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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärare och pedagogiska utvecklares uppfattningar 

om arbetet med barns tidiga läs- och skrivutveckling och uppfattningar om möjligheten att 

förebygga läs- och skrivsvårigheter i förskolan. Forskning har visat att det är möjligt att redan i 

förskoleåldern identifiera barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. Forskning har även identifierat viktiga faktorer som gynnar tidig läs- och 

skrivutveckling.  

Till denna studie samlades data in genom åtta kvalitativa intervjuer. All insamlad data 

bearbetades genom en tematisk analys. Resultatet som framkom under studien var bland annat att 

de intervjuade ansåg att utvecklandet av talspråket gynnade läs- och skrivutvecklingen. De ansåg 

sig arbeta aktivt för att stödja denna utveckling. De strävade även efter att introducera barnen till 

läsning och skrivning genom meningsfulla sammanhang där fokus låg på att skapa lust och ett 

intresse för skriftspråket och för att få barnen att inse syftet med att läsa och skriva. Utifrån det 

som informanterna uttryckte lades inte lika stor vikt vid att utveckla en språklig medvetenhet hos 

barnen.  

Möjligheten att upptäcka tidiga tecken på att ett barn skulle kunna vara i riskzonen för att 

utveckla svårigheter och att då arbeta förebyggande med dessa barn visade sig vara problematiskt. 

Informanterna uppfattade att det då skulle behöva göras en bedömning av barnen vilket de ansåg 

stred mot förskolans synsätt.  

Ett annat resultat som framkom under studien var att informanterna ansåg att samarbetet mellan 

förskolan och förskoleklass inte fungerade ändamålsenligt. Även om de ansåg att barnen fått med 

sig många värdefulla kunskaper om läsning och skrivning och i vissa fall redan knäckt läs- och 

skrivkoden uppfattade informanterna att detta inte tillvaratogs av förskoleklassen. Istället 

uppfattade de att lärarna i förskoleklassen tog emot barnen som blanka blad.  

 
 
 
 
 
Nyckelord: Läs- och skrivutveckling - Läs- och skrivsvårigheter - Förebyggande arbete - Språklig 
medvetenhet 
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1. Inledning 

Denna studie behandlar förskollärares och pedagogiska utvecklares uppfattningar om före-

byggande arbete med läs- och skrivutveckling i förskolan. En av författarna har under senare ålder 

fått diagnosen dyslexi vilket har lett till funderingar kring hur detta kunnat upptäckas och stödjas i 

tidigare ålder. Den andra författaren har under utbildningen läst specialpedagogik och därigenom 

fått ett intresse för läs- och skrivutveckling och det viktiga arbete man kan utföra redan i förskolan 

för att lägga grunden för läsning och skrivning. Av särskilt stor vikt kan detta vara för de barn som 

riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 

 

En pilotstudie som författarna gjorde inför examensarbetet handlade om barns tidiga läs- och 

skrivutveckling. I studien intervjuades två förskollärare. Båda förskollärarna uttryckte att de 

saknade verktygen för att stödja barn som uppvisade svårigheter i sin läs- och skrivutveckling. De 

upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap kring detta ämne. Också utifrån detta uppkom intresset 

att vidare studera uppfattningar hos förskollärare kring tidig läs- och skrivutveckling i förskolan i 

allmänhet och i synnerhet vad gäller att arbeta förebyggande för att förhindra läs- och 

skrivsvårigheter.  

I denna studie har valet gjorts att även intervjua pedagogiska utvecklare. Pedagogiska utvecklare 

har i uppdrag att utmana, utveckla och stödja det pedagogiska arbetet på förskolan. De är inte 

knutna till endast en förskola utan är kopplade till flera förskolor inom en större enhet. Det kan 

vara av intresse att undersöka uppfattningar hos två olika yrkesgrupper som båda har ansvar i att 

utveckla den pedagogiska verksamheten på förskolan. Pedagogiska utvecklare är även en 

yrkesgrupp som har möjlighet att bidra med de verktyg som de intervjuade förskollärarna i 

pilotstudien saknade och stödja deras arbete i verksamheten. 

 

Arbetet under denna studie delades till viss del upp mellan författarna. My Daniels intervjuade 

förskollärare och Sara Hjärner intervjuade de pedagogiska utvecklarna. Författarna ansvarade sedan 

för respektive sammanställning i resultatdelen. Övriga delar av studien skrevs i samverkan av båda 

författarna. 
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2. Bakgrund 

I dagens samhälle blir förmågan att kunna läsa och skriva allt viktigare inom flera områden. I och 

med att vi lever i ett informationssamhälle där kraven på kommunikationsfärdigheter blir allt högre 

är det i dag viktigare än någonsin att kunna läsa och skriva bra (SOU:108, 1997, s.335). Samtidigt 

kommer rapporter om att skolan inte alltid lyckas lära ut dessa viktiga färdigheter. 

Utbildningskommitén gav 1997 ut ett betänkande om läs- och skrivutveckling. Där uttrycks att ett 

av förskolans och skolans svåraste uppdrag är att bygga en språkutvecklande lärmiljö som får varje 

barns språk att växa från förskolan till gymnasiet och som hjälper de barn som har svårt med sin 

läs- och skrivutveckling. Läs- och skrivsvårigheter är ett komplext problem som inte enkelt låter 

sig förebyggas. Det handlar mycket om en förståelse och kunskap från omgivningen (SOU:108, 

1997, s.7).  

Öquist & Westrin (1997, s. 60) menar i artikeln ”Språkstöd i förskolan” att det i dagens samhälle 

finns stora krav på barns skriftliga förmåga, och att det är viktigt att lärare tidigt underlättar läs- 

och skrivinlärningen hos barnen för att förebygga eventuella läs- och skrivsvårigheter. Talet är 

biologiskt förankrat och kan utvecklas snabbt men för att kunna behärska skriften behövs det en 

medveten inlärning. För många är det en självklarhet att kunna läsa och skriva men, som Säljö 

skriver i en bilaga till Utbildningskommiténs betänkande:  

”skriftspråket är en konstgjord kommunikationsform, byggd på artefakter och varje 
generation måste skolas in i dess användning”.  Barnet måste bli språkligt medveten för att 
kunna förstå hur någonting sägs och inte bara vad det är som sägs (SOU:108, 1997, s.108). 

Enligt traditionen har den formella läs- och skrivundervisningen inletts i skolan. Frågan om när läs- 

och skrivinlärningen egentligen ska börja är något som genom åren visat sig vara en känslig fråga. 

Söderbergh (1990, s.33) beskriver hur hon på slutet av 60-talet kunde bli utskälld när hon föreläste 

om tidig läsning. Under 1980-talet hade förskollärare och grundskollärare svårt att lösa tvisten om 

hos vem ansvaret för barnens läs- och skrivutveckling skulle ligga. Till största del hamnade det 

ansvaret hos lärarna i grundskolan (Lidholt, Granström, Ahlstrand & Arnqvist, 2003, s.71).  

Länge har det funnits en tanke hos förskolepersonal att inte vilja inkräkta på skolans område 

genom att introducera barn till läsning och skrivning i allt för stor grad innan skolstart eftersom 

detta alltför starkt kopplats till skolans värld (Holmlund, 1996, s.222). Tidigare fanns tydliga 

anvisningar från läsforskare att inte lära barnen att läsa och skriva innan skolstarten eftersom detta 

skulle riskera att leda till senare läs- och skrivsvårigheter (Dahlgren & Olsson, 2002, s.48). Det har 

även funnits en rädsla för att lära ut fel eller att undervisningen i skolan skulle kunna bli tråkig för 

eleven om den hunnit för långt i sin läs- och skrivutveckling (Höök, 2010, s.79). 

      Barn har ändå mött skriftspråket i olika former långt innan skolstarten och i takt med de allt 

större kraven på skriftspråklig kompetens i samhället och den ökade kunskapen om förskolans 

betydelse för barns läs- och skrivutveckling bör språkstimulering få en större plats i förskolan 

(Hagtvet, 2004, s.5). 
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I det betänkande som gjordes inför förskolans läroplan står det att  

“Förskolans pedagogiska verksamhet har en stor betydelse för hur barnens tal stimuleras 
och utvecklas och för hur läs- och skrivutvecklingen grundläggs och framskrider” 
(SOU:157, 1997, s.50).  

Enligt detta betänkande är läs- och skrivinlärning inte något som inleds under en viss mognadsfas 

utan något som utvecklas under lång tid och som är en del i det livslånga lärandet. Undersökningar 

visar att barn som har fått delta i meningsfulla skriftspråkliga sammanhang under förskoleåren och 

som har skapat sig en förståelse för varför man skriver och en insikt i hur det går till har ett 

försprång och lyckas bättre med läsningen i skolan. (SOU:157, 1997, s.54). För att barnen ska få 

möjlighet till detta under förskoleåren krävs pedagoger som är lyhörda inför barnens intresse för 

skriftspråket och fångar upp det på ett konkret och funktionellt sätt. Det kräver även att 

pedagogerna har en språklig medvetenhet och kompetens för detta.  

 

Införandet av en läroplan för förskolan 1998 innebar mer fasta direktiv på att pedagogerna i 

verksamheten skulle arbeta med skriftspråket. I läroplanen uttrycks att: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

• utvecklar ett 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). 

Det står även att:  

”förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 
och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö98, 
2010, s.7). 

Forskning visar på betydelsen av att arbeta medvetet med skriftspråket i förskolan. Myrberg (2007, 

s.97) menar att förebyggande insatser kan ge en mjukare start till den formella läs- och 

skrivinlärningen i skolan. 

 

Mot denna bakgrund syftar denna studie till att undersöka uppfattningar hos förskollärare och 

pedagogiska utvecklare om arbetet med tidig läs- och skrivutveckling i förskolan. Studien syftar 

även till att undersöka uppfattningar hos dessa yrkesgrupper om möjligheten till förebyggande 

insatser under förskoleåldern för att stödja barn som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter.  
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3. Tidigare forskning 

Avsnittet inleds med att definiera begreppet läs- och skrivsvårigheter.  Därefter följer en genom-

gång av forskningsresultat som är intressanta för denna studie. Forskningsfältet inom läs- och 

skrivutveckling är stort och brett och vi har i denna studie valt att fokusera på främst tre aspekter 

som lyfts fram som viktiga för tidig läs- och skrivutveckling. Dessa är en språklig medvetenhet, en 

förståelse för skriftspråkets mening och funktion samt talspråksutvecklingens betydelse för 

skriftspråkstillägnandet. Därefter presenteras forskning som lyfter fram betydelsen av tidiga 

insatser för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Sist i detta avsnitt presenteras de teoretiska 

perspektiv som kommer fungera som en förklaringsmodell i analysen och diskussionen av empirin.   

De studier som tas upp under detta avsnitt har sökts fram på databasen ”Education Research 

Complete”. De sökord som använts är dels ”phonological awareness” och ”preventing reading 

difficulties”. Relevanta studier och författare har även hittats genom böcker som presenterar en 

forskningsöversikt om läs- och skrivsvårigheter som hittats på universitetsbiblioteket. Dessa 

specifika studier eller författare har sedan sökts efter på ”Education Research Complete”. 

3.1 Definition av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter kan uppfattas ha samma innebörd. Men det finns skillnader 

mellan begreppen. En person kan ha läs- och skrivsvårigheter utan att för den delen få diagnosen 

dyslexi. Däremot innebär diagnosen dyslexi att man har läs- och skrivsvårigheter.  

När barn har svårigheter med att urskilja de minsta byggstenarna i språket så kan de ha specifika 

läs- och skrivsvårigheter, detta benämns idag som dyslexi, vilket betyder svårigheter med ord. 

