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Abstrakt 

 

Att kunna läsa och skriva är betydelsefullt ur både ett samhälls- och individperspektiv där 

individens läs- och skrivförmåga kan möjliggöra en förändring av individens livsvillkor i 

samhället. Eftersom läsning och skrivning är viktigt att möta redan i tidig ålder har förskolan 

en viktig roll och har betydelse för barns lärande och utveckling inom detta. Syftet med denna 

studie är att undersöka och beskriva kvalitativa skillnader och likheter i variationer av 

pedagogers uppfattningar av vilka faktorer som skapar förutsättningar för barns läs- och 

skrivlärande. Utifrån detta är vår forskningsfråga, vilka faktorer uppfattar pedagogerna skapar 

förutsättningar för barns läs- och skrivlärande i förskolan? För att få svar på vilka dessa 

uppfattningar är har vi inspirerats av en fenomenografisk ansats, där vi genomfört kvalitativa 

intervjuer med fyra olika pedagoger som arbetar inom förskolans verksamhet. 

Resultatet i studien visar att pedagogerna har varierande uppfattningar av vilka faktorer som 

skapar förutsättningar för barns läs- och skrivlärande i förskolan. Betydelsen av material, 

betydelsen av pedagogens roll och betydelsen av förskolans struktur är de faktorer som 

pedagogerna uppfattar skapar förutsättningar för barns läs- och skrivlärande. Resultatet visar 

samtidigt att pedagogerna belyser olika aspekter inom dessa faktorer. Pedagogerna uppfattar 

förskolans material som betydelsefullt och menar att materialet ska finnas framme och 

tillgängligt för barnen. En uppfattning är att mängden material som finns tillgängligt på 

förskolan inte är så betydelsefullt och framhäver istället pedagogens roll som det som har 

mest betydelse. Resultatet visar vidare att pedagoger ska ta vara på barns spontana initiativ, 

intressen och erfarenheter och även att pedagoger ska erbjuda andra möjligheter för barnen än 

vad hemmiljön kan erbjuda. Rummens utformning och barngruppens storlek har betydelse, då 

detta försvårar möjligheten till ostörda lästillfällen där pedagogerna kan tillgodose varje barns 

möjlighet till läs- och skrivlärande och utveckling.   

 

Nyckelord: pedagoger, uppfattningar, barn, läs- och skrivlärande, förskola 
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Förord 

Vi valde att skriva examensarbetet gemensamt och vi har därför inte några specifika delar 

som skrivits av var och en av oss. Vi har tillsammans skrivit samtliga delar i studien, för att vi 

skulle kunna vara delaktiga i alla delar av processen. Under hela arbetet har vi gemensamt 

diskuterat oss fram till utformandet av alla studiens delar.  

 

Först vill vi tacka de pedagoger som medverkat i studien för att de tog sig tid att delta, utan 

dem hade studien inte gått att genomföra. Vi vill vidare rikta ett varmt tack till våra familjer 

som varit ett stort stöd under processen och gjort det möjligt för oss att slutföra detta 

examensarbete. Vi vill även tacka våra medstudenter, med ett speciellt tack till Frida och 

Marie, för goda råd och skratt, under processens gång.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 

Caroline och Petra 
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1. Inledning 
Enligt Statens offentliga utredningar (SOU, 2012:65) är barn och ungas läsfärdighet 

oroväckande låg och har försämrats under de senaste åren. Fridolfsson (2008) belyser barns 

försämrade läs- och skrivförmåga och betonar även att antalet barn med läs- och 

skrivsvårigheter under senare år har stigit. Att kunna läsa och skriva är betydelsefullt ur både 

ett samhälls- och individperspektiv där individens läs- och skrivförmåga kan möjliggöra en 

förändring av individens livsvillkor i samhället (ibid.). Vidare menar författaren, att läsa och 

skriva är viktiga förmågor att utveckla i tidig ålder samt framhäver även vikten av att barnen 

redan från början får en positiv inställning till läsning och skrivning. Eftersom läsning och 

skrivning är viktigt att möta redan i tidig ålder har förskolan en viktig roll och betydelse för 

barns lärande och utveckling inom detta. Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) skriver att 

förskolan ska lägga stor vikt vid att uppmuntra och ta till vara på barns nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen. Utifrån våra erfarenheter från förskolans verksamhet 

har vissa pedagoger uttryckt att läsning och skrivning är skolans ansvar och därmed inget 

förskolan bör fokusera på. Andra pedagogers diskussioner kring barns läs- och skrivlärande 

har handlat om vilket material som finns och vilket material som bör tillföras på förskolan för 

att gynna barnen i deras utveckling i läsning och skrivning. Däremot belyser forskning 

pedagogers roll som den faktor som är mest betydelsefull för barns läs- och skrivlärande i 

förskolan (Guo, Justice, Kaderavek och McGinty, 2012; Mashburn, 2008; Norling, 2014; 

Rosenquest, 2002; Wayne, 2006). Här menar vi att det finns en problematik och utifrån detta 

vill vi undersöka vilka faktorer pedagogerna själva uppfattar skapar förutsättningar för barns 

läs- och skrivlärande. Vi menar att pedagogers uppfattningar är betydelsefulla att synliggöra 

eftersom dessa påverkar hur pedagoger förhåller sig till och hur de arbetar med barns läs- och 

skrivlärande i förskolan. Vi vill med denna studie synliggöra pedagogers egna perspektiv och 

uppfattningar kring förutsättningar för barns läs- och skrivlärande och för att kunna undersöka 

och beskriva variationer av dessa uppfattningar används kvalitativa intervjuer. Studien vänder 

sig till verksamma pedagoger, blivande pedagoger och andra som arbetar inom förskolan, då 

vår förhoppning är att denna studie ska bidra med kunskap och inspirera till diskussioner 

kring variationer av uppfattningar i arbetet med barns läs- och skrivlärande i förskolan. När 

begreppet ”pedagog” används i studien innefattar det all den personal som arbetar inom 

förskolans verksamhet. 
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1.1 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva kvalitativa skillnader och likheter i 

variationer av pedagogers uppfattningar av vilka faktorer som skapar förutsättningar för barns 

läs- och skrivlärande.  

 

Forskningsfråga: 

 Vilka faktorer uppfattar pedagogerna skapar förutsättningar för barns läs- och skrivlärande 

i förskolan? 

2. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt följer en redogörelse för hur barns läs- och skrivlärande beskrivs i litteraturen.  

2.1 Barns läs- och skrivlärande 
Björklund (2008) påpekar att den gamla traditionen av att barn inte ska lära sig läsa och skriva 

innan skolstarten ännu finns kvar. En förklaring till detta, enligt Gustafsson och Mellgren 

(2005), kan vara att omsorg och utveckling av tradition har varit i fokus i förskolan. Därmed 

menar författarna vidare att barns läs- och skrivlärande och utveckling har ansetts ske i 

skolans verksamhet. I dagens förskola ska pedagoger arbeta med barns läs- och skrivlärande 

på ett helt annat sätt än vad många pedagoger själva har erfarenhet av från sin egen skolgång 

(ibid.). Författarna påpekar således vikten av att pedagoger ser bortom sina egna erfarenheter 

och istället utgår ifrån barnen i verksamheten. 

Barns läs- och skrivutveckling börjar tidigt med att barnen imiterar de beteenden som de ser 

att läs- och skrivkunniga uttrycker (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson, 2006). 

Vidare menar författarna att barnen intresserar sig för bilderna i böckerna, därefter texten, för 

att sedan härmläsa och härmskriva (ibid. s.57). Genom detta får barnen en ökad förståelse för 

texterna och bildernas funktion och uppbyggnad.  Även Liberg (2006, s.43) belyser barns 

imiterande beteenden som ett sätt att påbörja sin läs- och skrivutveckling och benämner detta 

som preläsande och preskrivande. Vidare tar författaren upp att med preläsande och 

preskrivande menas exempelvis då barnen bläddrar och låtsasläser i böcker samt då de 

låtsasskriver olika symboler som efterliknar bokstäver. 

Möjligheten till barns läs- och skrivlärande menar Gustafsson och Mellgren (2005) påverkas 

av den kulturella omgivningen som barnen befinner sig i och eftersom de flesta barn idag 

vistas i förskoleverksamheter bör barnen inom dessa verksamheter erbjudas varierande läs- 
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och skrivmöjligheter, då det inte kan förutsättas att barnen erbjuds dessa möjligheter i andra 

miljöer. Dahlgren et al. (2006) belyser att pedagoger bör se till det enskilda barnets behov och 

utveckling och utforma verksamheten utifrån detta, då det inte förekommer en specifik metod 

för läs- och skrivinlärning. Vidare menar författarna att pedagoger bör ha olika 

tillvägagångssätt för att stötta barnen utifrån var de befinner sig, då alla barn kan behöva olika 

stöd vid olika tillfällen. En viktig förutsättning för barns läs- och skrivlärande är att vuxna 

som finns i barnens omgivning stöttar och har kunskaper i utvecklingsprocessen (ibid). 

Författarna menar även att arbetet med barns läs- och skrivlärande bör ske på ett, för barnen, 

naturligt, lekfullt och meningsfullt vis. 

3. Tidigare forskning 
I följande avsnitt redogörs för tidigare forskning om barns läs- och skrivlärande och 

utveckling, under tre olika rubriker som är: Förskolans lärmiljö, Förskolans material och 

Pedagogers förhållningssätt.  

3.1 Förskolans lärmiljö 
Guo et al. (2012) belyser i sin studie att det är viktigt att det finns ett rikt och välorganiserat 

läs- och skrivmaterial i förskolan men framhåller även att enbart ha detta inte är tillräckligt, 

utan det väsentligaste för barns läs- och skrivlärande och utveckling är både en stark fysisk 

och social lärmiljö. Cunninghams (2010) forskningsresultat, där 428 förskolebarn har 

observerats, visar att kvaliteten i barns läs- och skrivmiljö har ett samband med deras läs- och 

skrivkunskaper och författaren drar slutsatsen att pedagogers kompetens och förmåga att 

stötta är centralt för barnen i deras läsande och skrivande. Ett liknande resonemang för Guo et 

al. (2012), vilka har observerat hur barns läs- och skrivutveckling sker i miljöer där barn 

interagerar utan pedagoger samt i miljöer där det sker en interaktion mellan barn och 

pedagoger. Flera forskningsresultat visar att det finns ett starkt samband mellan barns läs- och 

skrivlärande och förskolans sociala miljö (Guo et al. 2012; Havu-Nuutinen & Niikko, 2014; 

Mashburn, 2008). Guo et al. (2012) och Mashburn (2008) belyser att pedagogers kunskaper 

om barns läs- och skrivutveckling och deras roll som stöttande och mer kunniga är det som är 

mest betydelsefullt för barnen i deras läs- och skrivlärande. Guo et al. (2012) skriver även 

fram att en rik fysisk miljö utan stöttning från en mer kunnig pedagog, innebär att barns läs- 

och skrivlärande och utveckling inte ökar lika gynnsamt. Wayne (2006), för ett liknande 

resonemang och belyser i sin studie att om läs- och skrivmaterial tillförs i verksamheten 
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tillsammans med stöttning av pedagogerna, så leder detta till en ökning av läs- och 

skrivbeteenden hos förskolebarnen (ibid).  

