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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagoger uppfattar sitt arbete 

med den förberedande läs- och skrivinlärningen. Syftet är också att undersöka hur 

detta kan ställas i relation till sådant som kan tänkas påverka dessa uppfattningar (till 

exempel hur pedagoger ser på lärande och hur de förhåller sig till läroplanerna). För 

att ta reda på detta har vi genomfört sex intervjuer med pedagoger som arbetar med 

förberedande läs- och skrivinlärning. Intervjuerna var halvstrukturerade och 

inspirerade av en fenomenografisk ansats, vilken ämnar söka människors 

uppfattningar om ett fenomen, gå in på djupet av dessa och också söka efter 

människors olika uppfattningar. Vi har alltså i våra intervjuer fokuserat på variationen 

i utfallet. För att få svar på våra frågeställningar som rör pedagogers tankesätt, arbete 

och vilka förändringar som skett och eventuellt påverkat dem, har vi tagit del av 

tidigare forskning inom området samt granskat den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 

98/2010) och obligatoriska skolan (Lgr11) för att ställa dessa i relation till vår 

resultatanalys. I diskussionen kommer vi att föra ett resonemang kring det mest 

utmärkande i vår undersökning och vad det kan tänkas få för konsekvenser vad det 

gäller pedagogers arbete i skolvärlden. Vi kommer dessutom föra undersökningen 

vidare genom att ställa nya kritiska frågor baserade på vår analys, detta som en 

inspiration till vidare forskning.  
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1. Inledning 
”Alla har rätt till utbildning. Varje människa har rätt att utveckla förmågan att läsa 

och förstå, skriva och tala” (Stensson 2006, s 7). Men hur ska det här gå till rent 

praktiskt? Hur kan det se ut när barn lär sig läsa och skriva och när börjar denna 

process?  

 

Inger Fridolfsson (2008) menar att dagens förskolor och förskoleklasser arbetar med 

språklig medvetenhet för att underlätta den kommande läs- och skrivinlärningen i 

skolan. Det är under förskoleåldern som barn har lättast att ta till sig språkliga uttryck 

och på så sätt är förskoleåldern mycket värdefull och bör tas tillvara på.   

 

Den här studien handlar om pedagogers syn på, och arbete med, den förberedande läs- 

och skrivinlärningen i den svenska skolverksamheten. Vi undrar hur man som 

pedagog kan se på detta arbete inom förskola och förskoleklass. Fridolfsson (2008) 

menar att flera studier har visat på att en systematisk träning av språklig medvetenhet 

underlättar den förberedande läs- och skrivinlärningen.  Detta ämne är intressant för 

oss att undersöka eftersom vi som skriver detta examensarbete är blivande pedagoger 

inriktade mot förskola och upp till årskurs 6 i grundskolan med svenska som 

huvudämne. Vi tror att den förberedande läs- och skrivinlärningen har stor betydelse 

för barn när de börjar skolan och läs- och skrivundervisningen inleds. Vi tror även att 

det är viktigt att ha vetskap om denna process som pedagog oavsett om man jobbar 

inom förskola, förskoleklass eller skola, för att få en helhet av lärandet.  

 

Med anledning av att det nyligen har kommit två nya läroplaner, den nya reviderade 

läroplanen i förskolan (Lpfö98/2010) och den nya läroplanen för grundskolan 

(Lgr11), är vi bland annat nyfikna på hur pedagogers uppfattningar kan ställas i 

relation till dessa, eftersom läroplanerna berör alla pedagoger och deras arbete (även 

om implementeringen ännu är i ett tidigt skede), men hur tänker de kring dessa nya 

läroplaner? Har de hunnit påverka deras uppfattningar och arbete med läs- och 

skrivinlärning?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är framför allt att undersöka hur pedagoger uppfattar arbetet med den 

förberedande läs- och skrivinlärningen1.  

 

I vår undersökning är det pedagogernas personliga uppfattningar av dessa områden 

som står i fokus. Vårt syfte är inte att finna någon generell uppfattning, utan mer att 

utgå från det gemensamma och uppmärksamma eventuella variationer av 

uppfattningar som kan finnas hos verksamma pedagoger ute i förskolor och 

förskoleklasser. Detta för även med sig att vi finner det väsentligt att undersöka vad 

som har och/eller kan påverka pedagogernas uppfattningar och i sin tur deras arbete. 

Detta innebär att vi också kommer att undersöka hur pedagoger tänker kring barns 

lärande i allmänhet, samt vilka förändringar kring synen på lärande och förberedande 

läs- och skrivinlärning de eventuellt har upplevt under sin verksamma tid inom 

läraryrket. Precis som vi nämnde i inledningen kommer vi även att fokusera på de nya 

läroplanernas inträde för att få en mer modern och uppdaterad syn på pedagogers 

uppfattningar, och arbete med den föreberedande läs- och skrivinlärningen i 

förskola/förskoleklass.  

 

För att strukturera och begränsa vårt arbete utgår vi från följande forskningsfrågor: 

 

• Hur ser pedagoger i förskola och förskoleklass på den förberedande läs- och 

skrivinlärningen och hur arbetar de med den? 

• Har pedagogerna upplevt några förändringar vad det gäller synen på lärande och 

förberedande läs- och skrivinlärning under deras verksamma tid som 

pedagoger? Och i så fall – hur ser dessa förändringar ut?  

• Hur ser pedagogerna på de nya läroplanerna (Lpfö98/2010, Lgr11) och på vilket 

sätt påverkas deras tankesätt och arbete gällande lärande och förberedande läs- 

och skrivinlärning av dem?  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Med den förberedande läs- och skrivinlärningen menar vi de textorienterade aktiviteter som sker i 
förskola och förskoleklass och som syftar till att väcka ett intresse och utveckla barnets förmåga att 
börja läsa och skriva.	  
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1.2 Disposition  

Vi kommer inledningsvis, under vårt bakgrundsavsnitt, att göra en historisk 

tillbakablick för att se hur både förskolans och förskoleklassens framväxt har sett ut, 

och detta med fokus på lärande och hur man såg på läsning och skrivning förr. Vi 

kommer även att göra en kort jämförelse av vad de två nya läroplanerna berör 

gällande vårt område i relation till vad som står i de två föregående. Vi kommer sedan 

behandla tidigare forskning inom området förberedande läs- och skrivinlärning, och 

kommer då bland annat att beröra begreppet literacy, barns påverkan av miljö/uppväxt 

och lärande genom samspel. De centrala referenser vi framför allt har tittat på är 

Barbro Widebäck och hennes avhandling Förberedande läsning och skrivning i 

förskolan (1998). Vi har även tagit del av Elisabeth Björklunds Att erövra litteracitet - 

Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan 

(2008), Lena Ivarssons avhandling Att kunna läsa innan skolstarten – läsutveckling 

och lärandemiljöer hos tidiga läsare (2008), Ia Nyströms Eleven och lärandemiljön: 

en studie av barns lärande med fokus på läsning och skrivning (2002) samt Carina 

Fasts avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva (2007). Ämnet de har gemensamt 

och som är intressant för oss och vår undersökning är att de alla skriver om barns 

tidiga möten med skriftspråket och den utveckling som sker i de tidiga åren. Därefter, 

under vårt metodavsnitt, kommer vi att redogöra för vilken typ av studie vi genomför, 

samt vilken metodansats vi använder oss av. Sedan kommer vi att presentera våra 

intervjuresultat i en kombinerad analys- och resultatdel där uttalanden från våra 

intervjuer kommer sammanställas och sättas i relation till vad som togs upp i 

bakgrunden. Arbetet avslutas med en diskussion kring resultatet och analysen samt en 

diskussion av vår metod. Avslutningsvis kommer vi att presentera nya frågor och 

tankar som har väckts i samband med skapandet av denna examinationsuppsats.    

 

2. Bakgrund 

 
2.1 En historisk överblick 

Då vårt syfte delvis är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger kan ha kring 

förändringar som har skett angående lärande och läs- och skrivinlärning är den 

historiska delen väsentlig för vårt arbete då vi behöver någonting att ställa 
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pedagogernas uppfattningar mot. En historisk bakgrund kan vara till hjälp för att både 

förstå och förklara de intervjuade pedagogernas uttalanden.  

 

2.1.1 Förskolans historik 

I sin avhandling tar Barbro Widebäck (1998) upp flera stora förändringar vad det 

gäller synen på förskolans arbete och hon fokuserar framför allt på den senare delen 

av 1900-talet. Vidare menar Widebäck att den första metodboken, riktad mot 

förskolan, gavs ut år 1945. Denna metodbok beskrev hur barn kunde förberedas inför 

skolan och det första mötet med text, och menade att det kunde vara gynnsamt att 

fokusera på muskelträning och sinnesupplevelser inför skolan. Förskolan arbetade 

alltså med att förbereda barnen, men förberedelserna hade ingenting med 

textorienterade aktiviteter att göra, utan mer om att bli fysiskt och psykiskt redo för 

skolan. Fortsättningsvis menar Widebäck att förskolebarnen i och med det här inte 

ansågs vara ”mogna” för textorienterade aktiviteter förrän de började skolan. Något 

senare, närmare bestämt år 1983, gav Socialstyrelsen ut ett förslag till ett pedagogiskt 

program som innebar att barn som visade intresse för läsning och skrivning skulle ges 

mer uppmärksamhet. Fokus skulle då läggas på texter, vilket rekommenderas vara en 

viktig del av pedagogernas arbete. Detta innebar alltså att synen på läsning och 

skrivning förändrades från att inte ha hört hemma inom förskolan till att 

förskolepersonalen rekommenderas att ta tillvara på förskolebarnens intresse för text. 

Fortsättningsvis menar Elisabeth Björklund (2008) att Socialstyrelsen, år 1987, kom 

ut med ytterligare anvisningar till det nyss nämnda pedagogiska programmet. Då 

betonades det hur viktigt det var för barn att få se texter användas i naturliga 

sammanhang så att ett intresse för bokstäver kunde skapas. Detta skulle sedan leda till 

att barnen skulle kunna förstå och använda bokstäver i självständigt textskapande.  

 

Sven Persson (2008) beskriver att 1990-talets pedagogiska debatt handlade om en 

förändrad syn på barn inom förskolan, en syn som bland annat var inspirerad av 

Reggio Emilia. Denna förändrade barnsyn innebar att man som pedagog i stället 

skulle utgå från varje barns erfarenheter och se dem som kreativa och kompetenta 

individer. Detta ledde till att de pedagogiska idealen inom förskolan förändrades. Som 

en slags bekräftelse på detta, och i och med att förskolans betydelse blev större, kom 

den första läroplanen för förskolan – Lpfö98 – år 1998. Denna läroplan innebar att 

förskolan för första gången fick ingå i samhällets utbildningssystem. Även Björklund 
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(2008) förklarar att det skedde stora förändringar under den senare delen av 1900-talet 

vad det gäller förskolans syn på lärande och då även gällande läsning och skrivning. 

Hon menar att från att ha sett på barn utifrån mognad och på att invänta rätt tidpunkt 

för undervisning, började man i stället se barn som kompetenta individer som själva 

skulle vara kompetenta nog att medverka i sitt eget lärande.  

 

2.1.2 Förskoleklassens historik 

Det var år 1991 som riksdagen beslutade att alla kommuner skulle ta emot sexåringar 

om det var så att föräldrarna tyckte att de skulle börja skolan. Detta kom att kallas för 

flexibel skolstart och kan idag ses som starten på en samverkan mellan förskola och 

skola. Några år senare efter detta beslut, närmare bestämt år 1997, blev 

förskoleklassen en egen skolform och presenterades då vara en slags strävan mot att 

integrera förskolans och skolans verksamheter med varandra (Persson 2008). Även 

Carina Fast (2007) betonar detta, att tanken med att införa förskoleklassen var att den 

skulle fungera som en plats där förskolans och skolans verksamheter kunde mötas.  

 

2.2 Vad säger styrdokumenten?  

Vi vill undersöka vad som står i både de nya läroplanerna för förskola och 

grundskolan och även i de föregående för att se vad som förändrats, eftersom detta är 

något som påverkar förskolan, grundskolan och pedagogerna mer eller mindre.  

 

2.2.1 Förskolan 

Förskolan har fått en ny reviderad läroplan från och med 1 juli 2011 med anledning av 

att förskolan hamnar under skollagen och därmed blir en del av skolväsendet. 

Förskolan blir alltså en egen skolform, vilket bland annat innebär gemensamma 

övergripande mål för alla skolformer. Utbildningsdepartementet (2011) förklarar i ett 

faktablad dessa förändringar som att den reviderade läroplanen bland annat har 

förtydligat strävansmålen som även blivit mer ämnesspecifika. Det har även skett 

förtydliganden i ansvar och roller, i och med att förskolläraren fått en tydligare roll 

och mer enskilt ansvar istället för sådant som tidigare var lagt på hela arbetslaget. Den 

reviderade läroplanen innehåller även två nya avsnitt: ”Uppföljning, utvärdering och 

utveckling” och ”Förskolechefens ansvar” vilket förtydligar arbetet med 

dokumentation och uppföljning vid skolövergången, samt vilket ansvar 

förskolechefen har för hela verksamheten. 
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Eftersom vi vill undersöka arbetet med läs- och skrivinlärning har vi endast valt att 

fokusera på just detta område när vi har tittat på vad som står skrivet i den tidigare 

läroplanen (Lpfö98) och i den nya reviderade (2010). Vad vi kan se har inga större 

förändringar skett förutom att målen har förtydligats och blivit mer ämnesspecifika, 

detta gäller framförallt områdena kring språkutveckling, matematik, naturkunskap och 

teknik. Detta sägs om målen inom språkutveckling i den nya reviderade läroplanen:  

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn […] tillägnar sig och nyanserar innebörden i 
begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld […]utvecklar nyanserat 
talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 
ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra […] utvecklar intresse för 
skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner […] utvecklar 
intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 
samtala om dessa (Lpfö98/2010, s 10).  