Häggström (2003, s.241) anser att dyslexi är ett begrepp som ska undvikas när det kommer till 

yngre barn och förespråkar istället att använda begreppet läs-och skrivsvårigheter. Ett barn som 

uppvisar tidiga tecken på dyslexi skulle med hjälp av rätt verktyg och stimulans kunna undvika att 

svårigheterna blir alltför grava. 

Ibland kan det bland yngre barn vara svårt att veta om den långsamma läs- och skriv-

utvecklingen beror på bristande intresse eller motivation, dålig stimulans under året i 

förskoleklassen eller om det handlar om språkliga svårigheter som gör att läsförmågan inte 

utvecklas som tänkt.   

I den här studien kommer det bredare begreppet läs- och skrivsvårigheter att användas där grunden 

till svårigheterna kan bero på olika faktorer såsom miljömässiga eller emotionella faktorer istället 

för begreppet dyslexi som endast innefattar de med en medfödd svårighet för läsning och skrivning. 

Detta med hänvisning till Häggströms (2003, s.241) tankar om att dyslexi är ett begrepp som ska 

undvikas när det gäller yngre barn.  
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3.2 Aspekter av tidig läs- och skrivutveckling 

3.2.1 Språklig medvetenhet 

Att ha en uppfattning om grundprinciperna i skriftsystemet brukar kallas för att ha en språklig 

medvetenhet eller en metalingvistisk förmåga och innebär att språket görs till ett objekt och 

betraktas på sätt och vis utifrån (Liberg, 1990, s.32). Språket ses från en åskådarroll och blir på så 

sätt möjligt att reflektera kring. Fler aspekter av språket blir synliga, både vad orden betyder och 

hur de låter och vad de är uppbyggda av. 

Studier har visat att barn som redan i förskolan skapat sig en uppfattning om grundprinciperna 

i skriftsystemet är de barn som kommer uppnå de bästa resultaten i läs- och skrivtest i skolan 

(Liberg, 1990, s.23). De visar också att de barn som inte har några förkunskaper alls löper en större 

risk att hamna i läs- och skrivsvårigheter.  

Flera studier har visat på tydliga samband mellan språklig medvetenhet och läsfärdighet. Tydliga 

indikationer finns på att förmågan till att ändra perspektiv från språkets innehåll till dess form är 

en av de viktigaste språkliga färdigheterna att inneha innan skolstarten (Lidholt m.fl., 2003, s.78). 

Liberman, Shankweiler & Liberman (1989) menar i en studie att graden av språklig medvetenhet 

hos ett barn är den enskilt största indikatorn på barnets senare framgång i läsning. 

 

En del av förmågan att se på språkets formsida är att ha en fonologisk medvetenhet. Fonologisk 

medvetenhet kan beskrivas som en förståelse för att ord är uppbyggda av mindre beståndsdelar, så 

kallade fonem eller bokstäver. Det är ett begrepp som ofta dyker upp i samband med forskning 

om läs- och skrivutveckling. Blachman och Ball (1991, s.51) beskriver flera studier där ett samband 

visats mellan fonologisk medvetenhet och framgång i sin läs- och skrivutveckling. Myrberg (2007, 

s.32) menar att det är av stor vikt att den fonologiska medvetenheten har befästs innan den formella 

läs- och skrivinlärningen tar vid. Fonologisk förmåga och bokstavskunskap kan med fördel 

påbörjas redan vid fyra års ålder (ibid., 2007, s.76). 

3.2.2 Skriftspråkets mening och funktion 

Att ha en förståelse för vad skrift kan användas till, det vill säga den funktionella aspekten av skrift, 

är en annan aspekt av läs- och skrivutveckling. Att få använda sig av skriften i funktionella, 

meningsfulla sammanhang är enligt Liberg (1990, s.32) en viktig del i att erövra läs- och 

skrivförmågan. Avsaknad av denna förståelse har visat sig utgöra en risk för att hamna i läs- och 

skrivsvårigheter. Myrberg (2007, s.97) menar att om ett barn inte uppvisar ett intresse för 

skriftspråket kan detta vara en indikator på att det barnet befinner sig i riskzonen. Det kan gälla 

barn som inte uppskattar att lyssna på sagor eller höra rim och ramsor. 

 

Dahlgren och Olsson (2002, s.50) menar att ifall barnen inte upplever läs- och skrivinlärningen som 

intressant och meningsfull finns risken att de kommer undvika eller rata den. Författarna anser att 
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ett barnperspektiv på läsning och skrivning behövs och argumenterar för att ta barnens perspektiv 

på allvar och utgå från dessa i verksamheten (ibid., s.46). De har gjort en studie där de undersökte 

hur barnen i en förskolegrupp uppfattade läsning och vad läsning är till för. Flera av barnen hade 

tydliga motiv till läsningen som till exempel att kunna läsa spännande böcker, att bli informerad 

om vad som står på skyltar och att kunna skriva brev och meddelanden till varandra. Men alla hade 

dock inte denna uppfattning utan såg läsning som något kopplat till skolans värld och till böcker 

men utan att kunna förklara varför. Att ha en förståelse för skriftspråkets funktion innebär att 

kunna relatera skriften till sig själv och se den egna personliga nyttan av att kunna läsa och skriva. 

3.2.3 Talspråksutvecklingens betydelse för skriftspråkstillägnandet 

Forskning har visat att det finns ett samband mellan talspråksutvecklingen och 

skriftspråksutvecklingen. En god språkstimulans under förskoleåren har visat sig ha betydelse för 

barnens senare läs- och skrivförmåga (Dickinson, 1994). 

Dickinson (1994) tar ett sociokulturellt perspektiv i sin studie och hänvisar till forskning som 

betonar talutvecklingens betydelse för skriftspråkstillägnandet. Författaren hänvisar bland annat till 

en studie som visat på betydelsen av att samtala med barnen vid matbordet. I sin studie undersöker 

författaren boksamtalets betydelse. Resultatet visar att graden av språklig kommunikation i 

förskolan har ett samband med barnets läs- och skrivutveckling. Att barnet utmanas i sitt 

språkanvändande och att pedagogerna använder sig av att brett ordförråd när de talar med barnen 

har visat sig ha betydelse. Det är särskilt av vikt att barnen får en till en konversationer med vuxna.   

 

Studier har även visat att en försenad språkutveckling är en tidig indikator på kommande problem 

med läsning och skrivning. Enligt dessa studier finns det en möjlighet att redan i mycket tidig ålder 

upptäcka barn som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2007, s.33; Miniscalco, 

2009, s.155). Möjligheterna att identifiera barn före skolstart är goda, trots detta är det i praktiken 

så att barn ofta hinner gå i skolan i några år innan läs- och skrivsvårigheterna identifieras. Det är 

möjligt att identifiera barn med språksvårigheter redan vid två och ett halvt års ålder. Miniscalco 

(2009, s.164) anser att förskolebarns språkliga och övriga utveckling bör följas upp noggrant för att 

kunna sätta in adekvata åtgärder. Tre saker att fokusera på är språkförståelsen, språkproduktionen 

och språkmedvetenheten. 

 

Scarborough (1990) har i en studie visat på talutveckling som en indikator på läs- och 

skrivsvårigheter. Författaren studerade utvecklingen hos 32 barn från två och ett halvt år till åtta 

år. De barn som senare visade sig få läs- och skrivsvårigheter hade under förskoletiden uppvisat ett 

försenat talspråk. Redan vid två års ålder visade det sig genom producerandet av kortare och enklare 

meningar samt ett sämre uttal. Bland de något äldre barnen visade det sig dessutom genom ett 

begränsat ordförråd. Studien visar att flera olika talspråksrelaterade aspekter utgör indikatorer på 

framtida problem med läsning och skrivning. 
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3.3 Betydelsen av tidiga insatser 

Det har gjorts flera studier där resultatet av att sätta in tidiga insatser för att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter undersökts. I många av dessa studier har forskarna fokuserat på diagnosen dyslexi 

och möjligheten till att lindra symtomen för de som riskerar att få denna diagnos. Studierna kan 

vara av stor vikt även när det gäller läs- och skrivsvårigheter i ett bredare perspektiv.  

Förebyggande insatser i förskolan ger barn i riskzonen en möjlighet att nå en i stort sett normal 

nivå i sin första läsinlärning (Myrberg, 2007). Åke Olofsson, professor vid Umeå universitet och 

som studerat läs- och skrivsvårigheter skriver tillsammans med Jan Niedersoe (1999, s.464) att 

tidiga indikationer och identifikationer av läsproblem är en viktig faktor för att tidigt kunna 

förebygga och motverka läs- och skrivsvårigheter och diagnosen dyslexi. De menar att om 

interventioner sätts in på ett tidigt stadium kan det ge ett effektivt resultat.  

 

Ingvar Lundberg (1994) har gjort en uppmärksammad studie där sexåringar som bedömts vara i 

riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter fått genomgå språkprogram med fokus på den 

fonologiska medvetenheten. Studierna visar att fonologisk medvetenhet kan tränas utanför 

kontexten av läsning och skrivning i skolan. Sådan träning uppfattas underlätta förvärvandet av 

läsning och skrivning. Lundberg menar att barn i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter 

särskilt gynnas av tidig träning. Detta så till den grad att det kan leda till en normal läs- och 

skrivutveckling. 

 

Brady m.fl. (1994) studerade 42 barn i åldern fyra till fem år. 21 barn fick genomgå ett 

träningsprogram med fokus på språklig medvetenhet och den fonologiska aspekten. Resultatet 

visade att försöksgruppen uppvisade en väsentligt större läs- och skrivförmåga under det första 

skolåret jämfört med gruppen som inte fått genomgå programmet.    

 

I Grekland har tre studier utförts med syfte att undersöka om det finns tidiga indikationer på 

dyslexi, om dessa verkligen ger en indikation på framtida svårigheter i skolan samt om tidiga 

interventioner under förskoletiden kan förebygga och motverka dessa svårigheter (Zakopouloua, 

2011). Författarna till artikeln har tittat på flera olika faktorer för att se om dessa kan indikera på 

framtida problem med läs- och skrivsvårigheter. De har sedan studerat om det finns ett samband 

mellan att redan i förskolan upptäcka barn som har svårigheter inom dessa specifika områden och 

sätta in interventionsmetoder och deras framtida svårigheter i skolan. 

I början av artikeln förs tidigare forskning som gjorts inom området fram. Flera forskare har 

kommit fram till olika faktorer som spelar in i en tidig dyslexidiagnos. Dessa faktorer är bland annat 

fonologisk uppmärksamhet, förståelse av sambandet mellan fonem och grafem, en semantisk 

uppmärksamhet på riktiga ord och nonsensord, formande av bokstäver, visuell och auditiv 

perception och även uppmärksamhetsstörning. Dessa är alla tidiga indikationer på dyslexi.  De tar 

även upp forskning som trycker på vikten av att upptäcka detta tidigt. Detta är, enligt forskarna 
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möjligt redan vid två års ålder. Interventioner bör starta redan i förskoleåldern för att förebygga 

och minska svårigheter. De menar att detta kan leda till att barnen kan uppnå en normal nivå inom 

läs- och skrivutveckling. Att börja tidigt kan även motverka de emotionella svårigheter som är 

kopplade till en diagnos. 

I den första studien som gjordes fann författarna att det finns ett samband mellan svårigheter i 

förskolan och fortsatta svårigheter i skolan. De fann också att främst tre faktorer utgör en stark 

indikation på dyslexi. Det var barnens förmåga att avbilda former, att skriva namn och till sist 

fonologisk medvetenhet det vill säga avkodning och förmågan att del upp ord i fonem.  