Gustafsson och Mellgren (2002) belyser i sin studie förskolors förmåga till att skapa mer eller 

mindre berättande textmiljöer i verksamheten och beskriver att texter används i samspel 

mellan pedagoger och barn i två olika kategorier, en berättande textmiljö eller en passiv 

textmiljö. Författarna tar upp att då skriftspråket används, exempelvis med hjälp av skyltar, 

för att kommunicera och ge ett budskap, är det en berättande textmiljö. På så vis får barnen 

genom en berättande textmiljö möjlighet att kommunicera med hjälp av skriftspråket (ibid.). 

För att det ska vara en berättande textmiljö, menar författarna, att det finns tre kännetecken för 

texterna, de ska kommunicera ett meddelande, de ska relatera till barnens erfarenheter och de 

ska användas på ett konstruktivt sätt i det vardagliga samspelet. Om något av dessa 

kännetecken saknas är det således en passiv textmiljö (ibid.). Studien visar även att den roll 

som pedagoger har är att skapa sammanhang, för att möjliggöra så varje barns läs- och 

skrivinlärningsprocess kan inledas. Vilka kunskaper eller kognitiva utvecklingsområden ett 

specifikt barn behöver är underordnat om pedagogen inte har en god kvalitetsinställning och 

inte vet hur en lärandemiljö kan utformas (ibid.).  

Studien som Cline, Edwards, Galardini, Gandini, Giacomelli och Giovannini (2014) 

genomfört visar att pedagoger arbetar utifrån att skapa ett klimat i verksamheten där de får 

barnens förtroende och respekt, vilket skapas genom en vältänkt fysisk miljö, rutiner och lek 

där olika möten sker. Resultatet visar även att verksamhetens utrymme fungerar som lockande 

platser för barnen, där de möts av bland annat dokumentationer som kopplas till böcker och 

berättande som de tidigare mött. Författarna menar att en planerad läs- och skrivmiljö, där det 

finns mycket ord tillsammans med bilder på väggarna och utrymmen, främjar barns läs- och 

skrivkunnighet. Vidare menar författarna att då förskolans miljö erbjuder mycket böcker, 

bilder, texter, skrivmaterial och andra verktyg, som kan användas i kommunikationen, gynnar 

detta barns läsning och skrivning. Detta och att det finns material som barnen kan använda för 

att skapa dramalekar och återskapa berättelser de tidigare hört, skapar tillsammans goda 

förutsättningar för barns läs- och skrivlärande och utveckling (ibid.). Vikten av att pedagoger 

har kunskap om och kan utforma en god lärmiljö för läs- och skrivlärande där meningsfulla 

sammanhang skapas för barnen, belyser även Ellis, Foote och Smith (2004). I studien 

framkommer det även att det är barnen själva som skapar en rik läs- och skrivmiljö, där de 

tillsammans utforskar böcker och skrifter, delar med sig av idéer och använder sig av sin 

populärkultur i leken och på så sätt skapar en kedja av sammankopplade läs- och 
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skrivhändelser. Pedagogerna i studien utformade olika sammanhang för barnen, men det var 

barnen själva som använde dessa sammanhang för att skapa möjligheter för sitt eget läs- och 

skrivlärande (ibid.).  Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) skriver att 

pedagogers kompetens att organisera barnen på sådant sätt att goda förutsättningar för lärande 

skapas beror på pedagogers förhållningssätt. Pedagogers organisatoriska metoder påverkar 

kvaliteten på förskolan och därmed även förutsättningarna för barns lärande på olika sätt och 

således är strukturella aspekter inte en garanti för hög kvalitet (Sheridan, 2001). Författaren 

menar att det behöver ständigt ske en granskning av förskolans lärmiljö för att få den att passa 

med den aktuella barngruppen i verksamheten. Syftet med Sheridans (ibid.) avhandling är att 

definiera och beskriva begreppet kvalitet, att undersöka hur kvaliteten upplevs och värderas ur 

olika perspektiv, att ta reda på vilka faktorer som kännetecknar en pedagogisk miljö med hög 

kvalitet och att diskutera hur dessa egenskaper kan användas för att förbättra kvaliteten på 

förskolan. Således bekräftar resultatet att hög kvalitet i förskolan är relaterad till kompetensen 

hos pedagoger. 

3.2 Förskolans material 
Nordin-Hultman (2004) belyser utifrån sin studie att materialet i svenska förskolor kan delas 

in i två kategorier. Det som är tillgängligt och placerat så att barnen själva kan plocka fram 

det och därför ofta använt och dels det som är otillgängligt, högt placerat och sällan använt. 

Cunninghams (2010) slutsats är att faktorer som bör gynna barns läs- och skrivlärande och 

utveckling är att lärmiljön erbjuder särskilda platser för att interagera med böcker och annat 

läs- och skrivmaterial samt att dessa bör vara åtkomliga och tillgängliga för barnen. I motsats 

till Cunningham som menar att lärmiljön ska erbjuda särskilda platser för läsning, påpekar 

Wayne (2006) att böcker i verksamheten behöver finnas på varierande ställen och inte bara i 

läshörnan och genom detta kan bokanvändandet öka för barnen.  

Betydelsen av att kontinuerligt förändra och uppdatera den fysiska lärandemiljön och dess 

material har Grace, Bordelon, Cooper, Kazelskis, Reeves och Thames (2008) kommit fram 

till i sin undersökning. Denna slutsats bygger på en undersökning som genomförts under tre år 

i 14 amerikanska förskolor, som genomgick ett större utvecklingsarbete kring läs- och 

skrivmiljöer. Författarna skriver även att det kan ta lång tid, krävas mycket stöd, pengar och 

insatser för att förändra förskolans lärandemiljöer till det bättre beroende på utgångsläget 

(ibid). Även utformningen av förskolans fysiska lärmiljö är en viktig faktor och många 

förskolor är ursprungligen byggda för mindre barngrupper än vad som oftast förekommer idag, 

vilket begränsar möjligheterna att arbeta på det sätt pedagoger önskar (Björklid, 2005).  
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Prochner, Cleghorn och Green (2008) resonerar kring materialet i förskolan och dess 

placering och beskriver att materialets mening skapas och utvecklas mellan sociala och 

fysiska makter. Utifrån studiens resultat menar författarna att användandet av objekt och 

meningen och betydelsen av materialets kultur har stor betydelse för barn och deras sociala 

interaktion. Studien som Guo et al. (2012) genomfört visar att enbart den fysiska miljön med 

ett stort utbud av läs- och skrivmaterial, som till exempel böcker, pennor och papper, inte har 

ett samband med en god läs- och skrivutveckling hos barnen. Resultatet från Mashburns 

(2008) studie visar, i likhet med studien som Guo et al. (2012) genomfört, att det generellt inte 

finns ett samband mellan enbart den fysiska miljön och barns läs- och skrivlärande. Däremot 

visar Mashburns (2008) forskningsresultat att den fysiska lärandemiljön har stor betydelse för 

de barn som har sociala och/eller ekonomiska svårigheter. Vidare påpekar författaren att 

förskolans miljö kan kompensera för eventuella brister och begränsat utbud i barnens 

hemmiljö.    

Flewitt, Kucirkova och Messers (2014) studie visar att barns motivation och koncentration 

ökar då verksamheten har välplanerade läs- och skrivaktiviteter med hjälp av en ipad. När 

barnen i studien fick använda ipads skapades tillfällen för kommunikation, samarbete och 

självständigt lärande. I en del fall då barnen fick använda ipads skapades möjlighet för barnen 

att få positiva tankar om sig själv som läs- och skrivkunniga, då pedagogerna med hjälp av 

dessa omvärderade barnens läs- och skrivkompetenser (ibid.). Även Beschorner och 

Hutchisons (2013) resultat visar att ipaden eller andra liknande verktyg, kan användas på flera 

sätt för att stödja barn i deras läs- och skrivlärande och utveckling i förskolan. Vidare visar 

studien att barn kan utveckla framväxande kunskaper i att skriva i digitala sammanhang 

genom att använda en ipad. Barnen använder ipaden för att läsa, skriva och lyssna på och 

genom detta användande skapas sociala och meningsfulla sammanhang där barnen 

tillsammans pratar, samspelar och hjälps åt att navigera på skärmen (ibid.). Således menar 

författarna att ipaden kan vara ett bra verktyg i förskolans verksamhet, för pedagoger att 

använda, i sitt arbete med de yngre barnens läs- och skrivutveckling.  

Genom att ha en välplanerad läs- och skrivmiljö i förskolan, där pedagoger arbetar utifrån en, 

för barnen, välkänd bok och kopplar den till de spontana lekarna, menar Rosenquest (2002), 

att detta utvecklar barns läsning och skrivning. Författaren belyser att om pedagoger har ett 

förhållningssätt där de ger barnen tillfällen till regelbunden bokläsning, ger språkmöjligheter 

genom planerade aktiviteter, ger möjlighet till mycket talat och skrivet språk som kopplas till 

deras lek så får barnen möjlighet till meningsfulla sammanhang som ger kvalitet i deras läs- 
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och skrivlärande. Vidare menar författaren att pedagogens roll är att fånga barnen i deras 

spontana lek och då ha en välkänd bok för barnen i tanken och utifrån detta skapa möjlighet 

till inspirerande lekar och aktiviteter för barnen som kopplas till denna bok. Detta menar 

författaren ger pedagoger möjlighet att ta vara på barnens spontanitet men även att få in 

språket och läs- och skrivutvecklingen i vardagen. (ibid). Även Simonsson (2004) tar i sin 

studie upp boken som ett viktigt redskap för barnen, som de i samspel med andra eller själva 

kan läsa vid ett lästillfälle som de själva skapar. Vidare belyser studien att barn använder 

böcker de tidigare läst för att komma på lekar eller använder böcker till samtal med andra. 

