
 

 

 

Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 

Små barn närmar sig läsning och skrivning 

- ur ett svenskt forskningsperspektiv 

Anna Hammarlund 

November 2009 

Examensarbete, 7,5 hp 

Didaktik 

Lärarprogrammet 

Handledare: Elisabeth Björklund 

Examinator: Göran Fransson 



 

Hammarlund, Anna (2009): Små barn närmar sig läsning och skrivning – ur ett svenskt 

forskningsperspektiv. Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för 

Pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. 

 

 

Sammanfattning 
 

 

Denna litteraturstudie handlar om hur det går till när små barn närmar sig läsning och 

skrivning. Syftet med studien har varit att undersöka hur svenska forskare resonerar kring 

förskolebarns tidiga läsning och skrivning. Avhandlingar och litteratur har valts ut och 

studerats med fokus på de yngre barnen som ännu inte börjat skolan. Undersökningen visade 

bl.a. att forskning om läsning och skrivning i förskolan inte finns i lika stor utsträckning som 

forskning om barn som redan börjat skolan.  

Resultatet visar att barn i de flesta fall genomgår olika faser under processen mot målet 

att bli en läsande och skrivande person. Barnets börjar att ”klottra” sina första meddelanden 

och sedan börjar det att ”lekskriva” innan det förstår att bilder och bokstäver har olika 

funktioner. 

  I resultatet framhålls även hur populärkulturen påverkar och har betydelse för små 

barns berättande, skrivande och läsande. Barn praktiserar läsande och skrivande långt före 

skolstarten. I leken använder sig barn av bl.a. leksakskataloger, dataspel och samlarkort när de 

umgås tillsammans.  

I undersökningen framkommer även hur språkstimulering påverkar den senare läs- och 

skrivinlärningen på ett positivt sätt. Vikten av att stimulera språket redan i förskoleåldern och 

under tiden som barnet lär sig läsa och skriva, betonas starkt av forskare. Forskare har även 

påvisat att barn lyckas bättre med läs- och skrivinlärningen om de får ta del av tal- och 

skriftspråksstimulering och högläsning.  

Forskare har studerat barn i naturliga situationer och har på detta sätt fått fram ny 

kunskap som påvisar hur även små barn praktiserar läsning och skrivning både i vardagen och 

på förskolan. Inom ramen för denna forskning framhålls att det finns fler områden än den i 

förskolan ”traditionella” språkstimuleringen att stödja och stimulera hos små barn. Eftersom 

även små barn ser sig själva som läsare och skrivare bör barnens läs- och skrivaktiviteter tas 

mer på allvar och även de stimuleras av förskollärare. 

Resultatet visar även hur forskare framhåller förskollärarens yrkesroll och hur 

förskolläraren genom olika metodiska insatser och förhållningssätt kan påverka både barns 

språk- läs- och skrivutveckling. Genom att tillrättalägga den fysiska miljön och bedriva en 

medveten pedagogisk verksamhet kan barnen i ett lekfullt sammanhang upptäcka funktionen 

och syftet med att läsa och skriva. 
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1 Inledning 
Aktuell forskning ger en ganska klar bild över hur barn lär sig att tala, läsa och skriva (se t.ex. 

Dahlgren m.fl, 2006; Fridolfsson, 2008; Kullberg, 2006 & Liberg, 2006). Studier kring läs- 

och skrivutveckling ger kunskap om vad det är som främjar inlärning, vilka verktyg, miljöer 

och didaktiska redskap som är framgångsrika.  I förskoleåldern läggs grunden för allt framtida 

lärande och därför är det viktigt att denna period ger barnet en bra start i livet. Ett av målen i 

förskolans verksamhet är att barnet ska efter genomgången förskola ha med sig många 

positiva erfarenheter av lärande och den egna förmågan. 

Barnets positiva erfarenheter av läsning, skrivning och att klara av att lösa problem och 

uppgifter kan bidra till ett gott självförtroende och en god självkänsla som hjälper barnet att 

lättare ta sig an skolans utmaningar. Därför är det viktigt att förskolans pedagogik skapar de 

bästa förutsättningarna för barnets språk-, läs- och skrivutveckling. 

Detta arbete utgår från och är en fördjupning av det examensarbete som jag gjorde när 

jag gick ut lärarutbildningen 1996. Det arbetet heter "Läsinlärning i praktiken - hur lärare 

arbetar med läsinlärning" (Dahlström, 1996). I det arbetet undersökte jag hur lärare arbetade 

praktiskt med läsinlärning i klassrummet med de yngsta barnen, och vilken typ av 

läsinlärningsmetod de använde. 

När jag nu omskolar mig till förskollärare följer det sig naturligt för mig att studera på 

viket sätt svenska forskare framställer hur små barn i förskolan närmar sig läsning och 

skrivning. Vilka teorier som finns kring förskolebarns tidiga läsning och skrivning och vilken 

betydelse språkstimulering har för den kommande läs- och skrivinlärningen. I allt detta är det 

intressant att studera hur förskollärarens profession diskuteras av forskarna. 
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2 Bakgrund 
Bakgrunden består av två delar. Först ges en historisk tillbakablick i läs- och skrivlärandets 

föränderliga roll i den svenska förskolan. I den delen beskrivs hur styrdokument och praxis 

påverkat förskolans verksamhet genom åren. Därefter kommer en övergripande genomgång 

av ett urval av tidigare forskning att presenteras för läsaren.  

 

2.1 Läs- och skrivlärandets föränderliga roll i förskolan 

Historiskt sett har lärarna i den svenska förskolan arbetat mycket med barns språkutveckling. 

Däremot har läs- och skriftspråket inte haft någon framträdande roll i förskolan förrän under 

senare år. Synen på hur barn lär sig läsa och skriva har historiskt sett varierat. I början på 

1900-talet ansågs att små barn inte var mogna för att lära sig läsa. Det var först när barnet vid 

sju års ålder började skolan som det ansågs moget att ta sig an läsning och skrivning. När allt 

fler barn började gå i skolan upptäcktes att det var många som hade problem med att lära sig 

läsa och skriva (Arnqvist, 2003; Widebäck, 1998). Då man förr ansåg att barnets mognad inte 

skulle påskyndas bidrog detta till att förskollärarna avstod från att bedriva några läs- och 

skrivaktiviteter i förskolan (Dahlgren m.fl, 2006).  

Den första arbetsmetodboken för förskolan kom 1945 och benämndes Barnträdgården. 

Där beskrevs hur barnens sinnen skulle förberedas inför den kommande skolstarten och läs- 

och skrivinlärningen. I Barnträdgården betonas att förskolan endast ska förbereda barnet 

inför skolans läs- och skrivaktiviteter och inte bedriva några aktiviteter på eget bevåg.  Likaså 

lade Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) ingen större vikt vid läs- och skrivträning men 

betonade däremot vikten av den språkliga stimulansen i förskolan. Förskolläraren skulle vara 

mer aktiv och stimulera till dialog som skulle ge barnen språklig stimulans (Dahlgren m.fl, 

2006; Widebäck, 1998).  

Arnér & Tellgren (2006) framhåller att förskollärarna genom åren inte ansett sig ha 

kompetens för att hantera läs- och skrivinlärningen och därför har denna del lämnats till 

skolan att sköta. En annan bidragande faktor kan vara att många förskollärare har utbildats i 

ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där fokus ligger på att barnets utveckling sker i olika 

faser som lärare inte kan påverka eller påskynda. Detta kan ha bidragit till att läsning och 

skrivning har haft en undanskymd plats i förskolans verksamhet (Arnér & Tellgren, 2006). 

Under 1980-talet började detta dock att förändras och forskning som utgick från barnets 

synvinkel visade att läs- och skrivutvecklingen börjar långt före den formella undervisningen 

startar (se t.ex. Clay, 1966 & Söderbergh, 1997). Inte förrän Pedagogiskt program för 

förskolan (Socialstyrelsen, 1987) börjar läsning och skrivning att framhållas som en del av 

den pedagogiska verksamheten som är viktig att beakta. Programmet förespråkade att 

förskolebarn skulle få möjlighet att bekanta sig med det skrivna språket i ett naturligt 

sammanhang. Förskolläraren skulle göra barnen medvetna om att språket består av bokstäver, 

ord och meningar för att väcka deras intresse för läsning och skrivning (Dahlgren m.fl, 2006; 

Widebäck, 1998).  

Sedan förskolan fick sin första läroplan 1998 (Utbildningsdepartementet, 2006) har 

synen på läsning och skrivning i förskolan förändrats. I läroplanen för förskolan kan följande 

citat återfinnas; 

 

 Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen (s.6) 
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 utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse 

för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner 

(s.9) 

 stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik 

(s.10) 

 

Förskolan har som tidigare nämnts inte någon tradition att arbeta med barns läs- och 

skrivutveckling. Idag däremot ger läroplanen tydliga riktlinjer om hur barnen ska ges rika 

möjligheter att få utveckla både språk och läs- och skrivlärande. 

 

2.2 Tidigare forskning om läs- och skrivlärande 

I detta avsnitt behandlas ett urval av tidigare forskning inom området. I den första delen 

diskuteras olika traditionella läsinlärningsmetoder. I den andra delen resonerar jag kring 

metalingvistikens bidrag till forskningshistorien. Metalingvistiska forskningsresultat har slagit 

igenom och påverkat den svenska förskolans pedagogiska verksamhet. I den tredje och sista 

delen behandlas begreppet litteracitet och den kunskap forskningsgrenen bidrar med vad 

gäller de yngsta barnens vägar mot att bli en litterat läsande och skrivande person.  

 

2.2.1 Traditionell undervisning - syntetisk och analytisk metod 

Fridolfsson (2008) beskriver att i Sverige och flera andra länder har debatten om den första 

läs- och skrivinlärningen varit livlig. Debatten har lett till en splittring och oenighet i fråga om 

hur barn på bästa sätt lär sig att läsa och skriva. Kontroversen handlar egentligen om hur 

läsinlärningen ska ta sin början, i ordens små beståndsdelar eller i hela texter. Inom den 

engelsk-amerikanska forskningen benämns de olika inriktningarna som Whole language 

respektive Phonics. Man måste dock förstå att det finns stora variationer inom de båda 

inriktningarna och att det är få lärare som i praktiken tillämpar någon av metoderna renodlat, 

menar Fridolfsson (2008). 