I den andra studien satte man in ett interventionsprogram hos femåringar som påvisade tecken på 

att vara i riskzonen för dyslexi. Interventioner sattes in på fyra områden; koordination, 

mentalförmåga, fonologisk medvetenhet och preskrivande färdigheter. Resultatet visade 

signifikanta framsteg hos den gruppen jämfört med en kontrollgrupp som inte fått ta del av dessa 

särskilda insatser. 

Den tredje studien visade också på betydelsen av tidiga interventioner. Dessa tre studier visar på 

betydelsen av att lärare i förskolan är medvetna om de signaler på läs- och skrivsvårigheter som 

barn kan uppvisa och att det går att arbeta förebyggande för att förhindra eller lindra dessa 

svårigheter. 

3.4 Teoretiska utgångspunkter 

I föreliggande studie utgår vi från två olika perspektiv på läs- och skrivutveckling som framgått i 

forskning (SOU:108, 1997, s.110). Detta för att belysa förekomsten av skilda uppfattningar vad 

gäller denna utveckling samt för att i analysen använda dessa perspektiv som en förklaringsmodell 

och kunna placera vad de intervjuade uttryckt i relation till aspekter av läs- och skrivutveckling. 

Inom respektive perspektiv ryms begrepp som är centrala för denna studie. Perspektiven består av 

det individualpsykologiska perspektivet och det socialinteraktionistiska perspektivet. Dessa 

perspektiv har skilda utgångspunkter och lägger fokus på olika aspekter av läsning och skrivning. 

Tidigare forskning har visat att det perspektiv en lärare har får betydelse för hur denna förstår, 

förklarar och förebygger läs- och skrivsvårigheter samt att det har ett samband med de didaktiska 

val en lärare gör (SOU:108,1997. s.111). Därmed kan dessa perspektiv även fungera som en 

förklaringsmodell till vad de intervjuade uttrycker gällande förebyggande av läs- och 

skrivsvårigheter. 

3.4.1 Det individualpsykologiska perspektivet  

Inom detta perspektiv beskrivs läsning och skrivning som förmågor en människa behärskar eller 

inte behärskar. Läs- och skrivförmåga ses som en färdighet en individ kan tillägna sig och som 

sedan finns där som en fast kunskap. Individen är i fokus och förmågorna mäts som inre aktiviteter. 

Biologiska, psykologiska och intellektuella förutsättningar står i centrum (SOU:108,1997, s.110). 

Detta perspektiv kan kopplas till Piagets teorier om förutbestämda stadier (Söderbergh, 1990, s.13). 
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Inom det individpsykologiska perspektivet ses skriften som ett speciellt system för att 

kommunicera och skiljs från talspråksutvecklingen. Dessa anses utvecklas oberoende av varandra 

(Skoog, 2003, s.72). Eftersom skriftspråket ses som ett åtskilt system ligger fokus på att förstå och 

hantera de grundläggande alfabetiska principerna som att koppla språkljuden till alfabetets 

bokstäver och att skapa en fonologisk medvetenhet. Pedagogen utgår från de små delarna för att 

nå helheten. Detta eftersom läsfärdigheten förväntas fungera automatiskt innan barnen kan börja 

fokusera på förståelsen och meningen med det dem läser (Skoog, 2003, s.72). 

 

Ett aktuellt begrepp inom detta perspektiv är reading readiness. Begreppet innebär att läsning och 

skrivning är något ett barn är redo för vid en viss tidpunkt. Denna uppfattning är den som varit 

dominerande i Sverige och inneburit att läs- och skrivinlärning till största del varit hänvisad till 

skolan och till en formell undervisning. Denna undervisning har då ofta kännetecknats som 

bokstavs- och bokbaserad. (Fast, 2007, s.31). 

3.4.2 Det socialinteraktionistiska perspektivet 

Inom detta perspektiv beskrivs läsning och skrivning som en del av människans totala 

kommunikation och som ett medel för att kommunicera. Det sociala sammanhanget och kontexten 

kring individen har en avgörande betydelse för läs- och skrivförmågan (SOU:108,1997, s.110). 

Perspektivet kännetecknas av att läsning och skrivning lärs in i meningsfulla, funktionella 

sammanhang. Pedagogen utgår från helheten och budskapet i texten för att sedan arbeta med de 

små delarna.  

Inom detta perspektiv är språket i fokus. Talspråket och skriftspråket uppfattas ha grundläggande 

kommunikativa likheter och båda dessa utvecklingar stödjer och förstärker varandra (Skoog, 2003, 

s.73-74). Läsning och skrivning ses som språkliga processer och individens aktiva språkbrukande 

är i centrum.  

Istället för de tekniska sidorna av läsning och skrivning ses andra aspekter som centrala för läs- och 

utvecklingen. Dessa är bland annat att skapa ett intresse och motivation, att få erfarenheter av 

skriftspråket och att få uppleva att skriftspråket förmedlar ett budskap. Interaktionen mellan både 

lärare-elev och elev-elev är viktiga (Skoog, 2003, s.73-74). Barnen bör få känna sig som läsare och 

skrivare innan de i egentlig mening behärskar de förmågorna för att få känna en tilltro till sin 

förmåga.  

 

Det socialinteraktionistiska perspektivet kan kopplas till Vygotskijs teori om det sociokulturella 

lärandet. Läsning och skrivning ska ske i meningsfulla, funktionella, kommunikativa sammanhang. 

I Vygotskijs teori är den verbala interaktionen och den sociala kontexten viktiga i en handling. 

Barnet kommunicerar från första början genom bland annat kroppskontakt och blickar. När sedan 

språket sakta utvecklas blir detta barnets mest kraftfulla verktyg att komma i kontakt med sin 

omgivning och bli delaktig i sociokulturella sammanhang (Säljö, 2005, s.117). 
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Enligt Vygotskij måste läsning och skrivning uppfattas som meningsfullt av barnet och dessa 

förmågor ska ske i lekfulla sammanhang (Lidholt m.fl., 2003, s.71). Leken bör användas för att få 

förskolebarn att bekanta sig med skriftspråket. I leken kan barnet delta i verksamheter de ännu inte 

behärskar. Barnet kan till exempel leka affär och genom detta introduceras in i skriftspråkliga och 

även matematiska sammanhang. 

Vygotskijs teori är ingen mognadsteori utan utveckling och lärande är möjliga aspekter av all 

interaktion, det finns inga särskilda stadier (Säljö, 2005, s.120-121). Bland annat den vuxnes 

handlingar ses som betydelsefulla för barns utveckling. 

 

Ett aktuellt begrepp inom detta perspektiv är literacy. Carina Fast försöker i en avhandling (Fast, 

2007) att komma fram till en definition av literacy. Begreppet kan ses ur ett sociokulturellt 

perspektiv där den sociala praktiken är en viktig del av läs- och skrivutveckling och där förmågan 

att läsa och skriva sträcker sig längre än endast avkodning av ord (Fast, 2007, s.35). Literacy handlar 

om skriftspråkliga aktiviteter i meningsfulla, funktionella sammanhang. Läs- och skrivutveckling 

ses ur ett bredare perspektiv och kopplas samman med andra uttrycksformer så som talspråk och 

bildspråk (ibid,s.35).  

Inom literacyforskning uppfattas läs- och skrivutveckling inte som något som endast sker under 

formella förhållanden i skolan utan är istället en utveckling som börjar långt tidigare och i flera 

olika former. Läs och skrivutveckling sker överallt och i samspel med både vuxna och barn (Fast, 

2007, s.31).  
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningar hos förskollärare och pedagogiska 

utvecklare om tidig läs- och skrivutveckling i förskolan i allmänhet och i synnerhet vad gäller 

förskolans möjlighet att förebygga läs- och skrivsvårigheter.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur uppfattar förskollärarna och de pedagogiska utvecklarna arbetet med tidig läs- och 

skrivutveckling i förskolan? 

 

2. Hur uppfattar förskollärarna och de pedagogiska utvecklarna möjligheten att upptäcka 

barn i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter samt möjligheten att arbeta med 

förebyggande insatser för att stödja dessa barn? 

 

3. Uppfattar förskollärarna och de pedagogiska utvecklarna att det finns några begränsningar 

eller utvecklingsmöjligheter i arbetet med barns tidiga läs- och skrivutveckling och i så fall 

vilka? 
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5. Metod 

5.1 Metod för datainsamling 

Metoden som valts för denna studie är kvalitativ intervju. En kvalitativ intervju utmärks av enkla, 

raka frågor som ger möjlighet till innehållsrika svar. Efter utförda intervjuer har intervjuaren 

förhoppningsvis insamlat ett rikt material i vilken intressanta åsikter kan utläsas. Syftet med en 

studie ska vara avgörande för vilken metod som används och val av metod ska ske i anslutning till 

teoretiska perspektiv och frågeställningar (Trots, 2010, s. 33). 

Det kan stå i läroböcker att kvalitativa studier oftast endast passar som förstudier till andra 

studier där man använder sig av kvantitativ metod. Detta synsätt anser Trots (ibid., s. 31) vara 

felaktigt. Om studien ämnar till att undersöka människors sätt att resonera eller reagera, i denna 

studie förskollärares och pedagogiska utvecklares uppfattningar, så är en kvalitativ studie rimlig. 

 

När det gäller samtalsintervjuundersökningar som inte bygger på källkritik utan handlar om 

människors uppfattningar så går det inte att säga om dessa anses vara sanna eller falska, utan det 

gäller att komma intervjupersonerna nära för att kunna fånga deras tankevärldar (Essaiason, 2004 

s, 291). Vid samtalsintervjuer finns det alltid en risk för intervjuareffekter, att svaren kan bli olika 

beroende på vem som ställer intervjufrågorna. Men denna risk ska inte överdrivas. Det viktigaste 

är att kunna reflektera kring situationen och redovisa ärligt om det finns ett resultat som kan bero 

på intervjupåverkan (ibid., s. 301). 

5.2 Urval 

Empirin samlades in från förskollärare och pedagogiska utvecklare i en stad i mellersta Sverige. Tre 

av de intervjuade förskollärarna hade vi tidigare haft kontakt med under våra VFU-perioder och 

de valdes på grund av att vi kände att just de kunde bidra med värdefull information till vår studie. 

Den fjärde förskolläraren besvarade en förfrågan om medverkan som vi skickade ut till biträdande 

rektorer på förskolor. Vi mejlade sedan ut en förfrågan om medverkan till i stort sett alla tretton 

pedagogiska utvecklare som arbetar inom kommunen och intervjuade sedan de fyra som hade 

möjlighet att medverka. 

Två av de pedagogiska utvecklarna benämnde sig som pedagogistor. Detta på grund av att det 

gått en annan utbildning inför yrket. I detta arbete kommer dock benämningen pedagogisk 

utvecklare att användas om samtliga. 

5.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under en period på två veckor. Intervjuerna ägde rum på en plats som 

valdes av intervjupersonerna. Detta för att vi ville att de skulle känna sig trygga. De flesta av 
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intervjuerna gjordes på intervjupersonernas arbetsplats, men några intervjuer utfördes på platser 

där informanterna befann sig på grund av föreläsningar eller kurser.  

Totalt genomfördes åtta intervjuer varav fyra med förskollärare och fyra med pedagogiska 

utvecklare. Varje intervju tog ca 20-40 min att genomföra så den sammanlagda tiden för 

intervjuerna blev mellan fyra-fem timmar.  

