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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka vad ett urval av svenska förskollärare säger om hur 

de främjar barns litteracitetsutveckling samt om hur de tar tillvara på barnens intressen i 

de dagliga litteracitetsaktiviteterna. Utgångspunkten i arbetet är det sociokulturella 

perspektivet. Sju förskollärare från sex olika förskolor har intervjuats och resultatet visar 

att förskollärarna fokuserar på litteracitet i olika stor utsträckning, men att de alla arbetar 

med barnens litteracitet på något vis. De flesta arbetar med ett läsprojekt, vars syfte är att 

ge barn fler lästimmar. Detta gäller både timmar då barnen får böcker lästa för sig och 

timmar då barnen läser på egen hand, i förskolan och skolan. Förskollärarna kunde också 

ge exempel på metoder de använder sig av för att uppmärksamma barnens intressen, samt 

hur de planerar aktiviteter utifrån detta. Resultatet delades in i olika områden och 

diskuterades, vilket ledde till slutsatserna. Den största slutsatsen i examensarbetet är att 

förskollärarna tog vara på barnens intressen på fler sätt än vad de själva reflekterade 

medvetet om. 

 

Abstract 
The aim of the study was to investigate what Swedish preschool teachers say about their 

ways of supporting the children's development of literacy and what they say about their 

ways of noticing the children's interests. A sociocultural perspective has been used as a 

theoretical interpretation tool throughout the study. Seven preschool teachers from six 

different preschools in a Swedish city have been interviewed and the results show that the 

different preschool teachers focus on literacy on different levels, but that all of them work 

with supporting the children's literacy development in some way. Most of them work with 

a specific reading project, designed to increase the number of hours the children listen to 

adults reading aloud, and also the number of hours the children read books themselves in 

the longer run, throughout their school years. The preschool teachers could also give 

examples of their methods of noticing the children's interests, and also, in some cases, 

how they planned pedagogical activities based on this. The results of the study were then 

divided into different thematic areas and discussed, which led to conclusions. The most 

important conclusion of the study was that the preschool teachers seemed to respect the 

interests of the children in more ways than they were aware of themselves. 

 

 

 

Nyckelord: Barns intressen, förskola, förskollärares förhållningssätt, högläsning, 

kommunikation, literacy, litteracitet, skriftspråk och sociokulturellt perspektiv. 
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Inledning 
 

“For children, the limits of their language mean the limit of their world.” 

(Lennox, 2013, s. 387) 

 

Idag spenderar många barn en stor del av sin vardag på förskolan. År 2013 gick 83 procent 

av alla barn i ett- till femårsåldern i förskolan. I åldrarna tre-fem år var det hela 95 procent 

(Skolverket, 2013). Detta ger barn en stor möjlighet till att utforska och utvecklas i en 

pedagogiskt planerad verksamhet. Ett av förskolans uppdrag är att stimulera barnens 

språkutveckling. Förskollärare ska enligt läroplanen för förskolan “uppmuntra och ta till 

vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Skolverket, 2010, 

s. 9). Mellgren och Gustafsson (2010) menar att det är när barnen är i förskoleåldern som 

grunden läggs för deras språk. Eftersom barnen tillbringar mycket tid på förskolan är det 

där en stor del av deras utveckling sker. Därför är förskolans språkliga miljö viktig och 

möjligheter bör finnas för barnen att delta i språklig interaktion med vuxna. En annan 

aspekt av den språkliga miljön i förskolan beskriver Taube (2007) när hon belyser vikten 

av att pedagoger och andra människor i barnens omgivning intresserar sig för barnen och 

stöttar dem i deras språkliga utveckling. Exempelvis kan detta ske genom att uppmuntra 

till interaktion och genom att ge barnen möjlighet och tid till att utveckla sitt språk och 

sin förmåga att formulera sig. 

 

Under vår utbildningstid på förskollärarprogrammet har vi insett att språket har en stor 

betydelse för barnens utveckling och att det handlar om så mycket mer än tal och skrift. 

I en rapport om läget i skolan, som tagits fram av Skolverket (2015), lyfts det fram hur 

PISA-studien från 2012 visade på att svenska barns kunskaper inom bland annat 

läsförståelse blivit allt sämre. Rapporten talar också om att det går att se att dagens unga 

vuxna har sämre kunskaper generellt än unga vuxna tidigare år. Detta tolkar vi som att 

barndomen och det tidiga lärandet spelar stor roll för vilka kunskaper en människa har 

även senare i livet och att litteracitetslärandet i förskolan är viktigt. I Björklunds (2008) 

avhandling om barns litteracitet tolkar vi hennes definition av litteracitet som att barn 

tillägnar sig språkliga kunskaper i aktiviteter som läsning, skrivning, samtal och 

berättande. Med vårt examensarbete har vi en förhoppning om att bidra till en bredare 

didaktisk kunskap inom detta ämne. Vi vill undersöka vad förskollärare berättar om sitt 

arbetssätt när det gäller barns litteracitet i den dagliga verksamheten och hur de tar tillvara 

på barnens intressen i detta. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att 

verksamheten ska utgå från bland annat barnens intressen och erfarenheter. På ett 

liknande sätt skrivs också i Skolverkets rapport (2015) om läget i skolan, att lärande sker 

bäst när barnen är engagerade i lärandet och har motivation. Dessa två argument menar 

vi hör samman. När barnens intressen tas tillvara i förskoleverksamheten kan det också 

ge barnen mer motivation för det tidiga lärande, till exempel inom litteracitet.  

 

Litteracitet 

Begreppet “litteracitet” kommer från det engelska begreppet “literacy” (Fast, 2008). Det 

vanliga, traditionella, sättet att se på literacy är som ett samlingsbegrepp för skrivning och 

läsning. Detta handlar även litteracitet om men en del forskare menar att det också är 

mycket viktigt att inkludera den sociala aspekten i litteracitetsbegreppet. Även 

Björklunds (2008) definition av litteracitet baseras till stor del på social interaktion genom 

att till exempel tillsammans med andra berätta och samtala kring sagor. Därför har vi valt 

att använda oss av begreppet litteracitet i vår studie. Fast (2008) menar att litteracitet 

“påverkas av sociala, kulturella, ekonomiska och även religiösa sammanhang” (s. 41). 
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Alla lär sig med andra ord inte att läsa och skriva på samma sätt, med samma 

förutsättningar. Makin och Whitehead (2004) skriver att litteracitet innehåller, förutom 

läsande och skrivande, förmåga att samtala, lyssna, se och tänka kritiskt. Just att kunna 

tänka kritiskt om en text kallas på engelska för “critical literacy”, vilket också används 

som begrepp mer och mer i Sverige (Fast, 2011). Makin och Whitehead (2004) menar att 

kunna tänka kritiskt är mycket viktigt i dagens samhälle, eftersom vi omges av så mycket 

information till exempel på TV och i tidningar. Därför är det betydelsefullt att kunna 

hantera all denna information. I linje med detta skriver Björklund (2008) om hur 

litteracitet kan utvecklas i stort sett i vilket sammanhang som helst, speciellt i samspel 

med andra. Förskolan är ett exempel på en miljö där barnen får delta i kulturella och 

sociala interaktioner. Lennox (2013) menar att barnens tid i förskolan är en mycket viktig 

tid för deras litteracitetsutveckling. Dock lär sig inte barn litteracitet bara av att lyssna på 

högläsning. Det beror på hur högläsningen går till och på förskollärarnas sätt att använda 

sig av högläsning. Detta kan antingen förbättra möjligheterna för barnens utveckling av 

språk och litteracitet, eller begränsa dem, här är förskollärarnas roll mycket viktig. Det är 

också betydelsefullt att som förskollärare ta hänsyn till det som Björklund (2008) belyser, 

nämligen att det inte i förväg går att veta vad barn kommer att intressera sig för och hur 

deras litteracitetsutveckling kommer se ut. 

 

Betydelsen av litteracitetsutveckling 

Enligt Björklund (2008) är litteracitetsutveckling i tidig ålder viktigt. Barnen möter en 

stor mängd av information på olika sätt, vilket gör det viktigt att arbetet i förskolan stödjer 

barnen i deras tidiga erövring av litteracitet. Hon menar att detta är starkt förknippat med 

den demokratiska värdegrunden - att förstå och vara delaktig i samhället och dess 

förändring. Detta resonemang förstärks också då det är en del av konventionen om barns 

rättigheter. I artikel 17 står det bland annat att barnet ska ha möjlighet att ta del av material 

och information som på något vis kan gynna till exempel barnens sociala kompetens 

(UNICEF, 2009). 

 

Barnen som börjar förskolan kommer dit med olika intressen och erfarenheter av 

litteracitet, därför har de också olika sätt att ta till sig språkkunskaper. Olikheterna kan 

till exempel bero på kulturella eller sociala aspekter (Fast, 2011). Lennox (2013) skriver 

att språket är ett verktyg för att kunna kommunicera, att kunna uttrycka sig och förstå 

andra. Språket är också en viktig del av barnens identitetsskapande och betydelsefullt för 

vem man är som person. Även läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) tar upp att 

språk och identitet hänger ihop, precis som språk och lärande är betydelsefulla för 

varandra. Litteracitet kan också ses som grundläggande för att kunna vara en del i 

samhället, enligt Fast (2011). Hon menar att det är viktigt att kunna läsa och skriva för att 

inte hamna utanför det samhälle vi lever i och följa med i dess förändringar. 

