citatet ovan beskriver enligt oss det tankesätt som behöver genomsyra 

dagens förskoleverksamhet. Pedagoger behöver stanna upp och reflektera över sitt 

pedagogiska uppdrag och bli medvetna om hur betydelsefull barns tidiga kontakt med läsning 

och skrivning är för deras fortsatta lärande. 
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7. Sammanfattning  
 
I vårt arbete har vi belyst hur verksamma pedagoger tar tillvara och utmanar barns läsning och 

skrivning i förskolan. I uppsatsens forskningsbakgrund belyses forskares och författares syn 

på barns tidiga läs- och skrivutveckling, vad som anses vara betydelsefullt för, och som 

påverkar barns möjligheter till en god läs- och skrivutveckling. Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 1998) poängterar att arbetslaget ska stödja barn i deras 

språkutveckling. Den teoretiska utgångspunkten utgörs av det sociokulturella perspektivet där 

samspelets och kontextens betydelse, föräldrars delaktighet, arbetssätt och val av material 

utgör grunden i uppsatsen. 

 

I metoddelen redovisas våra överväganden inför valet av metod, tillvägagångssätt och 

bearbetningen av materialet. I resultatdelen kategoriseras de fyra intervjuerna och de 

kompletterande observationerna under rubriker. I diskussionsdelen förs inledningsvis en 

metoddiskussion där för- och nackdelar med metoden diskuteras. Vidare kopplas sedan 

resultatet ihop med den forskning och litteratur som belysts och frågeställningarna besvaras. 

Frågeställningarna som vi ville ha besvarade var: hur tar pedagoger i förskola tillvara och 

utmanar barns tidiga läsning och skrivning i förskolan? Använder pedagoger olika 

språkstimulerande material i verksamheterna? Vad i såfall? Hur blir föräldrar delaktiga i 

arbetet med barns läsning och skrivning?  

 

Resultatet visar att majoriteten av de intervjuade pedagogerna är eniga om att det är väsentligt 

att tidigt utmana och ta tillvara barns intresse för läsning och skrivning i förskolan. De fyra 

pedagogerna tar tillvara barnens nyfikenhet och intresse för läsning och skrivning genom att 

väva in lärandet på ett lekfullt och meningsfullt sätt. Pedagogerna betonade också att barnens 

samspel med andra kan utmana dem att lära mer. Samtliga pedagoger ser föräldrakontakten 

som en betydelsefull del i arbetet med att utveckla barnens lärande. Resultatet visar att även 

om pedagogerna överlag är positiva till barns tidiga läsning och skrivning har några av 

pedagogerna stött på motvilja från skolans håll.  

7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Då det i vår undersökning framkom att det fortfarande finns delade meningar om huruvida 

barns tidiga läsning och skrivning ska uppmuntras och utmanas i förskolan skulle följande två 
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områden vara intressanta för fortsatt forskning: att undersöka hur pedagoger i förskoleklassen 

arbetar med sexåringars läs- och skrivutveckling och att undersöka hur samarbetet mellan 

förskola och skolan kan utformas så att det främjar barns tidiga läs- och skrivutveckling. 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor  

 
• Vi är intresserade av hur ni arbetar med barns läs - och skrivutveckling i den dagliga 

verksamheten? Berätta! 
 

• Hur kommer det sig att ni använder er av detta arbetssätt? 
(hur har in fått inspiration till ert arbetssätt?) 

 
• Vilka material använder ni? 

 
• Hur stödjer ni barns utveckling inom detta?  

(hur försöker ni arbeta vidare med att stödja varje barn i deras utveckling?) 
 

• Hur samverkar ni med föräldrarna? (på vilka sätt resonerar ni med föräldrarna, 
kollektivt eller individuellt?) 

 
• Om inte, varför? 

 
• Utifrån er erfarenhet, vad anser ni att det kan finnas för- och nackdelar med att tidigt ta 

tillvara och utmana barns intresse för läsning och skrivning? 
 

• Är det något mer du vill tillägga som du tänker på som är angeläget för oss i vår 
undersökning? 

 
  
 

 
 

 

 

 

 