Innan intervjuerna påbörjades fick varje informant en förfrågan om tillåtelse om att få använda 

oss av ljudinspelning för att bättre kunna återge vad de sagt. Detta gick bra enligt samtliga 

informanter. Intervjuerna inleddes med några bakgrundsfrågor om hur länge personen arbetat 

inom yrket, hur länge de arbetet på nuvarande arbetsplats och tidigare arbetsplatser. Sedan började 

vi ställa frågor kopplade till vår studie enligt vår intervjuguide. Eftersom samtalet spelades in 

behövde vi inte föra några anteckningar under intervjun vilket gjorde det lättare att hålla 

ögonkontakt med informanten samt följa med i vad som sades.  

Efter genomförda intervjuer transkriberades samtligt material på datorn. Dessa lästes sedan 

igenom flera gånger för att vi skulle bekanta oss med materialet och skapa oss en överblick för att 

sedan kunna urskilja aktuella teman utifrån studiens frågeställningar.  

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Vid bearbetning av data har en tematisk analys använts. En tematisk analys är en metod där man 

söker efter mönster och gemensamma nämnare i sitt insamlade material (Braun & Clarke, 2006, 

s.79-80). Intervjuerna sammanställs genom att sätta in det som de intervjuade har uttryckt under 

olika relevanta teman som är kopplade till studiens syfte. I en tematisk analys kan dessa teman vara 

ganska flexibla och behöver inte strikt vara kopplade till den teoretiska ansatsen (Braun & Clarke, 

2006, s.79-80).  

I denna studie lästes det insamlade materialet igenom flera gånger för att finna återkommande 

teman innan resultatet från respektive delstudie sammanställdes. De teman som funnits i respektive 

delstudie är i stort sett desamma men skiljer sig åt i några avseenden. Därför är också rubrikerna 

något olika under resultatavsnittet. Avslutningsvis sammanställdes och analyserades resultatet av 

de båda delstudierna utifrån studiens frågeställningar. De teoretiska perspektiv på läs- och 

skrivutveckling som valts för denna studie fungerar i analysen som en förståelsemodell för det som 

informanterna uttryckt. 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet kan definieras som en överenstämmelse mellan en teoretisk definition och de 

mätverktyg, det vill säga de teoretiska perspektiv som används i analysen av empirin. Detta brukar 

benämnas begreppsvaliditet. En annan definition av validitet och som också innebär hög reliabilitet 

är frånvaron av slumpmässiga eller osystematiska fel. 
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En tredje definition på validitet kan benämnas resultatvaliditet och innebär att vi undersöker det 

vi vill undersöka. När man uppnår både god begreppsvaliditet och god reliabilitet så uppnår man 

även en god resultatvaliditet (Esaiasson red, 2007, s.64-67).  

 I denna studie besvarades frågeställningarna med en datainsamlingsmetod som gav studien en 

god validitet. Syftet med studien var att fånga uppfattningar hos människor och detta uppnåddes 

med hjälp av kvalitativa intervjuer. Hade vi istället velat fånga dessa människors förhållningssätt till 

läs- och skrivutveckling hade observation varit en passande metod eftersom det kräver att man 

fångar hur de faktiskt arbetar i verksamheten. 

Under intervjuerna följde vi en intervjuguide som utgick från vissa teman. Detta gjorde att vi 

systematiskt berörde samma teman och frågor i samtliga intervjuer. Vi var lyhörda för det som de 

intervjuade uttryckte och försökte ställa lämpliga uppföljningsfrågor. Detta gav studien en hög 

reliabilitet. En annan faktor som gjorde att vi höll en hög reliabilitet och undvek systematiska eller 

slumpmässiga fel var att vi spelade in intervjuerna så att vi sedan i transkriberingen kunde återge 

precis det som de intervjuade sagt. Hade vi istället endast fört anteckningar hade risken varit större 

att vi missade någon viktig del eller att vi vid senare genomläsning av anteckningarna missförstått 

något av det vi skrivit ner. 

5.6 Reflektion över metod 

Under intervjuerna försökte vi ställa öppna frågor för att på så sätt undvika alltför stor påverkan 

på svaren. Som nämns ovan finns det alltid en alltid en risk för intervjuareffekter, att svaren kan bli 

olika beroende på vem som ställer intervjufrågorna och hur intervjufrågorna är utformade 

(Essaiason, 2007, s.301). Särskilt på två frågor vi ställde angående möjligheten att utläsa tidiga 

tecken på att barn kan vara i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och och de ansåg att de arbetat 

förebyggande för att stödja just dessa barn kan formuleringen ha påverkat hur informanterna 

svarade. Vi upplevde det som att de flesta informanter kopplade dessa frågor till att det i så fall 

behövde göras en bedömning av barnen och svaren blev till stor del baserade på deras motstånd 

till just detta. 

 

Efter att resultatet från de båda delstudierna hade skrivits fram fann vi att förskollärarna och de 

pedagogiska utvecklarna uttryckts sig på liknande sätt vilket gjorde att vi valde att göra en 

gemensam analys och på så sätt sammanföra resultatet av de båda delstudierna. 

 

Under denna studie användes kvalitiativ intervju som metod. Det skulle även vara intressant att 

studera frågeställningarna i denna studie med hjälp av observationer för att på så sätt få möjlighet 

att fånga hur förskollärare faktiskt arbetar med barns läs-och skrivutveckling i verksamheten. Det 

skulle även vara intressant att undersöka hur andra yrkesgrupper inom förskolan, till exempel 

förskolechefer och specialpedagoger ställer sig till dessa frågor. 
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5.7 Etiska överväganden 

Under vår datainsamling har vi utgått från vissa grundläggande forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna påbörjades kontaktade vi undersökningsdeltagarna, via 

mejl och informerade dem om vissa viktiga aspekter av undersökningen. De fick på så sätt en 

övergripande förståelse om vad studien handlar om, vad deras roll i studien är och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande. De fick information om att deltagandet är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan. De fick även information om var resultatet av studien kommer 

att finnas. Att informera deltagarna på detta sätt kallas för informationskravet. Att deltagarna 

godkänner att vara med i studien och att de när som helst kan avbryta sin medverkan brukar kallas 

för samtyckeskravet. Båda dessa är väsentliga för vår studie. 

 Ett tredje krav, konfidentialitetskravet, innebär att alla deltagarna medverkar under sekretess. 

De ska, i anteckningar och i själva studien avidentifieras på sådant sätt att ingen utomstående ska 

kunna ta reda på vilka deltagarna är. Även detta framgick i den inledande informationen. I denna 

studie benämns informanterna endast som pedagogisk utvecklare 1, pedagogisk utvecklare 2 och 

så vidare.  

Till sist får den information som samlas in endast användas i forskningssyfte. Detta kallas för 

nyttjandekravet. Informanterna meddelades om att studien kommer att läggas ut på DiVa som är 

en databas för publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter på Uppsala 

universitet. 
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6. Resultat 

Resultatet av empirin redogörs separat för delstudie I- De pedagogiska utvecklarna och för 

delstudie II - Förskollärarna. De rubriker som valts under respektive delstudie är relevanta utifrån 

studiens frågeställningar. Därefter kommer resultatet av de båda delstudierna att sammanställas och 

analyseras utifrån studiens frågeställningar. De teoretiska perspektiv på läs- och skrivutveckling 

som valts för denna studie kommer i analysen fungera som en förståelsemodell för det som 

informanterna uttryckt. 

6.1 Resultat delstudie I - De pedagogiska utvecklarna 

6.1.1 Läs- och skrivutvecklingen som en del av barns totala kommunikation 

När de pedagogiska utvecklarna uttrycker hur de uppfattar arbetet barns tidiga läs- och 

skrivutveckling talar de om den som en del av barns totala kommunikation. En av de intervjuade 

berättar: 

Jag ser det som att allting bottnar i kommunikation (pedagogisk utvecklare 4). 

Denne beskriver vidare att genom att pedagogerna på förskolan arbetar med barns kommunikativa 

förmåga, exempelvis med musik, rim och ramsor och berättande, stärker barns läs- och 

skrivutveckling. Hon betonar vikten av att fokusera på den uttrycksform barnet visar 

självförtroende inom och kopplar detta till forskning som visat på att olika former av språk är 

sammankopplade: 

Den forskningen vi har hittat, det är att språk hänger ihop. Jobbar man med någon form 
av språk så aktiverar man ungefär samma del av hjärnan. Om ett barn hittar rytmen i takten 
så kommer det återspegla sig i ett bättre tal (pedagogisk utvecklare 4). 

Två av de pedagogiska utvecklarna anser att barns läs- och skrivutveckling startar i tidig ålder 

genom att barn redan från födseln börjar kommunicera:  

Jag tänker att i mitt huvud så börjar läsandet och skrivandet egentligen i och med att du 
föds, man är en kommunicerande människa (pedagogisk utvecklare 1). 

Jag tänker att de börjar med det från början, att det handlar om kommunikation (pedagogisk 
utvecklare 2). 

Dessa pedagogiska utvecklare förklarar vidare att det är förmågan och viljan att kommunciera som 

är det viktigaste och att det är det som driver på utvecklingen. Tre av de pedagogiska utvecklarna 

talar om literacybegreppet och om ett vidgat språkbegrepp i samband med läs- och 

skrivutvecklingen. Två av dem talar även om de hundra språken vilket är ett begrepp taget från 

Reggio Emilia pedagogiken.  
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 Du kan inte göra någonting utan att språka och kommunicera. Det ingår i allt, men du 
måste tänka vidare, att du språkar också när du gör någonting med din kropp. Du språkar 
med musiken, du språkar med ditt bildskapande i relation med material, det är bara några 
men att man tänker att det är väl det som kallas för vidgande språk och textbegreppet tänker 
jag (pedagogisk utvecklare 1). 

De pedagogiska utvecklarna anser att även om pedagoger på förskolan inte arbetar specifikt med 

att få barnen att knäcka läs- och skrivkoden så utvecklas ändå denna förmåga i samband med att 

barnen får utveckla sin förmåga att kommunicera. Exempel på uttrycksformer som de talar om är 

bild, ljud, rörelse, dans och drama. 

Den kommunikationsform som de pedagogiska utvecklarna talar om mest under intervjuerna är 

talspråksutvecklingen. Samtliga uttrycker att utvecklingen av språket är en grundläggande faktor 

för att barn ska utveckla förmågan att läsa och skriva. 

Jag tänker att vi ska marinera barnet med språk överhuvudtaget (pedagogisk utvecklare 3).  

Denna pedagogiska utvecklare betonar vikten av att utveckla språket för att stödja läs- och 

skrivutvecklingen. De pedagogiska utvecklarna talar även om att språket ska användas i, för barnen, 

meningsfulla sammanhang och genom aktiviteter som är språkutvecklande.  

 

Flera av de pedagogiska utvecklarna uttrycker att en del av förskolans uppgift är att få barnen att 

förstå funktionen med läsande och skrivande och att de får erfarenheter av användning av 

skriftspråk i meningsfulla sammanhang. Detta för att skapa lust och intresse för skriftspråket. 

Att de får se att språket har en funktion. Ett exempel är när man skriver upp listor om vem 
som ska sitta med lärplattan. De förstår att språket har en berättandefunktion. Vi har också 
en avdelning där barnen är med och skriver veckobrev faktiskt. De är med och bestämmer 
vad som ska stå, de förstår att det är ett informationssyfte, att det innehåller ett budskap(…) 
att man använder språk i meningsfulla sammanhang (pedagogisk utvecklare 3). 

Har man papper och penna i bygg- och konstruktionsmiljön, då kanske de börjar teckna av 
sina byggen. Finns det möjligheter att rita cirkusbiljetter när man leker cirkus? Det måste 
finnas en poäng med läsande och skrivande (pedagogisk utvecklare 2). 

Dessa pedagogiska utvecklare uttrycker att de vill få in skriftspråket i många situationer men inte 

på så sätt att barnet uppfattar att fokus ligger direkt på det. Barnen ska få en inblick i hur 

skriftspråket kan vara användbart i många olika situationer och själva få möjlighet att använda sig 

av det som en del i deras aktiviteter och lekar. 