 

De betydelsefulla faktorer av litteracitet vi lyfter fram här ovan talar också tidigare 

forskning inom ämnet om, vilket vi kommer att redogöra för i nästa kapitel   
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Tidigare forskning 

Under denna rubrik redovisas en avgränsad del av den forskning som behandlar barns 

litteracitetsutveckling. För att ta del av den tidigare forskningen söktes relevanta artiklar 

framförallt i databasen Discovery. Sökorden vi valde att använda var bland annat 

“literacy”, “preschool” och “read”. Vi har valt att här redovisa forskningen uppdelat i 

olika områden och de områden som berörs är förskollärarnas betydelse, samtal och 

bearbetning av läsning, högläsning, barns intressen, meningsfulla sammanhang samt lek 

och språk.  

 

Förskollärarnas betydelse 

Förskollärarna i förskolan har en stor betydelse för barnen och deras språkliga utveckling, 

enligt Fast (2008). Förskollärarna kan bland annat stödja barnen i deras språkliga uttryck 

och hjälpa dem vidga deras ordförråd. Det är också viktigt att förskollärarna visar intresse 

och respekt gentemot barnen och ger dem uppmuntran och utmaning i sitt språkliga 

lärande (Fast, 2008). Ett liknande resonemang kommer även igen i forskningsöversikten 

av Snell, Hindman och Wasik (2015), som lyfter fram att vuxna bör utmana barn och låta 

barnen få använda sitt språk till exempel genom att uttrycka sina funderingar och 

upplevelser samtidigt som de lär sig nya ord. Lennox (2013) menar också att de vuxna 

hjälper barnen redan i förskolan att lägga en grund för lärande genom hela livet. Hon talar 

också om hur viktig den vuxne är när det gäller att öka barnens förståelse. Med stöd från 

förskollärare eller andra vuxna kan barnen förstå mer än vad de annars skulle, till exempel 

när det gäller nya ord under en högläsningsstund. Mellgren och Gustafsson (2010) skriver 

att det också är av vikt vilka material förskollärarna väljer att använda sig av. Barnens 

förståelse och lärande påverkas också av detta. Om materialet och aktiviteterna i förskolan 

är av god kvalitet utvecklar det barnens språk på ett positivt sätt. 

 

En viktig del av förskollärarnas arbete är att kunna anpassa verksamheten (Fast, 2011) 

och vara flexibel för att kunna förändra och anpassa aktiviteterna efter den nuvarande 

barngruppen (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). Det är också av vikt, menar Damber et 

al. (2013), att förskollärarna kritiskt granskar sitt eget arbete vid situationer där barnen 

anses stökiga och okoncentrerade. I stället bör förskollärarna lägga ansvaret för att 

aktiviteter fungerar på sig själva och på verksamhetens utformning. Detta framkommer i 

deras studie där ett stort antal förskolor i olika delar av Sverige deltagit, med fokus på 

högläsning.  

 

Samtal och bearbetning av läsning 

Mellgren och Gustafsson (2010) hävdar att flera undersökningar visar att barns 

litteracitetsutveckling påverkas positivt av att delta i språklekar och interaktion med 

andra. Ju fler möjligheter barnen får att delta i samtal och andra språkliga aktiviteter, 

desto bättre. Lennox (2013) pekar på vikten av interaktion i samband med högläsning - 

antingen före, under eller efter läsningen. Hon anser att mer fokus bör läggas på detta. 

Även Jönsson (2009) lyfter fram vikten av samspel och menar att barnen får en bredare 

förståelse och utveckling i interaktion med andra. Detta stärker även Fast (2011) som 

skriver att samtalen och bearbetningen av texten i samband med till exempel högläsning 

kan vara viktigare än själva läsningen.   

 

Fast (2011) menar att samtal är en viktig grund för läsande och skrivande eftersom barnen 

får utveckla sitt språk då de får beskriva och berätta i samspel med andra. Det här kan ske 

i de dagliga samtalen på förskolan där barnen och förskollärarna samtidigt bygger upp 

relationer. När det gäller samtal i samband med högläsning, skriver Lennox (2013) att det 

först kan vara komplicerat att få det att flyta. Om barnen får stöd från den vuxne går det 
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dock att bygga upp barnens samtalsförmåga och diskussionerna kan successivt bli mer 

och mer avancerade. 

 

Förskollärarna bör visa sig intresserade för vad barnen har att berätta och de bör 

uppmuntra barnen till att våga samtala och reflektera kring böckernas innehåll, enligt Fast 

(2011). I enighet med Fast menar Damber et al. (2013) att det är viktigt som förskollärare 

att ställa intressanta och öppna frågor till barnen om böckernas innehåll för att få 

meningsfulla samtal och hålla barnen fokuserade. Samtalen är också viktiga för att barnen 

ska få samtala med varandra, lyssna och få ta del av nya perspektiv och synvinklar 

(Lennox, 2013). 

 

Snell et al. (2015) har i sin forskningsöversikt tagit fram fem punkter som de menar att 

förskollärare kan använda sig av för att göra lässtunder mer meningsfulla. Den första 

punken handlar om att förklara nya ord för barnen. När de läser en bok för barn och de 

stöter på ett ord barnen inte förstår, är det enligt författarna bäst att förklara detta ord 

genom att relatera det till något som barnen redan har kunskaper om. De menar också att 

förskollärare med fördel kan ta hjälp av visuella hjälpmedel så som bilder i böcker för att 

förtydliga definitionen av ordet. Det är troligt att barnen kan behöva få ordet förklarat för 

sig flera gånger innan de tar till sig ordet och dess innebörd. Den andra punkten tar upp 

hur förskollärarna kan arbeta vidare med de nya orden genom att samtala med barnen 

kring dessa. Förklaringen förskollärarna ger barnen kan gärna vara en längre förklaring, 

för att ge barnen större förståelse. De kan också fråga barnen om innehållet i boken och 

diskutera med dem. Att upprepa böcker och dess innehåll berörs i den tredje punkten. 

Barnens ordkunskap blir djupare och bredare genom att läsa böcker flera gånger och 

upprepa ord och begrepp. Den fjärde punkten handlar om att återberätta böcker med 

barnens hjälp för att ge barnen en djupare förståelse. Till exempel genom att dramatisera 

bokens händelser får barnen tillfälle att uttrycka sig och använda sig av de nya ord de lärt 

sig. Den femte och sista punkten tar upp hur ord kan användas i flera olika aktiviteter. 

Som förskollärare är det bra att ge barnen möjlighet att använda sig av nya ord de lärt sig, 

till exempel från böcker, i flera olika sammanhang. Därför kan de nya orden och 

begreppen med fördel inkluderas i olika aktiviteter i förskolan. 

 

Även andra forskare talar om olika sätt att bearbeta det förskollärare läser i böcker med 

barnen. Mellgren och Gustafsson (2010) menar att förskollärare kan använda sig av 

hjälpmedel så som dockor eller liknande för att förstärka och göra budskapen tydligare 

för barnen. Som exempel tar de upp språkpåsar där förskollärarna berättar en saga med 

hjälp av föremål som rekvisita till sagan. Barnen kan också använda rekvisitan själva för 

att på egen hand återberätta sagan. Att rita, använda sig av musik eller skapa på andra 

sätt, skriver Damber et al. (2013) kan vara ett sätt att följa upp läsning. Dock gäller det 

då att förskollärarna har en viss kunskap om hur de kan göra detta. 

 

Högläsning 

Tidigare tog vi upp att Mellgren och Gustafsson (2010) betonar att ju mer tid barn får 

ägna åt språk, desto mer utvecklas de. Det finns många olika sätt att möta språk, men 

dessa författare skriver att högläsning bör prioriteras. Enligt dem är högläsning viktigare 

än till exempel språklekar när det sker dagligen. Högläsning där barnen får vara aktiva 

deltagare kan vara mycket utvecklande enligt Beck och McKeown (2001). Bland annat 

menar de att barnen får en större förståelse för hur en berättelse är uppbyggd. Just att 

barnen bör vara aktiva under högläsningsstunderna skriver också Lennox (2013) eftersom 

barnens litteracitetsutveckling inte gynnas av att enbart lyssna på högläsningen. Här 

kommer vi återigen tillbaka till hur viktig förskollärarens roll är för att verksamheten ska 
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bli utvecklande och meningsfull för barnen. Enligt Kindle (2013) är förskollärarens 

interaktion med barnen under högläsningsstunderna mycket betydelsefull. Hon betonar 

vikten av samtal och att förskolläraren ställer frågor till barnen för att öka deras förståelse 

för det lästa och också för att utveckla barnens ordförråd. Jennfors och Jönsson (2010) 

betonar också vikten av förskollärarens delaktighet i barnens litteracitetsutveckling. Barn 

bör inte behöva försöka lära sig språk på egen hand, utan förskollärarens bemötande och 

stöd är viktigt i barnens litteracitetsutveckling. Lennox (2013) tar upp att pedagogisk 

kunskap hos förskollärarna är en viktig komponent i en välfungerande högläsningsstund. 

Andra saker hon menar spelar in är valet av bok och att det under högläsningens gång 

pågår kvalitativa interaktioner. 