Tillsammans med andra barn och pedagoger använder barnen de böcker de har tillgång till i 

förskolans verksamhet för att hitta nya användningsområden, därmed betonar författaren att 

utbudet av böcker är viktigt. (ibid). 

3.3 Pedagogers förhållningssätt 
Hvit Lindstrands (2015) studie visar att pedagoger i förskolans verksamhet har som 

utgångspunkt, att ta vara på barnens spontana aktiviteter när pedagogerna ska arbeta med 

deras läs- och skrivlärande och utveckling. Pedagogerna i studien menar att de skapar läs- och 

skrivtillfällen utifrån vad de sett och hört barnen göra och säga i förhållande till tecken, text 

och symboler (ibid., s.96) Ett liknande resonemang för Schmidt (2013) som i sin studie 

belyser vikten av att pedagoger inom olika verksamheter bör skapa möjligheter för barn att 

utveckla och bygga vidare på sina tidigare erfarenheter av exempelvis böcker, filmer och 

dataspel. Utifrån detta menar författaren att barnen kan uppfatta sig själva som läsare, som 

kan kritiskt granska, ifrågasätta och bearbeta texter. Resultatet i studien betonar även vikten 

av pedagogers stöttning av varje barn i deras läsning och skrivning, som skapar 

förutsättningar till lärande och utveckling för barnen (ibid). I likhet med föregående studie 

belyser även Fast (2007) vikten av att pedagoger bör tar vara på barns erfarenheter när de 

arbetar med läsning och skrivning tillsammans med barnen i förskolan. Författaren menar att 

barnen i samspel med föräldrar och syskon gör olika textorienterade aktiviteter, redan när de 

är yngre, i deras hemmiljö som är kopplade till familjens kulturella bakgrund. Detta skapar en 

länk in i skriftspråket för barnen och således belyser författaren att det är viktigt att pedagoger 

låter barnen ta med sig sina tidigare erfarenheter in i verksamheten för att främja deras vidare 

läs- och skrivutveckling.    

Både Guo et al. (2012) och Mashburn (2008) framhåller vikten av pedagogers roll som 

stöttande, som den faktor som har störst betydelse för barns läs- och skrivlärande och 

utveckling. Betydelsen av pedagogers stöttning tar även Norling (2014) upp, där pedagoger 
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själva menar att de lyssnar, uppmuntrar till samtal och samspel, är lyhörda, och använder 

olika fysiska verktyg för att stödja kommunikationen med barnen. Vidare tar författaren upp 

att pedagoger även beskriver sig själva som aktiva lyssnare. I likhet med föregående studier 

belyser även Rosenquests (2002) studie vikten av stöttande pedagoger som arbetar utifrån en 

planerad läs- och skrivmiljö. Denna stöttning kan ske genom att pedagogerna planerar 

lässtunder tillsammans med barnen som de sedan kopplar barnens lek till (ibid). Ruteranas 

(2012) studie belyser att om pedagoger visar ett eget intresse för läsning får barnen motivation 

till att själva läsa. Genom att pedagoger stöttar barnen kan de påverka så att barnen får en 

positiv bild till läsning och skrivning, därför bör pedagoger göra läsningen inspirerande och 

intressant där diskussioner, socialt samspel och samarbete med andra barn möjliggörs (ibid.). 

På så vis, menar författaren, får barnen utveckla sin förmåga till att reflektera, ”läsa mellan 

raderna” och utmanas i sina tankar utifrån texterna.   

Girolametto, Greenberg, Milburn och Weitzman (2014) tar i sin studie upp att det 

professionella förhållningssättet hos pedagoger påverkar deras arbete med barns läs- och 

skrivutveckling. När pedagogerna i studien fick undervisning i lässtrategier till bokläsningen 

samt enskild coachning, använde sig pedagogerna av längre bokrelaterade samtal, vilket 

resulterade i en betydande förändring i språkmiljön inom förskoleverksamheten. Efter 

coachningen använde dessa pedagoger ett större antal öppna frågor och fler olika ord jämfört 

med de pedagoger som inte fick denna coachning (ibid).  

3.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen på vikten av att ha både en stark fysisk 

och social lärmiljö, där förskolans material bör vara tillgängligt för barnen och där pedagogen 

har en viktig roll som stöttande där pedagogen skapar meningsfulla sammanhang för barnen 

samt tar vara på barnens tidigare erfarenheter. Vidare belyser forskningen att ipaden kan vara 

ett bra komplement i arbetet med barns läs- och skrivlärande då det skapar tillfällen till 

samarbete och lärtillfällen för barnen där intresset för läsning och skrivning kan öka då det 

sker på ett annat sätt. Forskningen belyser även vikten av att använda boken som ett verktyg i 

barnens läs- och skrivlärande, där pedagogen skapar tillfällen för barnen att diskutera bokens 

händelser och där dessa händelser även kopplas till barnens spontana lekar. Böckernas 

placering på förskolan menar viss forskning bör finnas vid en särskild plats där barnen kan 

sitta och läsa medans annan forskning menar att böckerna ska finnas på olika ställen i 

verksamheten då bokanvändandet på så vis kan öka.  
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4. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt redogörs för hur vi i vårt arbete inspirerats av en fenomenografisk 

forskningsansats. 

4.1 Fenomenografi 
I studien fokuseras det på att beskriva kvalitativa skillnader och likheter i variationer av 

pedagogers uppfattningar av vilka faktorer som skapar förutsättningar för barns läs- och 

skrivlärande i förskolan. För att få svar på vilka dessa uppfattningar är har vi inspirerats av en 

fenomenografisk ansats. I en fenomenografisk ansats antas olika individer ha olika 

uppfattningar av ett fenomen och fokus ligger på att beskriva variationen av dessa olika 

uppfattningar, vilket innebär att målet med en fenomenografisk studie inte är att få syn på en 

specifik essens, utan att finna variationer i resultatet som framkommer (Marton & Booth, 

2000). Inom fenomenografin är forskaren inte intresserad av individers olika uppfattningar om 

ett fenomen, utan individers olika uppfattningar av ett fenomen (Uljens, 1989). Marton och 

Booth (2000) belyser fenomenografins begrepp första och andra ordningens perspektiv. 

Första ordningens perspektiv utgår från fakta av ett fenomen och syftar till att beskriva 

innehållet av detta fenomen, medans andra ordningens perspektiv handlar om den enskilda 

individens egna uppfattningar av ett fenomen, där ingen uppfattning är sann eller falsk (ibid., 

s.229). En kvalitativ studie kan utgå från första eller andra ordningens perspektiv men en 

fenomenografisk studie utgår alltid från andra ordningens perspektiv (Uljens, 1989). 

Föreliggande studie utgår utifrån den andra ordningens perspektiv då den syftar till att 

beskriva kvalitativa skillnader och likheter i variationer av pedagogers uppfattningar av vilka 

faktorer som skapar förutsättningar för barns läs- och skrivlärande i förskolan. 

 

Sammanfattningsvis har vi inspirerats av en fenomenografisk ansats för att få svar på vilka 

uppfattningar pedagoger har av vilka faktorer som skapar förutsättningar för barns läs- och 

skrivlärande i förskolan.  

5. Metod 
I följande avsnitt redogörs för vilka metoder som använts i studien. Därefter beskrivs urval, 

tillvägagångssätt, vilka etiska ställningstaganden som studien utgått ifrån samt 

databearbetning och analysmetod. Avsnittet avslutas med en redogörelse kring studiens 

tillförlitlighet. 
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5.1 Metodval 
Då studien syftar till att beskriva kvalitativa skillnader och likheter i variationer av 

pedagogers uppfattningar av vilka faktorer som skapar förutsättningar för barns läs- och 

skrivlärande i förskolan, genomfördes enskilda kvalitativa intervjuer. Istället för gruppintervju 

genomfördes enskilda intervjuer, då studien syftar till att beskriva pedagogers enskilda 

uppfattningar. Alexandersson (1994) och Kroksmark (2007) belyser att kvalitativa intervjuer 

är den metod som används för att få syn på individers uppfattningar av ett fenomen. Intervjuer 

som genomförs med en fenomenografisk ansats menar Dahlgren och Johansson (2009), är 

halvstrukturerade och utgår från en intervjuguide. Vidare tar författarna upp att denna 

intervjuguide bör ha ett fåtal intervjufrågor som forskaren har som hjälp och utgår ifrån under 

intervjutillfället. Då föreliggande studie inspirerades av en fenomenografisk ansats användes 

en intervjuguide där frågor som kunde ge svar på forskningsfrågan var framskrivna. 

Intervjuerna var halvstrukturerade, då undersökningsfrågorna ställdes i en ostrukturerad 

ordning och kunde även följas upp med följdfrågor för att få ett mer uttömmande svar.  

Genom att forskaren ställer följdfrågor bidrar detta till att forskaren får ett mer omfattande 

och djupare svar, detta tillvägagångssätt benämner Dahlgren och Johansson (ibid.) som 

probing. I en kvalitativ intervju utgår forskaren ifrån att intervjudeltagaren svarar utifrån sin 

bästa förmåga (Kroksmark, 1987). Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Att 

spela in intervjuer påpekar Bryman (2011) ger möjlighet till att lyssna igenom materialet ett 

flertal gånger så att viktiga detaljer inte förbises och det inspelade materialet underlättar även 

analysarbetet. Enligt Kroksmark (2007) beskrivs fenomenografin som induktiv där olika 

individers uppfattningar skapar generella slutsatser av ett specifikt fenomen och då vi 

inspirerades av en fenomenografisk ansats är föreliggande studie således induktiv.  

Studiens process inspirerades av Arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen, 

som Alexandersson (1994, s.122) beskriver. Först valdes ett avgränsat fenomen ut, som var av 

intresse, för att undersökas vidare. Därefter genomfördes intervjuer som sedan 

transkriberades. I det transkriberade materialet framkom, genom analys av utsagor från 

intervjuerna, olika uppfattningar som skapade beskrivningskategorier. Dessa kategorier 

skapade således studiens resultat, det vill säga studiens utfallsrum.  