Liberg (2006) menar att inom traditionell pedagogisk och psykologisk forskning har 

man framför allt studerat metoder för läsinlärning, hur läsprocessen ser ut och hur stavningen 

av ord ser ut. Intresset har framför allt koncentrerats på hur den enskilda individen lär sig läsa. 

Detta kallas för ett individualpsykologiskt perspektiv. Perspektivet fokuserar på barnets 

perception och inre tankeprocesser och vad som händer inom barnet när det lär sig. Liberg 

kallar denna läsinlärningsmetod som baseras på detta perspektiv för ljudmetoden. Metoden 

innebär att barnet måste lära sig språkets mindre delar och regler först innan det kan börja läsa 

och skriva. Barnet får lära sig några bokstäver som det sedan kan börja ljuda ihop till ord. Fast 

(2008) benämner denna metod som den syntetiska. Hon beskriver att om man inom skolan har 

ett mognadstänkande där barnet först måste vara moget för att lära sig läsa och skriva så 

betyder detta att formell undervisning enligt den syntetiska eller den analytiska metoden ska 

bedrivas. Av tradition har läs- och skrivinlärning i Sverige präglats av detta formella synsätt. 

Svensson (1998) talar om den andra inriktningen som kallas helordsmetoden, eller den 

analytiska metoden.  Inom helordsmetoden utgår man från en text som helhet och sedan bryter 

man tillsammans med barnen ner texten i mindre delar som meningar ord, stavelser, bokstäver 

och ljud. Detta beskrivs som ett socialinteraktionistiskt perspektiv som fokuserar på hur de 

sociala sammanhang vi ingår i påverkar vad och hur vi väljer att läsa och samt hur vi skriver 

och lär.  De som förespråkar helordsmetoden menar att barnet läser för att det ser en mening 

med att läsa (Svensson, 1998). Fast (2007) och Widebäck (1998) framhåller båda att barn 

använder sin förförståelse för helheten och anpassningen till miljön, de lär sig hela ord och 

därefter skiljer de ut språkljud och stavelser. Det är först i ett senare skede som avkodningen 
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blir relevant.  

Street (2001, refererad i Fast, 2007) har riktat kritik mot dessa formella läs- och 

skrivinlärningsmetoder och framhåller att det finns en risk att metoderna övar barnen mer än 

vad de engagerar dem. Läsning och skrivning i skolan ses mer som ett objekt som ska 

analyseras än som ska användas. Inlärningen i skolan tenderar att bli för abstrakt för barnen 

och därmed blir den inte meningsfull för dem (Street, 2001 refererad i Fast, 2007). Fridolfsson 

(2008) anser att flera studier har visat att valet av läsinlärningsmetod har mindre betydelse när 

barn lär sig läsa, barn lär sig oftast läsa oavsett vilken metod läraren använder. Lärarens 

engagemang och tilltro till den valda metoden har en positiv påverkan på barns läsinlärning. 

Fridolfsson (2008) betonar att det finns andra undersökningar och studier som har påvisat att 

barn med långsam läsutveckling och de som riskerar få problem med läsning och skrivning 

gynnas bättre av en strukturerad undervisning som den syntetiska ljudmetoden ger framför 

den analytiska helordsmetoden. Det strukturerade arbetssätt som syntetisk metod innebär med 

att man tränar ljud och bokstäver för att sedan sammanljudar dem ger ett ”bevisat” bättre 

resultat jämfört med olika analytiska metoder, menar Fridolfsson (2008). 

 Leimar (1974) försökte med sin LTG -metod (läsning på talets grund) att engagera 

barnen genom att tillsammans med barnen utgå från deras intresse när de författade egna 

texter. Hon ansåg att barns motivation och intresse är en stark drivkraft när barn ska lära sig 

läsa och skriva (Leimar, 1974). 

Fridolfsson (2008) beskriver att ungefär samtidigt som LTG -metoden lanserades 

uppstod en psykolingvistisk metod som senare kom att kallas för Wittingmetoden. Det fanns i 

grunden många likheter mellan LTG-metoden och Wittingmetoden men i den svenska 

debatten uppfattades de som varandras motsatser. Wittingmetoden ansågs vara en extremt 

syntetisk variant av traditionell läsinlärning och LTG benämndes som en låt-gå-metod. Båda 

metoderna har till viss del blivit missförstådda och förenklade i debatten menar Fridolfsson 

(2008). Se även om de båda metoderna i mitt tidigare arbete "Läsinlärning i praktiken - hur 

lärare arbetar med läsinlärning" (Dahlström, 1996). 

Liberg (2006) menar att i dagsläget finns inte dessa starka motpoler kvar utan man har i 

de flesta fall enats om en kompromiss. Forskning av idag (Fridolfsson, 2008; Kullberg, 2006; 

Liberg, 2006 & Nielsen, 2008) menar att det är viktigt att kombinera både ljudmetod och 

helordsmetod med motivationen att en läsare nu anses både utgå från de små delarna till 

helheten genom att ljuda sig fram samtidigt som läsaren tittar på ordet och meningen som 

helhet.  

Trageton (2005) har vidareutvecklat LTG -metoden och uppdaterat den för att passa i 

2000-talets teknik- och informationssamhälle. Barnet får ”skriva-sig-till-läsning-och-läslust” i 

första hand med hjälp av datorer. Trageton menar att det är enklare att lära sig skriva än att 

läsa och därför ska barnen börja med detta.  Metoden utgår från att barnet skriver alla sina 

texter på datorn och inte börjar skriva med penna förrän finmotoriken är fullt utvecklad. 

Barnen gör allt skrivarbete på datorn och får parallellt träna upp handens motorik på många 

olika sätt, exempelvis genom att teckna och rita. Uppföljande studier har visat att barn som 

lärt sig läsa med Tragetons metod skriver innehållsrikare texter, har en ”vackrare” handstil, 

stavar bättre och producerar mer variationsrikt formulerade texter jämfört med jämnåriga 

elever som följt en traditionell metodik (Trageton, 2005). 

Fridolfsson (2008) anser att en nybörjare behöver förstå den alfabetiska koden som 

innebär att man vet hur ord är uppbyggda och ha en fonetisk medvetenhet om olika språkljud. 

Samtidigt bör läsaren ha en god läsförståelse för att kunna tyda olika slags texter. Forskare 

menar att det verkar som att nybörjarläsarna spontant använder båda metoderna. De alternerar 

mellan att ljuda ihop bokstäver och ord samtidigt som de försöker förstå vad texten handlar 

om. När barnet ljudar, och tvingas att uppmärksamma varje bokstav, används ljudmetoden. 

Helordsmetoden använder sig barnet av när det försöker förstå vad texten handlar om med 
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hjälp av olika ledtrådar och sin förförståelse för sammanhanget. Därför menar Fridolfsson 

(2008), Kullberg (2006), Liberg 2006 & Nielsen (2008) att det viktigt att båda metoderna 

kommer till användning i den första läs- och skrivinlärningen. Ljudmetoden för att träna 

språkets tekniska sida och helordsmetoden för att förstå meningen i det man läser. 

 

2.2.2 Metalingvistik 

I slutet på 1960-talet uppstod en forskningsgren som kallades metalingvistik. Den kallades så 

eftersom den studerade barnets förmåga att tala om språket. Liberg (2006) beskriver hur 

forskarna började intressera sig för hur barnets språkliga medvetenhet påverkar läs- och 

skrivinlärningen. Flera studier pekade på att de barn som hade en språklig medvetenhet oftast 

inte hade några problem med att lära sig läsa och skriva (Liberg, 2006). I dessa sammanhang 

nämns två begrepp som är viktiga att definiera, språklig medvetenhet och fonologisk 

medvetenhet. Svensson (2005) definierar skillnaden mellan de båda begreppen på följande 

sätt: 

 

"Med språklig medvetenhet menar man att barnet självständigt och mer eller 

mindre medvetet funderar över språket. Barn lägger märke till språkets form och 

skiljer det från dess betydelse." (s.17) 

 

"Fonologisk medvetenhet innebär en medvetenhet om språkets minsta delar, 

språkljuden" (s.22) 

 

Detta tolkar jag som att begreppet språklig medvetenhet är vidare i sin bemärkelse och kan 

innefatta flera olika nivåer av medvetenhet i jämförelse med den fonologiska medvetenheten 

som endast omfattar språkljuden. Liberg (2006) menar att barn som inte har en uppfattning 

om varför man läser och hur det går till när man läser kommer med stor sannolikhet att få 

svårigheter med läs- och skrivinlärningen. Forskarna är dock av olika uppfattning om 

huruvida fonologisk/språklig medvetenhet är en förutsättning för att kunna lära sig läsa och 

skriva eller om medvetenheten kommer som en följd av läs- och skrivlärande. Den 

metalingvistiska forskningen har bidragit med kunskap kring vikten av att hjälpa barnen med 

läs- och skrivinlärningen genom att exempelvis i förskolan arbeta förebyggande med språklig 

och fonologisk medvetenhet (Liberg, 2006). 

 

2.2.3 Litteracitet 

I kontrast mot tidigare forskning som präglats till mångt och mycket av traditionella 

psykologiska- och pedagogiska experiment uppstod en ny infallsvinkel som studerade barn i 

mer naturliga situationer. Liberg (2006) beskriver hur forskare studerade hur barn beter sig 

kring läsning och skrivning. Resultatet av forskningen visade exempelvis på ett samband 

mellan lyssnande och talande och läsande och skrivande. De olika språkaktiviteterna är 

ömsesidigt beroende av varandra och stödjer varandras utveckling. Inom denna 

forskningsgren kan man se en förskjutning av forskarnas perspektiv från att vara 

individualpsykologiskt till att övergå till ett mer socialinteraktionistiskt synsätt. Liberg (2006) 

definierar det socialinteraktionistiska perspektivet på följande sätt "Studium inriktat på det 

sociala samspelet en individ i de sociala och kulturella sammanhang han lever i"(s.197).  