 

Sheridan (2000, refererad i Fast, 2007) lyfter fram tre punkter som beskriver betydelsen 

av högläsning för barn. Den första punkten handlar om att litteraturen är en del av 

kulturen, att varje kultur har egna historier och att detta är extra viktigt att arbeta med i 

mångkulturella miljöer. Därefter tas berättelsernas betydelse för skriftspråket upp. Då 

barnen får en positiv erfarenhet av berättelser inspireras de till att vilja lära sig läsa. Detta 

kan också leda till att barnen förstår värdet av skriftspråket och får då motivationen till 

att också lära sig skriva. Till sist beskrivs hur barn genom berättelser kan få erfarenheter 

och upplevelser som gör att de kan leva sig in i andra människors perspektiv. De kan 

också genom böcker och berättelser få tillfälle att reflektera över sina egna liv när de 

relaterar till berättelsens innehåll. Damber (2015) menar att högläsning bör vara 

meningsfullt för barnen och utmana deras tänkande. De bör också få tillfällen att dra 

slutsatser från berättelsen och kunna relatera det till sina egna erfarenheter men också till 

en viss del kunna förutse vad som kommer hända i berättelsen. 

 

Barns intressen 

Fast (2011) menar att barns intresse för litteracitet påverkar deras lärande. De kan till 

exempel bli intresserade av att vilja lära sig läsa när de ser på TV och vill kunna läsa 

undertexten till engelska program. De kan också vilja läsa vad som står på mjölkpaket, i 

serietidningar och så vidare. I och med detta sker ett lärande av litteracitet i stort sett var 

som helst (Fast, 2011). Dessa vardagliga situationer ger också barnen motivation och 

anledning till varför de kan dra nytta av att lära sig läsa, vilket Dahlgren, Gustafsson, 

Mellgren och Olsson (2013) menar är en viktig del i lärandet. De skriver att det inte blir 

meningsfullt för barnet att lära sig läsa och skriva förrän det har en uppfattning om och 

en förståelse för varför det ska lära sig det. Damber et al. (2013) talar också om vikten av 

att barn får läslust tidigt. Enligt dem är viljan att läsa och läskunskaper också 

grundläggande delar av att bli en del av ett demokratiskt samhälle. 

 

En av de slutsatser som Damber et. al (2013) kom fram till i sin studie, som vi tidigare 

nämnt, var att barnen ofta själva tog egna initiativ till högläsning. Detta menar de visar 

på att det fanns intresse hos barnen för läsning. Förskollärarna verkade dock inte vara lika 

engagerade i högläsningen och bearbetningen av det lästa. Läsningen användes inte på ett 

pedagogiskt sätt, vilket författarna var kritiska till. Lennox (2013) menar att det är viktigt 

att förskolläraren samtalar med barnen om innehållet i texter på olika sätt så att alla barn 

har chans till att uttrycka sina tankar och idéer. Dessutom får de chans att lyssna på 

varandra och ta del av varandras perspektiv och intressen. Damber et al. (2013) anser att 

det har stor betydelse att vara lyhörd och flexibel utifrån intressen och behov som finns i 

barngruppen. Verksamheten bör inte bara grundas på läroplanen utan också på både barns 

intressen och erfarenheter. 
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Meningsfulla sammanhang 

För att verksamheten och aktiviteterna i den ska bli meningsfulla för barnen menar 

Damber et al. (2013) att det bör ske i ett sammanhang. De olika ämnena i förskolan 

kopplas samman genom att till exempel arbeta tematiskt och barnen kan relatera delar av 

olika ämnen till varandra. Om aktiviteterna i verksamheten inte är utformade som en 

helhet blir det svårt för barnen att skapa en förståelse och kunna relatera det till sig själva 

och deras egna upplevelser. Författarna skriver också att barnen i förskolan försöker få 

ett grepp om sin omvärld. Är då aktiviteterna i verksamheten uppdelade efter ämnen 

försvåras detta för barnen. Detta är också någonting som Lennox (2013) argumenterar 

för. Hon menar att lärandet främjas av att inte dela upp verksamheten i olika delar, utan i 

stället bredda de olika ämnena så att de går in i varandra. Damber et al. (2013) menar 

dock att det är viktigt att hålla en röd tråd i aktiviteterna och de ämnen som berörs för att 

hålla fokus på det förskolläraren vill förmedla till barnen. Därför kan det vara viktigt att 

först ha en klar bild av det förskollärare vill att barnen ska få mer kunskap om och sedan 

välja material och aktiviteter utifrån detta. Om det till exempel handlar om att välja ut en 

bok för högläsning är det enligt författarna bäst att välja ett ämnesområde först och sedan 

välja bok efter detta, i stället för tvärt om - att välja bok och sedan välja ämnesområde 

utifrån boken. Detta eftersom det kan bli för många trådar att spinna vidare på om boken 

väljs först och därmed kan det bli svårt för barnen och förskollärarna att hålla sig till den 

röda tråden. Författarna anser att det är bra att inte fastna för mycket i rutiner utan planera 

och genomföra aktiviteter när det passar verksamheten bäst. 

 

Damber et al. (2013) skriver också om att barnen ska få möjlighet att bearbeta aktiviteters 

innehåll och vad de tagit till sig från dessa, både med de andra barnen och på egen hand. 

Ett sätt för barnen att bearbeta sina upplevelser är genom lek, då dessa sätts i ett 

sammanhang. Dahlbeck och Persson (2010) skriver att meningsskapande, att skapa egen 

förståelse, är något som barnen försöker göra ständigt i förskolans verksamhet. De tar upp 

ett exempel där ett barn som är nytt på en förskola använder sig av berättande och lek för 

att göra sin förskolevistelse meningsfull och begriplig.   

 

Lek och språk 

Fast (2009) skriver att i de flesta barns liv är leken en mycket betydelsefull del. Hon 

menar att leken är en viktig grund i barnens väg till att bli en läsare och skrivare, eftersom 

att de likt i leken måste tänka ett steg framåt och fantisera. Hon menar också att barn i 

leken kan skapa sammanhang och bearbeta det de varit med om, nyligen eller tidigare i 

livet. De kan också använda sig av leken för att förmedla och hantera känslor och 

förväntningar. Bruce (2010) tar upp lekens betydelse för gemenskapen i gruppen. Leken 

är en mötesplats för både barn och vuxna, där de tillsammans kan utmana varandra och 

använda sig av sin fantasi och kreativitet. Det skapas dock också möjligheter för barnen 

att leka självständigt och behandla egna funderingar och skaffa sig en bild av sig själv. 

 

Förskollärare kan stödja barn i leken, till exempel genom att hjälpa barnen sätta ord på 

tankar, och därmed stimulera barnens utveckling (Sandén, 2005). Damber et al. (2013) 

menar att förskollärarna också kan ta hjälp av lekens innehåll för att få syn på barnens 

intressen och utifrån det planera verksamheten. I sin tur kan detta leda till att barnen blir 

engagerade i aktiviteterna och inspirerade i sin fria lek. Leken hjälper barnen att upptäcka 

språket och utveckla det. Språket utvecklar i sin tur leken och med språkets hjälp kan 

barnen få lekar att bli djupare och längre, alltså har leken och språket positiv påverkan på 

varandra menar Bruce (2010). När barnets språk förbättras kan de enklare bestämma 

gemensamma lekregler och enklare hålla sig till lekens handling och till en roll. 
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Sammanfattning 

I den forskning vi har tagit del av belyser författarna bland annat förskollärarnas betydelse 

för barnens litteracitetsutveckling, då det är viktigt att barnen får stöd, utmaning och 

uppmuntran i sina språkliga aktiviteter. En anpassad verksamhet med god kvalité på 

material och aktiviteter i förskolan har också betydelse för en positiv språklig utveckling 

hos barnen. Genom att barn får vara delaktiga i språklekar och delta i samtal och 

interaktion med andra lär de sig nya ord, de får bearbeta böckers innehåll och de får en 

chans till att reflektera över det egna livet samt ta del av andras perspektiv. Författarna 

menar att ett sätt för barnen att möta språket är högläsning, där de bör få vara aktiva 

deltagare. Det är viktigt att barnen får delta i meningsfulla sammanhang för att få en 

uppfattning om varför det är viktigt att lära sig läsa och skriva. Detta kan ge barnen 

intresse och motivation till att utveckla sina litteracitetsfärdigheter. Leken kan fungera 

som ett verktyg för att skapa ett sådant sammanhang och kan vara ett hjälpmedel för 

barnen att bearbeta sina erfarenheter, samt ett hjälpmedel för förskollärarna att få syn på 

barnens intressen.  

 

I vår bearbetning av tidigare forskning har vi uppmärksammat att det finns omfattande 

forskning kring litteracitet och språklärande i förskolan. Det finns dock ett glapp i 

forskningen kring hur förskollärare arbetar med barns intressen i samband med 

litteracitetslärandet. Därför vill vi med detta examensarbete gå djupare in på just detta 

område, vilket leder oss till syftet med vår studie. 

 

Syfte 

Examensarbetet har ett tvådelat syfte. För det första vill vi undersöka hur ett urval av 

förskollärare arbetar med litteracitetsutveckling i förskolan. För det andra vill vi 

undersöka hur förskollärarna tar vara på barnens intressen i arbetet med litteracitet. Vår 

avsikt är att studera vad förskollärare säger om detta genom intervjuer. Den teoretiska 

utgångspunkten är ett sociokulturellt perspektiv. 

 

De övergripande frågorna för undersökningen är följande: 

1. Vad säger ett urval av förskollärare om sitt arbetssätt när det gäller att främja barns 

litteracitetsutveckling? 