5.2 Urval 

I en studie där syftet är att få syn på och beskriva variationer av olika individers uppfattningar 

av ett specifikt fenomen, bör även urvalet syfta till att spegla denna variation (Alexandersson, 

1994). För att få en större variationsbredd på uppfattningarna menar författaren att 
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intervjudeltagarna metodiskt bör väljas utifrån olika aspekter som exempelvis kön, arbetsplats 

och utbildningsbakgrund (ibid., s.122-123). Utifrån de aspekter Alexandersson (ibid.) tar upp, 

valdes fyra pedagoger ut att delta i föreliggande studie då de har olika kön, varierande 

utbildningar, arbetar på olika förskolor och har arbetat inom förskolans verksamhet olika 

länge. Fyra pedagoger valdes ut för intervju, då detta antal blir hanterligt för studien, vilket är 

i likhet med Trost (1997) som menar att många intervjuer ger ett mer omfattande material, 

vilket kan bli svårhanterligt och viktiga aspekter i materialet kan förbises. Vidare belyser 

författaren även att färre väl genomförda intervjuer kan ge mer kvalité i materialet och att ett 

mindre antal intervjuer, fyra eller fem, är att föredra. 

 

I en studie som eftersträvar synliggörandet av olika individers uppfattningar gällande ett 

specifikt fenomen läggs ingen vikt vid vem som säger vad (Alexandersson, 1994; Kroksmark, 

1987). I denna studie var det således inte relevant vilken av pedagogerna som sagt vad och 

urvalsaspekterna togs följaktligen ingen hänsyn till vidare i studien då dessa inte var relevanta 

utifrån studiens syfte och vetenskapsteoretiska utgångspunkt. För att visa variationsbredden 

på urvalet av studiens deltagande pedagoger följer nedan en kort beskrivning av dessa. 

Namnen på förskolorna är fingerade. 

 

Kvinna, barnskötare, Talgoxens förskola, har arbetat 7 år inom förskoleverksamhet. 

Kvinna, barnskötare, Kottens förskola, har arbetat 28 år inom förskoleverksamhet. 

Man, förskollärare, Loppans förskola, har arbetat 3 år inom förskoleverksamhet. 

Kvinna, förskollärare, Bärets förskola, har arbetat 21 år inom förskoleverksamhet. 

 

Då någon utvald deltagare i en studie inte vill eller av något annat skäl inte har möjlighet att 

medverka, beskriver Bryman (2011) detta som bortfall. I föreliggande studie valde samtliga 

utvalda pedagoger att medverka och således förekom inget bortfall i studien. 

5.3 Tillvägagångssätt 
Bryman (2011) påpekar att en pilotstudie kan synliggöra frågornas relevans och innehåll för 

den tilltänka studien och ger därmed forskaren en möjlighet att justera dessa inför 

huvudstudien. Innan studiens genomförande, gjordes följaktligen en pilotstudie, för att se om 

intervjufrågorna var tydliga och välformulerade samt gav svar på studiens syfte och 

forskningsfråga. Genom att denna pilotstudie genomfördes framkom det att intervjufrågorna 

gjorde att studiens syfte och forskningsfråga kunde besvaras, men intervjufrågorna 
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kompletterades ändå med en extra följdfråga för att möjliggöra för mer variation i resultatet. 

Materialet från pilotstudien användes inte då en överenskommelse hade skett mellan 

intervjupersonen och deltagaren, att materialet inte skulle användas i huvudstudien. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) skriver att det är vanligt att intervjudeltagare har svårt 

att avsätta tillräckligt med tid för ett intervjutillfälle. För att underlätta för de deltagande 

pedagogernas medverkan i studien genomfördes således intervjuerna på förskolan där de 

arbetar. Samtliga intervjutillfällen spelades in med hjälp av mobiltelefoner. Intervjuerna 

genomfördes i ett avskilt rum, för att undvika störningsmoment och vid varje intervjutillfälle 

medverkade en deltagande pedagog och en intervjuperson. Vi ville inte vara två 

intervjupersoner som intervjuade en deltagande pedagog, då pedagogen kan känna sig 

underlägsen under intervjun, vilket även Trost (1997) menar och författaren poängterar 

samtidigt att detta bör undvikas. Att vi inte genomförde intervjuerna tillsammans kan dock ha 

påverkat intervjuernas resultat då intervjupersonerna är olika och följdfrågorna användes på 

olika sätt. Därmed genomförde vi två intervjuer var med två olika pedagoger, alltså fyra 

intervjuer totalt, en pedagog intervjuades på förmiddagen och en på eftermiddagen. 

Intervjuerna tog mellan 20 och 35 minuter. Under intervjuerna användes en intervjuguide 

(Bilaga 1) där nio frågor var framskrivna, som inleddes med två allmänna frågor om 

deltagarnas utbildning och deras yrkeserfarenhet inom förskolan. Därefter följde sex frågor 

som syftade till att svara på studiens forskningsfråga, vilka faktorer uppfattar pedagogerna 

skapar förutsättningar för barns läs- och skrivlärande i förskolan. Genom att vi frågade 

pedagogerna om hur de arbetar med och vilka tankar de har om barns läs- och skrivutveckling, 

menar vi möjliggjorde för oss att få svar på deras uppfattningar av vilka faktorer som skapar 

förutsättningar för barns läs- och skrivlärande. Intervjuerna avslutades med att fråga de 

deltagande pedagogerna om de ville tillägga något väsentligt vad gäller barns läs- och 

skrivutveckling i förskolan. I intervjuerna användes följdfrågor då intervjuaren ansåg att det 

behövdes för att få ett mer uttömmande svar.  

5.4 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet skriver fram fyra etiska riktlinjer då forskning genomförs, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, för att 

skydda individer och grupper (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att 

deltagare i en studie ska bli informerade om studiens syfte, att de har rätt att avbryta sitt 

deltagande när de vill och att det är frivilligt att medverka. Enligt samtyckeskravet ska 

deltagarna ge sitt godkännande till sitt medverkande i studien. Med konfidentialitetskravet 
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menas att inga personuppgifter som kan identifiera medverkande deltagare får skrivas. 

Nyttjandekravet innebär att information om enskilda deltagare endast får användas i det 

berörda forskningsområdet (ibid.).  

 

Innan studien genomfördes fick deltagande pedagoger skriftlig information kring studien och 

intervjuernas upplägg samt en samtyckesblankett (Bilaga 2) där de fick ta ställning till sitt 

deltagande eller icke deltagande i studien. Namnen på förskolorna i studien är fiktiva för att 

skydda deltagarnas identiteter. Det insamlade materialet kommer endast att användas i studien 

och kommer därefter att raderas. 

5.5 Databearbetning och analysmetod 
I en kvalitativ studie ska intervjuer spelas in och sedan transkriberas genom att all dialog, 

inklusive mummel och pauser, skrivs ner ord för ord (Alexandersson, 1994; Kroksmark, 

1987). I transkriptionerna och utdragen markerades pedagogernas pauser i intervjuerna med 

tre punkter (…) och kortare stakningsord som exempelvis ”eh” skrevs ut. I föreliggande 

studie användes Alexanderssons (1994) analys- och tolkningsmetod, som sker utifrån fyra 

faser, vilka är bekanta sig med data och skapa ett helhetsintryck, uppmärksamma likheter och 

skillnader i utsagorna, kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier och studera den 

underliggande strukturen i kategorisystemet. 

Efter genomförda intervjuer fördes det inspelade materialet över till datorn, därefter lyssnades 

materialet igenom och skrevs ner ordagrant. Det transkriberade materialet lästes igenom ett 

flertal gånger där likheter och skillnader i utsagorna framträdde och färgmarkerades. Dessa 

markeringar klipptes sedan ut och sattes ihop i ett nytt dokument där de sorterades utifrån 

innehållet och sammanställdes i beskrivningskategorier. I beskrivningskategorierna framkom 

det olika aspekter som skapade underrubriker. För att innehållet i dessa 

beskrivningskategorier och underrubriker skulle stämma överrens och ha relevans, 

diskuterades dessa fram och tillbaka innan de tillslut fastställdes i tre olika 

beskrivningskategorier och tio underrubriker. Dessa beskrivningskategorier och underrubriker 

skapade sedan utfallsrummet. Kroksmark (1987) belyser att under transkriberingen 

uppkommer direkt kateorier ur materialets innehåll som benämns beskrivningskategorier och 

att dessa kategorier skapar ett så kallat utfallsrum, vilket utgör studiens resultat.  

5.6 Studiens tillförlitlighet 
Alexandersson (1994) belyser att validitet och reliabilitet i studier med fenomenografisk 

ansats handlar om hur väl de framskrivna beskrivningskategorierna representerar de 
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deltagande individernas uppfattningar och om en korrekt tolkning av materialet har gjorts. Att 

skriva fram citat från det insamlade materialet ger författaren stöd och belägg för sitt val av 

beskrivningskategorier och innehållet i dessa, vilket även möjliggör för läsaren att följa 

författarens val och bedöma relevansen på dessa (ibid.). Utifrån detta valde vi att i 

föreliggande studie skriva fram resultatet med text som beskriver vad de deltagande 

pedagogerna uttryckt samt citat som visar exempel på detta. Detta gör det enklare för läsaren 

att följa med och på så vis menar vi att studiens tillförlitlighet ökar. 

En studie med fenomenografisk ansats syftar inte till ”att skatta hur stor andel av 

populationen som har en viss uppfattning av en företeelse eller av ett objekt” (Alexandersson, 

1994, s.122). Således kan ingen generalisering av resultatet i föreliggande studie göras då 

synliggörandet av de enskilda pedagogernas uppfattningar är i fokus.  

6. Resultat  
För att återkoppla till studiens syfte som är att undersöka och beskriva kvalitativa skillnader 

och likheter i variationer av pedagogers uppfattningar av vilka faktorer som skapar 

förutsättningar för barns läs- och skrivlärande, följer i detta avsnitt en redogörelse för de 

varierande uppfattningar som framkommit i studien.  

 

Resultatet av pedagogernas uppfattningar av vilka faktorer som skapar förutsättningar för 

barns läs- och skrivlärande i förskolan har sammanställts i tre olika beskrivningskategorier 

som mynnar ut i olika aspekter som bildar tio underrubriker, vilka är: 

Betydelsen av material: Tillgängligt material, Boken som verktyg och Ipad som komplement. 