 

Tidigare, i Lpfö98, var dessa strävansmål uttryckta på detta sätt:  

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn […] tillägnar sig och nyanserar innebörden i 
begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld […] utvecklar ett rikt 
och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka 
tankar […] utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt 
intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa 
funktioner (Lpfö98, s 9).  

 

De första punkterna är i princip bara omformulerade i den nya reviderade läroplanen, 

men det har även tillkommit en punkt där inom språkområdet som betonar att man ska 

sträva efter att barnen utvecklar ett intresse för text, bild och medier samt kunna 

reflektera över dem.  

 

Pedagogernas och arbetslagets uppgift inom detta område är bland annat att ta tillvara 

på barnens nyfikenhet och intresse (Lpfö98/2010, Lpfö98). I den nya läroplanen för 

förskolan förtydligas att förskolelärarna har ansvar för att barnen utmanas och 

stimuleras i sitt lärande. Arbetslaget tillsammans ska också samarbeta för att utmana 

barnens nyfikenhet för språk, men även se till att det finns möjligheter att utvecklas. 

Ett större enskilt ansvar ligger alltså på förskolelärarna att se till att barnen verkligen 

utmanas och stimuleras, i stället för att detta ansvar ligger på hela arbetslaget.  
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2.2.2 Förskoleklassen 
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att 
berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas 
utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå 
ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som 
eleverna fortsätter till (Lgr11, s 16).  

 

Förskoleklassen följer den obligatoriska skolans läroplan, Lgr11, vilken också är en 

ny läroplan. Även i den har det heller inte skett några stora förändringar som berör 

förskoleklassens innehåll och arbetssätt. De delar i Lgr11 som berör förskoleklassen 

är ”Skolans värdegrund och uppdrag” samt ”Övergripande mål och riktlinjer”. Några 

förändringar som skett från föregående läroplan (Lpo94) är framförallt i den andra 

delen där det har skett några förtydliganden och omskrivningar gällande vissa mål. 

 

Utbildningsdepartementet (2008) skriver att förskoleklassens uppgift är att utgå från 

en helhetssyn på eleven och dess olika behov, och lek och skapande ska vara de 

centrala delarna i det aktiva lärandet. Förskoleklassen ska fungera som en bro mellan 

förskolan och skolan, vilket innebär att förskolan kan komma att ha en kombination 

av förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Samtidigt följer förskoleklassen den 

obligatoriska skolans läroplan eftersom eleverna ska stimuleras i sin utveckling och 

lärande och förberedas inför skolan och dess mål och riktlinjer.  

 

2.3 Inlärning - lärande 

Ia Nyström (2002) menar att den syn man som pedagog har på lärande beror på vilket 

teoretiskt perspektiv man utgår ifrån. Vidare menar Nyström att beroende på vilken 

teori man väljer att utgå ifrån ser man också olika saker. Vi kommer nu att beröra 

olika perspektiv på lärande, samt olika teorier, detta för att belysa hur man som 

pedagog kan se på hur barn lär.  

 

Fast (2007) menar att lärande aldrig sker i ett vakuum, utan att läsning och skrivning 

har med sociala och kulturella omständigheter att göra. Nyström (2002) menar att 

detta, tanken om att lärande alltid sker i ett sammanhang och att lärande är beroende 

av en kontext, är centralt inom det sociokulturella perspektivet, inom vilket Lev 

Vygotskij var framträdande. Vygotskij betonade att elever ska utmanas i den 

undervisning de möter och att de uppgifter de får ska vara svårare än vad eleven kan 

lösa utan hjälp. Det här benämner Vygotskij som zonen för den närmaste 
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utvecklingen, inom vilken det är viktigt att det bör finnas en vuxen med vid sidan om 

som kan hjälpa barnet att nå ny kunskap.   

 

Vidare menar Björklund (2008) att det har skett en förskjutning vad det gäller synen 

på barn och hur de lär. Precis som vi nämnde tidigare har man förut sett på barn 

utifrån mognad och har väntat på rätt tillfälle för inlärning. Detta, menar Nyström 

(2002), var någonting som hörde hemma i den behavioristiska syn på lärande som 

rådde under 1950-talet. Idag ser man däremot på barn som kompetenta individer som 

själva kan vara delaktiga i sitt eget lärande i samspel med sin omgivning, någonting 

som är besläktat med det sociokulturella synsättet och Vygotskijs tankar, vilka vi 

nämnde tidigare.   

 

Fortsättningsvis menar Nyström (2002) att inlärning på senare år har fått ge vika för 

begreppet lärande. Lärande kan ses som ett vidare och mer brett begrepp än vad 

inlärning gör och inlärning kan snarare ses som en aspekt av lärande. Begreppet 

inlärning handlar bland annat om att se på individer som någonting som ska fyllas på 

med kunskap utifrån. Inlärning anses ske i formella situationer, exempelvis ett 

klassrum, medan man inom begreppet lärande menar att lärande sker överallt i alla 

sammanhang. 

 

2.4 Läs- och skrivinlärning  

”Förmågorna att kunna läsa och skriva hänger ihop – det är egentligen två sidor av 

samma slags process och de kan också ömsesidigt stödja varandra” säger Fridolfsson 

(2008, s.135). Maj Björk och Caroline Liberg (1996) menar att det under många år 

har pågått en hård metodstrid angående vad som är det bästa sättet att lära sig läsa och 

skriva på. De menar dock att olika metoder passar olika barn och att olika tekniker 

kan stödja varandra. Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren och Lars-

Erik Olsson (2006) poängterar att läs- och skrivundervisningen inte startar vid någon 

viss ålder och inte heller beroende på när arbets- och läroplaner säger att den ska göra 

det. Författarna menar i stället att läs- och skrivinlärningen börjar beroende på hur 

varje barns behov, nyfikenhet och tidigare erfarenheter ser ut.  

 

Hur kan det då gå till när barn börjar sin resa mot läsning och skrivning? Björk och 

Liberg (1996) menar att en mångsidig och bra väg in i skriftspråket är genom leken. 
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De menar att också att det i leken finns många möjligheter till språkliga upptäckter. 

Bland annat anser de att barn, genom leken, kan utveckla kunskapen om bokstäver 

och hur de används. Genom leken får även barn chansen att utforska språket samtidigt 

som de har roligt, vilket också innebär att lärandet blir någonting spännande och 

intressant.  

 

Precis som Björk och Liberg (1996) nämnde tidigare menar även Fridolfsson (2008) 

att det råder splittrade diskussioner och oenighet i frågan om hur det bästa 

pedagogiska arbetet ser ut både vad det gäller läsning och skrivning. I mitten av 1970-

talet kom två helt nya läsinlärningsmetoder, LTG- och Wittingmetoden, som 

verkligen satte fart på debatten gällande läsinlärning.   

 

Lena Ivarsson (2008) menar att Wittingmetoden är en syntetisk metod som utgår från 

ordens delar. Det handlar om att lära sig sambandet mellan språkljud och bokstäver. 

Efter att ha lärt sig, och automatiserat, detta samband kommer även läsförståelsen. 

Vidare menar Fridolfsson (2008) att dessa två olika processer inom Wittingmetoden 

är isolerade från varandra och bör tränas var och en för sig. Det handlar, menar hon, 

om att först automatisera symbolfunktionen för att sedan lägga all kraft på 

läsförståelsen.  

 

Fridolfsson (2008) menar att det inom LTG-metoden poängteras att det är viktigt att 

elever syntetiskt kan sammanljuda, eftersom man gärna ska klara av att läsa en text 

som man tidigare inte har stött på. Men Ulrika Leimar, som grundade LTG-metoden, 

skapade metoden i syfte att fokusera på just läsförståelse. Fortsättningsvis framhäver 

Ivarsson (2008) att LTG är en mer analytisk metod som handlar om att utgå från 

barnens egna språk. Det handlar om att gemensamt skapa en text, utifrån en 

gemensam upplevelse, för att sedan arbeta med ord, ljud och bokstäver utifrån den 

upplevda och gemensamma texten. Fridolfsson (2008) menar att LTG står för 

”Läsning på Talets Grund” och detta var något som Leimar poängterade eftersom hon 

ansåg att det var viktigt att använda sig av meningsfulla texter och ord som betydde 

något för barnen.   

 

I Fridolfsson (2008) nämns Frost som menar att man som pedagog kan få en aning om 

hur barn kan klara den förberedande läs- och skrivinlärningen genom att se på hur 
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barn klarar av att urskilja fonem – språkets enskilda ljudsegment. Den fonologiska 

medvetenheten behövs för att senare förstå den alfabetiska principen och denna 

medvetenhet kan bland annat erövras genom rim och ramsor.  

 

Förutom dessa metoder och synsätt menar Fridolfsson (2008) att barn som tidigt får 

möta text i olika former och som naturliga inslag i deras vardag får en förståelse för 

skriftspråkets olika funktioner. Fridolfsson poängterar att man vet att barn som tidigt 

kommer i kontakt med text får ett försprång vad det gäller läs- och skrivinlärningen. 

Den största påverkande faktorn för detta är föräldrars läs- och skrivvanor, som kan 

bidra till ett intresse för text hos barnen.  

 

2.5 Litteracitet 

I teorier som behandlar barns läs- och skrivinlärning kan två motsatta föreställningar 

urskiljas. Den ena föreställningen handlar om att barn blir mogna vid en viss tidpunkt 

för att lära sig läsa och skriva. Detta kallas för ”reading readiness” och inom detta 

tankesätt anser man att barn lär med hjälp av formell undervisning och utarbetade 

metoder som ofta är bokstavs- och bokbaserade. Den andra föreställningen betonar att 

barn gradvis tillägnar sig kunskaper i samspel med andra människor och att detta 

lärande kan ske var som helst, när som helst. Detta benämns som literacy, eller 

litteracitet (Fast 2007).  

 

Vad är då litteracitet? Björklund (2008) menar att litteracitet är ett begrepp som är 

kulturellt betingat och någonting som barn erövrar i samspel med sin omgivning, där 

barnet är den ena aktiva individen och människorna i barnets omgivning kan ses som 

samspelspartners. Den här synen på litteracitet har kommit in mer och mer i förskolan 

från att förut ha varit någonting som enbart hörde hemma i skolan.   

 

Fortsättningsvis tar Björklund (2008) även upp begreppet ”Emergent Literacy” som 

innebär att skriftspråklighet ses som någonting som finns inom varje barn och som 

senare kan blomma ut. Hon ställer sig dock tveksam till detta begrepp eftersom hon 

tolkar det som om litteraciteten då skulle vara något framväxande hos barnet. 

Björklund använder sig hellre av ”Early Childhood Literacy” eftersom hon anser att 

litteracitet nödvändigtvis inte behöver vara framåtväxande, utan att det är något 

kulturellt betingat, precis som vi nyss nämnde. Björklund poängterar än en gång att 
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detta är något som barn erövrar med hjälp av sin omgivning, genom samspel. Inom 

Early Childhood Literacy ser man dessutom på relationen mellan lärare och barn som 

en ömsesidig påverkansprocess och fokus läggs på det sociala sammanhanget.   

 

2.6 Tidigare forskning kring förberedande läsning och skrivning  

Vi har valt att ta del av tidigare forskning kring detta område för att få en inblick i det 

förhållningssätt man tidigare har haft inom förskola och förskoleklass gällande hur 

man som pedagog kan tänka och arbeta med att förbereda barnen inför läsning och 

skrivning. 

 

Vad det gäller tidigare forskning av pedagogers syn på förberedande läsning och 

skrivning har Barbro Widebäck (1998) undersökt hur personal på ett ”daghem” såg på 

läs- och skrivverksamheter under 1980-talet. Widebäck kom då fram till att 

personalen tyckte att det var negativt att arbeta med läs- och skrivaktiviteter i 

förskolan eftersom det ansågs höra till skolans uppdrag. Personalen förlitade sig på att 

läsning och skrivning skulle komma naturligt och att det var upp till barnen att själva 

ta initiativet till att lära sig läsa och skriva. Widebäck kunde trots det se att det ändå 

förekom textorienterade aktiviteter i verksamheten, men att aktiviteterna inte verkade 

medvetna eller ha något uttalat syfte.   

 

Fortsättningsvis har Widebäck (1998) kommit fram till att barn behöver tid på sig för 

att kunna utvecklas i sitt skrivande. Hon menar att det är viktigt med vuxnas närvaro 

för barnens utveckling om det är så att vuxna är framåtblickande, samspelar med 

barnet och hjälper barnet till självhjälp. Widebäck menar att det är med hjälp av de 

”ledtrådar” som barnet får av de vuxna som de kan lära och komma vidare i sin 

utveckling. Widebäck kommer också fram till att de barn hon har observerat, och 

gjort olika tester med, utvecklas genom att delta i aktiviteter och samspela med vuxna 

och kamrater.   