En pedagogisk utvecklare betonar vikten av böcker och läsningens betydelse för att stödja läs- och 

skrivutvecklingen. Hon beskriver att berättelser är en viktig del. 

Läsningen är jätteviktig… vi ska ha respekt för berättelser för de är viktiga. Att skapa egna 
berättelser, med drama, interaktivt med lärplattor. Att få vara med, hur det går till att skapa 
en berättelse. Det här är jätteviktigt för fortsatt läs- och skrivinlärning (pedagogisk 
utvecklare 3). 
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Språklekar och metoder som till exempel “Bornholmsmodellen” är något som tas upp under flera 

intervjuer men i det sammanhanget att det inte går att endast använda sig av att detta i arbetet med 

barns tidiga läs- och skrivutveckling.  

Det är bra att ha flera sätt att jobba med det. Det är inte bara att köra Bornholmsmodellen 
och så är man säker utan det är bara en del i språkutvecklingen… jag tycker inte att det är 
något fel att jobba med språklekar och rimma men ibland så blir det en metod som inte är 
meningsfull för barnen (pedagogisk utvecklare 2). 

Denna pedagogiska utvecklare anser att skriftspråket ska vara något lustfyllt för barnen och att 

detta inte alltid går att uppnå med språklekar. Hon poängterar att den språkliga medvetenheten 

bara är en del i läs- och skrivutvecklingen. 

6.1.2 Viktiga faktorer för barns tidiga läs- och skrivutveckling 

De pedagogiska utvecklarna uttrycker att pedagogen har en viktig roll i att stödja barns läs- och 

skrivutveckling. De talar om betydelsen av en hög pedagogisk medvetenhet hos pedagogen. 

Pedagogen kan agera som en förebild genom att själv skriva och läsa inför barnen. Detta, menar 

dem, bidrar till att barnen själva blir intresserade av skriftspråket. 

En skrivande pedagog föder skrivande barn (pedagogisk utvecklare 1). 

Att de ser vuxna som skriver är också jätteviktigt (pedagogisk utvecklare 2). 

De uttrycker att pedagogernas förhållningssätt till läsning och skrivning påverkar barnens 

inställning till dessa förmågor. 

De pedagogiska utvecklarna betonar även vikten av att pedagogerna kommuncierar med barnen 

på ett språkutvecklande sätt. Detta kan kopplas till det som tagits upp tidigare att språket uppfattas, 

av de intervjuade, vara en viktig del i att stödja läs- och skrivutvecklingen. Att tala på ett 

språkutvecklande sätt kan enligt de pedagogiska utvecklarna innebära att undvika ”den” och ”det” 

i samtal med barn utan istället vara noga med att benämna vad som menas och använda sig av 

propositioner och fylla ut sina meningar. En pedagogisk utvecklare uttrycker: 

Det handlar om hur jag samtalar, hur jag lyssnar, hur jag hjälper barnet att föra en dialog, 
att jag använder ord och meningsbyggnader som stimulerar språk. Allt det här gör att barnet 
får växa i sitt språkande (pedagogisk utvecklare 3). 

Det handlar även om att vara medveten om hur mycket talutrymme barnen ges och att alla barn i 

gruppen synliggörs. 

Vi vuxna är väldigt snabba och då tänker jag att tiden är en avgörande faktor. Om vi ger 
barnen tid, att inte ha så bråttom att tänka att; nu sa de ingenting så då talar jag åt dem. För 
vem har bestämt hur lång tid det får lov att ta? (pedagogisk utvecklare 1). 

Informanterna uttrycker att pedagogerna har en viktig roll i att stötta barnens språkutveckling och 

därigenom deras läs- och skrivutveckling. 
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Utformningen av miljön på förskolan är en faktor som nämndes under samtliga intervjuer med de 

pedagogiska utvecklarna. 

Miljöerna måste hjälpa till att utveckla, att understödja och utveckla barnens läsande och 
skrivande, språkande och kommunicerande(…) Vi pratar om miljön som den tredje 
pedagogen (pedagogisk utvecklare 1). 

De pedagogiska utvecklarna uttrycker att miljön är en viktig del i att stödja barns tidiga läs- och 

skrivutveckling på så sätt att den skapar möjligheter för barnen att komma i kontakt med läsning 

och skrivning. Samtliga nämner att de arbetar med att utveckla en språk- och 

kommunikationshörna på de förskolor de är kopplade till.  

Har man en bra språk- och kommunikationshörna då märker pedagogerna ett större 
intresse för skriftspråket, de märker att när de jobbar aktivt med språk och kommunikation 
på olika sätt att det gör skillnad i barns förändrade kunnande och det får direkta 
konsekvenser (pedagogisk utvecklare 4). 

Material ska finnas. Då pratar man mycket om tillgång till litteratur och text, men också 
papper och penna, randigt och rutigt papper, linjaler, häftapparater, även för små barn 
(pedagogisk utvecklare 2). 

Miljön och materialet har, enligt de intervjuade, en viktig roll i att utveckla barns förmåga att läsa 

och skriva. En pedagogisk utvecklare uttrycker att även om förskolan inte har uppdraget att läsa 

och skriva så bidrar detta ändå till att barnen får upp ett intresse och lust för skriftspråket.  

6.1.3 Barn i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter  

De pedagogiska utvecklarna uttrycker en osäkerhet kring huruvida det är möjligt att upptäcka barn 

i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter redan i förskolan och de upplever inte att 

pedagoger i förskolan gör det i så stor grad. Ett tecken på att ett barn skulle kunna riskera att hamna 

i läs- och skrivsvårigheter i skolan som samtliga ändå nämner är en försenad språkutveckling. En 

pedagogisk utvecklare uttrycker sig följande på frågan ifall det går att se tidiga tecken på att ett barn 

riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter: 

Jag kan tänka mig att man inte tänker i de termerna, då tänker man nog språk generellt… 
Men jag tror inte man kanske så tydligt kopplar det till läs- och skriv. Jag vet inte riktigt om 
man kan fånga upp det i förskola heller. Då måste man ju göra någon slags kartläggning 
och bestämt sig för att vid en viss ålder ska de kunna vissa saker (pedagogisk utvecklare 2).   

Denne är tveksam till att det går att upptäcka svårigheter redan i förskoleåldern. Hon upplever att 

det i så fall skulle krävas någon form av kartläggning för att upptäcka detta. 

De pedagogiska utvecklarna uttrycker att de inte vill arbeta utifrån ett bristperspektiv på barn. En 

av de pedagogiska utvecklarna uttrycker att för att kunna stödja ett enskilt barn som uppvisar 

möjliga tecken på läs- och skrivsvårigheter skulle krävas att pedagoger bedömde barnen vilket 

förskolan inte ska göra. Hon menar att det inte går att upptäcka dyslexi redan i förskoleåldern men 
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att det ändå går att underlätta för det barnet ifall förskolan arbetar på ett visst sätt med läsning och 

skrivning i förskolan på ett generellt plan. Men hon motsätter sig att förskolan ska lägga alltför stor 

vikt vid barnets brister. 

Men annars så tillhör jag de här som tänker att vi inte behöver ha så bråttom att leta fel, 
utan att om vi har en rik miljö så kommer det gynna alla barn… man ska akta sig för att 
titta ur ett bristperspektiv men naturligtvis inte negligera om man ser att det är någon som 
har svårt att uttrycka sig, då måste vi skapa ännu fler möjligheter (pedagogisk utvecklare 1).   

Ytterligare en pedagogisk utvecklare motsatte sig också att arbeta ur ett bristperspektiv. Att sätta 

in tidiga insatser för att stödja ett barn som uppvisar svårigheter var något hon kopplade till ett 

bristtänk vilket är en syn som hon uttryckte att hon inte vill arbeta utifrån.  

Då blir det ett sätt att tänka att barn ska växa som individer om de får traggla sig i det dem 
är dåliga på. Det motsätter vi oss i vår enhet. Den barnsynen och synen på pedagogik 
motsätter vi oss (pedagogisk utvecklare 4). 

Även denna pedagogiska utvecklare uttryckte att om förskolan arbetade aktivt med skriftspråket så 

skulle det gynna alla barnen.  

Det kanske inte är för just de svagare barnen utan genomgående för hela gruppen… Har 
man en språkrik miljö och jobbar aktivt med det, utifrån barnens egna intresse, då är jag 
helt övertygad om att man ser skillnad (Pedagogisk utvecklare 4). 

6.1.4 Brist på samarbete mellan förskolan och förskoleklassen 

Samtliga pedagogiska utvecklare uttrycker att de strävar efter att fortsätta utveckla arbetet med läs- 

och skrivutveckling på förskolorna. Detta bland annat genom att fortsätta utveckla stimulerande 

skriftspråkliga miljöer och genom att följa med i ny forskning som görs.  

Något som framkommer under samtliga intervjuer med de pedagogiska utvecklarna är att de 

uppfattar att det fanns ett glapp mellan förskolan och förskoleklassen. En av de pedagogiska 

utvecklarna uttryckte att hon idag märker att barnen är tidigare med att utveckla ett intresse för 

symboler och att allt fler barn knäcker läs- och skrivkoden redan i förskoleåldern. Detta är något 

hon uppfattar att pedagogerna i förskoleklassen inte vill uppmärksamma.  

När man kommer till förskoleklass tycker jag att pedagogerna där blir lite frustrerade över 
att de kan lite för mycket. Det stör mig, väldigt mycket. För jag har varit med om så många 
gånger, när jag jobbat som chef, att föräldrarna kommer tillbaka och säger att barnen är 
skoltrötta för att de får göra saker de redan kunde (pedagogisk utvecklare 3). 

En annan pedagogisk utvecklare uttrycker sig liknande: 

Det kan finnas barn som haft fantastiska projekt och lärt sig läsa och skriva och det är man 
inte intresserad av i skolan. De kan till och med tycka att det är svårt om barnen kan läsa 
och skriva för det vill man lära barnen i skolan (pedagogisk utvecklare 4). 
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De pedagogiska utvecklarna uttrycker en önskan om att pedagogerna i förskoleklassen ska 

uppmärksamma de styrkor och förmågor barnen fått med sig från förskolan istället för att fokusera 

på andra aspekter som inte ingår i förskolans uppdrag. 

De vill mest veta vilka barn som är omöjliga, vilka ska sitta bredvid varandra, det är den 
informationen. Och det är inte vi intresserade av att informera om (pedagogisk utvecklare 
3). 

De frågar ibland efter saker som inte ingår i vårt uppdrag, kan barnen gå på toaletten och 
sådana där saker, knyta skorna, det är det dem vill veta och inte allt det andra. Vi har för 
lite kännedom om varandras uppdrag (pedagogisk utvecklare 2). 

De pedagogiska utvecklarna uppfattar, enligt det som framkommer under intervjuerna, att risken 

finns att barnen blir oskrivna blad när de lämnar förskolan och att detta kan få konsekvenser för 

barnens fortsatta lärande.  

Jag tänker att om det som pågår i förskolan verkligen fick leva vidare så skulle vi ha helt 
andra skolresultat. Men tyvärr så finns det idag ett glapp mellan förskolan in i 
förskoleklassen och sen ett ytterligare in i skolan… Om vi verkligen lyckades förmedla de 
processer de startat, allt det skrivande och läsande som pågår och om man fortsatt med det 
istället (pedagogisk utvecklare 1). 

Samtliga pedagogiska utvecklare anser att samarbetet mellan förskolan och förskoleklassen inte 

fungerar ändamålsenligt och att detta är ett viktigt utvecklingsområde i förhållande till barns tidiga 

läs- och skrivutveckling. 