Detta socialinteraktionistiska synsätt kallas emergent literacy och den fokuserar på att 

barnet från tidig ålder gradvis skaffar sig kunskaper om läsning och skrivning tillsammans 

med både vuxna och andra barn. Emergent literacy uppstod i slutet på 1970-talet och är en del 

av det större och vidare begreppet literacy, eller som man kan säga på svenska, litteracitet (se 

t.ex. Björklund, 2008).  Fast (2007) förklarar att Emergent literacy forskningen syftar till att 
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studera hur barnet närmar sig läsning och skrivning innan det formellt behärskar att läsa och 

skriva (Fast, 2007). Eriksen Hagtvet (2004) framhåller att tankesättet som präglar denna syn 

på lärande är socialkonstruktivistiskt d.v.s. att kunskap är inte något som passivt överförs 

mellan individer utan kunskap konstrueras genom aktiva handlingar tillsammans med andra i 

en social miljö. Synsättet härstammar ur Vygotskijs teori om att den vuxne har en uppgift att 

vägleda barnet mot självständig problemlösning med hjälp av minsta möjliga stöd genom 

ledtrådar, utmanande frågor och föra en dialog om gemensamma funderingar (Eriksen 

Hagtvet, 2004).  

Söderbergh (1997) framhåller att tidigare läsforskning har koncentrerat sig på barns 

inlärningsprocesser medan emergent literacy forskarna ser inte enbart på inlärningen utan de 

betraktar barnet ur ett interaktionistiskt perspektiv. Barnet är en individ som interagerar med 

redan läskunniga personer och på så vis skolas in i ett kulturellt litterat samhälle. Emergent 

literacy forskningen har visat att barn som i förskolan omges av andra läsande och skrivande 

människor själva börjar experimentera med läsning och skrivning och upptäcka det skrivna 

språket (Söderbergh, 1997). Fast (2007) instämmer och refererar till Clay (1966) som genom 

sina studier kunde påvisa att barn faktiskt påbörjar sin läs- och skrivinlärning redan i mycket 

ung ålder och att inlärningen sker gradvis och i samspel med andra människor. Söderbergh 

(1997) betonar att lärande kan ske överallt, i affären, i lekparken m.m. Uppväxtmiljön är 

betydelsefull för ett barns vägar in i skriftspråket. Läsandet är heller inte bundet till böcker 

utan det kan ske i andra sammanhang, på skyltar, på datorn, affischer, löpsedlar, logotyper 

och bilder (Söderbergh, 1997).  

Björklund (2008) föredrar i sin forskning att använda sig av begreppet litteracitet 

framför emergent literacy.  Hon menar att emergent literacy betyder ”framväxande 

litteracitet” som lägger tonvikten på barnets individuella utveckling. Om man endast betraktar 

litteracitet från det perspektivet innebär det att man tar ställning för en utvecklingsmässig syn 

på det enskilda barnets utveckling. Björklund menar att denna beskrivning ger en alltför snäv 

bild och att litteracitet är något som sker både i och utanför barnet i ett socialt samspel med 

andra. Litteracitet kan finnas utan att det nödvändigtvis behöver vara något framväxande inom 

det enskilda barnet.  

Björklund (2008) betonar att i skriftspråkslärandet använder barnet alla sina sinnen med 

en variation av uttryckssätt; lek, drama, dans, musik, sång och bildskapande. Barnet väljer 

individuellt vilket innehåll och vilka verktyg som det föredrar. Utvecklingen sker i olika takt 

och skiljer sig från person till person beroende på vilken förförståelse barnet har och vilka 

förutsättningar som ges. Varje barn upplever en mängd olika litteracitetshändelser och 

litteracitetspraktiker, d.v.s. kulturella sammanhang och händelser som har med läsning och 

skrivning att göra, på sin väg mot att bli en läsande och skrivande person (Björklund, 2008). 

 Under 1980- och 1990-talet har litteracitetsforskningen genomgått ett skifte från det 

generella mot det sociala perspektivet. Flera forskare förespråkar idag ett sociokulturellt 

synsätt. Det sociokulturella sammanhanget anses vara av stor betydelse för individens 

utveckling. Den som fört in den sociokulturella teorin i Sverige är Roger Säljö. Han menar att 

lärandet sker i interaktion mellan individer och att man i ett sociokulturellt perspektiv 

intresserar sig för hur individ och grupp tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva 

resurser. I det sociokulturella perspektivet är det den sociala omgivningen och kulturen som är 

det mest avgörande för hur individens lärande och utveckling sker (Säljö, 2000). 

Parallellt med emergent literacy finns en annan forskningstradition som bl.a. Söderberg 

(1997) arbetar inom. Den benämns som literacy from infancy. Där studeras också barn som 

upptäcker skriftspråket genom eget arbete och med stimulans från en vuxen. Söderberg (1997) 

understryker att skillnaden består i att barnet stimuleras på ett lekfullt sätt i samspel med 

vuxna att lära sig hela ords betydelser och funktion. Man använder sig av textade ordlappar 

som man knyter till saker, händelser och personer som intresserar barnet. Ord läggs så 
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småningom samman till fraser och meningar och slutligen texter. Söderberg menar att denna 

forskningsgren på området kunnat påvisa att barn som startat med denna träning vid 2 års 

ålder har kunnat läsa självständigt vid 4-5 års ålder eller tidigare. Detta menar hon bevisar att 

barn har förmågan att lära sig läsa långt innan den formella undervisningen i skolan börjar vid 

6-7 års ålder. Det traditionella mognadstänkandet kring barns läsinlärning, som innebär att 

barnet inte är redo förrän det uppnått en viss ålder, får därmed stryka på foten, anser 

Söderbergh (1997). 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Under de senaste hundra åren har forskning kring hur barn lär sig läsa och skriva 

bedrivits. Trots detta har utvecklingen inte framskridit särskilt fort. Det är under de senaste 

trettio åren som utvecklingen tagit fart på ett mer kraftfullt sätt.  

Det som har hänt är att man inte är lika klart uppdelad i två läger mellan 

helordsmetoden och ljudmetoden. De båda inriktningarna har närmat sig varandra och 

forskare anser nu i de flesta fall att det är fördelaktigt att kombinera de båda metoderna.  

Nytillskottet kommer bl.a. från den metalingvistiska forskningen som har visat att man 

kan underlätta barns första läs- och skrivlärande genom att förebyggande öva barns språkliga 

och fonologiska medvetenhet.  

Även emergent literacy och litteracitetsforskningen har gett oss nya kunskaper kring hur 

barn redan från mycket tidig ålder närmar sig läsning och skrivning. Detta har skett inom 

forskningsfält som studerar barns mycket tidiga läsande och skrivande i naturliga 

sammanhang samt barns metaspråkliga förmåga. Fokus har också lagts på i vilka 

sociokulturella sammanhang detta sker i.  

Tragetons (2005) metod ”att-skriva-sig-till-läsning” har visat på goda resultat när barn 

som ska börja lära sig läsa och skriva får använda datorn som skrivhjälpmedel istället för 

pennan. Barnens skriv- och läslust tas tillvara och utvecklas medan handens finmotorik tränas 

separat med hjälp av exempelvis teckning. 

I tidigare forskning har jag funnit många studier som utförts i skolmiljöer med något 

äldre barn. Forskning om läsning och skrivning i förskolan finns inte i lika stor utsträckning. 

Detta faktum har påvisat ett det finns ett område som behöver lyftas fram och undersökas i en 

högre utsträckning.  

Björklund (2009) ser också saknaden av forskning kring små barns läsande och 

skrivande och hon uttalar sig på följande sätt: ”Jag kanske sticker ut hakan lite men jag tycker 

forskningen bör vidgas. Det finns mer att stödja än språkutvecklingen, även om den också 

givetvis är viktig.” (Björklund, 2009, s.15). 

Bristen på forskning kring små barns läsande och skrivande har lett mig fram till 

arbetets syfte och frågeställning. 
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3 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur svenska forskare resonerar kring förskolebarns tidiga 

läsning och skrivning. Jag är intresserad av att veta mer om hur förskolebarn närmar sig 

läsning och skrivning. Detta för att få djupare kunskap och förståelse för vilken plats läsning 

och skrivning har i små barns liv. Det är därför intressant att studera hur barn som inte ännu 

börjat skolan förhåller sig till läsning och skrivning. 

 

 

De frågeställningar som jag använder mig av är: 

 

- Vilka teorier finns kring förskolebarns tidiga läsning och skrivning? 

- Hur närmar sig förskolebarn läsning och skrivning?  

- Vilken betydelse har språkstimulering i förskolan för den senare läs- och skrivinlärningen?  

- Vilken roll har förskolläraren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

4 Metod 
Valet av metod var tämligen ganska begränsat i mitt fall på grund av några påverkande 

faktorer. Detta arbete ska utgå från och vara en mindre fördjupning av ett tidigare 

examensarbete som jag skrivit i samband med min grundskollärarexamen. Det arbetet handlar 

om läsinlärning i grundskolans tidiga år och heter "Läsinlärning i praktiken - hur lärare 

arbetar med läsinlärning" (Dahlström, 1996). 

Då jag nu omskolar mig till förskollärare fördjupar jag mig nu kring läsning, skrivning 

och språk i förskolans värld. En annan faktor som påverkat mitt metodval är tidpunkten då 

arbetet skrevs. Arbetet skrevs till största delen under sommaren och därför uteslöt jag att göra 

några empiriska undersökningar ute på förskolorna eftersom jag vet att många förskolor 

stänger verksamheten under sommaren. De förskolor som har öppet under sommaren har inte 

alltid ordinarie personal och barn på plats vilket gör att situationen inte motsvarar den 

normala. Verksamheten bedrivs troligtvis inte på det sätt som är brukligt under terminerna. 

Jag befarade att en empirisk undersökning skulle kunna bli missvisande på grund av detta och 

avstod därför från en sådan undersökning.  

Det val som då återstod var att göra en litteraturstudie kring det aktuella ämnet. Jag 

började leta efter någon metodbok som kunde ge exempel på hur en litteraturstudie skulle 

utföras men det var inte lätt att hitta någon bok som beskriver detta. Jag beslutade då att skapa 

min egen forskningsmetod som jag anser ligga närmare kvalitativ forskning än kvantitativ. 

Stukàt (2008) beskriver att den kvalitativa studien har uppstått ur den humanistiska 

forskningen och den fokuserar på att tolka och förstå resultatet, inte att generalisera. 