 

Björklund (2008) menar, även hon, att barn gärna utforskar och prövar litteracitetens 

möjligheter och begränsningar genom att delta i ett samspel med omgivningen. 

Björklund har undersökt hur berättandets praktiker ser ut inom förskolan och hur detta 

påverkar barnens lärande. Hon menar att berättandets förmåga skapas tidigt i barnets 

samspel med omgivningen och att detta är ett uttryck för litteracitet, och dessa 
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processer kan leda barn in i skriftspråkets värld. Även Fast (2007) nämner berättandet 

som en viktig del av den förberedande läs- och skrivinlärningen eftersom barn då 

omedvetet lär sig skriftspråket. Fast menar att barn genom berättandet framför allt lär 

sig hur språket låter och är uppbyggt, samt får ett större ordförråd.  

 

Fast (2007) undersöker vilken betydelse barns sociala och kulturella miljö har för läs- 

och skrivinlärningen och följer därför sju barn med olika uppväxtmiljöer och deras 

olika relationer och möten med text, för att se vilka olika uttryck läsandet och 

skrivandet tar när de slutligen kommer till skolan. Fast kommer fram till att de sociala 

och kulturella sammanhang som de sju barnen växt upp i påverkar vilka 

textorienterade aktiviteter de möter, vilket också är ett resultat som bekräftar hennes 

teori och utgångspunkt som bygger på litteracitet. Fast ser även att populärkultur och 

medier påverkar barn positivt i den bemärkelse att de praktiserar läsning och 

skrivning långt innan skolstarten, och att denna värld även skapar en gemenskap för 

barnen i vilket texten är central. Även Björk och Liberg (1996) menar att en 

betydelsefull miljö som omges av olika textbaserade material stimulerar till att vilja 

utforska skriftspråkets värld. 

  

Precis som Fast (2007) skriver också Ivarsson (2008) om att varje individs sociala, 

historiska och kulturella bakgrund har betydelse för hur han/hon kommer lära sig läsa. 

I sin avhandling drar Ivarsson slutsatsen att läsförmågan sker kontinuerligt och inte 

har något given startpunkt. Hon kommer även fram till att avkodning och förståelse 

hänger samman när man talar om läsning. Ivarsson poängterar även att både intresse 

och motivation är viktigt för att barn ska lära sig läsa och skriva. Även föräldrars stöd 

och engagemang, och att föra samtal med barnen, visar sig vara gynnsamt för barns 

utveckling.  

 

Med den tidigare forskningen som grund kommer vi att titta på hur utvecklingen ser 

ut vad det gäller pedagogers arbete med förberedande läsning och skrivning, och även 

om/hur den har förändrats. Eftersom detta område ständigt förändras (ett exempel är 

den nya läroplanen för förskolan som har valt att förtydliga språkutvecklingen) vill vi 

undersöka hur pedagoger tänker kring den förberedande läs- och skrivinlärningen 

idag. Vi hoppas att vår studie kommer att bidra med en ny och modern syn på 

pedagogers syn och arbete med den förberedande läs- och skrivinlärningen, detta 
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eftersom den tidigare forskning som finns kring detta är Barbro Widebäcks (1998) 

vilken idag möjligtvis kan ses som något gammal och inaktuell.   

 

3. Metod 
Syftet med den här uppsatsen är alltså att undersöka hur pedagoger tänker och arbetar 

med den förberedande läs- och skrivinlärningen i förskolan och förskoleklassen. För 

att ta reda på det här kommer vi att intervjua pedagoger som arbetar med detta, alltså 

pedagoger inom förskola och förskoleklass. Resultatet från dessa intervjuer kommer 

vi sedan ställa i relation till vad som har framgått av vår bakgrund, detta för att få en 

bild av hur pedagogers arbete med den förberedande läs- och skrivinlärningen idag 

kan se ut och förstås.   

 

3.1 En kvalitativ studie 

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) menar att vi människor vill skapa 

struktur och ordning i världen, och detta genom att dela in den i olika kategorier. Vi 

har i denna examinationsuppsats valt att göra en kvalitativ studie, vilket innebär att vi 

vill försöka strukturera, ordna och beskriva den verklighet vi studerar med hjälp av 

orddata. Fejes och Thornberg (2009) att orddata till exempel innebär språkliga 

uttalanden, vardagligt samtal, anteckningar eller observationer. Syftet med att förklara 

något med hjälp av just orddata är att förstå det som analyseras. Som forskare vill 

man nämligen i en kvalitativ studie komma nära materialet och verkligen gå på 

djupet, vilket även vi ämnar göra.  

 

3.2 Fenomenografisk metodansats 

Eftersom syftet med vår uppsats är att undersöka hur pedagoger tänker kring, och 

arbetar med, förberedande läs- och skrivinlärning har vi inspirerats av den 

fenomenografiska ansatsen, vilken delvis är utgångspunkten i vår studie. Lars Owe 

Dahlgren och Kristina Johansson (2009) menar att det är en ansats som är lämplig att 

använda när man som forskare är ute efter att beskriva och analysera människors 

tankar och olika uppfattningar om olika fenomen.  

 

En utgångspunkt inom fenomenografin är att människor uppfattar omvärlden på olika 

sätt och att dessa uppfattningar skiljer sig åt. I en fenomenografisk studie vill man 
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som forskare försöka förstå omvärlden och det mänskliga lärandet genom att beskriva 

dessa olika uppfattningar som människor bär på. Centralt inom fenomenografin är 

alltså variationen i utfallet. För att fånga människors olika uppfattningar samlas data 

oftast in genom halvstrukturerade och tematiska intervjuer (Dahlgren & Johansson 

2009).   

 

3.3 Urval 

Vi kontaktade två förskolechefer för att få tillstånd att intervjua pedagoger. 

Förskolechefernas områden involverade både förskolor av olika storlek och även 

förskoleklasser, vilka är belägna i två mindre kommuner. Vi bestämde oss för att göra 

sex enskilda intervjuer, inklusive en pilotintervju. Utifrån de pedagoger som tackade 

ja till en intervju valde vi ut pedagoger som skilde sig åt vad det gällde ålder, antal år 

inom yrket och utifrån hur den barngrupp de arbetade med såg ut. Detta med 

anledning av att vi trodde vi då skulle få en variation av uppfattningar och 

erfarenheter. Syftet var att intervjua pedagoger som arbetade med förberedande läs- 

och skrivinlärning, vilket vi placerar i förskolans och förskoleklassens innehåll. Vi 

valde att inte medvetet plocka ut lika många pedagoger ur förskola och förskoleklass, 

eftersom vi inte ansåg det var väsentligt för vårt syfte att jämföra de två 

verksamheterna med varandra och inte heller pedagogerna på något sätt. Det vi ville 

åt var pedagogernas uttalanden.  

 

3.4 Intervjuer 

Vårt val av datainsamlingsmetod är intervjuer. Skälet till att vi har valt att göra just 

intervjuer är med anledning av vårt syfte, våra forskningsfrågor och metodansats. 

Precis som Martyn Denscombe (2009) menar är intervjuer en bra metod när det 

handlar om att få insikt om människors åsikter och uppfattningar om någonting.   

 

I och med att vi inspireras av en fenomenografisk metodansats följer vi även 

fenomenografin när det kommer att handla om intervjuer. Dahlgren och Johansson 

(2009) menar för det första att det är nödvändigt att spela in fenomenografiska 

intervjuer, vilket vi har gjort. Precis som vi nyss nämnde är fenomenografiska 

intervjuer ofta tematiska och halvstrukturerade, det vill säga att det enbart är ett 

mindre antal frågor förberedda och att resultatet av intervjun beror mycket på de svar 

som ges av intervjupersonen. När vi utformade våra intervjufrågor (se bilaga 1) gjorde 
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vi det utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor, vilka fungerade som en grund. Vi 

valde att dela in frågorna i tre olika block utifrån de områden som våra 

forskningsfrågor behandlade. Vi valde även att ta med ett par inledande frågor 

eftersom vi tänkte att en viss bakgrundsinformation eventuellt kunde hjälpa oss att 

förklara pedagogernas uttalanden.  

 

Vid halvstrukturerade intervjuer är det viktigt att personen som intervjuar får så ”rika” 

svar som möjligt. Detta kan man få genom att använda sig av något som kallas för 

”probing”, vilket innebär att man som intervjuare ställer spontana följdfrågor. Man 

kan som forskare även använda sig av ”icke-verbal probing” då man som intervjuare 

nickar instämmande eller ”hummar” för att visa personen som blir intervjuad att det är 

intressant och värt att utveckla (Denscombe 2009). Detta är någonting som vi har 

försökt använda oss av vid våra intervjuer, just för att få så rika svar som möjligt.   

 

För att testa våra intervjufrågor, metodval och för att se om vi fick svar på våra 

forskningsfrågor gjorde vi en pilotintervju. Pilotintervjun visade att våra frågor 

fungerade bra. Det vi ändrade var endast omformuleringar och så tillkom det två 

frågor som berörde ämnen vi inte behandlat i våra egna frågor men som vi tyckte var 

intressanta och relevanta för vårt syfte. Pilotintervjun var så pass bra att vi dessutom 

beslutade oss för att använda materialet i vår undersökning.  

 

3.5 Analysmetod 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) menar att det är viktigt att veta hur man 

har tänkt analysera materialet innan man gör sina intervjuer. Hur man som forskare 

kommer gå tillväga styr nämligen sammanställningen, processen och utskriften av 

materialet. Vidare menar Kvale och Brinkmann att det är viktigt att ha klart för sig 

vad innehållet och syftet är innan man bestämmer metod, och detta eftersom de 

teoretiska utgångspunkterna bör ligga till grund för metod för att få svar på sina 

frågeställningar och på så sätt knyta samman arbetet. Vi har från första början haft 

både metod, analysmetod och typ av studie klart för oss, vilket vi kan koppla till vad 

Kvale och Brinkmann (2009) menar är så viktigt. 

 

Hur är det då med vår roll som forskare? Martyn Denscombe (2009) menar att 

forskarens ”jag” har en tendens att bli nära knutet till forskningen när det kommer att 
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handla om kvalitativ forskning. Ibland kan man fråga sig om resultatet skulle se 

likadant ut om någon annan forskare utförde datainsamlingstekniken. Vidare hävdar 

Denscombe att en forskares identitet, värderingar och övertygelser inte kan bortses 

från helt och hållet. Men forskaren kan däremot välja hur sin egen inblandning kan 

hanteras. Liksom Denscombe skriver är vi medvetna om vår egen förförståelse och 

värderingar och hur den kan påverka materialet och har även försökt tänka på att vara 

så objektiva som möjligt. I analysen av materialet är objektivitet också viktigt: Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att i stället för att se intervjuerna som en utskrift ska de 

ses som ett levande samtal och genom att gå in i en dialog med texten kan man få en 

djupare bild av uttalandenas mening. 

 

Eftersom vi delvis har utgått från en fenomenografisk ansats i denna uppsats har vi 

även inspirerats av en fenomenografisk analysmodell. Dahlgren och Johansson (2009) 

beskriver den fenomengrafiska analysmodellen i sju olika steg. Sammantaget handlar 

modellen om att först och främst bekanta sig med datan, i vårt fall utifrån intervjuer. 

Efter att ha bekantat sig med datan startar analysen i och med att man plockar ut delar 

från materialet som man anser är betydelsefulla och utmärkande. Dessa delar brukar 

man sedan ställa mot varandra för att se om man finner likheter och skillnader. I en 

fenomenografisk ansats är det skillnaderna som är de mest intressanta, men för att 

finna dem måste man även finna likheterna mellan intervjuerna. Dessa likheter och 

skillnader ska sedan grupperas och artikuleras, vilket innebär att forskaren ska försöka 

hitta och benämna kärnan i de olika grupperna. Till slut granskas allt material ännu en 

gång och ställs mot varandra för att kunna fastställa att kategorierna är så uttömda 

som möjligt (Dahlgren & Johansson 2009) Detta menar även Staffan Larsson (1994) - 

att inom den fenomenografiska traditionen ska kategorierna som beskriver 

uppfattningarna vara rika på mening, fånga det mest betydelsefulla och allt detta med 

nyanserna i behåll, eftersom det är viktigt att lyfta det unika av fenomenet.  

 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet  

Hur vet vi att den person vi intervjuar talar sanning? Det kan vara svårt att 

”kontrollera” om det som sägs är ”sant” när det handlar om intervjuer, men 

Denscombe (2009) menar att det finns tillvägagångssätt för att kontrollera 

trovärdigheten hos den man intervjuar. Man kan framför allt kontrollera det som sägs 
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med andra källor och låta informanten ta del av den utskrivna intervjun för att se så 

allt stämmer. Detta är något vi har erbjudit de pedagoger vi har intervjuat.  

 

Vi valde att genomföra intervjuerna enskilt och utan att ge dem frågorna i förhand för 

att svaren skulle komma så spontant och naturligt som möjligt, utan påverkan av 

andra och hinna reflektera för mycket kring innehållet vilket skulle kunna leda till att 

den man ska intervjua istället ger oss det svar de tror vi vill ha. Vi valde även att spela 

in och transkribera intervjuerna, detta för att säkerställa tillförlitligheten i 

pedagogernas uttalanden.   