Betydelsen av pedagogens roll: Engagerade pedagoger, Användning av böcker, Barns 

erfarenhet, Barns delaktighet och Barns spontana initiativ. 

Betydelsen av förskolans struktur: Barngruppens storlek och Rummens utformning. 

 

I resultatavsnittet är beskrivningskategorierna framskrivna med stöd av citat som förtydligar 

kategoriernas innehåll. I utdragen markeras pedagogernas pauser i intervjuerna med tre 

punkter (…). Tecknet /…/ står för text som har tagits bort i utdragen. Varje 

beskrivningskategori avslutas med en kort sammanfattning. Resultatavsnittet avslutas med en 

övergripande sammanfattning av samtliga beskrivningskategorier. 
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6.1 Betydelsen av material 
Under denna kategori beskrivs pedagogernas uppfattningar av vilket material som bör finnas i 

förskolan och på vilket sätt det ska vara tillgängligt för barnen för att gynna deras läs- och 

skrivlärande. Tre aspekter sammanfattar pedagogernas uppfattningar angående detta och lyfts 

i följande underrubriker: Tillgängligt material, Boken som verktyg och Ipad som komplement. 

6.1.1 Tillgängligt material 

Pedagogerna har liknande uppfattningar av att ha tillgängligt material i verksamheten, som 

barnen själva kan ta fram och använda, samt att detta har betydelse för barns läs- och 

skrivutveckling. Samtliga pedagoger uttrycker att material som exempelvis pennor, saxar och 

annat skapande material ska finnas framme så att barnen själva kan plocka fram det när de vill. 

En uppfattning är att pedagoger kan ha en dialog kring materialet med de äldre barnen, vilket 

möjliggör att det alltid kan finnas framme och tillgängligt och att det inte bara är de vuxna 

som ska styra och bestämma när ett visst material får användas och inte av barnen. 

/…/…dom större barnen kan man ju prata med, så jag vill ju ha allting 

framme… /…/ 

Pennor, papper och annat skrivmaterial bör finnas på en sådan nivå att barnen själva kan 

plocka fram det när de vill använda det och inte behöver fråga en vuxen om hjälp. Om inte en 

pedagog kan hjälpa barnen just när deras intresse finns där, kan ett lärtillfälle utebli och därför 

anser pedagogerna att sådant material alltid bör finnas tillgängligt.  

Skrivmaterial såsom pennor och papper har vi alltid framme och tillgängligt för 

barnen att själva ta fram när de vill, så att dom inte behöver fråga oss om det... 

utan dom kan ta fram det när dom själva känner ett intresse för det... /.../ 

Samtliga pedagoger belyser förskolans material som viktigt och att det är betydelsefullt samt 

att barnens möjligheter till att använda det, är en förutsättning för att deras läs- och 

skrivutveckling ska kunna utmanas. 

6.1.2 Boken som verktyg 

Pedagogerna uppmärksammar boken som ett betydelsefullt verktyg i arbetet med barns läs- 

och skrivutveckling i förskolan. Samtliga pedagoger uttrycker även att användandet av boken 

bör ske på ett roligt och fantasifullt sätt. En uppfattning är att boken kan användas på ett 

inspirerande och roligt vis, då barnen får möjlighet att lekläsa boken som de tidigare läst 

tillsammans. På så vis menar pedagogen att barnen får möjlighet att ta till sig bokens innehåll 
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och att de även får en förståelse för hur man läser en bok. En annan uppfattning är att böcker 

som pedagogerna arbetar med och utifrån bör vara anpassade efter barnens förmåga och 

utifrån en lagom nivå.  

/…/ Och när man börjar med barnen som är så här små eh… läser man ju inte 

böcker, då pratar man ju böcker…  

Bokens bilder, menar pedagogerna, kan fånga barnen under läsningen och hjälpa dem att få en 

förståelse för något. Genom att vara uppmärksam i vardagen då barnen leker, menar en 

pedagog, kan pedagoger koppla lekens händelser till liknande händelser i böcker som de 

tidigare läst tillsammans i förskolan. Vidare tar pedagogen upp två exempel från sina 

erfarenheter där en pottsituation och en konfliktsituation kopplas till liknande händelser i 

böcker som de tidigare läst. 

/…/ …att prata runt bilderna för att fånga och gärna koppla till sånt man har 

vatt med om eller nåt dom känner/…/   

En pedagog uttrycker att boken kan användas för att skapa en stämningsfull atmosfär där 

barnen själva får tänka och fantisera sina egna bilder till bokens innehåll och handling, under 

tiden pedagogen läser ur boken. På så vis får barnen själva möjlighet att tänka och reflektera 

kring händelserna i boken. 

6.1.3 Ipad som komplement 

Det skiljer sig åt mellan pedagogernas uppfattningar av ipad-användandet som 

komplement i förskolans verksamhet och dess betydelse barns läs- och 

skrivutveckling. En pedagog uttrycker att det är bra om det finns varierande sätt för 

barnen att ta del av texter, eftersom det ger barnen möjlighet att utvecklas i sitt läsande 

och skrivande. Således menar pedagogen att ipaden ger andra möjligheter i arbetet 

med barns läs- och skrivutveckling och påpekar att den kan ses som ett bra 

komplement. Vidare menar pedagogen att ipaden även möjliggör för barnen att, 

tillsammans i ett socialt sammanhang, skapa egna texter och berättelser. Att barnen får 

möjlighet att skriva med penna och papper, anser pedagogen är viktigt men även att de 

får möjlighet att skriva på ipaden. Pedagogen menar även att inget bör uteslutas utan 

erbjuds barnen olika sätt att skriva på, möjliggörs det för barns läs- och 

skrivutveckling. 
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Ipaden tycker jag… kan va ett bra komplement när barnen ska lära sig läsa och 

skriva och det är ju bra att det finns olika sätt för barnen att… Eh komma i 

kontakt med texter… /…/  

En annan uppfattning är att ipaden kan användas till att läsa böcker på och genom att 

använda olika appar möjliggör detta för barnen att utvecklas i sitt läsande och 

skrivande. 

Till skillnad från de föregående uppfattningarna uttrycker en pedagog att ipaden inte behövs 

som komplement i barnens läs- och skrivutveckling. Pedagogen antar att barnen använder 

ipad och liknande verktyg mycket i sin hemmiljö och menar därför att de inte behöver arbeta 

med och erbjuda barnen dessa verktyg i förskolan. Vidare betonar pedagogen istället vikten 

av att använda böcker och liknande material vilket pedagogen uppfattar är bättre för barns läs- 

och skrivutveckling i förskolan. 

/.../ Asså jag är nog lite gammalmodig, jag tycker böcker och sånt material är 

bättre. Jag tror att de sitter så mycket med ipads och datorer hemma och jag 

kan tycka att, nej då behöver inte vi på förskolan hålla på med det också... /.../ 

En pedagog uttrycker att arbetslaget som pedagogen arbetar i sällan använder ipaden i 

arbetet med barnens läs- och skrivutveckling. 

Sammanfattningsvis har pedagogerna liknande uppfattningar av att ha tillgängligt material, 

som exempelvis pennor, saxar och annat skapande material, som ska finnas framme så att 

barnen kan plocka fram det när de själva vill använda det. Pedagogerna uppmärksammar 

boken som ett betydelsefullt verktyg i arbetet med barns läs- och skrivutveckling i förskolan. 

Att använda böcker bör ske på ett roligt och fantasifullt sätt och bör vara anpassade efter 

barnens förmåga och utifrån en lagom nivå för dem. Användningen av ipads och liknande 

verktyg beror på vilka kunskaper och vilket intresse pedagogerna har om dessa verktyg.  

6.2 Betydelsen av pedagogens roll  
Under denna kategori beskrivs pedagogernas uppfattningar av vilken roll pedagoger har och 

vilken betydelse denna roll har för barns läs- och skrivlärande i förskolan. Fem aspekter 

summerar pedagogernas uppfattningar angående detta och lyfts i följande underrubriker: 

Engagerade pedagoger, Användning av böcker, Barns erfarenhet, Barns delaktighet och 

Barns spontana initiativ. 
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6.2.1 Engagerade pedagoger  

Samtliga pedagoger uttrycker uppfattningar gällande engagerade pedagoger som 

betydelsefullt för barns läs- och skrivutveckling i förskolan. Majoriteten av pedagogerna har 

uppfattningen att deras eget intresse och engagemang i läs- och skrivaktiviteter påverkar 

barnens möjligheter till läs- och skrivutveckling. En pedagogs uppfattning är att mängden 

material inte är så betydelsefullt utan framhäver istället sin egen roll som det som har mest 

betydelse. Vidare menar pedagogen att det är viktigt att ta tillvara på barnens intresse genom 

att vara en uppmuntrande, engagerad och stöttande pedagog. 

Vår roll som pedagoger tror jag är viktigast för barnen… det kvittar hur mycket 

material det finns framme så hjälper inte det… om inte vi finns där som stöd... 

där vi uppmuntrar och engagerar oss i deras intresse... /…/  

En pedagog poängterar att man som pedagog bör vara engagerad och uppmärksamma de 

lärtillfällen som uppstår i vardagen. Pedagogen tar upp ett exempel där hon menar att 

pedagogen kan fånga ett barn vid ett lärtillfälle, när barnet sitter och skriver, istället för att 

bara låta tillfället gå förbi och ignorera det. En annan pedagog uppfattar sin roll som viktig 

under lässituationer tillsammans med barnen. Genom att använda sin inlevelse och sin röst för 

att kunna föreställa olika röster till karaktärerna i böckerna menar pedagogen fångar barnens 

intresse. Att använda olika röster under läsingen skapar ett större intresse hos barnen. Vidare 

menar pedagogen att det inte spelar någon roll om de olika karaktärernas röster förväxlas, då 

det kan vara svårt att hålla isär dem, utan det är pedagogens engagemang och inlevelse som 

gör läsningen intressant för barnen.  

Det är viktigt med engagemang från pedagogen. /.../ Gör jag något bara för 

görandets skull utan intresse och engagemang så tappar man barnen rätt 

snabbt...  

En pedagogs uppfattning är att barnen fortare tappar sitt intresse i lässituationer om barnen 

uppmärksammar att pedagogen är ointresserad och oengagerad. Pedagogen poängterar således 

att man som pedagog bör visa ett genuint intresse och engagerar sig och inte bara läser för 

läsandets skull. 