6.2 Resultat delstudie II - Förskollärarna 

6.2.1 Läs- och skrivutveckling kopplat till utvecklingen av språket 

Samtliga förskollärare kopplar barns tidiga läs- och skrivutveckling till en utveckling av språket. De 

uttrycker att en god språkutveckling under förskoletiden gynnar det senare tillägnandet av 

skriftspråket. För att gynna språkutvecklingen uttryckte två förskollärare att det är viktigt att ge 

barnen talutrymme. En av dem säger: 

Att man inte är så snabb som vuxen och tar barnens talutrymme utan att man vågar vänta 
också att man bekräftar barn som behöver mer utrymme, som inte syns (förskollärare 3). 

Förskolläraren uttrycker att det är viktigt att man som pedagog ger barnen tid att få uttrycka sig för 

att ge dem möjlighet att utveckla sitt språk. Detta, menar förskolläraren, gäller särskilt för de barn 

som inte har lika lätt för att ta plats i gruppen och komma till tals.  

En förskollärare uppfattar att det i sin tur blir viktigt att arbeta med barnens sociala utveckling för 

att gynna deras språkutveckling.  

Har man inte det sociala så utvecklas inte språket (förskollärare 1).  
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Hon förklarar vidare att genom att utveckla barns sociala förmågor som att ta kontakt med andra 

och kunna gå in i lekar med andra barn leder detta till att barnet får ökade möjligheter att utveckla 

sitt språk. 

Förskollärarna uttryckte även att det är viktigt att uppmärksamma hur de själva kommunicerar med 

barnen.  

Det handlar för mig mycket om att man ska ett tydligt språk, att man inte använder tomma 
ord, att man inte säger: kan du hämta den som ligger där under. Och att man hela tiden 
pratar och använder de där svåra orden (förskollärare 4). 

Förskollärarna menar att genom att barnen får höra ett nyanserat och alltmer avancerat språk samt 

ges rika tillfällen att själva få tala så gynnas deras framtida läsning och skrivning. 

Förskollärarna uttrycker även en uppfattning om att språket kan stärkas med hjälp av flera olika 

uttrycksformer.  

Arbeta jättemycket med språket och motoriken. För att det går ju lite hand i hand… 
speciellt då mycket sång, sjunga, dansa. För använder man en del när man sjunger och 
dansar, utvecklar man ju den andra delen. Det har med hjärnhalvorna att göra (förskollärare 
1). 

Denne förskollärare menar att språkinlärningen stärks av att barnet får använda hela kroppen 

genom olika uttrycksformer. En annan förskollärare använder sig av bild eller tecken som stöd för 

språkinlärningen. Särskilt betydelsefullt kan detta vara för de mer språksvaga barnen. 

Man använder tecken och ordet samtidigt, så det blir mer tydligt. Vill man göra det ännu 
tydligare så använder man bilder (förskollärare 3). 

6.2.2 Viktiga faktorer för tidig läs- och skrivutveckling 

En viktig faktor för tidig läs- och skrivutveckling enligt samtliga förskollärare är ett medvetet 

förhållningssätt hos pedagogerna på förskolan. En förskollärare uttrycker att den absolut viktigaste 

faktorn för tidig läs- och skrivutveckling är kompetenta pedagoger och menar vidare att dessa ska 

kunna: 

 …anpassa aktiviteter och öka intresse hos barn, öka nyfikenheten hos barn och ge dem 
förutsättningar som lokaler och material (förskollärare 2).  

Förskollärarna anser att det är viktigt att de som pedagoger agerar förebilder och skriver 
tillsammans med barnen. En förskollärare uttrycker:   

Förr skrev man ju mycket, då spökskriver ju barnet med dig. Så det beror på, hur mycket 
använder vi pennor och papper (förskollärare 1).  

Hon anser att när barnen ser vuxna som skriver så imiterar dem de vuxna. Anledningen till att hon 

beskriver det som att pedagogerna skrev mer förr är på grund av att det idag blir allt vanligare med 

lärplattor på förskolor. Detta innebär att man inte lika ofta använder sig av papper och penna.  
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Förskollärarna lyfter fram att pedagogen ska vara lyhörd inför barnens egna intiativ till att närma 

sig skriftspråket.  

Att man möter dem i deras språkutforskande. I deras flöde när de kommer och är 
intresserade så ger man dem mer och mer (förskollärare 3).  

Att det är personal som tar hand om barn och kan tolka rätt och fångar när det är intressant 
för barnen och går till nästa etapp (förskollärare 2). 

Förskollärarna påpekar att arbetet med läs- och skrivutvecklingen ska utgå från varje barns nivå 

och intresse. En förskollärare uttrycker att de inte ska ha en förutfattad bild av vad ett barn i 

förskolan klarar av utifrån exempelvis ålder och mognad. Istället ska pedagogen utgå från var varje 

barn befinner sig i sin läs- och skrivutveckling och fortsätta ge möjligheter att utvecklas:   

Det finns ju vissa barn vi har som är fyra-fem som redan skriver sitt namn då känns det 
som att om vi inte ska sätta mål att det är bara det dom ska kunna hos oss och sen är det 
bra, det handlar om att möta varje barn där dom är, och se hur man kan utveckla vidare 
(förskollärare 4).  

Enligt henne ska förskolan inte begränsa barnens utveckling genom att exempelvis anse att om ett 

barn skulle lära sig skriva sitt namn under sin tid i förskolan så är det tillräckligt. Förskolan ska då 

istället fortsätta ge barnet möjligheter att utvecklas vidare. 

 

Att läsning och skrivning ska vara lustfyllt är något som förskollärarna uttrycker. De beskriver hur 

barnen kommer i kontakt med skriftspråk genom att de till exempel leker affär. Då kommer det 

skrivna språket in på ett naturligt sätt. Andra aktiviteter som nämns är högläsning, sångsamlingar 

och rim och ramsor.  

Hur miljön organiseras på verksamheten är även det en viktig faktor för läs- och 

skrivutvecklingen.  

Tillgängligt material så som papper och pennor och sen material som är stimulerande som 
refererar till de fonetiska symboler vi kallar alfabet, att de finns tillgängliga (förskollärare 2). 

Böcker, mycket på väggar, som de själva gjort, de har fått egna skrivböcker. Spel, pussel 
som hör ihop med skriv- och språkinlärning. Magnettavla de får skriva på själva 
(förskollärare 3). 

Förskollärarna anser att miljön uppmuntrar barnen till läs- och skrivaktiviteter. Tillgängligheten till 

böcker är en del i detta. En förskollärare säger: 

Det är jätteviktigt att man läser böcker… För att där ser du texten, du ser att fröken läser, 
fröken berättar nånting. Och få kopplingen till bokstäver (förskollärare 1). 

Denna förskollärare berättar vidare hur barnen får göra egna böcker för att upptäcka meningen 

och syftet med böcker. Vad bokstäver och ord står för och hur dessa kan användas. 
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6.2.3 Barn i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter 

Under intervjuerna uttrycker två av förskollärarna ett motstånd till att aktivt upptäcka och stödja 

barn i riskzonen. En av dem säger följande: 

”Jag är lite allergisk mot att sätta stämpel, det blir lite skevt tycker jag… jag tror att man 
växelvis kommer ikapp, för vi är olika. Och jag tänker också att det kan vara okej. Att man 
inte behöver dra i bromsklossen det första man gör” (förskollärare 4).  

Förskolläraren uttrycker att en tidig upptäckt skulle innebära att en negativ stämpel sätts på barnet. 

Hon menar att detta skulle innebära en begränsning för barnet och uttrycker det som att det skulle 

vara att ”dra i bromsklossen”. Istället anser hon att barn utvecklas olika och att omgivningen ska 

vänta in barnet. 

En annan förskollärare uttrycker ett ännu starkare motstånd på frågan om det kan finnas tidiga 

tecken på att ett barn kan befinna sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 

Det är till och med lite riskabelt, för att det är i förskolan. Det är skolan som tar över att 
det blir förseningar. Det tycker jag ska bedömas i skolan inte i förskolan… Jag insisterar att 
jag tycker det är farligt att börja leka psykolog eller lågstadielärare (förskollärare 2).  

Denna förskollärare anser att det skulle krävas en bedömning av barnen vilket hon menar att 

förskolan inte ska göra. Förskolläraren upplever även att denne inte har rätt kompetens att bedöma 

om ett barn uppvisar svårigheter inom områden som rör läs- och skrivutveckling.  

Tre av förskollärarna nämner en försenad talspråksutveckling som ett möjligt tecken på framtida 

svårigheter med läsning och skrivning. Två av dessa uttrycker att vid en tydlig försening av språket 

samt andra förseningar i barnets utveckling så kopplas en specialpedagog eller talpedagog in.  

Det är mer kroppsligt, än med språket. Om man inte får kontakt med barnet, ögonkontakt 
eller om man ser avvikande beteende så kontaktar man specialpedagog (förskollärare 3). 

Du som förskollärare eller barnskötare har inte den utbildningen, vi ser det men måste ta 
hjälp (förskollärare 1). 

6.2.4 Utvecklingsmöjligheter och begränsningar 

Vad gäller utvecklingsmöjligheter uttryckte flera av förskollärarna att fortbildning är en viktig faktor 

för att som pedagog kunna utveckla arbetet kring barns tidiga läs- och skrivutveckling. En 

förskollärare uttrycker det så här: 

Man måste försöka hänga med i den forskning som görs. Att man provar och ser om det 
fungerar eller inte och inte tänka att min utbildning räcker… Annars blir det svårt om man 
lutar sig tillbaka och bara accepterar det man kan och struntar i ny forskning. Det känns 
lite trångsynt. (förskollärare 4). 

Något som även framkom under intervjuerna var att förskollärarna upplevde att samarbetet 

mellan förskolan och förskoleklassen och skolan inte fungerade tillräckligt bra. En förskollärare 

uttrycker att denne upplever att skolan tar emot barnen som blanka blad. Förskolan och skolan 
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upplevs även skilja sig åt vad gäller hur de arbetar med barns lärande. Hon menar att skolan 

tillämpar en mer traditionell katedralundervisning vilket krockar med förskolans mer forskande 

arbetssätt. Denna förskollärare uttrycker att detta är något som kan begränsa barnens läs- och 

skrivutveckling. Barnen får inte arbeta utifrån den nivå de befinner sig på utan riskerar istället att 

få börja om och arbeta med sådant de redan behärskar.  

6.3 Analys utifrån studiens frågeställningar 

6.3.1 Uppfattningar om arbetet med tidig läs- och skrivutveckling 

Resultatet visar att informanterna, främst de pedagogiska utvecklarna, uppfattar barn som 

kommunicerande människor redan från födseln och att det är denna förmåga och vilja att 

kommunicera som driver på läs- och skrivutvecklingen. Informanterna uttrycker att det är barnens 

kommunikationsförmåga som i första hand ska stärkas genom att barnen får erfarenheter av att 

uttrycka sig på många olika sätt. Förmågorna kopplas samman med andra uttrycksformer så som 

musik, rörelse och bild. Genom att barnen får positiva erfarenheter av sig själva som 

kommuncierande individer stärker det deras framtida läs- och skrivförmåga. Läs- och 

skrivutvecklingen placeras på så sätt i ett bredare sammanhang. Detta kan kopplas till det 

socialinteraktionisktiska perspektivet där läsning och skrivning uppfattas som en del av människans 

totala kommunikation och som ett medel för att kommunicera (SOU:108,1997, s.110). Flera av de 

pedagogiska utvecklarna nämner även literacy i det sammanhanget att läs- och skrivutveckling 

börjar i tidig ålder och att utvecklingen kan ses i ett bredare perspektiv. 