2. På vilka sätt tar ett urval av förskollärare tillvara på barns intressen i de dagliga 

litteracitetsaktiviteterna? 
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Teoretisk utgångspunkt 
Det sociokulturella perspektivet kommer ursprungligen från den ryske psykologen Lev 

Vygotskij, som levde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Han menade bland 

annat att barns sociala utveckling och tankeförmåga hänger samman (Vygotskij, 1999). 

Detta är även något som den svenske forskaren Säljö (2000) skriver om och han menar 

att det är genom kommunikation med andra som en person utvecklar sitt tänkande, 

handlande och resonemang. Den sociala kontexten, som formats genom samhällets kultur 

genom åren, spelar en viktig roll för ett barns utveckling (Hundeide, 2006). Björklund 

(2008) är av samma mening och argumenterar för att det sociokulturella perspektivet 

utgår från att kunskap, bland annat litteracitetskunskap, bildas socialt i sammanhang där 

människor samspelar. Säljö (2000) skriver att vår förståelse av omvärlden inte kommer 

enbart från våra egna upplevelser, utan att mycket kommer ifrån vår interaktion med 

andra. Till exempel kan vi i samtal med varandra byta erfarenheter och kunskaper. Han 

menar att språket och kommunikationen fungerar som en länk mellan enskilda personers 

erfarenheter och samhället. Den kollektiva uppfattningen av någonting påverkas av hur 

enskilda personer samtalar om det. I Säljös senare studie (2010) hävdar han att 

människors språk och handlingar bör ses som likvärdiga redskap för att hantera olika 

situationer i vardagen. Just att ge språket lika mycket betydelse som fysiska verktyg är 

centralt inom ett sociokulturellt perspektiv. Genom detta anser vi att det sociokulturella 

perspektivet och litteracitet hänger samman eftersom den sociala aspekten är viktig inom 

båda områdena. Därför har vi valt att använda oss av det sociokulturella perspektivet som 

teoretisk utgångspunkt i studien. 

 

I det sociokulturella perspektivet finns det ett antal övergripande begrepp som vi har valt 

att belysa i det här kapitlet. För oss blir begreppen viktiga för att tolka och förstå vårt 

resultat. Här nedan presenteras dessa begrepp: kultur, språk och kommunikation, ord och 

tanke, intention, mediering, appropriering samt erövring. 

 

Kultur 
Säljö (2000) beskriver kultur som olika resurser, till exempel tankar, kunskaper och 

värderingar, som varje individ tar till sig genom att samspela med sin omgivning. Han 

menar också att kultur kan handla om materiella ting, så kallade verktyg, som används av 

människor för att förstå sin omvärld. Detta kallas inom det sociokulturella för mediering, 

vilket vi kommer att ta upp vidare under rubriken mediering. 

 

Människors utveckling påverkas inte bara av individen själv betonar Vygotskij (1999), 

utan också av omgivningen. Barns lärande av språk och begrepp sker genom att samspela 

med andra i en gemensam kultur som skapats av människorna i den. Säljö (2000) menar 

att kultur är någonting som skapas av människors värderingar och erfarenheter när vi 

delar med oss av dessa till varandra i interaktion. 

 

Kultur blir ett viktigt begrepp i vår studie då förskollärares förhållningssätt blir betydande 

för hur de skapar miljöer för barnen i förskolan. Förskollärare är medskapare av 

verksamheten. Därmed skapar och påverkar de den språkliga kulturen på förskolan. 

 

Språk och kommunikation 
Både Vygotskij (1999) och Säljö (2000) menar att kommunikation, och därmed språk, är 

en grund i det sociokulturella perspektivet. Kommunikationen blir, enligt Säljö (2000), 

ett sätt att utbyta erfarenheter och ett sätt att sprida tankar, idéer och färdigheter i 

samhället. Han menar också att när barn hör andra människors resonemang och hur de 
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tolkar sin omvärld, kan barnen sedan urskilja det de ser som väsentligt och ta till sig detta. 

Inom det sociokulturella perspektivet bör språket ses som likvärdigt med handlingar 

eftersom båda dessa är viktiga kommunikationsmedel i vardagen (Säljö, 2010). Det är i 

sociala samspel som språket utvecklas och blir till ett verktyg för förståelse och verbalt 

eller skriftligt uttryck. Tankar och upplevelser bearbetas och färdigheter förs vidare och 

utvecklas (Vygotskij, 1999). 

 

I vårt arbete blir språk och kommunikation betydelsefullt, eftersom det framkommit i 

kapitlet om den tidigare forskningen hur viktigt samtal och socialt samspel är för 

litteracitetsutvecklingen.  

 

Ord och tanke 
Individen har inte så stor betydelse i det sociokulturella perspektivets syn på inhämtandet 

av kunskap. Det är i stället det sociala och det kollektiva som är viktigt (Björklund, 2008). 

Vygotskij (2005) skriver att “vi blir den vi är genom andra” (egen översättning, s. 56). 

Språket är det vi använder för att utbyta kunskaper och därför är våra ord viktiga och att 

människor har samma uppfattning av vad ord betyder (Björklund, 2008). Barn och vuxna 

använder sig av ord för att lösa problem, eftersom ord är förknippade med “insikt och 

förståelse”, enligt Vygotskij (1999, s. 174). Han menar också att tanke och ord inte hör 

samman från början, utan det är när ord bearbetas under utvecklingen som “sambandet 

mellan tanken och ordet uppstår, förändras och tillväxer” (Vygotskij. 1999 s. 392). 

 

Intention 
Säljö (2000) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv borde kunskaper och handlingar 

ses som en del i en viss kontext. Beroende på vilken situation människor befinner sig i 

förstår de handlingar olika och tar till sig olika erfarenheter. Detta menar Björklund 

(2008) sker i förskolan där barnen kan ta hjälp av den rådande kulturen i 

förskolekontexten och dess verktyg för att skapa en förståelse och meningsfullhet kring 

till exempel litteracitet. Begreppet intention menar Björklund (2008) hänger samman med 

handling och mening, eftersom viljan att nå ett visst mål styr handlingarna. Människors 

handlingar speglar alltså deras intentioner i de flesta situationer. 

 

Förskollärarnas intentioner när det gäller litteracitet kommer att synliggöras i vårt arbete. 

Vi menar att förskollärares intentioner påverkar hur barnens litteracitetslärande i 

förskolan utformas och möjligtvis också hur långt barnen kan nå i sitt lärande. 

 

Mediering 
Mediering är ett begrepp som kommer ifrån Vygotskij och det är en viktig del i det 

sociokulturella perspektivet, menar Björklund (2008). Ordet mediering kommer från 

tyskans Vermittlung, vilket betyder förmedling (Säljö, 2000), och själva begreppet 

handlar om att människors möte med världen sker genom mediering, med hjälp av 

verktyg och tecken (Strandberg, 2006). Det finns dels tekniska verktyg, dels psykologiska 

verktyg som vi använder oss av för att mediera, alltså förmedla, tankar och handlingar 

(Björklund, 2008). Vår tolkning av dessa olika verktyg är att de tekniska verktygen är 

fysiska ting, medan de psykologiska verktygen är mer abstrakta. Björklund (2008) skriver 

att mediering blir en viktig del i barns litteracitetslärande eftersom barnen använder sig 

av olika verktyg för att undersöka språket och söka förståelse. Människors mediering av 

verkligheten påverkas också av den kultur de lever i och de redskap som finns i den (Säljö, 

2000). I vår undersökning blir det betydelsefullt vad förskollärare säger om sitt arbetssätt 

och sina val av pedagogiska verktyg.  
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Appropriering 
Säljö (2000) skriver om begreppet appropriering, vilket vi tolkar som en utveckling av 

Vygotskijs begrepp internalisering och de två begreppen har i stort sett samma innebörd. 

I vår studie har vi valt att använda oss av begreppet appropriering. Appropriering innebär 

att en människa kan tolka och ta till sig kunskaper från situationer där hen samspelar med 

andra och gör dessa kunskaper till sina egna (Säljö, 2000). Hundeide (2006) beskriver 

detta som att individer gör kollektiva praktiker till sina egna och rekonstruerar dem. Detta 

tolkar vi som att en person tar till sig samhälleliga normer för hur människan bör bete sig 

i olika situationer i samspel med andra. Normerna kan tolkas olika beroende på person. 

Säljö (2000) skriver att en persons tänkande därför formas av samspel som hen varit del 

i tidigare. Tankarna hos en människa kommer alltså från börjar ur socialt samspel, som 

påverkar hur de hanterar situationer de möter. Individer är därför sammankopplade med 

omgivningen, det kollektiva (Säljö, 2000). 

 

Att kunna läsa och skriva är en norm i vårt samhälle och skriftspråk i olika former finns 

ständigt runtomkring oss. Enligt vår tolkning påverkar samhälleliga normer vad barnen 

förväntas lära sig i förskolan. 

 

Erövring 
Björklund (2008) talar om begreppet erövra, som hon använder i samband med hur de 

yngsta barnen visar sin kunskap om litteracitet. När barnen själva är aktiva i sitt lärande 

kan det ses som att de erövrar till exempel litteraciteten. Detta sker i samspel med andra 

barn och vuxna, till exempel i förskolan, men det är barnets egen drivkraft som står i 

fokus. Hon beskriver erövring som “barns aktiva medverkan i fångandet och användandet 

av litteracitet” (Björklund, 2010, s. 40). Förskollärarnas förhållningssätt när det gäller hur 

tillgänglig den språkliga förskolemiljön är för barnen blir betydelsefullt för barnens 

möjligheter till erövring, anser vi.  
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Metod 
I detta avsnitt presenteras hur undersökningen genomförs. Vi tar upp vilken metod vi 

använder för att samla in material, hur vi går till väga när vi valde ut vår 

undersökningsgrupp och hur vi genomförde vår studie, samt hur vi bearbetar det 

insamlade materialet. 