6.2.2 Användning av böcker 

Här synliggörs pedagogers uppfattningar angående betydelsen av pedagogers användning av 

böcker i barns läs- och skrivutveckling i förskolan. En uppfattning är att bokläsning är viktigt 

och bör göras på olika sätt så att man som pedagog inte alltid läser böcker på samma vis. 
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Vidare uppfattas boken som ett möjligt verktyg att använda för att diskutera innehåll och 

händelser tillsammans med barnen. En liknande uppfattning är att böckernas innehåll alltid 

kan användas och kan diskuteras kring oavsett om boken är tråkig eller ej. Vidare menar 

pedagogen att det alltid går att synliggöra och lyfta fram intressanta delar i en bok. 

/.../ Hur tråkig en bok än är så finns det alltid nånting du kan diskutera kring 

boken, färg, form, känslor... det finns så mycket i böcker... /.../  

En pedagog betonar vikten av att ha boksamtal tillsammans med barnen och att man som 

pedagog inte bara läser boken från början till slut. Pedagogens uppfattning är att detta samtal 

skapar möjligheter för barnen att reflektera över bokens innehåll och relatera detta till sina 

egna erfarenheter.  

/…/ Och vi läser mycket böcker, men det är ju inte bara att läsa en bok från 

pärm till pärm... utan samtalet om boken är oerhört viktigt…  

En annan pedagog uttrycker vikten av att få barnen intresserade och delaktiga i bokläsningen, 

så att det inte bara är pedagogen som är aktiv. Detta menar pedagogen görs genom att ställa 

frågor till barnen så att de får möjlighet att tänka efter och delge sina funderingar utifrån 

innehållet i boken. 

6.2.3 Barns erfarenhet 

Pedagogerna uttrycker olika uppfattningar gällande sin roll i att ta tillvara på barns 

erfarenheter i arbetet med barns läs- och skrivutveckling i förskolan. En pedagog betonar 

vikten av att ta tillvara på barnens intressen. Genom att ta tillvara på barnens intresse och 

erfarenheter menar pedagogen att det skapar en grund som de i verksamheten kan bygga 

vidare på. 

/…/ Eh… om barnen är intresserade av nåt sedan tidigare, gäller det att ta vara 

på detta… alltså som vi bygger vidare på…  

En annan pedagog uttrycker att intresset för läsning och skrivning kommer från barnens egen 

hemmiljö och att dessa erfarenheter påverkar barnen mycket. Pedagogens uppfattning är dock 

att det är viktigt att ta tillvara på barnens intressen och erfarenheter, då pedagoger kan utgå 

ifrån dessa i sitt arbete. 

Till skillnad från de två andra pedagogerna, som menar att det är viktigt att utgå ifrån barnens 

intressen och erfarenheter, menar en annan pedagog att förskolan istället ska erbjuda barnen 
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andra möjligheter som de inte får hemifrån. Vidare tar pedagogen upp Frost som ett exempel 

på vad barnen just nu är intresserade av men menar att detta är inget de behöver ta in i 

förskolans verksamhet, eftersom barnen leker med Frost hemma.  

/.../ Och nu är det ju mycket Frost och så som barnen är intresserade av... det 

kan dom leka med hemma... här tycker jag vi kan ha annat som dom inte får 

hemma istället... /.../  

Pedagogens uppfattning är således att förskolan ska erbjuda annat som de inte har 

samma tillgång till hemma och därmed utgår pedagogen inte från barnens erfarenheter. 

6.2.4 Barns delaktighet  

Samtliga pedagoger uttrycker liknande uppfattningar angående betydelsen av pedagogers roll 

för att skapa delaktighet för barnen i sin läs- och skrivutveckling i förskolan. En pedagog har 

uppfattningen att barnen ska vara delaktiga i vilka böcker som ska finnas på förskolan. Vidare 

betonar pedagogen att detta är viktigt då böckerna ska vara intressanta för barnen. Väljer 

pedagogerna vilka böcker som ska finnas är det inte säkert att barnen är intresserade av dessa.  

/.../ Sen tycker jag barnen ska få vara med och bestämma vilka böcker… /…/  

En pedagog berättar att de, i verksamheten, ibland tar fram olika material som barnen får 

använda till att skapa och berätta egna sagor med, som pedagogerna skriver ner. Pedagogen 

uppfattar att barnens delaktighet, i sagoberättandet, inspirerar och skapar ett intresse som gör 

att barnen vill göra denna aktivitet ofta, då barnen tycker att detta är roligt. 

Ibland låter vi barnen vara med och hitta på sagor, vi pedagoger plockar då 

ihop lite olika saker... sen får barnen berätta sagor runt dessa saker... 

/.../ ...barnen vill ofta göra det...  

En annan pedagog tar upp att barnen är delaktiga när dokumentationer görs, genom att 

barnen väljer bilder, de diskuterar bilderna och de är även med och skriver texterna till 

dokumentationerna. Pedagogens uppfattning är att barnens delaktighet i 

dokumentationsarbetet på så vis skapar ett intresse för barnen av att skriva. 

6.2.5 Barns spontana initiativ 

Pedagogerna uttrycker liknande uppfattningar angående betydelsen av pedagogers roll 

i att ta till vara på barns spontana initiativ och dess betydelse för barnen i sin läs- och 

skrivutveckling i förskolan. En pedagog uttrycker att barnen på pedagogens förskola 
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visar ett stort intresse för böcker och läsning. Barnen hämtar ofta böcker själva, som 

de vill att pedagogerna ska läsa för dem. Dessa initiativ menar pedagogen är viktigt att 

ta tillvara på då dessa skapar ypperliga lärtillfällen. 

/.../ Kommer barnen själva med en bok i handen och vill att vi ska läsa och vi 

har tid och möjlighet så läser vi för dem då de själva vill.  

/…/…det är en kossa där, och här står det mjölk och titta där är ju Sveas 

bokstav /…/ 

En pedagog uttrycker att pedagoger kan fånga och ta vara på barnens spontana 

intresse för läsning och skrivning i vardagssituationer. Som ett exempel tar pedagogen 

upp matsituationen, där man som pedagog kan fånga barnens tankar kring bokstäver, 

symboler och bilder som förekommer i situationen. Pedagogernas uppfattning är att 

barns spontana initiativ är betydelsefullt för barnens möjligheter till läs- och 

skrivutveckling och bör därför fångas upp och tas tillvara på av pedagogerna på 

förskolan. 

Sammanfattningsvis har pedagogerna uppfattningen av att pedagoger bör vara engagerade och 

visa intresse i sitt arbete med barnen. Boken, uppfattar pedagogerna, som ett verktyg som kan 

användas som utgångspunkt för att föra olika diskussioner tillsammans med barnen. 

Pedagogerna uttrycker olika uppfattningar gällande sin roll i att ta tillvara på barnens 

erfarenheter i läs- och skrivarbetet i förskolan. Pedagogerna belyser både vikten av att ta 

tillvara på barnens intressen och att förskolan ska erbjuda något annat som inte hemmiljön 

erbjuder. Att barnen får välja vilka böcker som ska finnas på förskolan, berätta egna sagor och 

vara med vid dokumentationer, menar pedagogerna är ett sätt för barnen att vara delaktiga. 

Pedagogerna bör fånga upp och ta tillvara barns spontana initiativ då pedagogerna menar att 

detta gynnar barns möjligheter till läs- och skrivutveckling. 

6.3 Betydelsen av förskolans struktur 
Under denna kategori beskrivs pedagogernas uppfattningar angående förskolans struktur och 

vilken betydelse den har för barns läs- och skrivlärande i förskolan. Två aspekter 

sammanfattar pedagogernas uppfattningar angående detta och lyfts i följande underrubriker: 

Barngruppens storlek och Rummens utformning. 
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6.3.1 Barngruppens storlek  

Pedagogerna har liknande uppfattningar angående storleken på barngruppen och dess 

betydelse för barns läs- och skrivutveckling i förskolan. En pedagog uttrycker att 

arbetslaget på förskolan som pedagogen arbetar på, delar in barngruppen i mindre 

grupper vid läsning. Vidare betonar pedagogen att hon hellre sitter tillsammans med 

barnen vid ett bord där pedagogen har möjlighet att placera ut barnen utifrån sina 

tankar om vad som gynnar barnen, vilket är svårt att göra med en för stor grupp med 

barn. Pedagogens uppfattning är att denna delning och utplacering av barnen skapar 

en bättre förutsättning för barnen att sitta still och koncentrera sig vid läsningen. 

Vi delar in dem i mindre grupper när vi läser /.../  

Jag tycker vi har för stora barngrupper /.../  

En annan pedagog uttrycker att spontana lästillfällen ofta uteblir då antalet barn på förskolan 

hindrar pedagogerna att göra detta. Vidare belyser pedagogen att med en stor barngrupp är det 

svårt att få tiden att räcka till för att möta och stötta barnen i deras läs- och skrivutveckling där 

de just nu befinner sig. Antigen så är samtliga barn med vid läsningen eller så blir man 

avbruten hela tiden, menar pedagogen. Pedagogens uppfattning är således att barngruppens 

storlek har betydelse för barns möjligheter till läs- och skrivutveckling. 

6.3.2 Rummens utformning. 

Pedagogerna har olika uppfattningar vad gäller rummens utformning och dess betydelse för 

barns läs- och skrivutveckling i förskolan. En pedagog menar att förskolan där pedagogen 

arbetar inte har en miljö som möjliggör för avskildhet, där barnen och pedagogerna inte blir 

störda och avbrutna. Pedagogens uppfattning är att det bör finnas rum som erbjuder avskildhet, 

där barnen och pedagogerna, kan sitta tillsammans när de läser och där det råder lugn och ro 

så att alla har möjlighet att koncentrera sig. 

/.../ det tycker jag är viktigt... att vi har möjlighet att sitta ostört utan störande 

moment /.../   

/.../ Vi har inget bra rum, där vi kan sätta oss och stänga om oss./.../  

En annan pedagog tar upp att rummen på förskolan där pedagogen arbetar inte 

möjliggör för pedagogerna och barnen att kunna läsa ostört, utan att de blir störda av 

de andra pedagogerna och barnen som vistas och rör sig i samma rum, då det inte går 

att skapa avskildhet och stänga om sig. Pedagogens uppfattning är att rummens 
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utformning skapar dessa störningsmoment som gör det svårt att läsa med barnen på ett 

rofyllt sätt. 