Metoden har i praktiken inneburit att jag utifrån mina frågeställningar har sökt svar i 

utvald litteratur och forskning. Därefter har jag tolkat och diskuterat resultatet. 

 

4.1 Urval 

Urvalet av litteratur har jag valt att begränsa till forskning som bedrivs i Sverige med 

undantag av två norska forskare. Jag motiverar dessa undantag med att de norska forskarnas 

forskningsresultat har fått stort genomslag i svensk pedagogik i skola och förskola och kan 

därmed inte utelämnas, anser jag. 

Jag har medvetet sökt efter svenska forskare och avhandlingar i databaser som Libris 

och på bibliotek och därefter har jag valt ut avhandlingar och böcker efter relevans. Relevant 

litteratur för mig i detta arbete har varit forskning som fokuserar på läsning och skrivning hos 

barn som ännu inte börjat skolan. Många studier som gjorts i skolor har jag därför medvetet 

valt bort eftersom det har handlat om något äldre skolbarn. Jag har använt sökord som 

literacy, early childhood literacy och preschool i mina sökningar.  

 Jag är medveten om att det urval som jag gjort av litteratur inte på något sätt syftar till 

att ge en heltäckande och övergripande beskrivning av all svensk forskning då detta i 

praktiken skulle vara orealistiskt. Forskning pågår ständigt och ny kunskap framkommer i en 

ständig ström. En annan faktor som påverkat urvalet av litteraturen är tidsaspekten. Tiden som 

jag har haft till förfogande för att skriva detta arbete har varit begränsad. Detta har i sin tur 

inneburit att jag varit tvungen att begränsa mitt urval av litteratur för att hinna med att få 

arbetet färdigt.  Jag har gjort ett urval i ett försök att få en överblick över området.  

 

4.2 Studiens tillförlitlighet 

 När man redogör för olika teorier är det viktigt att tänka på att man själv kan påverkas av 

litteratur och forskning som man läser och analyserar. Detta kan leda till att man väljer att 
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endast behandla de teorier eller den forskning som stämmer överens med egna åsikter. Det är 

viktigt att vara opartisk och inte värdera då man granskar litteratur (Backman, 1998). Jag är 

medveten om att det är min subjektiva tolkning av materialet som presenteras för läsaren och 

att mina egna värderingar och tolkningar kan ha påverkat arbetet. Jag har dock försökt att så 

neutralt som möjligt beskriva forskningsresultat så lika ursprungskällan som möjligt. Att vara 

helt neutral är i mina ögon en omöjlig uppgift eftersom vi alla är olika individer med olika 

förkunskaper som vi använder när vi läser och förstår texter. Detta påverkar ofrånkomligt 

arbetet trots att syftet är att återge en rättvis bild . Jag har i möjligaste mån, med några 

undantag, försökt utgå från förstahandskällor för att få tillgång till information som inte 

behandlats av någon mellanhand. 

Bryman (2002) framhåller att i kvalitativ forskning är det forskaren själv som är det 

viktigaste redskapet och det som forskaren väljer att fokusera på är till stor del beroende av 

hans eller hennes intresse. Jag har i arbetet sökt svar på mina frågeställningar med 

utgångspunkt utifrån mitt intresseområde. Fokus har lagts på de områden som jag har funnit 

vara intressanta, både för mig själv men även för förskollärare generellt sett och andra som 

arbetar med yngre barn. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av studien. Resultatet är de svar jag har funnit i svensk 

forskning utifrån arbetets frågeställningar. Texten är disponerad att den besvarar de 

frågeställningar som arbetet syftar till att utreda i ordningsföljd. Först redogörs för några 

teorier kring läsning, skrivning och lärande. Sedan beskrivs hur barn närmar sig läsning och 

skrivning och hur språkstimulering påverkar den senare läs- och skrivinlärningen. Sist 

redogörs för förskollärarens yrkesroll och hur denne genom olika metodiska insatser kan 

påverka både barns språk- läs- och skrivutveckling. 

 

5.1 Teorier kring läsning, skrivning och lärande 

För att individer ska kunna förstå vad som händer när de lär sig tar de olika verktyg till hjälp, 

olika teorier. Nielsen (2008) förklarar att en teori kan vara en tankemodell över hur det går till 

när vi lär oss saker. Dessa lärandeteorier utgår från antaganden om kunskap och lärande och 

påvisar olika sidor av samma fenomen. Teorier hjälper oss att få syn på olika aspekter av 

lärandet. I pedagogisk litteratur brukar behaviorismen, konstruktivismen och det 

sociokulturella perspektivet vara föremål för diskussion och kontrasteras mot varandra 

(Nielsen, 2008). Därmed är det inte sagt att det inte finns fler teorier om hur vi lär. Jag har 

dock valt att beskriva några. Nedan följer en jämförelse av dessa tre teoretiska perspektiv och 

hur de beskriver läsning och skrivning. 

Nielsen (2008) beskriver att den behavioristiska inställningen till lärande är i första hand 

fokuserat på människans beteende. Däremot intresserar man sig inte för hur hon tänker eller 

om hon alls tänker. Fokus ligger på det mätbara synliga beteendet. Att lära är att förändra sitt 

beteende, kanske genom att härma det någon annan gör. Om handlingen följs av någon slags 

belöning fortsätter man att härmas. Man lär sig att svara på stimuli på ett nytt sätt och därmed 

ändras beteendet. Inom detta perspektiv uppfattas barn som oskrivna blad som ska fyllas och 

läraren är den som ska göra detta. Den främsta företrädaren för behaviorismen är B.F. Skinner 

och hans idéer var högaktuella under 1960-talet. Behaviorismen ser på läsning och skrivning 

som en färdighet som ska övas in. Det handlar om att kunna varje bokstavs ljud för att sedan 

kunna ljuda ihop dem till ord. I dagens pedagogiska forskning har behaviorismen en mindre 

betydande roll (Nielsen, 2008). 

Nielsen (2008) beskriver att ur ett konstruktivistiskt perspektiv sker lärande genom att 

den som lär sig prövar sig fram och konstruerar därmed sin egen kunskap. Den nya kunskapen 

bygger på den gamla eller förkastas och ersätts av den nya. Nielsen (2008) framhåller Jean 

Piaget som den främste förespråkaren för denna inriktning var. Han använde uttryck som 

assimilera (utvidga) och ackommodera (förändra) när han beskrev hur barn lär sig. Det är 

eleven som lär sig själv, lärarens roll är att skapa bra förutsättningar för att lärandet kan ske. 

Piaget benämner även perspektivet för kognitivism. Konstruktivismen har haft en betydande 

roll i svensk pedagogik under den senare hälften av 1900-talet inte minst när det gäller de 

yngre åldrarna. Grund idén att ingen kan lära någon annan något, att var och en lär sig själv, 

har medfört att lärandet och inte undervisningen har satts i fokus. Lärarens roll kom att bli 

mer av handledarens än undervisarens. Vad gäller läsning och skrivning är något som 

utvecklas över tid och som eleven själv måste få tid att upptäcka och förstå. Exempelvis att 

bokstäver motsvaras av ljud (Nielsen, 2008). 

Nielsen (2008) fortsätter och beskriver det sociokulturella perspektivet som hon anser 

härstammar från den ryske psykologen Lev Vygotskij. Han framhöll att vi lär oss tillsammans 

med och av andra människor. Tillsammans använder vi olika verktyg, artefakter, som skapats 

av människor. Det mest kraftfulla är språket. Lärandet sker i ett sammanhang som skapar 

mening åt det man lär. I nästa situation utvecklar man sitt tänkande och sina kunskaper i 
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samklang med den mening som ges där. Vad gäller läsning och skrivning skulle lärarens 

uppgift vara att få eleverna att samarbeta nära och tydligt strukturerat. Att lära sig läsa är 

något som man inte klarar av på egen hand men i samarbete med en mer kompetent person 

kan barnet lära sig färdigheten.  

Eriksen Hagtvet (2004) beskriver att Vygotskij talade om ”barnets närmaste 

utvecklingszon” där lärarens uppgift blir att vägleda och stötta barnets utveckling mot 

självständig problemlösning. Genom att gradvis överlåta mer och mer av problemlösningen åt 

barnet så lär barnet sig mer och mer. Lärarens roll blir att vara en personlig handledare. Det 

barnet idag klarar av att göra tillsammans med någon som är mer erfaren och kunnig kan hon i 

morgon klara av på egen hand. Det sociokulturella perspektivet har på senare tid vuxit sig 

starkare och intar idag en ledande ställning inom pedagogisk forskning (Eriksen Hagtvet, 

2004 & Nielsen, 2008). 

 

5.2 Barns tidiga möte med läsning och skrivning 

I detta avsnitt beskrivs på vilka sätt små barn närmar sig läsning och skrivning. Vilka faser 

barnet genomgår från klotterskrift till lekskrivning via helordsläsning till konsonantskrift. Här 

lyfts populärkulturens betydelse för små barns gemenskap av berättande, skrivande och 

läsande bland leksakskataloger, dataspel och samlarkort. Små barn som ser sig som läsande 

och skrivande individer som på ett medvetet och strukturerat sätt erövrar och verkar i sin 

litteracitet.  

 

Fridolfsson (2008) framhåller att förmågan att kunna läsa och skriva hänger ihop och det är 

två sidor av samma process. Det finns en växelverkan mellan läsning och skrivning, när man 

läser överför man tecken till språkljud och när man skriver överför man språkljud till tecken. 

Av den anledningen bör man använda både läs- och skrivaktiviteter i den första läs- och 

skrivinlärningen anser Fridolfsson (2008). Flera forskare beskriver barns väg till läsning och 

skrivning på liknande sätt. Enligt Dahlgren m.fl.(2006) börjar barn börjar oftast spontant med 

att skriva innan de börjar läsa. Detta trots att skrivningen anses som svårare och mer krävande 

än läsningen. Barn överkommer med sitt intresse svårigheterna och bortser från 

komplikationerna med skrivningen. Tala-situationen är mer naturlig och konkret för barnet än 

lyssna-situationen och därför väljer barnet ofta skrivning före läsning (se bl.a. Dahlgren m.fl, 

2006 & Trageton, 2005).  