 

I vår studie har fokus legat på vad förskollärare berättar om sin verksamhet och sitt 

arbetssätt. Vi använder semistrukturerade intervjuer för att samla in material. Denna typ 

av intervju beskrivs av Bryman (2011) som en intervju där intervjuaren har ett antal frågor 

förberedda, men det är inte viktigt i vilken ordning frågorna ställs. Stukát (2011) kallar 

dessa frågor för huvudfrågor och skriver att intervjuaren också kan ställa individuella 

uppföljningsfrågor under intervjuernas gång beroende på vad respondenten svarar. 

Anledningen till att vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer var att vi ville ha 

breda, öppna frågor där vi också skulle ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor. Vi var 

intresserade av att höra vad förskollärarna hade att berätta och vi ville att intervjuerna 

skulle vara mer som en interaktion mellan oss och respondenten i stället för en lång rad 

med mindre öppna frågor.  

 

Urval av undersökningsgrupp 

I studien har sju förskollärare på sex olika förskolor intervjuats. Förskollärarna som 

intervjuades i studien valdes ut eftersom vi på förhand fått kännedom om att de i deras 

förskoleområden arbetade mycket med läs- och skrivutveckling. Eftersom majoriteten av 

förskolorna arbetar med ett läsprojekt valde vi att söka efter mer information kring detta 

projekt på egen hand. Vi berättar här övergripande om läsprojektet. För att värna om de 

intervjuade förskollärarnas anonymitet (Vetenskapsrådet, 2015) har vi valt att benämna 

kommunen “kommun XX” och vi har också valt att inte skriva ut titlar på och länkar till 

de källor vi hämtat informationen från i referenslistan, eftersom vi annars skulle röja 

informationen om i vilken stad vi genomfört undersökningen.  

 

På kommun XXs hemsida (2014a) står det att detta läsprojekt startades 2009 och syftet 

med det är att göra barn till goda läsare och att nå strävansmålen i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010) i större utsträckning. Kommunen satsar på ett läsfrämjande arbete som 

sträcker sig över barnets uppväxt och skolgång, då det behövs 5000 timmar av lästräning 

för att bli en god läsare. Förskolornas samtliga avdelningar arbetar med en utvald bok 

under en längre tidsperiod. Under de senaste fem åren har de använt sig av ett tematiskt 

arbetssätt i förskolorna för att arbeta med innehållet i den valda boken (Kommun XX, 

2014a). I temaarbetet arbetas det efter läroplanens strävansmål och olika ämnen ska ingå, 

som till exempel språk, naturvetenskap, estetiska ämnen och matematik (Kommun XX, 

2013). I detta arbete är barnens delaktighet och inflytande en viktig del. Barnen arbetar 

med boken genom att utforska, skapa, läsa och leka med stöd av till exempel 

förskolepersonal och barnbibliotekarier (Kommun XX, 2014b). En del av syftet är att 

ersätta den så kallade läsvilan, med ett mer medvetet arbetssätt i samband med läsningen. 

Avsikten är även att väcka barnens intresse för läsning och böcker för att överbygga 

klyftor när det gäller till exempel kultur och språkkunskap. Utgångspunkten för projektet 

är att stärka barnens läs- och språkutveckling, väcka lust för läsning och att 

förskollärarnas kompetens ska öka så att de tillsammans med barnen genomför reflektion 

och dialog utifrån böckernas innehåll, för att göra barnens lärande mer aktivt (Kommun 

XX, 2013). 
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För att få mer bakgrundsinformation om projektet tog vi kontakt med en av de som var 

med och startade läsprojektet, som berättade att idén kom från skolbibliotekssamordnaren 

i området (anonym, personlig kontakt, 25/9 2015). Läsförståelse ses som otroligt viktigt 

och om barnen skaffar sig god läsförståelse är de också förberedda för framtiden. 

Personen berättar att de har grundat sitt projekt i forskning som säger att ju mer barn läser, 

desto större ordförråd får de. Grunden för ett barns språk ska vara lagd när barnet är fyra 

år gammalt. Det beslutades att de skulle arbeta långsiktigt med att förbättra 

läsutvecklingen i området och att läsningen skulle följa barnen från förskolan och genom 

hela skoltiden. Förskolepersonal fick fortbildning och inspiration genom till exempel 

kurser och studiebesök på förskolor i andra delar av landet som arbetade på ett liknande 

sätt. Barnens vårdnadshavare involverades också i arbetet för att visa vikten av 

språkutveckling och läsförståelse (anonym, personlig kontakt 25/9 2015). 

 

Tillvägagångssätt 

När forskningsområdet för studien valts blev det första steget att söka i databaserna 

Discovery och DIVA efter tidigare forskning och examensarbeten inom ämnet. Efter att 

ha tagit del av den tidigare forskningen och efter att ha sammanställt denna utformades 

studiens undersökningsfrågor.  

 

Utifrån undersökningsfrågorna formulerades sedan två bakgrundsfrågor om 

förskolläraren som medverkade i intervjun samt tre breda intervjufrågor om litteracitet 

och om barns intressen (se bilaga 1). Sedan författades ett informationsbrev om studien 

(se bilaga 2) där förskollärarna blev informerade om studien och dess syfte, att deras 

medverkan var frivillig samt att de blev informerade om hur det insamlade materialet 

kommer hanteras (Vetenskapsrådet, 2015). 

 

Förskolechefer i tre förskoleområden kontaktades via mejl med en förfrågan om att få 

komma och intervjua förskollärare i deras områden. En av dessa förskolechefer avböjde 

medverkan, de andra gav inget besked. Därför åkte vi efter en tid direkt till förskolor i de 

två områden som återstod och tog kontakt direkt med förskollärare i verksamheten, 

lämnade ut informationsbrev och intervjufrågor och bestämde tid för intervjuer med de 

förskollärare som var intresserade. 

 

För att vara väl förberedda inför intervjutillfällena valde vi att läsa om den tidigare 

forskningen och eventuella risker med att ha intervju som metod. Säljö (2000) skriver att 

ur ett sociokulturellt perspektiv ses ett samtal som något som påverkas av att tänkande 

sker kollektivt, alltså att deltagarna i samtalet kan påverka varandra och vad som sägs. 

Han menar att det inte är rimligt att tro att en person kan säga samma sak enskilt som hen 

skulle kunna göra i en grupp. När samtal sker i grupp utbyts tankar och Säljö menar då 

att tänkandet delas, att det är gemensamt. Vi tolkade detta som något att ha i åtanke när 

vi genomförde våra intervjuer. Intervjuerna utfördes tillsammans där en ställde frågorna 

och ledde intervjun medan den andra kunde vara med och ställa eventuella följdfrågor. 

Dessa roller växlade mellan de olika intervjutillfällena. Vi valde att vara med båda två 

eftersom båda får en uppfattning av situationen och tolkar kroppsspråk och ansiktsuttryck 

som inte kommer med i ljudupptagningen. Eftersom vi satt i samma rum som de vi 

intervjuade och förde ett samtal med personerna i fråga var det viktigt att vi tänkte på att 

inte styra in personerna vi intervjuade i en viss riktning. Det var också viktigt att vi tänkte 

på att inte lägga ord i munnen på de vi intervjuade. 

 

Intervjuer genomfördes och samtalen spelades in med diktafon efter godkännande av 

samtliga förskollärare och de informerades också återigen om att intervjun var frivillig 
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och att de i vår studie skulle hållas anonyma samt att allt material kommer att försvaras 

på Högskolan i Gävle. Intervjuerna genomfördes under ca en veckas tid på de olika 

förskolorna. Varje intervju pågick ca 8-30 minuter och genomfördes i avskilda rum på 

förskolan där ljudupptagningen fick god kvalité. Under intervjuerna ställdes olika 

följdfrågor beroende på vad förskollärarna berörde under samtalet. Dessa påverkade dock 

inte, i vår mening, längden på intervjuerna i någon större utsträckning. Vi uppfattade det 

som att det handlade mer om hur utförligt förskollärarna svarade på frågorna och om hur 

mycket de hade att berätta om ämnet. 

 

Bearbetning av data 

När alla intervjuer genomförts lyssnade vi igenom det inspelade materialet för att 

ordagrant skriva ner samtalet. Detta gick till så att vi båda skrev vad förskollärarna sa 

medan vi lyssnade på inspelningarna. Vi jämförde sedan våra sammanställningar och 

lyssnade flera gånger vid behov för att säkerställa att vi återgivit allt som sagts på ett 

korrekt sätt, så att resultatet skulle bli så trovärdigt som möjligt (Bryman, 2011). Därefter 

läste vi igenom alla sammanställningar och fick syn på begrepp och områden som 

återkom och var genomgående i materialet. Varje område tilldelades en färg och vi 

markerade i texterna med de olika färgerna för att enklare kunna orientera oss i texten. 