 

För att våra resultat ska vara så pålitliga som möjligt när det gäller tolkning av vår 

intervjudata valde vi att först koda pedagogernas uttalanden var för sig och sedan 

tillsammans jämföra och samtala om likheterna och skillnaderna i kodningarna. Vi 

kategoriserade pedagogernas uttalanden först och främst genom våra frågeställningar, 

men även efter teman som framträdde under intervjuerna och kom till slut fram till ett 

gemensamt kategorisystem efter vilket vi jämförde likheter och skillnader i 

uttalandena. Dahlgren och Johansson (2009) kallar detta för förhandlad 

samstämmighet, vilket innebär att kategorierna, alltså tolkningen av resultatet, blir så 

uttömmande och noggrant övervägt som möjligt.  

 

3.7 Etiska överväganden  

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2003) Forskningsetiska principer inom 

humantistisk-samhällsvetenskaplig forskning när vi har gjort våra etiska överväganden 

i arbetet med vår uppsats. Vi har tagit del av samtliga krav och regler, men framför 

allt på följande fyra huvudkrav: 

 

- Informationskravet, vilket innebär att vi som forskare ska informera våra 

uppgiftslämnare om vilken roll deras medverkan kommer ha i vår undersökning, 

precis som att det är frivilligt att delta och även att avbryta sin medverkan. Detta 

har vi gjort, och vi har även klargjort att den data vi får fram inte kommer att 

användas till något annat än vår studie.  

- Samtyckeskravet är ett krav som handlar om att vi som forskare måste få de 

inblandade personernas samtycke för att ingå i studien. Inför vår undersökning 

tog vi först kontakt med rektorerna på de skolor som vi önskade att få använda i 
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vår uppsats. Detta gjorde vi genom att skriva ett brev där vi klargjorde vilka 

forskningsetiska principer vi tog hänsyn till. På det här sättet fick vi samtycke 

från skolledningen och kunde samtidigt på ett direkt sätt visa att vi tagit hänsyn 

till dessa forskningsetiska principer.  

- Konfidentialitetskravet innebär att alla personer i en undersökning ska ges 

största möjliga kondidentialitet. Detta har vi klargjort både i brev till 

skolledning, men också direkt till de pedagoger vi har intervjuat. Vi har 

dessutom skyddat skolornas identitet och även kommunen som skolorna ingår i.    

- Nyttjandekravet har att göra med att de uppgifter vi samlar in som berör 

enskilda personer endast ska användas för forskningsändamål.  

 

Samtliga krav har vi informerat de intervjuade pedagogerna om inför varje intervju.  

  

4. Resultat/analys 
Nedan följer resultatet/analysen av vår studie. Vi har valt att benämna pedagogerna 

utan fingerade namn eftersom vi vill att fokus ska ligga på deras uttalanden och inte 

på kön eller namn. Vi kommer trots det ändå att benämna dem som pedagoger i texten 

eftersom det då blir mer lättläst och resonemanget blir enklare att följa och hantera. Vi 

har redigerat de utvalda citaten till viss del, utan att förändra dess innebörd, detta för 

att göra dem mer förståeliga och lättare att läsa.   

 

Vi har utformat följande rubriker främst utifrån våra forskningsfrågor, men vi har 

även tagit hänsyn till resultatet från när vi kodade och kategoriserade våra intervjuer. 

Den första rubriken, angående pedagogers syn på lärande, fick en egen rubrik 

eftersom de svar vi fick i intervjuerna ansåg vi i sin tur kunde påverka nästa rubrik; 

hur pedagogerna tänker och arbetar med den förberedande läs- och skrivinlärningen. 

Rubrikerna är alltså utformade med avstamp i våra forskningsfrågor, men även 

inspirerade av vårt resultat och tolkningen av den.  

 

4.1 Pedagogers syn på lärande 

De flesta pedagoger vi har intervjuat menar att lärande är någonting som sker hela 

tiden och överallt. Detta är grundtanken inom det sociokulturella perspektivet, vilket 

bland annat Fast (2007) diskuterar i sin avhandling och hon betonar framför allt att 
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lärande aldrig sker i ett vakuum. De intervjuade pedagogernas åsikter kring detta kan 

möjligen tolkas som ett tecken på att fenomenet litteracitet ”slagit rot” i förskolan. 

Precis som Fast (2007) och Björklund (2008) lyfter fram i sina avhandlingar handlar 

litteracitet bland annat om att lärande sker i samspel mellan barnet och dess 

omgivning, samt att lärande kan se ut på många olika sätt och äga rum när som helst. 

Så här tänker två pedagoger angående detta: 

 
Jag upplever att många tror att, lär sig, det gör man när man sitter med papper och penna 
på en stol.. Och det är inte min åsikt. Men jag behöver ju inte heller jobba så då  
(Pedagog 2).  
 
Alltså barn, dom lär ju i alla situationer, så man kan ju lika gärna passa på och göra 
nånting skoj när man sitter och äter likagärna som man har en organiserad samling tycker 
jag  (Pedagog 1).  

 

Även de övriga pedagogerna håller med om att barn lär i alla situationer, men ett par 

av dem tillägger också att barn behöver en vuxen i sin omgivning för att kunna 

tillägna sig lärande.  
 
Jag är övertygad att barn lär sig med vuxenhjälp, alltså dom behöver vuxenhjälp, eller 
någon som kan leda dom i vissa världen, i världen (Pedagog 4). 
 
Dom lär sig genom lek, samspel med andra… Och genom att vi vuxna visar på saker, och 
försöker få dem att tänka vidare kring vissa grejer som vi introducerar (Pedagog 6). 

 

Den vuxnas betydelse benämner Widebäck (1998) som en central punkt i barns 

lärande, då de hjälper barnen att komma vidare och utvecklas genom att ge dem 

”ledtrådar”. Widebäck (1998) menar även att samspel med kamrater är minst lika 

viktigt, vilket flera pedagoger nämnde i våra intervjuer. Detta, med utgångspunkt i 

vad bland annat Fast (2007), Björklund (2008) och Nyström (2002) nämner, styrker 

att de intervjuade pedagogerna verkar ha sociokulturella influenser och även 

litteracitetens grundtankar.  

 
Dom lär sig av sina kamrater jättemycket. Kanske nästan mest av sina kamrater för att det 
är ju mest utmanande att vilja lära sig det som kompisarna kan. Och när dom är hemma 
och i leken! (Pedagog 2).  

 
Men tvååringarna sitter ju med i samlingarna och är med, fast på sina villkor. Och dom är 
ju med på allt utom det här, just det här när vi börjar med bokstäver och sånt där, då sitter 
ju dom och leker med bokstäverna. Men de stora hjälper ju dom, så att de har ju nytta av 
varann (Pedagog 1).  
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Förutom att lärande kan ske överallt och att barn lär genom vuxenhjälp och av sina 

kamrater är de flesta pedagogerna överens om att lärande också bör ske utifrån barns 

intresse, nyfikenhet och på deras villkor. Detta kan vi se stämmer överens med vad 

den enskilda pedagogen och arbetslagets uppgifter är enligt läroplanen. Även Ivarsson 

(2008) menar att både intresse och motivation är viktigt för hur barn lär. Förutom 

detta är det även förskolepedagogens uppgift att utmana och stimulera barn i deras 

lärande (Lpfö98/2010) vilket ett par pedagoger vi intervjuade tryckte lite extra på. Att 

utmanas i sitt lärande kan kopplas till det som Vygotskij benämner som zonen för den 

närmaste utvecklingen, vilken innebär att barn lär sig då en vuxen ger dem 

utmaningar som ligger bortom den kunskapsnivå som de för tillfället befinner sig på 

(Nyström 2002). Även här kan alltså betydelsen av en vuxens närvaro belysas.  

 

Trots att många av pedagogerna vi har intervjuat har sociokulturella influenser i sin 

syn på lärande ser vi i flera av våra intervjuer att det finns en tanke om att barn i 

förskolan bör ha nått en viss mognad när det kommer att handla om läs- och 

skrivinlärning. En pedagog visar på detta genom att hänvisa till en viss åldersgrupp 

som hon tycker är lättast att jobba med och hon har dessutom en tanke om att man 

måste se, och arbeta, olika på lärande beroende på barnens ålder. 

 
Jag kan tänka mig att jobbar man med mindre än 3-åringar så kan det vara svårare, 
faktiskt. Då måste man ha ett bra tänk, och ett bra material eller en bra kunskap för att få 
in det. Så hade jag bara 2-3-åringar så skulle jag nog jobba på ett helt annat sätt, men hur 
vet jag inte, för nu har man ju blivit lite bortskämd med de här stora. […] vi har ju 
möjligheter att jobba med dom, eftersom de är så många … så stora … (Pedagog 1).  

 

Denna pedagog, och flera med henne, pratar om lärande och mognad på ett sätt som 

påminner om hur man förr såg på lärande, då den behavioristiska synen dominerade i 

förskola och skola (Björklund 2008, Nyström 2002). En annan pedagog berättade 

även att hon använder sig av en slags ”checklista”, utifrån en bok, över vad barnen 

kan och förväntas kunna vid en viss ålder, vilket också verkar tyda på att de som 

använder sig av denna ”checklista” även kopplar samman och utgår från att en viss 

mognad och lärande hör till en viss ålder.  

 

En pedagog menar även att barns mognad och lärande påverkas av hur dagens 

samhälle ser ut i och med det stora medieflöde som möter barnen idag, och tror att TV 

och dataanvändande gör att barnen lär och mognar snabbare. Detta talar även Fast 
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(2007) om då hon menar att populärkultur och media påverkar barn positivt i och med 

att texten då introduceras tidigare i barns liv än vad den gjorde för bara några år 

sedan. Precis som Björklund (2008) tog upp fanns det redan år 1987, i 

Socialstyrelsens anvisningar, en liknande tanke om att barn tidigt skulle få möta texter 

i naturliga sammanhang för att skapa ett intresse för text. I den nya läroplanen för 

förskolan har det även tillkommit en del angående detta i samband med språk, 

nämligen att barn ska ”utveckla ett intresse för text, bild och medier, samt kunna 

reflektera över dem” (Lpfö 98/2010). Men till hur stor del tar egentligen pedagogerna 

tillvara på media och barnets intresse till det i samband med läs- och skrivinlärning? 

 

Vad det gäller dokumentation som ett sätt att se på barns lärande menar en pedagog 

som vi har pratat med att dokumentation är ett bra verktyg synliggöra hur barn lär. 

Detta är även något som den nya läroplanen trycker extra på i och med att ett helt nytt 

avsnitt angående dokumentation har tillkommit.   

 
Hur barn lär sig, det ser man genom dokumentation också gör vi ju… Skriver 
anteckningar och tar bilder och så… Så vill vi gärna ha feedback från föräldrar har vi sagt 
också, om dom märker hemma att dom utvecklas, i matematik eller språk så vill vi gärna 
höra det som personal har vi sagt också. Det är ju också en grej att man ser att barn lär sig 
(Pedagog 6).  
 
 

En annan pedagog menar också att dokumentationen hjälper både personal och 

föräldrarna att se barnens lärande och utveckling svart på vitt, och pedagoger riskerar 

då inte bli ”blinda” för barns lärande som annars bara kan ses som en del av vardagen.  
 
Det finns ju mycket såndär utveckling som vi ser i det vardagliga men som liksom inte 
syns eller hörs sen när föräldrarna kommer och hämtar… så man kanske blir lite blind 
också med hur barna utvecklas och… bara för att man är med hela tiden, men… 
dokumentation är viktigt…och det står med i nya läroplanen, det ska vara dokumenterat  
(Pedagog 1).  

 

Precis som vi nyss nämnde har dokumentation blivit tydligare i den nya läroplanen för 

förskolan med anledning av det nya avsnittet ”Uppföljning, utvärdering och 

utveckling” vilket även några pedagoger har noterat, men vad innebär 

dokumentationen för arbetet med den förberedande läs- och skrivinlärningen 

egentligen?  
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Sammanfattningsvis kan vi se en del motsättningar vad det gäller pedagogernas tankar 

om lärande. Det finns ett genomgående sociokulturellt influerat tankesätt om lärande 

och alla pedagoger är överens om att lärande inte börjar vid en viss ålder, samtidigt 

som några pedagoger ändå antyder att det är mer gynnsamt att arbeta med barn vid en 

viss ålder och mognad, vilket både Widebäck (1998), Björklund (2008) och Nyström 

(2002) nämner som ett typiskt behavioristiskt synsätt. Kan detta tyda på att det 

fortfarande finns behavioristiska tankar angående lärande? Hur kommer det sig att 

dessa tankar lever kvar i förskolan om man anser det är ett föråldrat synsätt?  

 

4.2 Pedagogers syn på förberedande läs- och skrivinlärning och hur de arbetar 

med det i verksamheten  

Ivarsson (2008) menar att det är oerhört viktigt med ett intresse för att ett barn ska lära 

sig läsa och skriva. De flesta pedagoger som vi har intervjuat är överens om detta och 

även om att den förberedande läs- och skrivinlärningen inte ska vara något tvång.  