Två av pedagogerna uttrycker skilda uppfattningar kring förskolans väggar och 

användningen av dessa. En pedagog uttrycker att på förskolan där pedagogen arbetar 

har vaktmästarna bestämt att det inte får sättas upp något på väggarna, då detta medför 

att väggarna blir förstörda. Vidare anser pedagogen att detta förbud inte har någon 

betydelse då pedagogen har uppfattningen, att ha olika saker och material på väggarna 

kan skapa en stökig miljö och att barnen drar ner och flyttar dessa saker.   

/.../ ...samtidigt tycker jag att det kan bli rörigt om man har massa grejjer på 

väggarna...  

Till skillnad från föregående uppfattning uttrycker en pedagog att förskolans väggar 

kan användas på ett medvetet sätt genom att barn och pedagoger kan sätta upp texter, 

bilder och liknande material vilket kan fånga barnens intresse. På så vis kan 

väggmaterialet bidra till barnens läs- och skrivutveckling.      

Sen kan man sätta upp mycket på väggarna… Med bokstäver å namn å sånt som 

barnen kan titta på… /…/ det är en bra början för barnen… till läsning.  

En annan pedagog har liknande uppfattning och menar att väggarna används på ett 

medvetet sätt för att möjliggöra för barnens läs- och skrivutveckling. Pedagogen 

uttrycker att barnen tillsammans samspelar kring bokstäver som finns på en plansch de 

har på förskolan vägg där pedagogen arbetar. Vidare menar pedagogen att barnen på 

så sätt lär sig om sina egna men även andra barns bokstäver.  

Sammanfattningsvis uttrycker pedagogerna att barngruppens storlek har betydelse för 

barns läs- och skrivutveckling, då detta kan försvåra möjligheten till ostörda 

lästillfällen där pedagogerna får tid till att tillgodose varje barns möjlighet till läs- och 

skrivutveckling. Pedagogerna belyser att saker och material på förskolans väggar kan 

skapa en stökig miljö eller användas på ett medvetet sätt där texter, bilder och 

liknande material, kan sättas upp vilket gynnar barns möjligheter till läs- och 

skrivutveckling. 
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6.4 Sammanfattning av resultatet 
Resultatet visar att de deltagande pedagogerna har varierande uppfattningar av vilka faktorer 

som skapar förutsättningar för barns läs- och skrivlärande i förskolan. Pedagogerna uppfattar 

förskolans material som betydelsefullt och menar att materialet ska finnas framme och 

tillgängligt för barnen. Det framgår tydligt i utsagorna att boken ses som ett viktigt material 

och verktyg i arbetet med barns läs- och skrivutveckling. Två pedagoger uttrycker 

uppfattningar av ipad som ett möjligt material att ha som komplement. En uppfattning är att 

mängden material som finns tillgängligt på förskolan inte är så betydelsefullt och framhäver 

istället pedagogens roll som det som har mest betydelse. Pedagogerna har skilda uppfattningar 

angående sin egen rolls betydelse för barns läs- och skrivutveckling. Exempelvis framkommer 

det att pedagoger ska ta vara på barns spontana initiativ, intressen och erfarenheter. Men det 

framkommer även att pedagoger ska erbjuda andra möjligheter för barnen än vad hemmiljön 

kan erbjuda. Saker och material på förskolans väggar har pedagogerna skilda uppfattningar av 

då detta kan skapa en stökig miljö eller användas på ett medvetet sätt. Rummens utformning 

och barngruppens storlek har betydelse, då detta försvårar möjligheten till ostörda lästillfällen 

där pedagogerna kan tillgodose varje barns möjlighet till läs- och skrivutveckling.   

7. Diskussion 
Följande avsnitt är indelat i fyra delar, Metoddiskussion, Resultatdiskussion, Slutsats samt 

Didaktiska implikationer och vidare forskning. 

7.1 Metoddiskussion 
Då vi inspirerats av en fenomenografisk ansats för att synliggöra pedagogers uppfattningar av 

vilka faktorer som skapar förutsättningar för barns läs- och skrivlärande i förskolan anser vi 

att våra kvalitativa intervjuer har möjliggjort detta.  

 

Vi övervägde att genomföra gruppintervjuer där pedagoger tillsammans hade fått möjlighet att 

diskutera sina uppfattningar med varandra, då detta kunde varit intressanta samtal att ta del av. 

I dessa diskussioner kunde fler bakomliggande tankar kring uppfattningarna kommit fram. 

Samtidigt menar vi att i en gruppintervju kan de deltagande pedagogerna dock påverka 

varandras olika uppfattningar, vilket kan försvåra arbetet med att urskilja vems uppfattningar 

det är som verkligen kommer fram under samtalet. Således valde vi istället att genomföra 

enskilda intervjuer, där vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss. Att vi valde att inte 

genomföra intervjuerna tillsammans kan dock ha medfört att frågorna formulerats och ställts 
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på olika sätt, eftersom vi har olika sätt att uttrycka oss på. Även användandet av följdfrågor, 

kan ha varit olika. Istället kunde en av oss utfört samtliga intervjuer för att på så vis få mer 

enhetliga intervjuer och att frågorna ställs på någorlunda samma sätt vid varje intervjutillfälle.  

 

Fyra pedagoger valdes ut att delta i föreliggande studie då de har olika kön, varierande 

utbildningar, arbetar på olika förskolor och har arbetat inom förskolans verksamhet olika 

länge. Då vi inspirerats av en fenomenografisk ansats kan fyra intervjuer ses som få och fler 

är att föredra. Samtidigt menar Trost (1997) att färre väl genomförda intervjuer kan ge mer 

kvalité i materialet och att ett mindre antal intervjuer, fyra eller fem, är att föredra. 

Alexandersson (1994) och Kroksmark (1987) påpekar att i en studie som eftersträvar 

synliggörandet av olika individers uppfattningar gällande ett specifikt fenomen läggs ingen 

vikt vid vem som säger vad. Utifrån detta valde vi att genomföra fyra kvalitativa intervjuer 

och vi är samtidigt medvetna om att ett större antal intervjuer hade kunnat ge ett annat resultat. 

 

Vi analyserade transkriberingarna av intervjuerna tillsammans, där sammanställningen av de 

olika beskrivningskategorierna och underkategorierna påverkades av vår tolkning av resultatet.  

Eventuellt skulle vi kunnat tolka transkriberingarna enskilt, för att se likheter och skillnader i 

våra tolkningar, för att sedan gemensamt sammanställa dessa till representativa 

beskrivningskategorier. Andra forskare skulle möjligtvis ha kunnat få fram andra kategorier 

utifrån det transkriberade materialet, då alla individer tolkar ett resultat olika. 

7.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att de deltagande pedagogerna har varierande uppfattningar av 

vilka faktorer som skapar förutsättningar för barns läs- och skrivlärande i förskolan. 

Samtliga pedagoger har uppfattningen att material som exempelvis pennor, saxar och annat 

skapande material ska finnas tillgängligt så att barnen själva kan plocka fram det när de vill 

använda det, vilket är i likhet med Cunningham (2010) som menar att lärmiljön ska erbjuda 

läs- och skrivmaterial som bör vara åtkomligt och tillgängligt för barnen. Som vi tolkar 

pedagogerna i studien bör barnen ges möjlighet till att själva själva plocka fram det material 

de vill ha så att detta inte hindrar möjligheten till lärtillfällen. Detta då pedagogerna inte alltid 

har tid och möjlighet att hjälpa barnen just när intresset finns där och de vill ha materialet just 

vid detta tillfälle. I vår studie visar resultatet att pedagogerna uppmärksammar att barnen ofta 

hämtar böcker själva, som de vill att pedagogerna ska läsa för dem. Dessa initiativ uppfattas 

av pedagogerna i studien som viktiga att ta tillvara på då dessa skapar ypperliga lärtillfällen. 
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Cunningham (2010) belyser att en faktor som bör gynna barns läs- och skrivlärande och 

utveckling är att lärmiljön erbjuder särskilda platser för att interagera med böcker. Utifrån 

detta frågar vi oss i vilken utsträckning barnen har möjlighet till dessa spontana initiativ om 

barnen endast har möjlighet att integrera med böckerna på särskilda platser. Wayne (2006) 

belyser i motsats till Cunningham (2010) att böcker i verksamheten behöver finnas på 

varierande ställen i verksamheten och inte bara på en särskild plats och genom detta kan 

bokanvändandet öka för barnen. Detta, menar författaren, kan på lägre sikt möjliggöra för fler 

lärtillfällen för barnen i deras utveckling till en läsande och skrivande individ.  

Studiens resultat visar att pedagoger kan ha en dialog kring materialet med de äldre barnen på 

förskolan, vilket möjliggör att allt material alltid kan finnas framme och tillgängligt för dem. 

Nordin-Hultman (2004) belyser utifrån sin studie att materialet i svenska förskolor kan delas 

in i två kategorier. Det som är tillgängligt och placerat så att barnen själva kan plocka fram 

det och därför ofta använt och dels det som är otillgängligt, högt placerat och sällan använt. 

Utifrån detta resonemang får de äldre barnen på så sätt tillgång till mer material som ofta 

används. Å andra sidan kan detta resonemang göra att de yngre barnen kan ha mindre tillgång 

till material, samtidigt som de kan ha svårare att fråga efter ett specifikt material de vill ha, 

vilket gör att det sällan används. Utifrån detta bör materialet finnas framme och tillgängligt 

för alla barn.  

Det framkommer en uppfattning att mängden material som finns tillgängligt på förskolan inte 

är så betydelsefullt och framhäver istället pedagogens roll som mest betydelsefull. Denna 

uppfattning styrks av Guo, Justice, Kaderavek och McGinty (2012) som belyser att en miljö 

med mycket material men utan stöttning från en mer kunnig pedagog, innebär att barns läs- 

och skrivutveckling inte ökar lika gynnsamt. Wayne (2006), för ett liknande resonemang och 

framhäver att barns läs- och skrivbeteende ökar då läs- och skrivmaterial tillförs i förskolans 

verksamhet i kombination med stöttande pedagoger. En tolkning vi kan göra utifrån 

föreliggande studies resultat är att en mindre mängd material tillsammans med ett väl 

genomtänkt syfte av pedagogerna kan vara mer väsentligt för barns läs- och skrivlärande än 

bara materialets mängd i sig. Vilken sorts material och om barnen är intresserade av 

materialet anser vi även är betydelsefullt och viktigt att ha i åtanke. 