Rubriksättningen i resultatkapitlet baserades på de olika områdena och färgkodningen 

gjorde det också lättare för oss att veta vad vi skulle beröra under varje rubrik. De data 

som redovisas i resultatkapitlet representerar totalt 1 timme, 38 minuter inspelat material 

från intervjuerna. Vi har också valt att stärka vårt resultat med mer detaljerade utskrifter 

av vissa delar av vårt material, sammanlagt 8 minuter och 29 sekunder. Vi lyssnade då 

återigen igenom det inspelade materialet flera gånger och försökte återge det som sades 

så exakt som möjligt. De detaljerade utskrifterna benämns som citat i resultatkapitlet och 

vi har valt att redigera det som sagts så att det blir skriftspråkligt korrekt. I citaten har 

förskollärarna fått fingerade namn för att förbli anonyma. Vetenskapsrådet (2015) skriver 

att det kan vara känsligt att behandla personuppgifter, till exempel namn, och därför har 

vi valt att använda oss av fingerade namn. Vi har inte heller skrivit ut deras namn 

någonstans i våra anteckningar eller i utskrifterna av samma anledning. Vi har alltså ingen 

nyckel för våra fingerade namn där vi skrivit vilken förskollärare som hör ihop med vilket 

fingerat namn (Vetenskapsrådet, 2015). För övrigt i texten benämns de intervjuade endast 

som “förskollärarna” då vi anser att det inte är av vikt vilken som säger vad, utan vi vill 

belysa en helhetsbild av resultatet. 

 

För att tolka och förstå vårt material har vi vår grund i tidigare redovisad forskning och 

framförallt använder vi de begrepp som vi förklarar under teoretiska utgångspunkter. 

Begreppen är kultur, språk och kommunikation, ord och tanke, intention, mediering, 

appropriering samt erövring. Vi har också utgått från våra undersökningsfrågor för att 

säkerställa att vi besvarar dessa, genom att fokusera på vad förskollärarna säger om sitt 

arbetssätt dels när det gäller litteracitetsutveckling, dels när det gäller att ta vara på barns 

intressen i detta arbete. Det var viktigt att se till just vad förskollärarna säger att de gör, 

eftersom vi genom intervjuerna inte kan ta reda på vad de faktiskt gör, eller vad 

förskollärarna tänker (Säljö, 2000) om litteracitetsutveckling. I resultatkapitlet som nu 

följer presenteras därför vad förskollärarna berättar. 
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Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen. Resultatet presenteras under 

följande teman: Dagliga lässtunder, skriftspråkets tillgänglighet för barnen, barnens 

intressen som utgångspunkt, samtala och reflektera tillsammans med barn, barns intressen 

för bokstäver samt förskollärares förhållningssätt och styrdokument. Till den största delen 

redovisas resultatet i narrativ form, där det förskollärarna berättat återberättas. Vissa 

inslag har också förstärks med hjälp av citat från intervjuerna. 

 

Dagliga lässtunder 

Majoriteten av de förskollärare vi intervjuat säger att de läser mycket varje dag. Det kan 

dock skilja lite när det gäller högläsningens utformning. En förskollärare talar om att 

högläsningen ofta sker spontant när barnen kommer med en bok, eftersom det är då det 

finns intresse för att läsa hos barnen. Flera av de andra förskollärarna berättar att de 

försöker ha högläsning varje dag på de vuxnas initiativ eftersom en del barn inte har så 

mycket erfarenhet av läsning och förskollärarna tycker att de behöver få detta. Det kan då 

vara fler eller färre barn med på lässtunden beroende på vilket behov som finns. 

Högläsningen kan också räknas in som en del av de 5000 lästimmar som barnen behöver 

få för att bli goda läsare, vilket är målet med läsprojektet. 

 

Två av förskollärarna berättade att barnen tilläts att sitta och pyssla med någonting annat 

under tiden som de lyssnade på högläsning. En av de två förskollärarna sa att de ändå 

märkt att barnen tagit till sig innehållet i böckerna. Detta har visat sig när de senare 

samtalat om böckernas innehåll eller när de skapat utifrån böckerna. 

 
Citat 1: 

Margit: “Vi försöker ju få till en stund av läsning… eh… just för att som jag sa de barn som 

inte har erfarenhet av och får lyssna på sagor och höra… höra det läst för sig tar det lite längre 

tid för och då får man försöka göra det en kort stund varje dag...ehh..så att man får vänja sig 

vid det och vissa barn tycker att det är mysigt och vissa vill gärna göra annat och plocka med 

annat under tiden men man märker ändå att de tar in det…” 
Intervjuare: “Mmm” 
M: “… för det visar sig sen när vi kanske skapar eller när vi pratar om krokodilen eller alla 

får åka med när vi tittar på om man är glad eller ledsen eller arg eller så.” 
I: “Mmm.” 
M: “Så märker man på dem att de har hört även fast de har gjort andra saker.” 
I: “Mmm.” 
M: “Åå jaa och ibland så får de en liten utmaning i att ‘ja men sitt gärna en liten stund 

åtminstone’ för att nu är det det här vi försöker ha fokus på men... jag tror att vi vinner mest 

på att de får komma och sätta sig själv när de känner att… att de vill [...].” 
 

Flera förskollärare uttrycker att de varierar svårighetsgraden på böckerna och att de läser 

svårare böcker efter hand. En förskollärare som arbetar med de äldre barnen på förskolan 

berättar att de till och med kan läsa kapitelböcker för barnen mot slutet av läsåret. Utbudet 

av böcker på förskolorna varierar en del. På en av förskolorna hade de valt att begränsa 

utbudet av böcker och byta ut böckerna mot andra böcker med jämna mellanrum, i stället 

för att ha alla böcker framme på en gång. Två av förskollärarna berättade att de 

tillsammans med sina barngrupper också besökte biblioteket för att variera sitt bokutbud. 

Sättet att läsa för barnen varieras också, till exempel använder en av förskollärarna sig av 

flanellografsagor, vilket innebär att bilder som hör till sagan som berättas sätts upp på en 

skärm för att få ett visuellt element. 
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Skriftspråkets tillgänglighet för barnen 

Majoriteten av förskollärarna tar upp vikten av att ha en tillgänglig språklig miljö för 

barnen. Flera av förskollärarna har till exempel satt upp alfabetet på väggen. Det kan 

handla om enbart bokstäverna, eller bokstäverna i kombination med bilder. På en av 

förskolorna hade förskolläraren valt att sätta bokstäverna i barnens höjd på väggen och 

barnen hade själva fått klippa ut bilder från tidningar och liknande och sätta upp under 

rätt bokstav. Som ett exempel hade barnen satt upp en bild på fotbollsspelaren Zlatan 

Ibrahimovic under bokstaven Z. 

 
Citat 2: 

Laura: “Ja men då kan jag ta också det där exemplet som vi började med för något år sen då”. 
Intervjuare 1: ”Aaa”. 

L: “Att jag gjorde ett alfabet i barnens höjd så att de själva når”. 
I1: “Mmm”. 
L: “Som sitter på väggen... och så kan vi klippa ur tidningar och så där så de sätter upp på 

rätt bokstav då och tränar så”. 
I1: “Mmm”. 
L: “Och en rolig anekdot kan jag berätta för att vi hade svårt att hitta nått på Z i tidningarna” 
Intervjuare 2: “Ja, just de” 
L: “Så det var tomt där länge, och så en morgon när jag kom satt det en fult urriven 

tidningssida på bokstaven Z och jag blev lite sur för jag har ett visst ordningssinne sådär så 

jag tänkte att… ‘Äh! Vad har de nu satt upp’ liksom”. 
I1: “Mmm”. 
L “Så jag var där och skulle riva ner den där och tänkte att ‘ta bort den då’ när jag såg att det 

var Zlatan på”. 
I1: “Jaha, haha”. 
I2: “Haha”. 
L: “Då hade barnen själva kommit på att ‘ja men vi har ju nått på Z’, Zlatan så hade de bara 

rivit ur en hel sida och satt upp på Z. Det var jätteroligt, då blev jag ju jätteglad”. 
 

En annan förskollärare berättade att de hade ett annat sätt att göra alfabetet mer 

tillgängligt för barnen, i kombination med att ha det på väggen. De hade skrivit ut lappar 

med stora och lilla versionen av varje bokstav. Dessa lappar hade de sedan satt ihop på 

en nyckelring, så att barnen kunde bläddra bland bokstäverna när de ville se hur en 

speciell bokstav såg ut. Dessa bokstavsknippor har förskollärarna på dennes förskola 

också alltid tillgängliga för att lättare finnas som stöd för barnen. De vill att skriften ska 

vara en del av miljön på förskolan, från början när barnen kommer dit för första gången 

tills de börjar i förskoleklassen. Det ska också ske naturligt under dagen och inte bara 

under förbestämda tider. En förskollärare lyfter också vikten av att ljuda bokstäverna och 

samtala runt dem, vilka ord som börjar på vilka bokstäver och så vidare.  

 

En av förskollärarna talade om att de på sin förskola arbetar med något de kallar 

“ordlådor”. Varje barn har en egen låda de fått ta med hemifrån och som innehåller lappar 

med ord som “mamma” och “pappa” och namn på olika familjemedlemmar. Ordlådan 

fungerar som ett stöd när barnen börjar skriva. Med hjälp av ordlådan kan förskollärarna 

få in tankar hos barnen om att de kan skriva om det som finns i lådan, och att barnen själv 

när som helst kan gå och hämta ord från sin låda att skriva. Flera förskollärare betonar 

också vikten av att alltid skriva med svart penna på vitt papper, eftersom detta ska sända 

klara signaler till hjärnan enligt en av dem. Detta gäller inte bara för orden i ordlådan, 

utan för all skrift. 