Kullberg (2006) benämner barnets första skrivande benämns som ”ostört klotter”. 

Klotter är för barnet ett sätt att kommunicera med omgivningen och sända ett budskap. Barn 

börjar tidigt använda färger och papper för att klottra på. Ostört klotter betyder att barnet för 

pennan över papperet på ett ostrukturerat sätt utan att lyfta pennan från papperet. Redan vid 

två års ålder förstår barn poängen med att läsa och skriva, nämligen att symbolerna bär på ett 

budskap. 

Nästa steg för barnet är att klotterskriva sitt första meddelande. Denna fas innebär att 

barnet kanske med hjälp av tal berättade för någon vuxen vad han klottrat och vad det 

betydde. När barnet klotterskriver ett meddelande lyfter barnet pennan och gör olika 

symboler. Samtidigt börjar barnet att försöka avläsa sitt eget klotter högt med hörbar röst. 

Barnet börjar sedan att både klottra och rita egna berättelser med både prickar, punkter, 

streck och andra former men fortfarande är inte bilder och bokstavssymboler åtskilda från 

varandra. Barnet författar och illustrerar berättelser med klotterskrift. Så småningom börjar 

barnet att forma olika figurer som ofta förställer något ur barnets omvärld som det vill 

avbilda. Barnet läser högt de berättelser det har skrivit för omgivningen (Kullberg, 2006). 

Flera forskare anser att någon gång i barndomen börjar barnet att lekskriva och lekläsa 

(se t.ex.Dahlgren m.fl, 2006; Eriksen Hagtvet, 2004; Fridolfsson, 2008 & Kullberg, 2006). 
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Det är när barnet förstått att det är skillnad på bilder och bokstäver. Ofta lekskriver barn med 

sitt talstöd. d.v.s. barnet talar högt samtidigt som det skriver och läser. Vid denna tidpunkt kan 

man ofta se att barnet gör ett slags sick-sack mönster från vänster till höger på rader under 

varandra så att det liknar skriven text i en bok. Lekskrivning och lekläsning används innan 

barnet lärt sig bokstavssymbolerna. Fridolfsson (2008) benämner denna lekskrivning som 

pseudoskrivning och hon menar att barnet har egentligen ingen förståelse för skillnaden 

mellan bilder och skrift utan barnet klottrar bokstavsliknande krumelurer och ibland siffror 

och imiterar på så vis de vuxnas beteende. Liberg (2006) kallar fenomenet för preläsande och 

preskrivande där barnet genom rolleken intar rollen som läsare eller skrivare. Dahlgren m.fl. 

(2006) menar att barnet demonstrerar sin förståelse för läsning och skrivning genom att härma 

de läs- och skrivkunnigas beteenden. Barnen gör markeringar på papper och visar att de 

förstår hur man skriver. Handlingarna kan utföras med stort allvar och barnen markerar ibland 

att de inte vill bli störda när de skriver och läser. 

Björklund (2009) har en annan ståndpunkt att barn inte bara härmar de vuxna utan de 

utför medvetna planerade och strukturerade handlingar. De väljer inte slumpvis en bok som 

ligger överst i en hög utan de väljer medvetet utifrån intresse. Barn i de yngre åldrarna väljer 

böcker med längre text och detaljerade bilder. Björklund menar att det har att göra med att 

mer komplexa böcker stimulerar och engagerar barnet under en längre tid jämfört med enklare 

böcker. Barn erövrar och skapar litteracitet och Björklund har funnit ett intressant fenomen att 

barn talar i presens när de utövar litteracitet till skillnad från när de leker då de ofta talar i 

imperfekt.” - Jag skriver,” kan de säga när de sitter och arbetar med pennan. Detta tyder på att 

barnet inte leker eller härmar utan de anser sig på allvar vara en utövande läsare och skrivare. 

Detta är ett nytt perspektiv som det tidigare inte har funnits några vetenskapliga belägg för, 

enligt Björklund (2009). 

Dahlgren, m.fl. (2006) menar att för många barn är läsning detsamma som att titta på 

och tala om bilder och därför blir det viktigt för barn att kunna se bilderna i boken. Läsning, i 

det här skedet, innebär att barnen tror att den vuxne berättar vad som finns på bilderna och 

barnen själva använder samma metod när de ska läsa själva. Detta sätt att uppfatta läsning är 

trots allt en viktig länk in i textens värld. Barnet förstår så småningom att bilder är ett sätt att 

förmedla något och texter är ett annat Barnet börjar på det sättet att kunna avläsa bildsymboler 

i omgivningen som olika trafikmärken och symboler för post, apotek, sjukhus m.m. I nästa 

steg börjar barnet bli nyfiket på bokstavssymbolerna och hur dessa formas och skrivs 

(Dahlgren, m.fl. 2006). 

Nästa steg för barnet kan vara att det börjar lära sig logografiska symboler, d.v.s. 

ordbilder (se t.ex. Arnqvist, 1993; Fridolfsson, 2008; Kullberg, 2006 & Lundberg, 2006). Det 

innebär att barnet vet vad det står på vissa skyltar, exempelvis IKEA utan att egentligen kunna 

läsa men med hjälp av sammanhanget förstår barnet vad det står. Barnet börjar kunna avläsa 

olika ordbilder i omgivningen som ex. vis ICA, Statoil eller Coca-Cola. Barnets egna namn 

brukar vara den första ordbilden som det lär sig. 

Liberg (2006) poängterar att ett typiskt tecken på att barnet befinner sig i den här fasen 

är när barnet ibland inte märker om det har missat någon bokstav när det skrev sitt namn, 

barnet är då i den s.k. helordsutvecklingen en utvecklingsfas där barnet ännu inte lärt sig alla 

bokstävernas skilda namn, utseende och ljud. Den här typen av helordsläsande och skrivande 

innebär att barnet behandlar ord som en helhet utan att bryta ner dem i bokstäver. Framför allt 

är det namn på vänner och släktingar som är det vanligaste helorden som barn brukar lära sig, 

menar Liberg (2006). Arnqvist (1993) benämner fenomenet som pseudoläsning, när barnet tar 

hjälp av sammanhanget och omgivningen när det tolkar vad det står på en skylt hellre än 

bokstäverna (Arnqvist, 1993 & Kullberg, 2006). Liberg (2006) benämner fenomenet som 

situationsskrivande och situationsläsande. Barnet drar slutsatser om vad vissa ord kan tänkas 

betyda och då utgör sammanhanget stöd för förståelsen. 
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Kullberg (2006) framhåller att barnets allra första skrift med bokstavssymboler består 

ofta av versaler i konsonantskrift, text med stora bokstäver där vokalerna utelämnas. Denna 

konsonantskrift är inte fel på något sätt utan en fas i den skriftspråkliga utvecklingen och den 

ska inte korrigeras av vuxna. Allt eftersom barnet lär sig alfabetets bokstäver korrigerar barnet 

sig självt i takt med den skriftspråkliga utvecklingen. Barnet börjar nu intressera sig för 

alfabetet och börjar sammanljuda några bokstäver till ord. Vissa barn fortsätter utvecklingen 

med att kopieringsskriva av text som någon vuxen har skrivit åt dem för det rena nöjets skull 

(Kullberg, 2006). 

Fast (2007) beskriver i sin studie ”sju barn lär sig läsa och skriva” hur barn långt före 

skolstarten via populärkultur och medier praktiserar läsande och skrivande i hög grad. Barnen 

tecknade superhjältar som de identifierade sig med. De använde exempelvis datorn och 

spelade spel. De tittade i leksakskataloger och skrev önskelistor. De ritade logotyper och lärde 

sig namnen på olika figurer på samlarkort. I huvudsak delade barnen sitt engagemang och 

intresse för populärkultur med sina kamrater och tillsammans drogs de in i en gemenskap av 

berättande, skrivande och läsande bland leksakskataloger, dataspel och samlarkort. När 

barnen sedan kom till förskolan och skolan var de i de flesta fall tvungna att lämna dessa 

erfarenheter och kunskaper kring läsande och skrivande utanför. Lärarna tyckte sig ha för lite 

kunskap om barnens kultur men tog också i flera fall avstånd från barnens kultur då de ansåg 

att den var av en sämre kvalité (Fast, 2007) . 

Björklund (2008) har i sin studie med mycket unga barn (ett och ett halvt till tre år) på 

en förskola kunnat påvisa att små barn på ett medvetet, strukturerat och på ett varierande sätt 

verkar i sin litteracitet, som hon uttrycker det. Barns handlingar är inte slumpmässiga, 

exempelvis väljer de vilken bok de ska läsa med omsorg. De lite mer komplexa böckerna, 

med mer text och detaljrika bilder, lockar mer än de allra enklaste utan text. Små barn ser sig 

som läsare och skrivare och de tillägnar sig detta bl.a. genom att sjunga, rita och berätta. Barn 

utvecklar olika mönster för att utöva läsning och skrivning som hon kallar för 

litteracitetsmanifest. Barnen sätter sig ofta på knä tätt tillsammans. Sedan kommunicerar och 

samtalar de med varandra samtidigt som de ”läser” boken. Ett barn säger något om en bild 

och de andra kommenterar. När boken är slut slår de igen boken och ordet slut upprepas av 

barnen för att markera att de har läst färdigt. Björklund menar att detta är ett typiskt exempel 

på hur barn erövrar och skapar litteracitet (Björklund, 2008). 

 

5.3 Språkstimulering i förskolan kan påverka den senare läs- och 

skrivinlärningen  

I detta avsnitt beskrivs forskning som visar på att språkstimulering verkligen påverkar läs- och 

skrivinlärningen. Detta eftersom en av frågeställningarna i arbetet syftar till att utreda vilken 

betydelse språkstimulering har i förskolan för den senare läs- och skrivinlärningen. Att 

stimulera både förebyggande och under tiden som barnet lär sig läsa och skriva hjälper barn 

att lyckas bättre med inlärningen. 