Vidare kännetecknas perspektivet av att läsning och skrivning lärs in i meningsfulla och funktionella 

sammanhang vilket även kunde utläsas av informanternas svar. Arbetet med tidig läs- och 

skrivutveckling uppfattas inte fokusera på de tekniska aspekterna i så hög grad utan istället på att 

skapa ett intresse och motivation för skriftspråket och en förståelse för att skriftspråket fungerar 

som en förmedling av ett budskap (Skoog, 2003, s.73-74).  

Informanterna uttrycker att det är viktigt att barnen får ingå i en social gemenskap.och mötas av 

språkmedvetna pedagoger och en inspirerande miljö. Detta kan kopplas till det 

socialinteraktionistiska perspektivet där det sociala sammanhanget och kontexten har en avgörande 

betydelse för läs- och skrivförmågan (SOU:1997, s.110). 

Samtliga informanter kopplar även läs- och skrivutveckling till talspråksutveckling, och att genom 

att stimulera språket ansåg de sig arbeta med läs- och skrivutveckling. Inom det 

socialinteraktionistiska perspektivet uppfattas talspråket och skriftspråket ha grundläggande 

kommunikativa likheter och båda dessa utvecklingar stödjer och förstärker varandra (Skoog, 2003, 

s.73-74). Inom det indiviualpsykologiska perspektivet ses istället dessa olika språk som åtskilda och 

anses utvecklas oberoende av varandra (ibid. s.72).  
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6.3.2 Uppfattningar om förebyggande arbete 

Utifrån det som framkom både under intervjuerna av de pedagogiska utvecklarna och 

förskollärarna så strävar de efter att arbeta med barns tidiga läs- och skrivutveckling för att stödja 

barnen inför den formella undervisningen i skolan. De uttrycker att de arbetar först och främst 

med läs- och skrivutveckling på ett generellt plan för att stödja alla barn. När det kommer till att 

identifiera tidiga tecken på att ett särskilt barn kan riskera att hamna i läs- och skrivsvårigheter 

uppfattar informanterna att det skulle kräva att pedagogerna på förskolan skulle behöva göra en 

bedömning av barnen vilket förskolan inte ska göra enligt dem. Därför tolkades frågan om 

informanterna ansåg att det finns tidiga tecken på att barn kan riskera att hamna i läs- och 

skrivsvårigheter samt ifall de har erfarenheter av att arbeta förebyggande med dessa barn som en 

motsats till den synen som förskolan så starkt präglas av. Dessa frågor kopplades till ett 

bristtänkande vilket de förskolor som berördes under denna undersökning inte ville ha.  

Informanterna uttrycker under intervjuerna att en försenad talutveckling hos barnet kan vara ett 

tecken på att det kan befinna sig i riskzonen för att utveckla framtida läs-och skrivsvårigheter och 

då finns det möjlighet att koppla in extraresurser såsom specialpedagog och talpedagog. Däremot 

måste inte en försenad talutveckling innebära att barnets läs-och skrivutveckling inte utvecklas utan 

talutvecklingen är viktig att arbeta med utifrån ett generellt plan då detta är en grundläggande del 

av barnens utveckling. Informanterna nämner inga andra tecken som kan relateras till enbart läs- 

och skrivsvårigheter.  

 

Flera av informanterna uttrycker att de inte vill se på barn utifrån ett bristperspektiv och att de inte 

vill arbeta utifrån att barn ska ha uppnått specifika stadier i sin läs- och skrivutveckling utifrån en 

viss ålder, utan de anser att alla barn utvecklas olika. Istället för att ha ett mer individualpsykologiskt 

perspektiv där pedagogen utgår från det enskilda barnets förutsättningar utifrån till exempel 

intellektuell mognad så ses istället lärande och utveckling som en potentiell aspekt av all interaktion 

(Säljö, 2005, s.120-121). Både med människor och med miljön.  

Den syn som pedagogen har på läs- och skrivutveckling har visat sig ha betydelse för hur denne 

förstår och förebygger eventuella läs- och skrivsvårigheter (SOU:108,1997. s.111). Då informaterna 

uppfattades placera läs- och skrivutveckling i ett bredare perspektiv och som en del av barns totala 

kommunikation så uppfattar vi att de upplevde att genom att stärka barnens olika sätt att uttrycka 

sig och kommunicera även stärkte barns läs- och skrivutveckling. 

Informanterna uttryckte att de arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens 

lärande och för att kunna skapa förutsättningar för barnens utveckling. Men vi uppfattade inte att 

detta vara något de satte i relation till att upptäcka tidiga tecken på att barn kan riskera att hamna i 

läs- och skrivsvårigheter. De verkar sträva efter att utveckla miljön och skapa förutsättningar för 

alla barns läs- och skrivutveckling men utan att titta på det enskilda barnets utveckling utifrån ett 

bristperspektiv. 
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6.3.3 Begränsningar och utvecklingsmöjligheter med barns tidiga läs- och skrivutveckling 

Vad gäller begränsningar och utvecklingsmöjligheter i arbetet med barns tidiga läs- och 

skrivutveckling beskrev främst förskollärarna att fortbildning är en viktig del för att utveckla 

arbetet. De pedagogiska utvecklarna menade att de ständigt strävar efter att fortsätta utveckla 

arbetet med läs- och skrivutveckling på förskolorna genom att utveckla miljöer och följa med i ny 

forskning.   

En stor del av informanterna nämner att de upplever att samarbetet mellan förskolan och 

förskoleklassen inte fungerar ändamålsenligt. Även om informanterna, utifrån deras utsagor, 

strävar efter att arbeta medvetet med barns läs- och skrivutveckling och ständigt vill fortsätta 

utveckla det arbetet uppfattar de att skolan många gånger inte tar tillvara på de kunskaper och 

förmågor barnen har fått med sig från tiden i förskolan. Detta är något de uppfattar som en 

begränsning i arbetet med barns läs- och skrivutveckling. Dels finns uppfattningen att pedagogerna 

i förskoleklassen tar emot barnen som blanka blad utan att ta hänsyn till de förmågor barnen fått 

med sig från förskolan. Dels uppfattar vissa av informanterna att förskolan och skolan arbetar på 

olika sätt vilket de menar kan påverka barns läs- och skrivutveckling negativt. 

Informanterna uttrycker en uppfattning om att skolan ser barnen som mogna för läs- och 

skrivinlärning först när de kommer till skolan. Detta kan kopplas till begreppet reading readiness 

(Fast, 2007, s.31). Med denna syn blir det inte lika relevant för förskolan att arbeta med läs- och 

skrivutveckling.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras och fördjupas studiens resultat samt kopplas till tidigare forskning. Sist i 

detta avsnitt läggs förslag på fortsatt forskning fram. Resultatet av denna studie återspeglar endast 

ett fåtal förskollärares och pedagogiska utvecklares uppfattningar och avspeglar inte någon 

gemensam uppfattning för alla förskolor i Sverige. 

7.1 Diskussion utifrån tidigare forskning 

Denna studie har visat att informanterna uppfattas vilja arbeta med tidig läs- och skrivutveckling 

på ett generellt plan där fokus ligger på att skapa ett intresse för skriftspråket samt att få barnen att 

förstå skriftspråkets funktion och mening. De anser även att de, genom att utveckla barnens 

språkutveckling, stödjer barns läs- och skrivutveckling. Läs- och skrivutvecklingen sätts in i ett 

bredare sammanhang av kommunikation. Därmed stödjs denna utveckling genom att barnen får 

många erfarenheter av att kommunicera även genom andra uttrycksformer. Genom att få uppleva 

sig själva som kommunicerande människor blir det även aktuellt för barnen att så småningom 

använda sig av skriftspråket som ett medel för att nå ut med ett budskap.  

 

Tidigare forskning i denna studie har främst fokuserat på tre aspekter som visat sig vara viktiga för 

barns tidiga läs- och skrivutveckling. Vi uppfattar att informanterna främst utgår från två av dessa 

aspekter. Dels uttrycker de att det är viktigt att arbeta med språket för att stödja barns läs- och 

skrivutveckling. Detta går i linje med forskning som betonar talspråkets betydelse för tillägnandet 

av skriftspråket (Myrberg, 2007; Miniscalco, 2009; Dickinson, 1994). Dels understryker 

informanterna betydelsen av att få in skriftspråket i för barnen meningsfulla sammanhang. Detta 

går att koppla till forskning som visat på vikten av att få barnen att förstå meningen och funktionen 

med skriftspråket (Liberg, 1990, s.32; Dahlgren & Olsson, 2002). 

     Det vi finner intressant är hur mycket forskning som visar att den fonologiska medvetenheten 

är så viktig för läs- och skrivutvecklingen medan vi i informanternas utsagor upplever att den inte 

ges så stort utrymme. Forskning visar att graden av språklig medvetenhet hos ett barn är den enskilt 

viktigaste indikatorn på en god läs- och skrivutveckling (Lidholt m.fl.; Liberg, 1990. s.23, Lundberg, 

1994) och betonar vikten av att barnen, redan innan skolstart, får många erfarenheter av språklekar 

som uppmärksammar den fonologiska aspekten av språket. Några förskollärare nämner sånger och 

rim och ramsor som en del i språkutvecklingen vilket kan kopplas till den fonologiska aspekten 

men vi uppfattar ett visst motstånd mot dessa språklekar hos informanterna eftersom dessa lekar 

inte blir meningsfulla för barnen. I relation till forskningen så nämns den fonologiska aspekten 

förhållandevis sällan. Vi drar slutsatsen att detta skulle kunna vara ett möjligt utvecklingsområde 

för förskolan. Att ha skapat sig en förståelse för formaspekten av språket kan vara av betydelse och 

kanske till och med avgörande för vissa barn inför den mer formaliserade undervisningen. Arbetar 
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pedagogerna inte aktivt med denna del kan det innebära att barnen börjar skolan utan att ha byggt 

upp den grund som kan utgöra ett viktigt stöd i den fortsatta läs- och skrivutvecklingen.  

 

Ett annat intressant resultat är att mycket forskning betonar vikten av att tidigt identifiera och 

stödja barn i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2007; Niedersoe & 

Olofsson, 1999; Zakopouloua, 2011) Samtidigt uttrycker informanterna att de inte vill stämpla eller 

se på barnen ur ett bristperspektiv. Detta blir problematiskt eftersom de barn som till exempel kan 

behöva utveckla sin språkliga medvetenhet inte får de utmaningar som de så väl behöver. 

Talspråksutveckling nämns som ett tecken men enligt forskning krävs en mer aktiv uppmärksamhet 

för att upptäcka vissa specifika delar av talspråket som går att koppla till senare läs- och 

skrivsvårigheter. Även om dessa uppfattningar är relevanta och går i linje med hur förskolan ska 

arbeta så är det ändå något som är intressant att diskutera. Vad kan detta få för konsekvenser för 

de barn som befinner sig i riskzonen? Finns det möjlighet att i förskolan arbeta mer aktivt för att 

stödja dessa barn. Särskilt då det visat sig att medvetna insatser i tidig ålder ger möjlighet för ett 

barn i riskzonen att uppnå en normal läs- och skrivutveckling (Lundberg, 1994). 

 

Flera informanter uttrycker sig om att de tar avstånd från att sätta diagnoser eller fokusera på 

barnens brister medan forskning betonar vikten av att identifiera och stödja barn redan i tidig ålder 

(Myrberg, 2007, s.97; Niedersoe & Olofsson, 1999, s.464). Förskolan är, enligt vad informanterna 

uttrycker, av ett synsätt att de inte vill fokusera på barnens svaga sidor. Detta blir problematiskt 

eftersom de barn som till exempel kan behöva utveckla sin språkliga medvetenhet inte får de 

utmaningar som de så väl behöver. Studier (Miniscalco, 2009; Zakopouloua, 2011) visar hur viktig 

tidig identifikation är för att kunna motverka läs- och skrivsvårigheter och att förskolebarns 

språkliga utveckling bör följas upp noggrannt för att ha möjlighet att sätta in adekvata åtgärder. 