 

En av förskollärarna berättade att de tog kort på barnet varje gång de fyllde år och barnen 

fick skriva sitt namn under bilden. Sedan fick de också se kortet och hur de skrivit sitt 

eget namn under tidigare år. På så vis fick barnen se sitt eget lärande inom skriftspråket. 
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Flera av förskolorna använde sig av bilder och text i kombination för att göra den 

språkliga förskolemiljön tydlig. En förskollärare menade att detta gynnar barnens 

språkutveckling. Till exempel kan det handla om att sätta en bild på barnet och barnets 

namn i text vid barnets hylla eller på barnets stol vid matbordet. Det kan också vara att 

sätta en bild och text på en låda där en viss typ av leksaker, till exempel bilar, ska förvaras. 

Det kan då stå “bilar” på lådan och det kan finnas en bild på en bil. Språket blir då 

synliggjort för barnen i vardagen. De använde sig också av symboler. Till exempel om de 

sätter upp bilder på någonting litet och någonting stort så skriver de också “liten” och 

“stor” bredvid bilderna för att förtydliga ytterligare och göra orden synliga. 

 
Citat 3: 

Paula: “Vi gör ju ord synliga”. 
Intervjuare 1: “Okej”. 
P: “Mmm. Sätter vi upp en bild med liten och stor så står det även med text, sådana här… nu 

vet jag inte vad de heter vita… kort med svart text för det ska ju vara vit bakgrund med svart 

text och då står det även ‘liten, stor’ och vi gör även synligt med siffror och... även text där 

då 1 2 3 både i siffror, text och i bild.  

 

 

En av förskollärarna berättar vidare om arbetet med läsprojektet på deras förskola. 

Barnen har där fått brevväxla med en karaktär i boken de arbetar utifrån och på så 

sätt har barnen tränat sitt skriftspråk. 

 
Citat 4:  

Daniela: “Och nu har barnen börjat brevväxla med honom” 
Intervjuare 1: “Okej”. 
Intervjuare 2: ”Aaa”. 

D: “Och där får du ju kommunikationen att...  de får någonting och ‘vad står det där?’, de får 

skriva och vi har ju... våra femåringar är ju verkligen inne i att skriva!” 

I1: “Mmm”. 
D: “Så dem använder vi ju oss av jättemycket nu när det handlar om att skriva”. 

 

De skriver till karaktären dels i grupp och dels får barnen också skriva enskilda brev om 

de vill. Förskolläraren berättade också att barnen fått skriva inbjudningar till en annan 

avdelning på förskolan till en fest. På ett liknande sätt har också en annan förskola arbetat 

med skriftspråket, där de gör barnen delaktiga genom att ta barnen till hjälp när de ska 

göra skyltar, skriva matsedeln en gång i veckan eller inbjudningar till exempelvis 

föräldramöten. Samma förskollärare menar att de låter barnen skriva oavsett om det är 

förståeligt eller inte eftersom förskollärarna sedan förtydligar det barnen skrivit. 

 
Citat 5: 
Britta: “Barnen skriver på sitt sätt på framsidan av lappen och vi vuxna förtydligar på 

baksidan, vi säger så här att jag säger inte ‘‘nej du får inte skriva’’ så jobbar man ju inte. Utan 

[ohörbart] då förtydligar jag det.” 
 

På två andra förskolor arbetas det med någonting förskollärarna benämner som 

väggtidning, där barnen med stöd av förskollärarna skriver vad de har gjort under dagen. 

Barnen berättar vad de har gjort och de barn som vill och kan skriva får göra det. Om det 

behövs förtydligar förskolläraren texten. Denna väggtidning sitter tillgänglig på 

avdelningen för att vårdnadshavare ska kunna ta del av det som har hänt under dagen. En 

av dessa förskollärare menar att det är viktigt att hitta situationer tillsammans med barnen 

där skriften blir synlig på ett lekfullt och naturligt sätt. Ett sätt för dem att arbeta med 
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detta är att skriva sagor tillsammans med barnen. Barnen kan skriva egna berättelser eller 

så skriver förskolläraren ned en berättelse barnen berättar. På detta vis menar hon att 

barnen får en förståelse för att det verbala språket också kan bli skrift och vad skriften 

kan användas till. 

 

Flera av förskollärarna talar om att barnen också ska ha möjlighet till att kunna skriva när 

de vill. Därför är det viktigt att papper och penna alltid finns tillgängligt. Detta blir en del 

av den språkliga miljön och barnen får förutsättningar för att skriva. En annan av 

förskollärarna talar också om hur de har bokstäver nersvarvade i en bordsskiva som 

barnen kan titta och ta på. Detta blir också ett sätt att synliggöra bokstäver för barnen. 

 

Något annat som också ofta är tillgängligt för barnen på förskolorna är böckerna. Det kan 

vara skillnad i utbudet, som vi tidigare tog upp, men barnen kan själva hämta böcker när 

de vill.   

 
Citat 6: 

Denise: “Ähh… Inne hos oss då, eftersom de är ganska små så är det mycket… den spontana 

läsningen liksom, det är… våra barn älskar ju att läsa bok, de kommer ju oftast med en bok 

i handen liksom och ‘läsa läsa’ säger de”. 
 

I förskolan får barnen möjlighet att lyssna på sagor under högläsningsstunder, vilket de 

kanske inte får hemma, menar en av de förskollärare som intervjuades. En annan 

förskollärare talar om att en del av de yngsta barnen tycker om att bara gå runt och bära 

på böcker och att en del vill ta med böcker till skötbordet. Det kan alltså finnas fler 

anledningar till att låta böckerna vara tillgängliga för barnen än för att barnen ska kunna 

läsa. Förskolläraren på förskolan där de arbetade mycket med ordlappar och ordlådor 

berättade också att barnen där på ett liknande sätt kunde gå runt med ordlappar som en 

sorts trygghet. Det kunde till exempel handla om en lapp från ordlådan där det stod 

“mamma”. 

 

Ett redskap som två av förskolorna använder sig av i arbetet med skriftspråk är lärplattan. 

Bland annat använder sig en förskola av ett antal olika läs- och skrivapplikationer, till 

exempel en applikation där en bokstav visas. Barnet ska dra fingret och följa bokstavens 

linjer. När de gör rätt uttalar en röst bokstavens namn. Förskolläraren menar också att det 

är viktigt att som förskollärare vara närvarande och sitta med barnen som stöd i aktiviteter 

kring lärplattan. 

 
Citat 7: 

Denise: “Vi försöker ju att liksom verkligen sitta med när dom spelar också för det kan ju 

lätt bli liksom att så fort man tar fram lärplattan så flockas ju alla barn runt den”. 
Intervjuare: “Jaa”. 
D: “Man behöver ju oftast finnas med som stöd vid många spel för att de ska liksom... de är 

så ivriga ibland”. 
 

Feedback från applikationerna är något som en annan förskollärare också talar om. Hon 

menar att då barnen spelar på deras lärplatta får de feedback när det blir rätt och 

uppmuntran när det blir fel. Dessutom får barnen med sig kunskaper om både IT och 

språk på samma gång. 

 
 

Citat 8: 

Paula: “Ja, vi an... Vi har ju börjat använt ipads”. 
Intervjuare: ”Okej”.  
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P: “Mmm. Och där får man då även in tekniken och… berömmet och de blir ju...får feedback 

när de gör rätt och liksom uppmuntran om det blir fel och liksom så då.” 

I: ”Mmm, precis”. 

P: ”Så då får man IT i skriv”. 

 

Arbetet med lärplattorna var dock begränsat till ett fåtal förskolor. Åtminstone var det 

bara två förskollärare som talade om lärplattorna som hjälpmedel i samband med 

litteracitetsutveckling. 

 

Barnens intressen som utgångspunkt 

När det gäller att arbeta utifrån barnens intressen finns det som vi kan se det två olika sätt 

att göra det. För det första arbetar en del förskolor med att ta vara på barnens intresse för 

språket i stunden, till exempel intresse för att läsa böcker eller skriva. Det andra sättet går 

ut på att arbeta med språk utifrån barns intressen. Till exempel tar en förskola upp ett 

exempel där ett barn intresserar sig mycket för melodifestivalen och då har detta barn 

skrivit skyltar i samband med att han leker melodifestival. 

 
Citat 9: 

Britta: “Vi hade ett barn som var fem år som orka inte… som nästan aldrig skrev. Jag tror 

han skrivit sitt namn nån gånger under en sån där… och så skulle han.. han var otroligt 

fascinerad över melodifestivalen så han hade byggt upp det ute på vårt torg som vi har och 

då… så sa han så här ‘Britta kom och skriv, om melodifestivalen!’ Ja, det var någonting 

säkert en toalett eller någonting ‘Jag kan inte just nu du får vänta ett litet tag’ sa jag [ohörbart]. 

‘Då skriver jag väl själv då, här är vägen till melodifestivalen’. Och så skrev han det och satt 

upp det. Då ska jag säga att då ramlade jag ner, nästan ihop”. 

 

Britta menar att den skriftliga miljön som barnen på hennes förskola befinner sig i har 

hjälpt det här barnet att utveckla sin litteracitet så att han kan skriva “Här är vägen till 

melodifestivalen” fast Britta nästan aldrig sett honom skriva förut. Deras arbetssätt som 

går ut på att låta barnen vistas i en miljö där skriftspråket alltid finns med menar hon alltså 

har gett resultat. 