 
När vi pratade om att man inte får stressa på barnen, att dom ska liksom komma i den 
här åldern så ska allt sånt där komma från intresse, att dom visar, och då får man 
hjälpa dom liksom bygga på det intresset dom har. Och […] märker man att nån 
absolut inte är intresserad kan man ju försöka locka in den, liksom litegrann i det här 
… men märker man att de är liksom inte intresserade alls, då avvaktar man (Pedagog 
3).  

 

En pedagog stärker teorin om att utgå från barnen och deras intresse genom att säga 

att hon vill kombinera något som hon vet ligger nära barnens intresse, nämligen 

bilder, med språk: 

 
För att det märker man ju när man pratar med dom, att de kommer ihåg bilden … när de 
pratar om bokstäverna på väggen till exempel. ”Du vet solen där borta, det är ju ett S” 
liksom. Då är det ju bilden först. Så just det här med bild och svenska tycker jag, det ska 
man kombinera (Pedagog 1).  
 
 

Att arbeta utifrån barnens naturliga intresse är grundtanken inom LTG-metoden, 

vilket både Ivarsson (2008) och Fridolfsson (2008) skriver om. LTG-metoden lever 

fortfarande, mer eller mindre, kvar i förskola och skola. Metoden bygger på att barn 

intresserar sig av en text om den är meningsfull för dem. LTG-metoden utgår även 

från barnens egen vardag och språk. Detta verkar vara något som de flesta pedagoger 

lägger stor vikt vid i arbete med den förberedande läs- och skrivinlärningen. Men 

räcker det för att nå en ”lyckad” läs- och skrivinlärning? 
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Flera av de pedagoger vi har pratat med menar att barn behöver utveckla en viss 

motorik och även ett talspråk innan de ger sig i kast med läsning och skrivning, detta 

som en förutsättning för att kunna läsa och skriva.  

 
Först måste talspråket utvecklas tycker jag, det går inte att intressera sig av grafik när 
fingrarna kan inte göra en [visar rörelser med handen], man ser att först man måste börja 
med nåt enkel för att dra en streck och sen [visar rörelser med handen] sådär…  
(Pedagog 4).  

 
Det är också viktigt, det som … kroppen behöver också … bara föra handen, den här är ju 
väldigt, du ser, finmotoriskt. Har jag då en klumpig handrörelse, då kan jag ju liksom inte 
fånga det här . Så det är också viktigt , tror jag, det här med balansträning för att kunna 
forma å hur håller jag i en penna (Pedagog 5).  

 

Vi nämnde detta lite kort under föregående rubrik i samband med synen på hur barn 

lär, och vi ska nu titta på hur mognad kan förstås i förhållande till pedagogers arbete 

med den förberedande läs- och skrivinlärningen. Precis som Widebäck (1998) nämner 

ansågs detta förr vara en central uppgift förskolan hade: att utveckla motoriken och 

arbeta med sinnesupplevelser, för att barnen skulle vara fysiskt och psykiskt redo för 

skolan. I skolan skulle sedan läsning och skrivning introducerades. I den nya 

läroplanen kan vi se att förskolan fortfarande har uppdraget att sträva efter att barnen 

utvecklas motoriskt, men det är bara en av många andra strävansmål under rubriken 

utveckling och lärande, och anknyts inte längre vara den viktigaste uppgiften i 

förskolan när det kommer att handla om läs- och skrivinlärning. De pedagoger vi har 

intervjuat och som pratar om motorik i samband med barns läs- och skrivinlärning 

antyder att det kan ses som en förutsättning, att ha en god motorik, för att läs- och 

skrivundervisningen ska underlättas för barnet.  

 

Samtliga pedagoger som vi har intervjuat anser att det inte finns en bestämd ålder för 

när den förberedande läs- och skrivinlärningen kan börja, men trots det nämner ett par 

pedagoger dock senare, under en annan fråga, att de ändå har en åsikt om vilken 

åldersgrupp som passar bäst för att börja arbeta med läsning och skrivning. En 

pedagog uttrycker sig som att hon just nu har ”rätt ålder” på sin barngrupp (som då 

består mestadels av femåringar). En annan pedagog gör samma värdering av den 

åldersgruppen: 
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Men nu har ju vi bra grupp [13st 5-åringar, 3st 2-åringar], jag menar vi har ju 
möjligheter att jobba med dom, eftersom de är så många, så stora. Ja, men så nästa 
höst blir det ju helt annat, då fyller man ju på med små istället. Det blir lite tråkigt […] 
men de här är ju-, -som jag har nu är ju perfekta egentligen… 5-åringar, för dom lär 
sig ju så himla snabbt.. […] för att den åldern de är som mest mottagliga och tycker att 
det är roligt är ju den här 5-6 års åldern (Pedagog 1).  

 

Kan det vara så att trots tankarna om att barn lär överallt och hela tiden finns det ändå 

en åsikt, medvetet eller omedvetet hos pedagogerna, om när det ”riktiga” lärandet ska 

börja? Dahlgren m.fl. (2006) menar att lärande inte är kopplat till ålder och 

mognadsstadier utan att varje barn är unikt och att man då ska se till intresse, behov 

och erfarenhet i stället för att följa scheman och anvisningar från samhälle och 

läroplaner. Likaså fastställer Ivarsson (2008) även detta utifrån hennes undersökning 

då hon ser att läsförmågan inte verkar har någon given startpunkt.  

 

Även om vi inte hade någon forsknings- eller intervjufråga som berörde vilka 

förutsättningar pedagogerna ansåg vara viktiga inför den förberedande läs- och 

skrivinlärningen så nämnde flera pedagoger läsning hemma som en viktig 

förutsättning. Med anledning av detta tyckte vi att det var viktigt att nämna i samband 

med arbetet med den förberedande läs- och skrivundervisningen. Språklig stimulans i 

hemmiljön är någonting som Fast (2007) framhäver som en viktig del i barns 

språkliga utveckling, och hon visar även på att det har en positiv inverkan på när 

barnen ska börja läs- och skrivundervisningen i skolan. Två av de pedagoger vi har 

intervjuat menar att de märker en stor skillnad på barn som läser mycket hemma och 

på barn som inte får den möjligheten.  

 
Läsa, läsa, läsa, hemma och prata om böckerna. Och det märks ju jättestor skillnad på 
barn som har… man vet ju ofta hur barnen har det hemma… om man läser mycket å 
om man pratar med sina barn eller om barnen är nånting som är på sidan om, som man 
inte pratar så mycket med. För då kommer man efter alltså. […] Och nu läser ju 
många barn när dom kommer hit redan. Så hälften utav grupperna brukar ofta ha kläm 
på hur man sätter ihop orden och så (Pedagog 2).  
 
Om dom inte läser hemma, det är synd om dom… det påverkar utvecklingen faktiskt.  
Ah, böckernas värld kan förändra (Pedagog 4).  

 

Ett par pedagoger berättar också att de har informerat föräldrarna om vikten av att läsa 

hemma, för att påvisa för dem hur viktigt det är att barnen får möta text i sin vardag. 

Det här är också något som Fridolfsson (2008) trycker hårt på och menar att man 

faktiskt vet att hemmets läs- och skrivvanor bidrar till ett försprång i barnens 

utveckling och lärande. Vidare verkar textorienterade aktiviteter vara en stor del av 
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pedagogernas vardag och arbete i förskola och förskoleklass. Texten finns med på 

olika sätt, hela tiden, varje dag. Detta menar Björklund (2008) är ett viktigt inslag i 

barnens vardag för att erövra litteracitet. Framförallt nämns böcker specifikt av näst 

intill samtliga pedagoger som en viktig del i vardagen och en bra utgångspunkt för 

den förberedande läs- och skrivinlärningen.  

 
Jag tänker att det ska va, i den här åldern [jobbar på avdelning med barn i åldern 2-4], 
mycket böcker… sitta och läsa…[…] Att man kan både ha böcker som… när vi har 
när man vilar, då sitter man bara i lugn och ro, och lyssnar, och bara tar in. Och så kan 
man ha böcker och läsa och prata runt omkring också, så man liksom skiljer lite på 
det… (Pedagog 3).  
 
Ja, men att det finns böcker tillgängliga och att man väljer rätt böcker, och pratar om 
bilder i böcker och försöker att få in det här spontana berättandet, både att vi berättar 
för barnen och att de berättar för varandra och… ah…. Hela tiden att man pratar, 
samtalar (Pedagog 6).  

 

Andra verktyg att använda när pedagogerna vill intressera och förbereda barnen för 

läsning och skrivning är sång, rim och ramsor, vilket de flesta pedagoger nämner. I 

Fridolfsson (2008) menar Frost att rim och ramsor är ett bra sätt för att lära sig 

fonologisk medvetenhet. Den förmågan, menar han, kan ge en hint om hur bra barnen 

kommer att klara den inledande läs- och skrivundervisningen. En pedagog anser att 

sång, rim och ramsor är bra i och med att förekommer upprepningar av ord och ljud 

och att barnen på så sätt lätt kommer ihåg dem. En annan pedagog menar att rim och 

ramsor är ett bra sätt att få barnen att leka med både långa och korta ord. Rim, ramsor 

och sång verkar vara ett naturligt inslag i förskolemiljön och verkar fungera som ett 

återkommande moment i barnens vardag, till exempel i den dagliga samlingen.  

 

En språklig miljö är något som många av de intervjuade pedagogerna trycker på, samt 

att barnen har fri tillgång till språkligt material och att språk och bokstäver ska vara en 

del i den omgivning de befinner sig i, vilket även Björk och Liberg (1996) belyser. 

Detta är också en slutsats som Fast (2007) drar i resultatet av sin avhandling: att barn 

som växer upp i en språklig miljö med många rika möten av text lyckas bäst i den 

första läs- och skrivundervisningen. Flera pedagoger ger exempel på vad detta kan 

innebära: böcker nära till hands, bokstäver att leka med, namnskyltar, pussel, spel 

eller alfabetet på väggen. En pedagog sammanfattar detta genom att säga att det är 

viktigt att barnen ska få ”bada i språk” varje dag.  
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Även leken är någonting som många pedagoger tar upp i samband med lärande och 

läs- och skrivinlärning. Björk och Liberg (1996) menar att leken är en mångsidig väg 

in i skriftspråkets värld och passar bra för barnen i förskolan, då leken kan kombinera 

ett utforskande av språket samtidigt som den även är en lustfylld och naturlig del av 

barnens vardag. Detta torde öppna för att pedagoger kan ”smyga in” lärande genom 

leken och därmed fungera som en bra introduktion till läsning och skrivning? I 

samtalen med de pedagoger vi har intervjuat läggs dock aldrig fokus på leken då de 

talar om lärande och förberedande läs- och skrivinlärning. Leken nämns mer i 

förbigående och ingen av pedagogerna fördjupar sig egentligen inte så mycket i vad 

de anser att själva leken kan bidra till. Hur kommer detta sig? Tar pedagogerna barns 

lek för givet? Precis som Björk och Liberg (1996) nämner är leken ett bra sätt att 

upptäcka skriftspråket på, samtidigt som det är roligt. En av de pedagoger vi har pratat 

med menar dock att hon tycker det är viktigt att barnen ska få leka fritt med bokstäver 

som finns tillgängliga i miljön och tror det kan väcka ett intresse så länge det är 

utifrån barnens villkor och intresse.  

 
Dom kan börja hur tidigt som helst, höll jag på att säga. Det är ju som våra 2-åringar 
som sitter med och leker med bokstäverna. Alltså, det är ju på deras villkor, och det är 
ju, man får ju verkligen anpassa efter åldern, men alltså de sitter ju med precis lika 
mycket och skriver och ritar fast de egentligen kanske inte vet vad de gör, men något 
snappar de nog upp, det tror jag (Pedagog 1).  

 

Då pedagogerna talar om lek förknippas den snarare till att den kan vara en bra 

utgångspunkt för lärande, då de menar att ett intresse kan skapas i leken eller att lek 

och intresset i sin tur kan användas som utgångspunkt för samtal och lärande.  

 
Men märker man att de är liksom inte intresserade alls, då avvaktar man, för då har 
förmodligen nåt helt annat som dom tycker är viktigare i sitt liv just nu. Traktorer eller 
nåt sånt där, så brukar det kunna va… eller dockorna är viktigare eller nån annan lek 
är viktigare, och då måste man få jobba med det (Pedagog 3).  
 

Vad det gäller samtal verkar de flesta av de intervjuade pedagogerna uppmuntra 

samtalet med barnen i olika situationer. Samtalet nämns som viktig både i vardagliga 

situationer, till exempel vid matbordet, men även vid mer organiserade situationer, 

som exempelvis vid samlingar eller undervisningsliknande situationer då de kan 

samtala om ord, bokstäver, böcker och händelser. Detta kan kopplas till det viktiga 

samspelet som betonas inom ”Early childhood literacy” som Björklund (2008) tar upp 

i sin avhandling. Björklund menar att relationerna kring barnet kan liknas vid 

ömsesidiga påverkansprocesser och att det är just i dessa sociala processer som barn 
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bäst erövrar litteracitet. Kan det alltså vara så att samtal kan ses som avgörande för att 

barn ska kunna tillägna sig litteracitet?  