Ifall förskolan inte vill bedöma ett barn, kan vi då lita på att de barn som är i behov av stöd får 

möjligheter för att lyckas i skolan? 

 

Ett annat intressant resultat som denna studie bringade ljus över var hur informanterna uppfattade 

att samarbetet mellan förskolan och förskoleklassen inte alltid fungerade önskvärt och att detta 

kunde innebära en begränsning för barns läs- och skrivutveckling. I bakgrundsavsnittet i denna 

studie beskrivs hur läs- och skrivinlärningen varit en känslig fråga för förskolan och skolan 

(Söderberg, 1990, s.33). Enligt tradition har det varit skolan som tagit detta ansvar. Det har funnits 

anvisningar från läsforskare att inte börja med läs- och skrivundervisning för tidigt eftersom det då 

skulle kunna leda till läs- och skrivsvårigheter (Dahlgren, 2002, s.48). Det har även funnits en 

uppfattning inom förskolan att inte vilja inkränkta på skolans område genom att arbeta för mycket 

med barns läs- och skrivutveckling (Holmlund, 1996, s.222). Utifrån resultatet av denna studie 

anser vi att denna uppfattning inte lever kvar bland informanterna. De vill inte begränsa barnen 

utan följa deras intresse för skriftspråket och erbjuda möjligheter för barnen att fortsätta utveckla 
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sin läs- och skrivförmåga. Det framkommer istället en uppfattning om att skolan fortfarande är av 

synen att barnens läs- och skrivutveckling startar i skolan. Detta skulle i så fall kunna ge 

konsekvensen att det barnen fått chans att bygga upp under förskoletiden inte blir uppmärksammat 

och att barnen i värsta fall får börja om från ruta ett.  

 

Utifrån vad informanterna uttrycker tycker vi oss även kunna urskilja en uppfattning om att 

förskolan och skolan är av två olika synsätt vad gäller läs- och skrivutveckling. Utifrån det som 

framkommer under intervjuerna uppfattas förskolan präglas mer av det socialinteraktionistiska 

perspektivet där skriftspråket ses som ett kommunikationsmedel och fokus är att få barnen att 

förstå meningen och funktionen medan skolan präglas av det individualpsykologiska perspektivet 

där fokus är att hantera de tekniska aspekterna av skriftspråket. Enligt tidigare forskning är det 

perspektivet det som varit dominerande i skolan (Fast, 2007, s.31). Skulle detta stämma skulle det 

kunna innebära konsekvenser för barnens lärande och påverka kontinuiteten mellan de två 

utbildningsväsendena? En pedagogisk utvecklare uttrycker det som att ett förbättrande av 

samarbetet mellan förskola och skola kan vara en del i att förbättra skolresultaten. Skulle de två 

olika skolformerna skapa sig en större förståelse för varandras verksamheter och uppdrag skulle 

detta kunna leda till att möjligheterna blir större för förskolan att förbereda barnen inför 

övergången till förskoleklassen samtidigt som lärarna i förskoleklassen bättre kan tillvarata och utgå 

från barnens tidigare skriftspråkliga erfarenheter. 

7.3 Reflektion kring studiens resultat 

Syftet med denna studie var att genom kvalitativa samtalsintervjuer undersöka uppfattningar om 

tidig läs- och skrivutveckling hos förskollärare och pedagogiska utvecklare samt möjligheten att 

förebygga läs- och skrivsvårigheter redan under förskoletiden. Resultatet utifrån intervjuerna har 

belyst en viss problematik kring möjligheten till tidiga medvetna insatser i förskolan för de barn 

som uppvisar tecken på att hamna i läs- och skrivsvårigheter. Detta eftersom förskolan, utifrån vad 

de intervjuade uttryckt, är av en syn att de inte vill bedöma eller se ett barn ur ett bristperspektiv. 

Studiens resultat har även belyst att informanterna främst uppfattar att de arbetar med barns läs- 

och skrivutveckling genom att utveckla språket samt att få barnen att inse meningen och funktionen 

med skriftspråket. Språklekar som tränar den fonologiska medvetenheten uppfattas inte ges lika 

stort utrymme.  

Att använda intervju som metod har möjliggjort att uppfattningar har blivit synliggjorda men 

kan inte fånga hur läs- och skrivutveckling faktiskt får en plats i verksamheten. Även om 

informanterna i denna studie uttrycker att de vill lägga fokus på meningsfullheten och stärka 

barnens utveckling genom att inte fokusera på deras brister så kanske deras faktiska arbete i 

verksamheten ändå ger barn i riskzonen mycket av det stöd de behöver. Till exempel så kan den 

fonologiska aspekten ges större utrymme än vad som framgår eftersom informanterna uttalar sig 
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om vad det vill lägga fokus på och kanske inte uppfattar att de arbetar med många fler aspekter av 

läs- och skrivutveckling. Detta är något som skulle kunna studeras närmare genom observationer. 

7.2 Förslag på fortsatt forskning 

Ett intressant forskningsområde som framkommit i denna studie är övergången från förskolan till 

förskoleklassen och vad den har för betydelse för barns läs- och skrivutveckling. Det skulle vara 

intressant att intervjua lärare i förskoleklassen för att undersöka deras uppfattningar om hur 

samarbetet mellan förskola och förskoleklass fungerar och vad de tror att det beror på att förskolan 

har en uppfattning om att förskoleklassen inte tar tillvara på den kunskap barnen har med sig från 

förskolan.    

Det skulle även vara intressant att vidare undersöka hur förskolan och skolan bättre skulle kunna 

komplettera varandra och hur ett sådant eventuellt samarbete skulle se ut. 
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8. Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka uppfattningar om arbetet med barns tidiga läs- och 

skrivutveckling hos förskollärare och pedagogiska utvecklare i förskolan samt uppfattningar om 

möjligheten att arbeta förebyggande med barn i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 

Med bakgrund i den omfattande forskning som finns om olika aspekter av tidig läs- och 

skrivutveckling samt om möjligheten att tidigt upptäcka och förebygga läs- och skrivsvårigheter har 

det varit intressant att undersöka hur yrkesgrupper som arbetar inom förskolan uppfattar detta 

område. 

Vi upplevde en tydlig koppling till det sociointeraktionistiska perspektivet utifrån det som 

informanterna uttryckte. Läs- och skrivutvecklingen placeras i ett bredare sammanhang, som en 

del av människans möjliga kommunikationsmedel. De intervjuade kopplade tidig läs- och 

skrivutveckling till språket och de ansåg sig arbeta aktivt för att stödja denna utveckling. 

Informanterna strävade även efter att introducera barnen till läsning och skrivning genom 

meningsfulla sammanhang. Fokus uppfattades vara på att skapa lust och intresse för skriftspråket 

och att få barnen att inse meningen med att läsa och skriva. Utifrån det som informanterna uttryckte 

lades inte lika stor vikt vid att utveckla en språklig medvetenhet hos barnen.  

Att upptäcka tidiga tecken på om något barn skulle vara i riskzonen för att utveckla svårigheter 

och att då arbeta förebyggande med dessa barn visade sig vara problematiskt. Informanterna ansåg 

att det då skulle behöva göras en bedömning av barnen vilket stred mot förskolans synsätt.  

Vi upptäckte även att informanterna ansåg att samarbetet mellan förskolan och förskoleklass 

inte fungerade som de önskade. Informanterna uppfattade att även om barnen fått med sig många 

värdefulla kunskaper om läsning och skrivning från förskolan och i vissa fall till och med knäckt 

läs- och skrivkoden verkade detta inte vara något som tillvaratogs av förskoleklassen. Istället 

uppfattade informanterna att lärarna såg barnen som blanka blad. Förskolan har möjlighet att lägga 

grunden till barns läs- och skrivutveckling. Om förskoleklassen inte tar tillvara på de erfarenheter 

barnen har med sig från förskolan skulle det kunna innebära negativa konsekvenser för barnens 

lärande. 

Läsning och skrivning är så grundläggande färdigheter i dagens samhälle att det är viktigt att vi gör 

allt vi kan för att hjälpa varje barn och elev att kunna läsa och skriva bra. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Vårt examensarbete handlar om läs- och skrivutveckling i förskolan. Vårt syfte är att fånga synsätt 

och erfarenheter kring barns tidiga läs- och skrivutveckling i förskolan. Vi vill också ta reda på ifall 

det finns erfarenheter av att arbeta förebyggande för att stödja barn som uppvisar svårigheter i sin 

läs- och skrivutveckling. 

Vi är intresserade av att få möjlighet att intervjua förskollärare och pedagogiska utvecklare kring 

detta ämne. 

Intervjuerna kommer ta ca 45 min. Vi har en önskan om att kunna spela in intervjun för att vid 

senare bearbetning av svaren kunna behandla insamlad data korrekt. Respondenten har när som 

helst rätten att avbryta deltagandet i intervjun om så önskas, medgivandet till deltagande är alltså 

aldrig bindande. Om respondenten önskar dra tillbaka sin medverkan även efter den genomförda 

intervjun är även det något de får göra. 

Medverkan kommer vara anonym, på så vis att det inte går att härleda svaren tillbaka till 

respondenten. Namn på pedagoger, förskola och avdelning kommer att ges oidentifierbara namn. 

Insamlad data kommer endast använda av oss i vårt examensarbete. Vi har en handledare under 

arbetet som hjälper oss, som eventuellt kommer ta del av intervjusvaren, men i så fall i avidentifierat 

skick. 

När arbetet är färdigt och godkänt kommer det att bli en offentlig handling och finnas tillgängligt 

i DIVA, Uppsala universitets databas, att ta del av vid behov. 

 

Vi hör av oss till dig igen i slutet på veckan för att höra om ni är intresserade av att delta! 

Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta oss: 

My Daniels 073-8436490, my.d.l@hotmail.com 

Sara Hjärner 073-6678167, sara.hjarner@gmail.com 

 

Ha en bra dag! 

Med vänliga hälsningar, 

My och Sara 

 

mailto:sara.hjarner@gmail.com
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

 

Tema 1: Bakgrund 

- Utbildning, hur många år i yrket, på arbetsplatsen, tidigare arbetsplatser. 

Tema 2: Läs- och skrivutveckling i förskolan 
- Hur tänker du kring barns läs- och skrivutveckling i förskolan? 

- Vilka anser du är de viktigaste faktorerna för att stödja barns läs- och skrivutveckling?  

- Har ni arbetat med barns läs- och skrivutveckling den senaste terminen och i så fall hur? 

Tema 3: Synen på förebyggande arbete i förskolan vad gäller läs- och skrivutveckling. Att 

hjälpa de barn som kan befinna sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter 

- Tror du att det finns tidiga tecken på att barn skulle kunna vara i riskzonen för att utveckla 

läs- och skrivsvårigheter? 

- Har du erfarenhet av att man kan fånga upp barn som man misstänker kan utveckla läs- och 

skrivsvårigheter längre fram och sätta in några särskilda insatser för dessa barn? Eller 

använder man sig av en s.k. allmänpedagogik för att stödja alla? 

- Material, specialpedagog, logoped? 

Tema 4: Förändring, förbättringar? 
- Finns det några begränsningar/utvecklingsmöjligheter i arbetet med barns läs- och 

skrivutveckling i förskolan? Handledning, fortbildning? 

 