 

Lundberg m.fl. (1988) har fört studier kring hur den språkliga medvetenheten påverkar läs- 

och skrivinlärningen och han menar att för att kunna lära sig skriva måste man förstå att 

språket består av ord som kan brytas ner i bokstäver som låter på olika sätt. Detta kallar han 

för fonologisk medvetenhet. Flera studier har visat att träning av den språkliga medvetenheten 

underlättar läsinlärningen (se t.ex. Dahlgren m.fl, 2006; Eriksen Hagtvet, 2004; Lundberg, 

2006; Lundberg m.fl, 1988 & Nielsen, 2008).  

Den i Sverige kanske mest kända studien är det s.k. Bornholmsprojektet som 

genomfördes i slutet på 80-talet av Lundberg m.fl. (1988). Projektet ville undersöka om 
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strukturerad träning av den språkliga medvetenheten i förskoleklass gynnade kommande 

läsinlärning. Undersökningen visade på goda resultat. De som uppfattades som ”svaga” barn 

och som fick denna träning klarade sig bättre i läsning och stavning än kontrollgruppen som 

inte fick samma språkliga träning. Även barn som inte riskerade få läs- och skrivsvårigheter 

gynnades av träningen och utvecklades positivt. Förebyggande språkträning gynnar 

läsinlärning hos både svaga och språkstarka barn (Lundberg m.fl, 1988). 

Eriksen Hagtvet (2004) framhåller vikten av att förebygga läs- och skrivsvårigheter 

genom att arbeta preventivt med språkstimulering. Hon anser att om den språkliga 

medvetenheten stimuleras när barnen är små så leder det till en gynnsammare läs- och 

skrivutveckling senare i skolåldern. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande och 

stimulerande i förskolan för att motverka läs- och skrivsvårigheter. Hon varnar för hur passiva 

vuxna kan bidra till att barns nyfikenhet och lust att lära kan leda till passivitet och 

likgiltighet. Bristfällig stimulering eller utelämnad sådan kan ge flera negativa konsekvenser 

för bl.a. barnets sociala, emotionella och språkligt intellektuella utveckling (Eriksen Hagtvet, 

2004).  

Liberg (2006) och Svensson (2005) påpekar båda att det finns olika åsikter inom 

forskningen om läs- och skrivinlärning förutsätter fonologisk medvetenhet eller om det 

förhåller sig tvärtom. En tredje ståndpunkt, och idag kanske den vanligaste, är att fonologisk 

och språklig medvetenhet utvecklas parallellt och i interaktion med varandra, menar Liberg 

(2007) och Svensson (2005). 

 

5.4 Förskollärarens yrkesroll  

Efter att ha studerat forskning som visar hur barn närmar sig läsning och skrivning och vikten 

av att stimulera barns språk, följer det sig naturligt att gå vidare och undersöka vilken roll 

förskolläraren ska inta i dessa sammanhang.  För att åskådliggöra detta på bästa sätt har jag 

delat upp texten i olika kategorier som jag har funnit att forskare framhåller som viktiga 

metoder och förhållningsätt. Dessa kategorier är talspråksstimulering, skriftspråksstimulering 

och högläsning. Begreppet stimulering definierar jag i denna text som medvetna metodiska 

insatser och en anpassning av både den mentala och fysiska miljön för att ge barn gynnsamma 

förutsättningar för det egna lärandet.   

 

5.4.1 Talspråksstimulering 

 Svensson (2005) framhåller vikten av att förskolläraren leker olika språklekar för att 

medvetandegöra språket för barnen och få dem att betrakta och analysera språket utifrån. 

Språklig medvetenhet innebär att barnet kan fundera och reflektera självständigt över språket. 

För att vara språkligt medveten måste barnet kunna skilja språket från situationens här och nu.  

Språkets egenskaper och variationer blir tydliga i språklekarna. Genom att leka olika 

språklekar kan förskolläraren förbereda barnen inför kommande läsinlärning. Att leka med 

språket är utvecklande även för de barn som redan kan läsa och därför är språklekar värdefulla 

även under de tidiga skolåren. Språklekar ger många positiva effekter menar Svensson (2005), 

exempelvis gör de barnen medvetna om språket på olika sätt, de underlättar läs- och 

skrivinlärning, de leder till att barn och vuxna har roligt tillsammans och de skapar 

gemenskap mellan barn, anser Svensson (2005).  

Svensson (2005) understryker att det är viktigt att situationen och stämningen är lekfull 

under språklekarna, barnen får inte känna att de övar och tränar. Stunderna för språklek ska 

vara regelbundet återkommande så att barnet inte hinner glömma vad det gjorde vid senaste 

tillfället. De ska ingå i vardagen så att barnen känner att det är ett naturligt moment. 

Repetition är viktigt för att befästa kunskaperna och även variation med stigande 
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svårighetsgrad.  Forskning har visat att språklekar där barnen får visuellt stöd av bokstäver har 

gett bäst resultat.  Förskolläraren måste vara ödmjuk och acceptera felsägningar och inte ha 

krav på barnens prestationer. Oväntade felsägningar kan till och med i vissa fall ge tillfällen 

att spinna vidare på andra språkliga trådar, det gäller att ta tillvara tillfället och barnens 

intressen. Barnen behöver också träna på sin fonologiska medvetenhet, förmågan att kunna 

känna igen olika språkljud. Då blir det lättare för barnet att kunna se sambandet mellan ljud, 

ord och bokstäver (Svensson, 2005).  

Eriksen Hagtvet (2006) betonar även hon att det är viktigt att situationen och 

stämningen är lekfull under språklekarna, barnen får inte känna att de övar och tränar. 

Språklekarna får inte skapa en känsla av misslyckande, barnen måste känna att de på ett 

positivt sätt deltar och utvecklas i leken.  

Svensson (2005) framhåller, till skillnad från andra forskare, att barn som behärskar att 

rimma och ”klappa” på stavelser inte nödvändigtvis kommer att lära sig lättare än andra barn. 

Hon menar att det är lätt som vuxen att låta sig luras att det kommer att gå bra vid 

läsinlärningen om barnet klarar av dessa moment. Att rimma och klappa är språkliga 

aktiviteter som de allra flesta barn klarar av vid sex års ålder. Därför är det viktigt att vara 

uppmärksam på detta för att barn i riskzonen inte ska förbises och för att kunna sätta in 

resurser i tid.  

Björklund (2009) är delvis kritisk till att språkutvecklingen i förskolan får för stor 

uppmärksamhet. Hon menar att även om språkutvecklingen är viktig så finns det andra delar 

som bör lyftas fram. Hon menar att litteracitets händelser har en sådan tydlig och stor plats i 

barns vardag att de bör tas på allvar och accepteras. Det är viktigt att förskollärarna är 

medvetna och uppmärksammar och stödjer barns litteracitet genom att exempelvis se till att 

det finns ett brett och bra utbud av böcker. 

Svensson (2005) anser att böcker är ett bra verktyg att använda sig av när man vill 

utveckla och berika barns talade språk. Författare uttrycker sig på olika sätt och det skrivna 

språket skiljer sig till stor del från talspråket vilket innebär att barnen berikas med ett större 

ordförråd. Förskollärare bör läsa barnböcker dagligdags för barnen. Detta ger de barn, som 

inte får böcker lästa för sig hemma, en chans att få tillgång till berättelsernas och sagornas 

värld.  Bilderböcker kan med fördel användas till att samtala om bilderna. Boken kan med 

fördel användas som undervisningsmaterial. Barnen kan även lära sig olika lägesbegrepp, 

färger, former och matematik m.m. beroende på hur duktig läraren är på att lyfta fram och 

belysa dessa olika kunskapsområden. Förskolläraren kan genom att ställa frågor om 

berättelsens innehåll få bekräftelse på om barnet förstått ord, begrepp och själva innehållet i 

berättelsen.  Att tillsammans samtala om berättelsen efter sagans slut påverkar 

språkutvecklingen positivt jämfört med att bara läsa en bok rakt igenom utan att kommentera 

något efteråt (Svensson, 2005). 

 

5.4.2 Skriftspråksstimulering 

Skriftspråksstimulering har blivit en del av förskolans vardag men metodiken som används 

kan ibland vara trevande och osäker.  Eriksen Hagtvet (2004) beskriver att förskollärarna har 

svårt att veta hur långt de ska gå utan att riskera att ställa för höga krav och sätta press på 

barnen. Allt beror på hur det genomförs, och om barnen själva får välja skriftlig aktivitet som 

intresserar dem är risken minimal att de ska känna press från omgivningen. Då upplevs 

aktiviteten som lek och inte något tvång och den sker på barnets villkor (Eriksen Hagtvet, 

2004).  

Både Eriksen Hagtvet (2004) och Dahlgren m.fl. (2006) anser att den motoriska 

förmågan är viktig för förskolebarns självkänsla. Likaså är skriftspråksinlärningen beroende 

av barnets förmåga att tro på sig själv. Ett barn med låg självkänsla får svårt att på ett positivt 

sätt ta sig an både den motoriska utvecklingen och skriftspråksutvecklingen. Motorisk träning 
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av alla de slag ökar troligtvis både motoriska färdigheter och stärker självkänslan så att barnet 

kan angripa utmaningar på att mer avspänt sätt.  Den motoriska träningen påverkar inte direkt 

skriftspråksinlärningen utan snarare indirekt via en stärkt självkänsla (Dahlgren, m.fl. 2006).   

Eriksen Hagtvet (2004) pekar också på självförtroendets betydande roll när barn ska lära 

sig något nytt. Vuxna bör tillrättalägga situationer så att barnet får många upplevelser av 

framgång av olika slag. Erfarenhet av att lyckas ger självförtroende och tillit till den egna 

förmågan och leder till en vilja att söka nya kunskaper. Barnet leds således in i en positiv 

cirkel av lärande och självförtroende som gynnar inlärning och ger en social och emotionell 

styrka (Eriksen Hagtvet, 2004).  

Dahlgren m.fl. (2006) menar att barn är intresserade av att veta varför man läser och 

skriver och inte förrän de har förstått syftet med aktiviteten kan de känna motivation att gå 

vidare att lära sig detta. Förskolläraren bör utgå från skriftspråkets funktion, vad man 

använder skriften till, för att barnet ska förstå själva poängen med att skriva. Detta kallas för 

att barnen måste ”knäcka den skriftspråkliga koden” (Dahlgren, m.fl. 2006, s. 92).  