 

Ett par pedagoger vill även uppmuntra till det spontana berättandet. Med det spontana 

berättandet menar en av pedagogerna att barnet ska få berätta om en teckning de har 

gjort, medan en annan pedagog framhäver det berättande som uppstår under läsning. 

Björklund (2008) anser att berättandet kan leda barnen in i skriftspråkets värld och är 

ett uttryck för litteracitet. Hon menar även att detta börjar väldigt tidigt, vilket i 

sådana fall är ett verktyg som kan användas som en förberedande läs- och 

skrivinlärning även för de minsta barnen.  

 

En pedagog nämner specifikt LTG-metoden som hon tycker ”ska få finnas med” 

eftersom samtalet är en central del den, vilket hon menar kan fånga alla åldrars 

uppmärksamhet och därmed också intresse. LTG-metoden handlar om att tillsammans 

med barnen samtala om en gemensam händelse och sen utgå från barnens 

upplevelsevärld och språk, vilket gör lärandet till något meningsfullt (Fridolfsson 

2008). Utifrån våra intervjuer ser vi att pedagogerna varken nämner eller visar på att 

de arbetar efter någon/några renodlade metoder, utan det verkar snarare som om de 

utgår ifrån situationen eller barnet då de arbetar och är inspirerade av olika metoder 

och arbetsätt. Vad är för- och nackdelarna med detta eller att utgå från en viss metod? 

 

I förskoleklassen ser arbetet med förberedande läsning och skrivning lite annorlunda 

ut än vad det gör i förskolan, utifrån vad vi ser av intervjuerna. Förskoleklassen verkar 

ha mer och tydligare inslag av undervisningssituationer då det gäller den förberedande 

läsningen och skrivningen. En förskoleklasspedagog arbetar till exempel med en 

bokstav i veckan, skriver på datorn, har dikteringar, samtalar om böcker, arbetar med 

långa och korta ord, gör egna rimböcker och arbetar med språkinriktat material medan 

arbetet i förskolan verkar ske mer utifrån barnens intresse och på deras villkor. Vi kan 

här dra paralleller både till vad både Ivarsson (2008) och Fridolfsson (2008) nämner 

angående Witting- och LTG-metoden eftersom förskoleklasspedagogen varvar 

teknisk avkodning av bokstäver med läsförståelse. Vår intervjuade 

förskoleklasspedagog menar att hon använder sig av förskolans pedagogik men att det 

samtidigt ska vara ett mellanting mellan förskola och skola vilket innebär en 

blandning av lek och lärande, vilket även Utbildningsdepartementet (2008) menar ska 
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vara de centrala delarna i förskoleklassens aktiva lärande. Pedagogens vidare 

förklaring stämmer fortsättningsvis överens med Utbildningsdepartementets om vad 

förskoleklassens uppdrag är när hon menar att förskoleklassen inte har några 

kravnivåer men att de har grundskolans uppnåendemål att gå efter. Hon menar även 

att förskoleklassen ska vara en brygga mellan förskola och skola vilket även både 

Persson (2008), Utbildningsdepartementet (2008) och Fast (2007) nämner är 

förskoleklassens syfte.  

 

Utifrån våra intervjuer ser vi att det råder skilda uppfattningar vad det gäller en 

gemensam syn på lärande och förberedande läs- och skrivinlärning. En del pedagoger 

anser att det inte finns några bestämda tankar inom verksamheten, andra säger att det 

finns det i och med läroplan och verksamhetsplan. En annan pedagog menar att det 

måste finnas gemensamma tankar för att arbetet med den förberedande läsningen och 

skrivningen i förskolan ska kunna fungera, medan en annan tänker att vissa tankesätt 

inte ska behöva påverka det egna arbetet och det man tror på. Dock menar flera 

pedagoger att den nya läroplanen som nu har trätt i kraft har bidragit till att de måste 

tänka och arbeta mer gemensamt.  

 

Ytterligare en faktor, utöver gemensamma tankar att förhålla sig till, som kan komma 

att påverka hur pedagoger ser på, och arbetar med, den förberedande läs- och 

skrivundervisningen är föräldrar. Uppfattningar från föräldrarna benämns överlag 

positivt då det gäller pedagogers arbete med förberedande läsning och skrivning och 

samtliga pedagoger menar att de tar hänsyn till föräldrars åsikter. En pedagog menar 

dock att även om de bör lyssna på föräldrarnas önskemål måste man även ta hänsyn 

till barnets vilja.  
 

Jag kan fråga barnet också, därför barnen har sin rätt som föräldrarna har sin rätt [skratt], 
men om barnet är intresserad och föräldrarna vill inte.. naturligtvis vi har tjänst mot 
föräldrarna men jag kan kompromissa i det här bådas viljor, hitta något kompromiss… 
men jag tycker att alla barn har rätt att utvecklas. Om dom inte har det här hemma, då här, 
i den här miljön, har dom möjlighet att utvecklas om dom vill (Pedagog 4).  

 

Detta kan vi koppla till vår inledning där vi nämner Britta Stensson (2006) som menar 

att alla människor har rätt till utbildning och till att läsa och skriva. Det är alltså 

endast en av de sex pedagoger vi har intervjuat som ser till barnets bästa oavsett 

föräldrarnas åsikter.  
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Vidare nämner de flesta pedagogerna att det inte finns något tydligt uttalat tankesätt 

eller samarbete inom det område de arbetar i, förutom att det kan finnas en 

verksamhetsplan som gäller för ett helt område (under samma chef). De flesta 

pedagoger nämner att den kontakt som finns är när 5-åringarna får träffa sina blivande 

förskoleklasslärare och att det sker ett överlämningssamtal i samband med detta. 

Flertalet pedagoger önskar dock att det fanns ett närmare samarbete och en mer 

gemensam syn inom området, vilket också är önskvärt enligt läroplanen för både den 

obligatoriska skolan (Lgr11) och förskola (Lpfö 98/2010) då de säger att 

”samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att 

berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande”. Som vi tidigare har nämnt ska 

förskoleklassen fungera som en bro mellan förskola och skola, men hur kan denna bro 

existera om det inte finns något samarbete enheterna emellan? 

Förskoleklasspedagogen nämner däremot att hon upplever att hon har en nära kontakt 

både med förskola och skola och att hon kan se en röd tråd. Detta uttalande bekräftar 

uttalandet att förskoleklassen är som en brygga mellan förskola och skola. Varför 

verkar det som om förskoleklassen ser ett tydligare samarbete och röd tråd än 

förskolans pedagoger?  

 

Sammanfattningsvis, vad det gäller synen på, och arbetet med, den förberedande läs- 

och skrivinlärningen kan vi se att pedagogerna är måna om att utgå ifrån barnet och 

dess behov, nyfikenhet och intresse. Däremot verkar det förekomma skilda 

uppfattningar både mellan pedagogerna, men även hos pedagogerna själva om hur de 

uppfattar att den förberedande läs- och skrivinlärningen ska se ut. Utifrån våra svar 

kan vi dra slutsatsen att pedagogerna inte kunde svara konkret på vad det är de 

egentligen gör i arbetet med den förberedande läsningen och skrivningen. Det verkar 

mer som att de utgår från varje enskild situation, barnet och barngruppen. 

Pedagogerna är medvetna om hur miljön påverkar barnen och deras läs- och 

skrivutveckling då de både kan se skillnad i vad barnens vanor hemma gör för 

lärandet och att de ser vikten av att ha en textrik förskolemiljö med böcker, bokstäver 

och återkommande inslag av rim, sång och ramsor. Även samspel och samtal är 

återkommande punkter i intervjuerna och verkar vara något som alla talar om och 

lyfter fram, dock på olika sett och mer eller mindre. Det visade sig även råda stor 

osäkerhet i om det fanns något gemensam syn eller samarbetsformer pedagogerna var 
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tvungna att rätta sig efter, eller så existerade det inte. Dock verkade det överlag vara 

något önskvärt hos flera av pedagogerna. Är det läroplanen som är för otydlig? Vad är 

som det gör att det brister i samarbetet? 

4.3. Pedagogers uppfattningar om förändringar gällande lärande och 

förberedande läsning och skrivning under deras verksamma tid i 

förskola/förskoleklass.  

De pedagoger som medverkade i vår intervju och som ganska nyligen hade utbildat 

sig hade inte sett några förändringar vad det gäller lärande eller syn på läsning och 

skrivning, den var snarare fortfarande densamma förutom att någon nämnde att hon 

blivit säkrare i sin roll som pedagog. De som hade arbetat längre inom förskola och 

förskoleklass kunde dock se förändringar både gällande synen på barns lärande och 

hur man har arbetat med läsning och skrivning: 

 
Det har ju blivit mer och mer så att man ska utgå från att barna är kompetenta mot vad 
det var förr att barn ska stoppas in kunskaper [ohörbart] dom börjar skolan, utan nu ska 
man ju utgå från barnens intresse mera…. Jag tycker nog att vi gör det! (Pedagog 6).  
 
När jag började för 20 år sen, då var det nästan förbjudet att jag skulle hålla på med 
bokstäver. Och jag tyckte nog så också, för det skulle ju vara förskoleklass så… man 
skulle ju inte hålla på med skolarbete. Sen har ju det här ändrats mer och mer, det är ju 
jättestor skillnad på barnen idag. […] För då kunde ju många elever inte läsa eller kunde 
inte bokstäver, å nu kan ju dom flesta många bokstäver och många kan läsa (Pedagog 
2).  
 
När jag gick ut 1972 var det nästan tabu, att du skulle absolut inte lära ett barn eller visa 
ett barn hur den ska skriva sitt namn. För vi då som jobbar på lekiset, på den tiden, och 
dagis då, vi förstör barnen. Vi felade, för vi lär ut fel, dom ska få den nyfikenheten till 
skolan, så det var liksom tabu att du skulle inte visa, för att då får barnen ett annat sätt 
när dom börjar skriva, för dom lärarna lär ut på ett annat sätt… (Pedagog 5).  

 

Detta visar på att de äldre pedagogerna både sett och varit med om viktiga 

förändringar som skett den senare delen av 1900-talet och uttalandena stämmer även 

bra överens med förskolans historia och hur synen på barn har förändrats vilket både 

Björklund (2008) och Persson (2008) nämner. Också Widebäck (1998) talar om detta 

då hon menar att det har skett en förändring från att läsning och skrivning inte ansågs 

höra hemma inom förskolan till att det idag är en stor del av verksamheten. En av de 

förskoleklasspedagoger vi har pratat med nämner också att även om läsning och 

skrivning idag hör hemma även i förskolans och förskoleklassens värld, kan hon 

fortfarande höra från skolan att det är deras uppgift och inte hennes, vilket stämmer in 

med Widebäcks (1998) undersökning under 1980-talet om ett antal pedagogers 

uppfattningar.  



 

31 
	  

 

Flera pedagoger nämner att vidareutbildning och kompetensutveckling kan ha en 

förändrande effekt på både tankesätt och arbete. En pedagog som arbetade i förskolan 

innan hon utbildade sig menar att hon idag tänker och arbetar annorlunda på grund av 

att hon just utbildade sig. En annan äldre pedagog menar också att förskolelyftet ger 

henne ny inspiration och att hon tycker det är viktigt att hänga med i aktuell forskning 

när man jobbar med barn. Dessutom nämner hon att genom att ta del av andra 

pedagogers idéer och arbete kan man få nya synvinklar på sitt eget arbete och 

tankesätt. En annan pedagog nämner också att bara genom att hon läste in en kurs om 

språklig medvetenhet visste hon plötsligt vilken nivå hon skulle befinna sig på.  

 

Vi ville i detta avsnitt undersöka om pedagogerna har sett eller varit med om några 

förändringar gällande synen på lärande och förberedande läs- och skrivinlärning, detta 

eftersom det kan vara en påverkande faktor vad det gäller deras uppfattningar och 

arbete. Sammanfattningsvis verkar de största förändringarna, åtminstone som de 

intervjuade pedagogerna har upplevt, stämma överens med vad både Nyström (2002) 

och Björklund (2008) nämnde i bakgrunden angående förskjutningen från att se på 

barn som något som fylls på med kunskap utifrån, till att idag se på barn som 

kompetenta individer. Flera av pedagogerna har själva varit med och upplevt denna 

förändring kring syn på lärande till att se på barn som kompetenta individer som 

själva är delaktiga i att skapa sitt lärande. Några av dessa pedagoger har även varit 

med och arbetat i en förskola där man som personal inte skulle arbeta med bokstäver, 

”eftersom detta förstörde barnen”, som en av pedagogerna menade i vår intervju. Vad 

det gäller pedagogernas egen syn på förändringar menade de själva att utbildning kan 

fungera som en positivt påverkande faktor för att åstadkomma förändringar både vad 

det gäller syn på lärande, men även arbetet med den förberedande läs- och 

skrivundervisningen.  