Föreliggande studies resultat visar att pedagogerna har skilda uppfattningar angående sin egen 

rolls betydelse för barns läs- och skrivlärande. Det framkommer uppfattningar av att 

pedagoger bör utgå ifrån och ta till vara på barns intressen och erfarenheter då detta är något 
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som verksamheten kan bygga vidare på. Detta är i likhet med Fast (2007) och Schmidt (2013) 

som båda belyser vikten av att pedagoger bör tar vara på barns tidigare erfarenheter när de 

arbetar med barns läs- och skrivutveckling i förskolan. I motsats till detta framkommer det i 

vår studie även en uppfattning att förskolan ska erbjuda andra möjligheter för barnen än vad 

hemmiljön kan erbjuda. Vilka barns erfarenheter och på vilket sätt dessa erfarenheter ska ta 

tillvaras på och användas, kan vara problematiskt och en anledning till att pedagoger väljer att 

inte göra det. Vi kan även tolka studiens resultat som att det kan finnas en osäkerhet hos 

pedagogerna då de kan känna att de inte har tillräckliga kunskaper för att ta tillvara på barnens 

erfarenheter. 

I vår studie uttryckte pedagogerna att de saknar rum på förskolan som erbjuder avskildhet, där 

barn och pedagoger kan sitta tillsammans när de läser och där det råder lugn och ro. Detta kan 

vi koppla till Björklid (2005) som menar att utformningen av förskolans lärmiljö är 

betydelsefull och påpekar även att många förskolor ursprungligen är byggda för mindre 

barngrupper än vad som oftast förekommer idag, vilket begränsar möjligheterna att arbeta på 

det sätt pedagoger önskar. Vi kan tolka det som att förskolans byggnad och utformning 

uppfattas av pedagogerna i studien som ett hinder då möjligheten att påverka detta inte finns. 

Å andra sidan menar vi att det finns andra sätt att möjliggöra och skapa platser för barn att 

utvecklas i sitt läs- och skrivlärande. En pedagog uttrycker att antalet barn på förskolan 

hindrar pedagogerna att genomföra spontana lästillfällen. Vi tolkar det som att pedagogen har 

uppfattningen av att det är svårt att få tiden att räcka till för att möta och stötta alla barnen i 

deras läs- och skrivutveckling med en stor barngrupp.  

Resultatet i föreliggande studie visar att pedagogerna uppmärksammar boken som ett 

betydelsefullt verktyg i arbetet med barns läs- och skrivutveckling i förskolan. Samtliga 

pedagoger uttrycker även att användandet av boken bör ske på ett roligt och fantasifullt sätt, 

vilket är i likhet med Ruterana (2012) som menar att detta sätt kan skapa ett positivt intryck 

till läsning och skrivning för barnen. Författaren menar vidare att pedagoger därför bör göra 

läsningen inspirerande och intressant. Å andra sidan kan det vara svårt för pedagoger att alltid 

fånga och tillgodose alla barn genom att möjliggöra roliga och intressanta lästillfällen där 

barnen kan skapa positiva intryck till läsning och skrivning, speciellt om pedagoger även 

anser sig ha en för stor barngrupp.  Vidare uppfattas boken av pedagogerna, som ett möjligt 

verktyg att använda för att diskutera innehåll och händelser tillsammans med barnen, vilket 

även Simonsson (2004) belyser vikten av. Simonsson (ibid.) betonar även att utbudet av 

böcker i förskolan är betydelsefullt, vilket är i likhet med en uppfattning, som en pedagog i 
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vår studie uttrycker. Vidare uttrycker pedagogen att barnen ska vara delaktiga i vilka böcker 

som ska finnas i förskolan. En anledning till detta kan vara att böckerna ska vara intressanta 

för barnen, väljer då pedagoger vilka böcker som ska finnas är det inte säkert att barnen har 

intresse för dessa, vilket kan leda till att barnen inte är intresserade av läsning i samma 

utsträckning.  

I föreliggande studie uttrycker två pedagoger uppfattningar av ipadanvändandet i barns läs- 

och skrivlärande. En pedagog har uppfattningen att barnen använder ipad hemma och därmed 

behöver de inte göra det på förskolan. Vidare påpekar pedagogen att böcker och liknande 

material bör användas istället och därför behövs ipaden inte som komplement. Till skillnad 

mot detta är en annan uppfattning att ipaden är ett bra komplement i arbetet med barns läs- 

och skrivutveckling och menar att den kan ge större möjligheter, då arbete kan ske på olika 

sätt. Detta styrks av Beschorner och Hutchison (2013) som menar att ipaden kan vara ett bra 

verktyg för pedagogerna att använda i förskolans verksamhet då de arbetar med de yngre 

barnens läs- och skrivutveckling. Flewitt, Kucirkova och Messer (2014) har liknande 

resonemang och menar att ipaden kan användas i välplanerade läs- och skrivaktiviteter i 

förskolan och genom detta ökar barnens motivation och koncentration vilket gynnar lärandet. 

Utifrån detta tolkar vi att pedagogernas användande av ipads och liknande verktyg beror på 

vilka kunskaper och vilket intresse de har om dessa. På så vis blir detta även avgörande för 

om barnen får tillgång till ipads eller inte som ett komplement i sitt läs- och skrivlärande i 

förskolan. Mashburn (2008) menar att förskolans miljö kan kompensera för eventuella brister 

och begränsat utbud i barnens hemmiljö. Detta innebär således att förskolan bör erbjuda 

möjlighet för barnen att använda ipad då pedagoger inte kan ta för givet att alla barn har 

tillgång till det i hemmiljön. 

7.3 Slutsats och didaktiska implikationer 
Resultatet i studien visar att pedagogerna har varierande uppfattningar av vilka faktorer som 

skapar förutsättningar för barns läs- och skrivlärande i förskolan. Betydelsen av material, 

betydelsen av pedagogens roll och betydelsen av förskolans struktur är de faktorer som 

pedagogerna uppfattar skapar förutsättningar för barns läs- och skrivlärande. Resultatet visar 

samtidigt att pedagogerna belyser olika aspekter inom dessa faktorer.  

Vi kan inte utröna eller fastställa att någon faktor eller aspekt har mer betydelse än någon 

annan utifrån de deltagande pedagogernas uppfattningar, då resultatet synliggör att 

uppfattningarna kan vara motsägelsefulla. En problematik när det gäller just variationerna i 
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uppfattningar som pedagogerna i studien uttrycker är att pedagogerna uppfattar faktorerna och 

aspekterna på olika sätt. Då pedagogernas uppfattningar är olika påverkar det hur de förhåller 

sig till och hur de möjliggör för barns läs- och skrivlärande i förskolan. Därmed menar vi att 

det är viktigt att pedagogerna själva får uttrycka sina tankar kring detta så det skapas öppna 

och aktiva diskussioner där de enskilda uppfattningarna synliggörs. På så vis kan man i 

arbetslaget få en tydligare bild och större förståelse för andra pedagogers handlingar och 

agerande för att sedan skapa en gemensam grund att utgå ifrån i arbetet med barns läs- och 

skrivlärande och utveckling i förskolan. 

7.4 Vidare forskning 
Under arbetets gång med studien har det framkommit nya infallsvinklar som vi anser skulle 

kunna vara intressanta att vidareutveckla i framtida studier. Exempelvis hade det varit 

intressant att använda gruppintervjuer istället för enskilda intervjuer, då pedagogerna på så vis 

hade fått möjlighet att diskutera sina uppfattningar sinsemellan. Det hade även varit intressant 

att göra observationer för att få syn på hur pedagogerna arbetar med barns läs- och 

skrivutveckling i förskolan.  
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9.  Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Forskningsfråga: 

 

Vilka faktorer uppfattar pedagogerna skapar förutsättningar för barns läs- och skrivlärande i 

förskolan?  

 

Undersökningsfrågor: 

 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat inom förskolverksamhet? 

3. Vad inbegriper begreppet miljö i förskolan för dig? 

4. Vad anser du påverkar barns läs- och skrivutveckling i förskolan? 

5. Hur ser du på din egen roll när det gäller barns möjligheter till läs- och skrivutveckling 

i förskolan?  

6. Vad anser du att en läs- och skrivmiljö i förskolan ska erbjuda barnen? 

7. Vad är bra/mindre bra i förskolans miljö för att utmana barnen i sin läs- och 

skrivutveckling? 

8. Hur ser du på er förskolemiljö vad gäller möjligheterna för barnens läs- och 

skrivutveckling? 

 

Avslutande fråga: 

 

9. Anser du att vi har missat något väsentligt i frågorna vad gäller barns läs- och 

skrivutveckling i förskolan? 

 

Följdfrågor  
Kan du berätta mer?  

Hur tänker du då?  

Varför är det viktigt/inte viktigt? 

Kan du förtydliga?  

Kan du ge något exempel? 
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10. Bilaga 2. Informationsbrev/Samtyckesblankett 
 

Hej! 

Vi heter Caroline och Petra och vi studerar till förskollärare på Högskolan i 

Halmstad. Just nu gör vi vårt examensarbete där vi ska genomföra en studie som handlar om 

pedagogers uppfattningar om vilka faktorer som skapar förutsättningar för barns läs- och 

skrivlärande i förskolan. 

 

Vi kommer genomföra intervjuer och vi önskar ert samtycke till att delta i dessa. Intervjun 

kommer att dokumenteras med hjälp av ljudinspelning och beräknas ta cirka 20 minuter och 

kan närsomhelst avbrytas av dig som deltar. 

 

I vår studie utgår vi ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att vi 

informerar medverkande om studiens syfte och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de 

vill. Material och ljudinspelningar från intervjun kommer endast att användas till vår studie 

och efter att arbetet är avslutat kommer allt material förstöras. I studien kommer vi använda 

fingerade namn för att ingen identifikation av medverkande ska kunna ske. 

 

Härmed samtycker jag till mitt deltagande i studien: 

 

 

 

Namn                       Ort   Datum 

 

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss 

 

Caroline Brunke: ********@student.hh.se 

Petra Nilsson: ********@student.hh.se 

 

 

Ni har även möjlighet att kontakta våra handledare 

 

Jeanette Sjöberg: ********@hh.se 

Monica Frick: ********@hh.se 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
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