Både Dahlgren, m.fl. (2006) och Fridolfsson (2008) framhåller att förskolläraren kan 

göra den skriftspråkliga miljön kring barnen attraktiv och tydlig med fokus på stimulerande 

läs- och skrivaktiviteter. Man kan exempelvis bygga olika ”lekmiljöer” som bank, affär, 

bibliotek, kontor, resebyrå och skola på förskolan där barnen i ett lekfullt sammanhang kan 

upptäcka funktionen och syftet med att läsa och skriva (Dahlgren, m.fl. 2006 & Fridolfsson, 

2008). Dahlgren m.fl. (2006) framhåller att folksagor passar bra att arbeta med på ett 

tematiskt sätt i förskolan. Genom detta arbetssätt kan man få in en hel del olika 

kunskapsområden exempelvis dramalek, bildskapande, meningsfullt textskapande som att 

skriva och rita egna böcker, talspråksträning som att återberätta sagan, inspirera till barnens 

egna fria lek m.m. (Dahlgren, m.fl. 2006).  

 

5.4.3 Högläsning 

Dominokovic, m.fl. (2006) och Lundberg (2006) menar att sagoberättande och bokläsning är 

en bra metod att utveckla och stimulera barns språk. Detta är kanske den metod/aktivitet som 

används på de flesta förskolorna idag. Dominokovic, m.fl. (2006) och Lundberg (2006) menar 

att förskolläraren har en viktig roll i detta sammanhang när det gäller att läsa sagor och böcker 

för barn. Anledningen är den att det gynnar barns språk- läs- och skrivutveckling på många 

olika sätt. Barns språk utvecklas när de under sagostunderna får lära sig nya meningsskapande 

ord, grammatik, intonation m.m.  Barn vill ofta höra samma berättelse flera gånger, vilket är 

bra då upprepning kan hjälpa till att befästa barnets kunskaper. I vardagsspråket tenderar 

vuxna att fuska med uttalet och kan använda en del slangord. Då vuxna läser för barnen och 

berättar sagor skärps språket och det blir mer korrekt. Barnen lär sig även turtagning och att 

man ska lyssna när någon annan berättar något. Efter eller under sagoberättandet eller 

högläsningen finns också goda möjligheter att fråga barnen om innehållet i berättelsen och de 

får träna sig på att återberätta händelseförloppet. Ibland händer det att barnen själva tar upp 

frågor om berättelsen och då är det viktigt att fånga upp barnens funderingar (Dominokovic, 

m.fl, 2006 & Lundberg, 2006). 

Lundberg (2006) poängterar att ett aktivt samspel mellan barn och förskollärare där man 

ställer frågor om innehållet och knyter an till barns egna erfarenheter under 

högläsningsstunden stimulerar utvecklingen av språk och begrepp mer än enbart högläsning 

utan samtal gör. Lundberg (2006) anser att det är viktigt att ställa följdfrågor som utmanar 

barnen att berätta mer och förklara vad de menar. Olika typer av texter stimulerar olika saker 

hos barnen. Informativa faktaböcker stimulerar barnen i deras konstruktion av ny kunskap och 

eget tänkande. Sagoböcker stimulerar barns fantasi, ordförråd och tränar barnens empatiska 

förmåga(Lundberg, 2006). 

Dominokovic, m.fl. (2006) betonar att regelbunden högläsning för barn har även visat 
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positiv påverkan på barns uppmärksamhetsförmåga. Forskning och studier har visat att 

högläsning gör barn medvetna om språket, eftersom den vuxne ofta lyfter fram begrepp och 

ord och samtalar med barnet om dem.  Vid högläsning kan barn börja uppmärksamma fonem 

eller ljuden i språket vilket har stor betydelse för läsinlärningen. Förmågan att förstå och 

använda grammatiken påverkas också av högläsning. I stort sett alla delar av 

språkutvecklingen gynnas av högläsning. Ett utökat språk leder indirekt till en utökad 

tankeverksamhet (Dominokovic, m.fl, 2006). 

Dominokovic, m.fl.(2006) och Fast (2008) beskriver hur barn som fått lyssna till 

många sagor får en känsla för vad skrift är och dess funktion. De har också vant sig vid hur 

information förpackas i böcker och att orden bildar meningar som bygger upp en berättelse. 

När barn lyssnar mycket på högläsning lär de sig hur en berättelse är uppbyggd och detta 

hjälper dem sedan när de själva ska berätta eller skriva en berättelse (Dominokovic, m.fl, 

2006 & Fast, 2008). Arnqvist (1993) belyser vikten av att barn får många olika erfarenheter 

av det skrivna språket som möjligt innan det är dags för skolstart. Sagoläsning och högläsning 

både i hemmet och på förskolan blir därför viktiga aktiviteter i barns förberedelse inför läs- 

och skrivinlärningen.  

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Syftet med arbetet är att undersöka hur svenska forskare resonerar kring förskolebarns tidiga 

läsning och skrivning. Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar har jag funnit och gett 

exempel på flera lärandeteorier såsom; behaviorismen, konstruktivismen och det 

sociokulturella perspektivet. Jag har beskrivit och jämfört hur svenska forskare resonerar 

kring små barns tidiga läsning och skrivning. Vilka faser barnet genomgår från klotterskrift 

till lekskrivning via helordsläsning till konsonantskrift. Hur populärkulturen påverkar och har 

betydelse för t.ex. små barns gemenskap av berättande, skrivande och läsande bland 

leksakskataloger, dataspel och samlarkort. Hur små barn ser sig som läsande och skrivande 

individer som på ett medvetet och strukturerat sätt erövrar och verkar i sin litteracitet.  

Jag har beskrivit hur språkstimulering påverkar den senare läs- och skrivinlärningen på 

ett positivt sätt. Vikten av att stimulera språket både förebyggande och under tiden som barnet 

lär sig läsa och skriva, har behandlats. Det hjälper, enligt svenska forskare, barn att lyckas 

bättre med läs- och skrivinlärningen.  

Jag har presenterat vad forskare framhåller som viktiga metoder och förhållningsätt 

uppdelat i olika kategorier; talspråksstimulering, skriftspråksstimulering och högläsning. Jag 

har även påvisat att det finns ny forskning som visar på att det finns fler områden än 

talspråksstimulering att stödja och stimulera hos små barn. Genom litteracitetsstudier har 

forskare kunnat påvisa hur mycket små barn verkar i och praktiserar litteracitet både i 

vardagen och på förskolan. I senare års forskning framhålls att vad som ska stimuleras i 

förskolan bör utvidgas till att omfatta barnets hela litteracitetsutveckling eftersom även små 

barn ser sig själva som läsare och skrivare (se t.ex. Björklund, 2008) 

Avslutningsvis har jag beskrivit hur forskare framhåller förskollärarens yrkesroll och 

hur förskolläraren genom olika metodiska insatser och förhållningssätt kan påverka både 

barns språk- läs- och skrivutveckling.  

Genom att tillrättalägga den fysiska miljön och bedriva en medveten pedagogisk 

verksamhet kan barnen i ett lekfullt sammanhang upptäcka funktionen och syftet med att läsa 

och skriva. Att arbeta med att bygga upp barns självförtroende, läsa sagor för dem och leka 

språklekar tycks vara ytterligare några av forskarnas rekommendationer. 
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6 Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras studiens resultat och den teoretiska bakgrunden under några 

rubriker. Avsnittet, Läsa och skriva, en komplex aktivitet, behandlar hur vår kunskap om hur 

det går till när man läser och skriver har förändrats med hjälp av en ständigt pågående 

forskning och vad denna nya kunskap innebär för den pedagogiska verksamheten.  

Under rubriken Läsa och skriva i förskolan? diskuteras varför förskollärare ska 

engagera sig och bedriva läs- och skrivstimulerande verksamhet. Vilken betydelse detta har 

för både individ och samhälle. 

I det avslutande stycket, Förskollärarens profession, resonerar jag kring den oerhört 

viktiga uppgiften som förskollärare har i samspelet med barnen. Förskollärarens 

ansvarsområde har genom tiderna utvidgats till att omfatta fler områden i och med att 

läroplanen kom 1998. Här diskuteras hur detta ställer krav på ökad kompetens hos 

förskolläraren. 

 

 6.1 Läsa och skriva, en komplex aktivitet 

Jag har sett en historisk utveckling av hur forskningsresultat kring läsning och skrivning till 

en början tolkades på ett ganska svart och vitt sätt. Frågan som diskuterades var om man 

skulle börja med att lära sig språkets minsta delar, bokstäverna, eller om det var bättre att utgå 

från orden som helhet där budskapet i texten är det väsentliga. Antingen lärde man sig bäst att 

läsa med den syntetiska metoden eller den analytiska. De olika synsätten var varandras 

motpoler och oenigheten bland forskarna var stor.  Ny forskning tyder på att det är viktigt att 

kombinera både ljudmetod och helordsmetod när man ska lära sig läsa (se t.ex. Fridolfsson, 

2008; Kullberg, 2006; Liberg, 2006 & Nielsen, 2008). Långsamt har alltså forskningen 

närmat sig varandras ståndpunkter och världen är inte längre lika svart och vit. 

Forskning har gett oss mer kunskap som har visat att lära sig läsa och skriva är en mer 

komplex aktivitet som sker på olika nivåer parallellt. Den ena processen utesluter inte den 

andra och de har till och med visat sig stå i beroende förhållande till varandra.  

Vad kom först? Hönan eller ägget? Liberg och Svensson beskriver att det är lika svårt 

att veta om fonologisk medvetenhet är en förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva 

eller om medvetenheten kommer som en följd av läs- och skrivlärande. En vanlig ståndpunkt 

idag är att fonologisk och språklig medvetenhet utvecklas parallellt och i interaktion med 

varandra, inte separat som två skilda företeelser (se t.ex. Liberg, 2007 & Svensson, 2005). 

 Är att läsa en kognitiv förmåga som ska växa fram hos det enskilda barnet eller uppstår 

den i sociokulturella samspel i en tillrättalagd miljö? Även här kan man se att forskare närmar 

sig varandras ståndpunkter och beskriver processen som både mental/kognitiv och social 

kulturell i samspel med omgivningen. Fler perspektiv har tillkommit som kompletterar 

varandra och ger en mer komplett bild av verkligheten (se t.ex. Björklund, 2008 & Fast, 

2008).  Forskningens fokus har flyttats från det individualpsykologiska perspektivet till ett 

mer socialinteraktionistiskt och sociokulturellt synsätt.  