 

4.4. Pedagogers syn på den nya läroplanen och dess påverkan på deras synsätt 

arbete och verksamhet 

De flesta pedagoger tycker att den nya läroplanen har blivit tydligare både vad det 

gäller vad som ska göras angående innehåll och mål, men även angående 

ansvarsområden. De största skillnaderna förutom mindre omskrivningar är att 

strävansmålen har förtydligats och blivit tydligare och mer ämnesspecifika 
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(språkutveckling, matematik och naturkunskap och teknik framträder tydligare) samt 

att ansvar och roller också blivit tydligare (Utbildningsdepartementet 2011). Som en 

följd av detta nämner samtliga pedagoger att man nu tänker och arbetar mer medvetet 

kring ”de nya” ämnesområdena. Kan det vara så att läroplanens omskrivningar och 

förtydliganden gjort att pedagogerna blivit mer medvetna om vad som ska ingå i deras 

arbete? Som vi kunde läsa tidigare nämnde Widebäck (1998) hur det såg ut i 

daghemmet på 80-talet, då textorienterade aktiviteter inte alls var medvetet utförda 

från pedagogernas sida, och även om det området blivit mer medvetet i förskolorna 

sedan 80-talet verkar det höjts ännu mer i och med den nya läroplanen. En av 

pedagogerna vi intervjuade säger så här angående denna medvetenhet: 

 
Nej, jag tror att ett mer medvetet tänk alltså, och det här att man faktiskt ser när det 
händer nånting med språk och matte, och natur och teknik också att man…ah, mer 
medvetet förhållningssätt eller hur jag ska sammanfatta det. Mm. Att man kanske 
dokumenterar mera också för att se en utveckling hos barna, jag tror också det 
kommer och att vi kommer jobba mycket mer med det också, dokumentation alltså 
(Pedagog 6).  

 

Samtidigt finns det pedagoger som tycker att den nya läroplanen kräver mycket mer 

än vad den föregående gjorde. En pedagog menar att de nya delarna gör att det ställs 

högre krav på kompetens hos pedagogerna och samma pedagog är orolig för att det 

inte finns rätt förutsättningar i verksamheten för att kunna nå upp till målen.  
 

Där tror jag det skulle behövas både material och instruktioner och kunskaper […] för 
det kände vi på en gång: ”hur får vi till tekniken i våran vardagsrutin?” och det är ju 
inte bara att sätta sig och göra saker, man måste ha bra material att gå på, man måste 
ha själv kunskap om hur man ska lära barna det […] den kräver mycket, det är mycket 
delar som ska med, och då gäller det ju att personalen har kunskap om det, och kan få 
ut det (Pedagog 1).  

 

Som en lösning på detta tror hon på att arbeta mer gemensamt än vad man har gjort 

tidigare. Samma pedagog nämner också att den nya läroplanen innehåller större krav 

på dokumentation, vilket vi kan se blivit tydligare i och med det nytillkomna avsnittet 

”Uppföljning, utvärdering och utveckling”.  

 

De flesta av de pedagoger vi har pratat med anser att dokumentation är övervägande 

bra och i grunden fyller sitt syfte. En pedagog uttrycker dock oro för att det i nuläget 

inte finns tillräckligt bra teknisk utrustning och kunskap för att kunna sköta 

dokumentationen på ett bra och effektivt sätt. Detta är även något som en annan 

pedagog nämner då hon menar att det är för mycket fokus överhuvudtaget på de 
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administrativa uppgifter som hör till pedagogens arbetsuppgifter idag. Denna pedagog 

är orolig för att den huvudsakliga uppgiften, att ha hand om barn, hamnar i skymundan 

av pappersarbetet. Vi ställer oss frågan: hur kan dessa tankar vi såg här angående 

dokumentation påverka pedagogens arbete i förskolan och då också indirekt arbetet 

med barnen? 

 

Den nya läroplanen trädde i kraft den 1 juli 2011, vilket innebär att man ute i 

verksamheterna kommit olika långt med implementeringen av den. Detta syns i våra 

intervjuer där några bara pedagoger har hunnit läsa läroplanen, några har hunnit haft 

några möten och samtalat om den medan några andra till och med har hunnit börja 

planera och arbeta efter de nya ämnesområdena. En förskoleklasspedagog nämner att 

hon inte hunnit få handledning i vad den nya läroplanen i den obligatoriska skolan 

innebär för hennes arbete men att hon självmant läst några pedagogiska planeringar 

och har redan hunnit reflektera över hennes arbete kan komma att förändras: 
 

Hur man skulle tänka då, ifrån dom övergripande målen, och att man själv planerar att 
under en termin jobbade med ett tema. Och sen så får man ta in matten och svenskan i 
det där, att man kanske inte har så mycket separata ämnen så, det tror jag skulle vara 
bra. Och då blir ju frågan om jag kanske i framtiden släpper det här med en bokstav i 
veckan då och i stället jobba med bokstäverna hela tiden, när dom skriver och när dom 
pratar och så här… att man inte tar just det… enskilt (Pedagog 2).  

 

Här visar pedagogen dels att hon använder sig av ett arbetssätt som liknar 

Wittingmetoden och visar även en uppfattning om att den nya läroplanen kan innebära 

eller kräva nya tanke- och arbetssätt. Kan det vara så att den nya läroplanen ger 

intrycket av att ett visst arbetssätt är bättre för att kunna nå målen?  

 

Sammanfattningsvis verkar den stora förändringen i den nya läroplanen vara att det är 

just förtydliganden angående vad som stod redan tidigare, i den föregående. För övrigt 

verkar den stora skillnaden i och med den nya läroplanens inträde vara medvetenheten 

kring både innehåll, ansvar och barns lärande. Som en förlängning av denna 

medvetenhet verkar även de ökade kraven på dokumentation vara någonting som 

särskiljer den nya läroplanen från den tidigare. De flesta pedagoger är överens om att 

dokumentation är nödvändigt, men många uttrycker en oro för att dokumentationen 

tar överhanden och stjäl tid från barnen. Hur kan man sköta dokumentationen utifrån 

vad läroplanen kräver samtidigt som man inte tar tid från arbetet i barngruppen? 
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4.5 Sammanfattningsvis  

Vårt resultat/analys visar att pedagogerna tenderar ha sociokulturella influenser i både 

tankar och arbetssätt då de talar om vikten av samtal, samspel och barnet och dess 

intresse i centrum, vilket också kan kopplas till litteracitetens grundstenar. Men trots 

detta antyder ett par av pedagogerna att det finns vissa tankar om mognad i samband 

med lärande. Hur kan vi förstå detta? Samtliga pedagoger verkar lägga stort fokus på 

textorienterade aktiviteter och på ett medvetet sätt, till skillnad från vad Widebäcks 

undersökning visade. Vi kommer nu att bära med oss dessa frågor, med flera, till vår 

diskussion.  

 

5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur pedagoger kan tänka kring sitt arbete 

med den förberedande läs- och skrivinlärningen, samt att se vad som kan påverka 

deras uppfattningar och arbete. Vi kommer nu föra en diskussion kring studiens 

genomförande samt vårt resultat som också ställdes i förhållande till bakgrunden 

genom att sammankoppla med en analys. Vi kommer här fokusera på de mest 

intressanta resultaten som framgick av vår studie i förhållande till tidigare forskning, 

och diskutera vilka konsekvenser dessa områden kan få för arbetet med läs- och 

skrivinlärning i förskola och skola.  

 

5.1 Resultat- och analysdiskussion 

Resultatet visar att pedagogerna som vi intervjuade uppfattar den förberedande läs- 

och skrivinlärningen i grunden lika i och med att de alla på något sätt placerar barnet 

och dess intresse i centrum för lärande. Men något som vi upptäckte var att 

uppfattningarna skiljer sig åt vad det gäller hur barnen ska nå dit. Vi kunde också se, 

utifrån våra resultat, att pedagogernas syn på, och arbete med, läs- och skrivinlärning 

inte verkade påverkas av så många faktorer. Vad detta beror på kan vi bara spekulera 

kring. Har det med en självsäkerhet på sin roll som pedagog att göra?   

 

Genomgående ser vi att de intervjuade pedagogerna har valt att se på den 

förberedande läs- och skrivinlärningen som att den främst ska ta sin början i barnens 

intresse. I analysen ställde vi oss frågande till om det räcker med att utgå från barns 

intresse för att få en lyckad läs- och skrivinlärning. Som vi tolkar våra pedagogers 
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uppfattningar så verkar det inte finnas någon av dem som utgår från en viss metod för 

läs- och skrivinlärning helt renodlat. Vad vi kunde se utifrån svaren verkar de i stället 

utgå mestadels från barnen och barngruppen då de medvetet arbetar med förberedande 

läs- och skrivinlärning. Det kan innebära att pedagogerna väljer metod för stunden 

och utifrån barnen, då det inte heller verkade finnas några klara svar på att det fanns 

någon gemensam ram för deras arbetsplats eller kollegors arbetssätt de var tvungna att 

anpassa sig efter. Om man som pedagog utgår strikt från en metod eller måste hålla 

sig till ett bestämt material hamnar kanske några barn ”utanför” en chans till lärande 

om det inte passar deras behov och villkor. Det får oss nyfikna på om det idag är en 

väldigt metodblandad kultur i förskolan, vilket vore intressant att undersöka vidare. 

 

Vi ser det dock som väldigt positivt att pedagogerna utgår från varje situation, enskild 

individ och gruppen för att se vad som dem passar bäst då det gäller lärande och 

utveckling. Detta tycker vi visar på en fin tanke om att alla barn ska ha chans att 

utvecklas utifrån sina behov, erfarenheter och villkor. Detta stämmer även bra överens 

med vad läroplanen anser vara ett av skolans viktigaste uppdrag. Samtidigt kan vi inte 

låta bli att utgå från egna erfarenheter i förskola och skola då man ständigt gärna 

önskar se till alla barns olika behov, villkor och intressen men som också kräver 

mycket engagemang, tid och resurser. Särskilt om man har en barngrupp som är 

väldigt heterogen utifrån ålder, mognad, behov och intressen. Detta var även fallet på 

flera av de avdelningar våra intervjuade pedagoger jobbade på, då avdelningarna 

kunde vara 1-5 års indelade. Här kan då önsketänkandet om att utgå från varje barns 

behov, intresse och villkor krocka med förutsättningarna och hur det verkligen ser ut i 

verkligheten. Vi undrar därför hur stor del av vårt resultat som var pedagogers 

önsketänkande och vad som var deras verklighet. Hur mycket berättade pedagogerna 

om hur det verkligen ser ut gällande synen på lärande och arbetet med den 

förberedande läs- och skrivinlärningen? 

 

Många av de pedagoger vi har intervjuat verkar har en genomgående influerad 

sociokulturell syn på lärande, vilket vi ser genom att de framhäver samtal, att lära av 

varandra, vuxenhjälp, ge utmaningar, att utgå från barns intressen och att de ser på 

barnen som kompetenta individer. Vi tycker dock att det är väldigt intressant hur det, 

trots detta, verkar finnas någon slags mognadstanke kvar ute i verksamheterna vilket 

man skulle kunna koppla till en behavioristisk syn som idag kan framstå som något 



 

36 
	  

föråldrad. Utifrån våra resultat verkar några pedagoger anse att det finns en ålder som 

är ”bättre” att jobba med vad det gäller förberedande läsning och skrivning. Detta 

anser vi kan ses som en motsättning eftersom de tidigare menar att det inte finns en 

startpunkt i lärandet och att lärande sker ständigt. Samtidigt tycker vi man inte kan 

kräva att läsning och skrivning ska gå ner i åldrarna hur långt som helst då det också 

är mycket annat som är viktigt för barnets utveckling, vilket pedagogerna också 

verkar medvetna om då de exempelvis nämner att lärande inte ska vara påtvingat eller 

att man ska ge tid till motorik och så vidare. Då är det kanske ganska naturligt att 

pedagogerna tycker att 5-åringarna som de menar visar mest intresse för detta är 

”roligare” och ”bättre” att arbeta med, och därmed vinner också intresset över 

mognadstankarna. Om man dock drar mognadstankarna så långt som vi tycker att en 

pedagog gör då hon nämner att hon utgår ifrån en viss checklista av vad barnen ska 

klara i en viss ålder, skulle många barn kunna falla utanför vad som anses ”normalt” 

för en viss ålder, och skulle då exempelvis kunna få en stämpel som kan påverka 

deras utveckling, självbild eller uppfattning av andra pedagoger då de till exempel 

kommer till skolan.  

 

Vi finner det viktigt och av stor betydelse att flera av pedagogerna verkar väldigt 

medvetna och säkra på sin roll som vägledare för barnet och att de kan påverka 

barnets lärande, men även att de är medvetna om att barnen lär sig av varandra. Några 

pedagoger nämner att de medvetet låter 2-åringarna sitta med i samlingar eller 

undervisningsliknande situationer för att de tror att de då lär sig av de äldre och 

”suger åt sig” av kunskapen som finns runt omkring dem. Här ser vi stora möjligheter 

att ta tillvara på det positiva med att barnen lär i samspel då man automatiskt kan få 

med små barn i lärande bara genom att låta dem sitta med i samtal eller aktiviteter. 

Genom detta kan vi då också, via en annan synvinkel mot tidigare, se möjligheterna 

med att arbeta i en 1-5 års avdelning/barngrupp som vi innan nämnde kunde vara en 

svårighet gällande att arbeta utifrån barnens intressen och behov. Då vi ser ett 

genomgående influerat sociokulturellt perspektiv i de förskolor/förskoleklasser vi 

undersökt kan man undra om inte en 1-5 års avdelning egentligen borde vara det mest 

önskvärda (förutsatt också att det finns resurser att se till alla barns olika behov och 

intressen som vi nämnde tidigare) om man vill få ut maximalt av en sociokulturell 

tanke och teorin om att lära i samspel? 
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Det finns några metoder vi finner lite extra intressanta då det gäller lärande och att 

utgå från barnet. För det första hade vi förväntat oss att nästan alla pedagoger skulle 

nämna leken och dess betydelse och möjligheter för barnets lärande, eftersom den, av 

erfarenhet, har en stor plats i dagens förskolor/förskoleklasser. Leken nämndes mest i 

förbigående. Kan det vara så att leken har en så stor och central plats i 

förskolan/förskoleklassen att den blir självklar för arbetet med denna åldersgrupp? 

Används leken så naturligt i vardagen att den nästan tas för givet? Vi håller med 

Björk och Liberg (1996) att leken kan vara ett idealiskt tillfälle att ”smyga in” lärande 

i, då nästan alla barn kan vara med och tycker det är kul. Det vore väldigt intressant 

att i ytterligare en studie undersöka hur man som pedagog kan arbeta med 

förberedande läsning och skrivning genom leken.  

 

Den metod vi fann oss mest positiva till var att ett par pedagoger menade att de 

medvetet arbetade med att utmana barnen, vilket vi kan koppla till Vygotskijs tankar 

om den närmaste utvecklingszonen. Dessa pedagoger som talar om att utmana tycker 

vi visar på ett engagemang i sin roll som pedagog och en medvetenhet om att de 

vuxna behöver ge barnen verktyg för att de ska kunna utvecklas vidare. Vi tror även 

att det ger barnen en tro på att de kan lära sig och kan därmed få självförtroende och 

motivation till sitt eget lärande. Detta anser vi visar på att pedagogerna verkligen ser 

barnet som en kompetent individ som kan utvecklas och lära och att dessa pedagoger 

har förstått sin uppgift som vägledare och visar att de lägger tid och energi på barnens 

lärande och utveckling.   

 

Vi fann även ett område eller metod vi önskar vore en större del av pedagogernas 

arbete med den förberedande läs- och skrivinlärningen, nämligen medier. Barnen 

möter stora mängder text av olika former idag genom datorn, tv:n, med mera. Om 

man ska utgå från barnens värld och intressen så borde medier egentligen ha en större 

roll i lärandet och förskolan för att det har med barnens intresse och naturliga omvärld 

att göra, då pedagogerna ändå betonade vikten av detta. Vad vi ser utifrån intervjuerna 

nämns inte medier utanför böckernas värld, förutom av en pedagog som ser att datorn 

och TV kan leda till att barnet lär känna text och bokstäver snabbare. Det nämns inte 

heller i samband med nya läroplanen som ändå förtydligat detta i samband med 

språkutvecklingsområdet. Det talas snarare om att utgå från intressen som traktorer 

eller dockor om man vill leda barnet in i lärande, men man skulle väl lika gärna kunna 
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utgå från ett dataspel eller en figur från TV? Är bekvämlighet ett skäl till detta hos 

pedagogerna? Är det lättare att använda sig av lättillgängligt material än något som 

man måste ta sig tid att sätta sig in i? Eller finns det en bakomliggande tanke om att 

barnen exempelvis får nog av detta flöde i hemmiljön?  

 

Kompetensutveckling och personligt engagemang verkar vara två viktiga 

förutsättningar för att hänga med i de förändringar som sker angående lärande och 

arbetet i skolvärlden. Kan man räkna med att varje enskild pedagog tar det ansvaret 

och vad har rektorn för ansvar i detta? Vad vi såg var det väldigt tveksamma svar 

gällande om det fanns några gemensamma tankar om lärande och förberedande läs- 

och skrivinlärning inom området, i förskolan eller kollegor emellan. Det verkade 

snarare som om det rådde stor frihet i både synsätt och arbete. Detta gör dock att det 

blir allt viktigare att ta eget ansvar i att både hänga med i forskning, eventuella 

förändringar och höra sig för vad kollegorna tänker. Vi anser det är inte bara är för 

verksamhetens skull tankar bör ventileras kollegor emellan utan också för föräldrarnas 

och barnens skull att det finns någon slags röd tråd och uppdaterade pedagoger. Vad 

gäller förändringar och hur pedagogerna eventuellt påverkats av sådana under deras 

verksamma tid hade endast de som arbetat en längre tid upplevt detta. Det positiva 

med det är att pedagogerna verkar tagit till sig förändringarna och inte stannat upp i 

hur den tidens tankar var utan har istället hängt med utvecklingen och utformat läs- 

och skrivundervisningen utifrån den syn som ”gäller”.  

 

Vad gäller förändringar genom den nya läroplanen var den mest genomgående 

uppfattningen från pedagogerna att de hade blivit mer medvetna och skulle jobba med 

medvetet kring bland annat de nya förtydligade ämnesområdena och dokumentation. 

Detta tycker vi är intressant då det innehållet ändå funnits förut, i föregående 

läroplaner, och de största förändringarna egentligen bara är förtydliganden och 

omskrivningar. Ändå verkar den nya läroplanen för förskolan gett pedagogerna ett 

uppvaknande och en större medvetenhet kring vad som ska göras. Kan det vara så att 

läroplanens nya struktur och små förtydliganden och uppdelning av ansvar faktiskt 

har påverkat pedagoger så mycket? Några pedagoger upplevde också att den nya 

läroplanen ställde högre krav på innehåll, ansvar och dokumentation. Kan det vara så 

att detta var syftet med den nya läroplanens förändringar, att det låg bakom 

förändringsbeslutet att det borde ställas högre krav och mer medvetenhet på innehåll, 
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ansvar och dokumentation? Detta har vi inte undersökt, men vore en intressant 

fördjupning av vårt arbete. 

 

En större fokus på dokumentation upplevs olika hos pedagogerna. Någon tycker att 

det blir för mycket pappersarbete och tar tid från barnen medan en annan menar att 

barnens utveckling då syns klarare svart på vitt. Vi tror att dokumentation inte 

behöver stjäla tid från barngruppen om det är så att dokumentationen kan underlätta 

arbetet om man exempelvis tydligare ser vad och hur man kan arbeta med 

förberedande läs- och skrivinlärning. Samtidigt kan vi förstå när pedagogen menar att 

det även är en resursfråga och tidskrävande, men vi tror att om det läggs tid på att 

utarbeta en metod för dokumentation så kan det kanske långsiktigt både underlätta 

pedagogens arbete och hjälpa barnet att få den hjälp de behöver.  

 

Dokumentation underlättar även ett samarbete mellan förskola, förskoleklass och 

skola då barnets lärande och utveckling hänger samman redan från tidig ålder till när 

undervisningen börjar i skolan. Pedagogerna framhäver att det vore önskvärt med ett 

djupare samarbete för att barnets lärande ska få någon slags helhet och röd tråd i 

utvecklingen. Det visade sig dock att pedagogen i förskoleklassen såg detta samarbete 

tydligare och nämnde att hon hade nära kontakt med både förskola och skola. Det 

kanske inte är så konstigt att förskoleklassen ser denna röda tråd tydligare då de är 

den röda tråden, i och med att förskolans uppgift är att vara en brygga i samarbetet. 

Även om förskola och skola ligger längst ifrån varandra i samarbetet och därmed 

kanske inte ser nyttan av att ha någon kontakt tror vi ändå någon slags gemenskap 

skulle kunna underlätta både förskolans och skolans arbete gällande läs- och 

skrivinlärning då det skulle kunna ge förskolan en föraning om vad som kommer och 

vad man då kan fokusera på och skolan skulle veta vad barnet har i bagaget när de 

kommer.  

 

5.2 Metoddiskussion  

Vi har forskat kring ett område som vi fann vara intressant och av vikt för vårt 

framtida yrke och huvudämne svenska. När vi sökte kring tidigare forskning 

upptäckte vi att det inte fanns så mycket forskning kring just det vi ville undersöka, 

men ganska mycket utanför och i närheten av det, vilket ledde till att vi fick pussla 

ihop olika avhandlingar med varandra så att det kunde passa för vårt syfte och våra 
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forskningsfrågor. Detta, anser vi, gjorde vårt ämne ännu mer intressant att undersöka 

än vad vi först trodde att det skulle vara.   

 

Varför vi valde att fokusera på just förskole- och förskoleklasspedagogers 

uppfattningar kring området, och genom intervjuer, var att vi ville se hur man idag 

kan tänka kring språkområdet som kommit att influera förskolan och förskoleklassen 

mer och mer, bland annat genom en förändrad syn på barns lärande den senare delen 

av 1900-talet och läroplanernas omskrivningar. Genom att genomföra enskilda, 

halvstrukturerade och relativt oförberedda intervjuer trodde vi att vi skulle komma åt 

pedagogens innersta tankar kring ämnet. Vi anser att detta passade bra för vad vi ville 

komma åt i vårt syfte. Det vi dock insåg blev svårt var att verkligen komma in på 

djupet av vad pedagogerna menade, trots att vi hade vissa förberedda följdfrågor. 

Däremot blev detta mer tydligt för oss ju fler intervjuer vi gjorde. Kan detta bero på 

att vi inte har utgått från någon teoretisk referensram, och att det därför kan saknas ett 

visst djup i våra intervjuer? Eller har det att göra med hur vi har utformat våra 

intervjufrågor? Vi kom även till insikt med att man måste våga avbryta de som 

intervjuas för att få de djupa svar vi vill komma åt. Om man låter dem tala färdigt kan 

man lätt glömma vad det var man ville ställa en följdfråga på, eftersom man är så 

fokuserad på att lyssna vidare efter fler intressanta aspekter. Vi trodde även att det var 

viktigt att inte ta för stor plats som intervjuare, men nu inser vi att man kan göra det 

utan att påverka deras svar och samtidigt då fördjupa studiens ämne. Hade vi vetat 

detta och/eller haft erfarenhet av intervjuer så hade förmodligen studien haft ett annat, 

mer fördjupat utfall och resultat.  

 

Vi tycker sammantaget att vår studie ändå har haft en hög tillförlitlighet då vi 

genomförde intervjuerna på det sättet som vi gjorde i och med att vi valde att 

transkribera dem, men även att vi la extra tid på att genomföra kodningen både enskilt 

och tillsammans för att komma åt kärnan i materialet. Vi följde den fenomenografiska 

analysmodellen i den mån vi kunde för att få en trygghet och objektivitet i att 

behandla en stor mängd data, eftersom vi inte hade någon erfarenhet av det, precis 

som att vi inte heller hade någon större erfarenhet av att intervjua. Vi var även varit 

väldigt medvetna om att vi som forskare påverkar resultatet på ett eller annat sätt och 

därmed att studien inte kan ses som fullständigt objektiv. 
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5.3 Avslutande reflektioner  

Utifrån våra erfarenheter och lärdomar av studiens genomförande och vad vårt 

resultat visade kommer vi avslutningsvis fram till att det är svårt att gå på djupet av 

pedagogers uppfattningar om man inte har erfarenhet eller kunskap om hur 

exempelvis fenomenografiska intervjuer går till. Många av de frågor vi ställde under 

resultatet/analysen och diskussionen kanske vi kunnat få svar på om vi hade lagt till 

ytterligare fördjupade frågor till pedagogerna på ”rätt” ställen.  

 

Vad vi finner som mest intressant att fortsätta forska kring är om det verkligen är en 

metodblandad kultur i skolan med så stor frihet som framgick av vår undersökning. 

Det är också intressant att undersöka hur den nya läroplanen ytterligare påverkar och 

eventuellt förändrar pedagogernas tankar, arbete och skolans innehåll då den endast är 

i startfasen av implementeringar då denna studie genomfördes. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

• Kan du beskriva vad du har för tjänst och vad dina arbetsuppgifter är? 

• Vilken ålder har barnen i din grupp? 

• Hur länge har du jobbat inom förskola/förskoleklass?  

• När utbildade du dig? 

___________________________________________________________________ 
• Hur tänker du kring hur barn lär sig?  

• Vad har ni i arbetslaget för gemensamma tankar om hur barn lär sig? 

____________________________________________________________________ 
• Hur tänker du kring hur barn kan förberedas inför läsning och skrivning? 

o Har du någon åsikt om när läs- och skrivinlärningen ska börja? 

(Varför?) 

• Hur använder du dina tankar kring läs- och skrivinlärning praktiskt? 

• Hur uppfattar du att föräldrarna till barnen ställer sig till den förberedande 

läsningen och skrivningen?  

o Påverkar deras åsikter hur ni arbetar med detta? (Hur?) 

• Hur arbetar ni gemensamt med förberedande läsning och skrivning i 

verksamheten? (Varför?)  

• Finns det någon gemensam syn på förberedande läsning och skrivning mellan 

förskola, förskoleklass och skola i ert område?  

o Hur ser övergången ut? 

_____________________________________________________________________ 
• Har du sett några förändringar kring synen på läsning och skrivning sedan du 

började arbeta inom förskolan/förskoleklass? (Allmänt, i verksamheten och 

egen syn) 

• Hur tycker du läsning och skrivning skildras i den nya läroplanen? 

• Ser du några förändringar i den nya jämfört med den gamla läroplanen? 

(Vilka?) 

• Har/kommer den nya läroplanen förändra ert arbete med läsning och skrivning 

på något sätt? (Hur?) 

 

• Finns det något du vill lägga till angående det vi har pratat om?  