Alla dessa perspektiv och forskning som beskriver läs- och skrivinlärningen har breddat 

vår syn och gett oss ny kunskap som inte längre är svart eller vit utan som har blandats till en 

mängd av nya grå nyanser. 

Litteracitetsforskningen har som tidigare nämnts påvisat att barns skriftspråkslärande 

påbörjas redan när barnen är riktigt små. Min förhoppning är att denna forskning kommer att 

få ett större genomslag i den praktiska pedagogiken precis som den metalingvistika 

forskningen har påverkat hur förskollärarna arbetar med barns språkutveckling. Ett steg i rätt 

riktning är att läroplanen för förskolan, Lpfö-98, förespråkar vikten av läs- och 

skrivstimulering redan i förskolan. Sett ur mitt perspektiv behöver det inte vara svårt och 
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avancerat att stimulera barns läs- och skrivutveckling likväl som man stimulerar barns 

språkutveckling. Det skulle kunna innebära som Björklund (2009) föreslår att förskolläraren 

ser till att det finns ett bra och varierat utbud av barnböcker att tillgå för barnen och att 

personalen är medveten och uppmärksammar och stödjer barnen i deras utforskande av den 

skriftliga världen. 

 

6.2 Läsa och skriva i förskolan? 

Vad innebär denna kunskap för den praktiska verkligheten? Är det verkligen nödvändigt att 

hålla på med läsning och skrivning i förskolan? Ja, jag menar att det är det, annars bortser vi 

från de små barnens faktiska verklighet och vardag som både Fast (2008) och Björklund 

(2009) beskriver det. Vi underskattar deras förmåga och tar dem inte på allvar om vi inte 

tillmötesgår dem. Om vi ska kunna möta barnen på deras nivå måste vi vara öppna i sinnet 

och inte för traditionella i vårt tänkande kring läsning och skrivning och tycka att det är 

skolans sak. Förskollärarens uppgift är att lägga grunden till att varje barn lämnar förskolan 

med en tilltro till sig själv och en positiv inställning till lärande. Att införa skolliknande 

lektioner med bokstavsträning på förskolorna är inget som jag förespråkar. Jag menar att 

förskollärarna dock måste ha kompetensen att tillrättalägga både den fysiska och den 

psykologiska/kognitiva miljön för att möta barnets intresse kring läsning och skrivning på ett 

seriöst sätt med respekt för individens behov och person.  

Ett starkt argument för att arbeta med läs- och skrivstimulering i förskolan är att 

förskolans läroplan och styrdokument tydligt säger att så ska ske. Det ingår i förskollärarens 

arbetsuppgifter att följa och arbeta efter styrdokumenten. 

Förskolan bör följa med i den övriga samhällsutvecklingen för att inte bli en 

konserverad skyddad verkstad som lever sitt liv vid sidan av samhället. I detta 

kommunikations- och informationssamhälle som vi lever i med datorer, i-pods, mobil-

telefoner och annan teknik ställs höga krav på oss som individer att fungera tillsammans med 

tekniken. För att möta samhällets krav på individen och för att kunna leva ett bra liv och 

fungera funktionellt i det utan att bli hindrad av tillkortakommanden behövs en god 

kommunikativ kompetens. Grunden till detta, menar jag, läggs redan i förskolan. 

Verksamheten i förskolan bör återspegla samhällsutvecklingen i stort och att barnens 

vardagsliv integreras. Barns intresse för populärkultur med allt vad det innebär i form av 

leksakskataloger, tv program, dataspel, musik kan med fördel användas i pedagogiska syften 

mot målet att bli litterat. Om barnet redan har fattat intresse för ett objekt är mycket redan 

vunnet, motivationen och viljan finns redan hos barnet och det är bara att fortsätta att bygga 

på detta (Fast, 2008). Det gäller att vara lyhörd och låta barnet visa vägen vart det vill gå. 

Förskolläraren bör finnas med som en stöttande samspelspartner i processen och utmana 

barnet att gå vidare för att utvecklas. 

 

6.3 Förskollärarens yrkesroll 

Förskolläraren har en mycket viktig roll i förskolan idag.  Som jag ser det har förskollärarens 

ansvarsområde utvidgats med åren, fler krav ställs på förskolläraren att integrera fler 

ämnesområden i den pedagogiska verksamheten såsom exempelvis vardagsmatematik och 

läs- och skrivaktiviteter. I och med att läroplanen för förskolan kom 1998, formulerades 

tydliga riktlinjer som bland annat betonar att skriftspråksstimulering ska vara ett inslag i den 

vardagliga praktiken.  Riktlinjerna ställer krav på förskolepedagogiken och utmanar den 

pedagogiska traditionen som fokuserar på den ostörda fria leken. Om läroplanens mål ska 
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uppfyllas bör förskollärarna på ett medvetet sätt anpassa miljön och verksamheten, och detta 

ställer krav på förskolläraren, menar jag.   

En bra förskolepedagogik för gynnsam läs- och skrivutveckling anser jag liksom 

Dahlgren m.fl. (2006) bestå av flera nyckelfaktorer. Jag vill betona att miljön och 

möbleringen i förskolan bör inbjuda till läs- och skrivlek. Förskolläraren kan tillsammans med 

barnen bygga upp olika lekmiljöer som bankkontor, affär, bibliotek eller skola. Som 

introduktion kan man göra studiebesök på affären eller biblioteket för att barnen ska få se hur 

ett bibliotek ser ut innan man själv försöker bygga ett. Ett annat alternativ är att göra i ordning 

en skrivarhörna med lämpligt materiel så att barnen får komma i kontakt med språket och alla 

dess tillbehör och hjälpmedel.  Om barnen får leka fritt, ”skriva och läsa” i dessa miljöer kan 

de på ett naturligt sätt få förståelse för språkets funktion och vilken nytta man kan ha av det. 

Förskolemiljön bör därför vara fylld med olika material som är anpassade för barnen. Det 

måste finnas en god tillgång på böcker, blyertspennor, sudd, tidningar, randigt 

skrivpapper/skrivböcker m.m. 

Jag framhåller liksom Dahlgren m.fl. (2006) att barn måste på många olika sätt erbjudas 

och få chans att upptäcka syftet och funktionen med läsning och skrivning. Förskolläraren kan 

åskådliggöra nyttan med läsning och skrivning genom att tillsammans med barnen använda 

sig av ett meningsfullt textskapande och läsande. Detta kan exempelvis göras genom att 

skriva inköpslistor, brev/mail, inbjudningskort, skyltar, recept, göra egna sagor, söka svar på 

frågor i böcker eller på internet. Genom gruppdiskussioner kan förskolläraren och barnen 

tillsammans föra metakognitiva samtal om hur de har lärt sig och på sätt lyfta fram 

variationen av sätt att ta sig an ett problem eller olika sätt att tänka (Pramling Samuelsson, 

2003). 

Leken är en av förskollärarens viktigaste redskap för att uppnå pedagogiska syften. 

Enligt Fröbel är leken är barnets livsform och genom den upptäcker och utforskar barnet 

tillvaron. Förskolebarn upplever världen genom leken och använder den till att uttrycka sitt 

inre liv. Det vore dumt att som förskollärare underskatta lekens potential att användas som 

redskap för att nå pedagogiska mål. I lekens tecken kan förskolläraren praktisera språkträning 

genom lättsamma och roliga språklekar. Lekarna bör ingå i vardagen som ett naturligt inslag. 

Barn behöver få öva på sin fonologiska medvetenhet för att de lättare ska kunna se sambandet 

mellan ljud, ord och bokstäver. Språklekarna hjälper barnet få en språklig- och en fonologisk 

medvetenhet som enligt många forskare har bevisat ge bra förberedelse inför kommande läs- 

och skrivinlärning (Lundberg, 2006; Arnqvist, 1993; Eriksen Hagtvet, 2004; Fridolfsson, 

2008; Dahlgren m.fl, 2006 & Nielsen, 2006 ). Svensson (2005) betonar också att språklekarna 

måste vara just lekar och de ska inte upplevas som övningar för barnen. Om barnen upplever 

att de övar kan detta leda till att de tappar intresset. 

Jag framhåller såsom Dominokovic m.fl. (2006) att sagoberättande och bokläsning bör 

användas flitigt av förskollärare för att utveckla och stimulera barns språk. Högläsning och 

sagoberättande bör ske dagligdags för att berika barns ordförråd, förståelse av begrepp, för att 

få intellektuell stimulans, känsla för grammatik och intonation. I stort sett alla delar av både 

språkutveckling och läs- och skrivutveckling gynnas av högläsning. 

Jag anser liksom Dahlgren m.fl. (2006) och Eriksen Hagtvet (2004) att det är viktigt att 

förskolläraren arbetar för att stärka barns självkänsla. Anledningen är att barnen ska vara så 

öppna och mottagliga som möjligt för all slags inlärning. Eftersom det finns ett starkt 

konstaterat samband mellan bra motorik och en positiv självkänsla hos förskolebarn (se t.ex. 

Dahlgren m.fl, 2006 & Eriksen Hagtvet, 2004) bör läraren låta barnen få öva både grov- och 

finmotorik för att bygga upp självkänslan. Indirekt kan detta hjälpa barnet att ta sig an 

språkets alla utmaningar utan hämningar som håller det tillbaka. Förskolläraren kan på andra 

sätt hjälpa barnen stärka sin självkänsla genom uppmuntran och att acceptera felsägningar och 
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inte ha krav på prestationer. Då känner barnet sig värdefullt och accepterat för den person det 

är.   

Sammanfattningsvis kan man säga att det i förskolan gäller att få barn att förstå varför 

man ska läsa och skriva och vad man kan använda det till. Detta kan genomföras i en positiv 

anda som stärker barns själförtroende med en medveten pedagogik och genom en anpassad 

tillrättalagd miljö. Då kan barnen bli motiverade och intresserade av att leka och laborera med 

språket på olika sätt vilket kan leda till en gynnsam läs- och skrivutveckling, helt i enlighet 

med läroplanens mål och riktlinjer. 
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