 

Arbetssättet när det gäller språk skiljer sig från förskola till förskola. En av förskollärarna 

berättar, som vi också tagit upp tidigare, att de vill skapa en språklig miljö för barnen 

redan från det de börjar förskolan. En annan förskollärare säger att de inte börjar med 

medvetna läs- och skrivaktiviteter förrän barnen visar intresse för detta, vilket vi förstod 

ofta var i fyraårsåldern. Vi uppfattade också skillnader när det gäller hur de arbetade med 

läsprojektet. En del läste boken för barnen och försökte upptäcka vad barnen intresserade 

sig för mest i berättelsen, för att sedan arbeta vidare med det. En annan förskola valde att 

se på bilderna och hur barnen tolkade dessa, vad de intresserade sig för i bilderna i boken 

och ha det som utgångspunkt. Ett tredje sätt att försöka ta tillvara på barnens intressen 

utifrån boken berättade en annan förskollärare om. De började med att introducera en 

karaktär i boken för att skapa ett intresse hos barnen för berättelsen och sedan började de 

läsa själva boken. När det gäller själva läsningen av boken som valts ut för läsprojektet 

berättar en förskollärare att det är olika hur intresserade barnen är av själva läsningen. 

 
Citat 10: 
Margit: “Vi får… Vi försöker se… Vi läser en del… i böckerna”. 
Intervjuare: “Mmm”. 
M: “Och vissa barn... är ju jättesugen på att lyssna och på att vara med och titta och peka och 

så medan andra barn inte är det. Det beror ju också lite på vad man har för erfarenheter med 

sig när man kommer hemifrån. Om man har blivit läst för när man är jätteliten eller om man 

aldrig har fått lyssnat på saga”. 

I: ”Mmm”. 
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M: “Men… vi försöker fånga det som de visar intresse för och vi har böcker tillgängligt så 

att de ska kunna hämta böcker… så att vi… vi läser men i slutändan så läser ju de för varandra 

fast på sitt sätt”. 
 

En annan förskollärare menar att det ibland kan vara svårt att hitta något som intresserar 

barnen i en bok som valts till hela förskolan. Förskolläraren upplevde dock att det var 

ännu svårare tidigare då hela förskoleområdet arbetade kring en och samma bok. Hon 

berättar att barnen under en tid var väldigt intresserade av tåg, men boken som valts till 

läsprojektet handlade inte alls om tåg, vilket gjorde det svårt att skapa intresse för boken 

hos barnen. Till slut lyckades de hitta en liten del av den boken som de kunde arbeta 

utifrån. När det fungerar och barnen är intresserade av boken så kan det dock bli en 

inspiration till att vilja lära sig läsa själv, menar ytterligare en förskollärare som 

intervjuades. Barnen kan då få en vilja att själva kunna tyda vad som står i en text. 

 
Citat 11: 
Daniela: “Så jag tänker, eller vi inne hos oss tänker ju liksom att ‘visst det är en bok som 

stöd’ men mycket är ju för att locka till… läsning och att de blir nyfikna på att ‘vad står det 

där’.” 
 

En av förskollärarna berättar att de också lånar ytterligare böcker från biblioteket utifrån 

det tema de kommit fram till att arbeta med utifrån läsprojektsboken. De lånar då dels 

böcker som förskollärarna tycker passar in, dels böcker som barnen själva väljer och som 

de vill låna. 

 

En av förskollärarna tar upp vikten av observationer och dokumentationer där barnens 

intressen blir synliga. De använder sig av dokumentationerna för att kunna gå tillbaka och 

uppmärksamma barnens utveckling. En annan förskollärare berättade att de arbetar i 

mindre grupper vilket är en fördel för att få möjlighet att se alla barnen och då kunna ta 

del av deras intressen och sedan arbeta utifrån det. 

 

Samtala och reflektera tillsammans med barn 

När vi samtalade om läsprojektet under intervjuerna, berättade två av förskollärarna om 

vikten av interaktion och kommunikation med barnen i samband med detta. Den ena 

förskolläraren berättar att förskollärarna samtalar med barnen om innehållet i boken och 

att de också bearbetar innehållet genom skapande verksamhet. Den andra förskolläraren 

arbetade på den förskola som först introducerade en karaktär från boken de använder i 

läsprojektet istället för att börja med att läsa boken för barnen. Genom den här karaktären 

skapar förskollärarna olika former av samtal, både skriftligt och muntligt. Dels får barnen 

skriva brev till karaktären, men också samtala direkt med karaktären när han kommer till 

förskolan och “hälsar på”. Förskollärarna har till exempel tagit sådana tillfällen till att 

samtala om hur en bra vän ska vara, vilket är något de vill arbeta med på förskolan och 

det tas också upp i boken, och då har barnen fått berätta för karaktären vad de tänker om 

detta. Förskolläraren menar att det kan vara lättare för barnen att ta till sig något 

karaktären säger om hur en vän ska vara än när det är en förskollärare som säger det. En 

av förskollärarna belyser också vikten av att stanna upp i vardagen och reflektera med 

barnen om ord och om deras betydelser. Vissa ord kan också betyda flera saker. Det är 

också viktigt, menar förskolläraren, att reflektera tillsammans om sådant som hänt under 

dagen. 
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Utifrån intervjuerna tolkar vi det som att förskollärare ser barnens samspel med varandra 

som ett sätt för dem att utveckla sitt språk. Många av förskollärarna talar om hur barnen 

berättar historier utifrån bilder och läser böcker för varandra på sitt vis. När de berättar 

för varandra kan det enligt en av förskollärarna vara utifrån böcker de själva tillverkat 

eller förskolans böcker. En av förskollärarna menar att dessa situationer skapar tillfällen 

där barnen ger varandra glädje genom att berätta och skratta tillsammans. 
 

Citat 12: 

Margit: “Och så tittar de och så pekar de och så säger de på sitt... språk liksom och så pratar 

de tillsammans och så skrattar de och har kul så att… “. 
Intervjuare: “Mmm.” 
M: “Det ger mycket glädje också när man tänker”. 

 

En av förskollärarna tar upp vikten av att använda korrekta begrepp och uttryck i samtal 

med barn. Förskolläraren menar att det är viktigt att inte förenkla språket utan att våga 

använda alla ord och att barnen har detta till hjälp senare i sin utveckling. 

 
Citat 13: 
Laura: “Samtalet känner jag är jätteviktigt, att ge tid för samtal. Öh, så… att inte backa för 

svåra ord till exempel. 
Intervjuare: “Mmm”. 
L: “Att inte förenkla språket för mycket utan … använda alla ord i språket och förklara dem 

i stället”. 
 

En annan förskollärare talar på samma sätt om hur viktigt det är att ta sig tid för samtal 

med barnen och om att inte förenkla sitt språk, utan att de vuxna ska använda alla ord i 

språket och om inte barnen förstår dessa kan orden förklaras för dem. 

 

Fem av förskolorna använder sig av stödtecken, så kallade TAKK-tecken som 

komplement i förskolan. TAKK-tecken är en form av teckenspråk där handtecken 

används för att förstärka verbalt språk. Två av förskollärarna berättar att det används mest 

med de yngre barnen eftersom de många gånger inte utvecklat det verbala språket än. En 

annan av de fem förskolorna använder TAKK mycket eftersom de har många barn med 

utländsk bakgrund som behöver lite extra stöd i kommunikationen. 

 

Barns intressen för bokstäver 

Flera av förskollärarna berättar om hur barnen får bearbeta sitt litteracitetslärande vidare 

genom olika aktiviteter. Det kan till exempel handla om att ljuda bokstäver med hjälp av 

till exempel alfabetet på väggen med symboler, sjunga sånger, rimma och lära sig ramsor, 

dramatisera sagor och skriva egna berättelser. Flera av de förskollärare som intervjuades 

talar om att många barn intresserar sig för bokstäver och att skriva. De vill till exempel 

lära sig bokstäverna i sitt eget och kompisars namn. En av förskollärarna beskriver att när 

de märker att barnen har ett intresse för detta, så är det viktigt att de bygger vidare på 

barnens intressen och stödjer barnens utveckling. En annan förskollärare säger att det 

dock gäller att inte lärandet ska bli som en liten skola, att det inte ska bli jobbigt, utan att 

lärandet ska vara lustfyllt och lekfullt. 
 

 

Citat 14: 
Ottilia: “Ja jo det är ju det att de visar stort intresse för… det är ju inte meningen att det ska 

bli nån liten skola bara för att man har kanske en femårsgrupp till exempel, utan..” 
Intervjuare: “Nej”. 
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O: “Eh, det är ju för att dom själva visar intresse för det så kan man ju haka på liksom…. på 

olika sätt och just få in det när man är i skogen till exempel då blir det ju verkligen inte att 

det är nått barn som tänker att de gjort skoljobb liksom utan det blir mer som en lek”. 
 

En förskollärare berättar att de arbetat mycket med barnens begynnelsebokstav på många 

olika vis för att befästa dessa hos barnen. Det har resulterat i att barnen har 

uppmärksammat sin bokstav men också sina vänners bokstäver i vardagen. Hon berättar 

också att de har använt sig av olika estetiska uttrycksformer vilket hon berättar om här: 

 
Citat 15: 

Daniela: “Jag vet...Vi har tidigare jobbat, inte med den här gruppen men en annan grupp. Då 

har de fått jobbat jättemycket med sin begynnelsebokstav.” 
Intervjuare: “Mmm.” 
D: “De har fått gjort den i lera, alltså att man befäster den liksom på … och i och med att jag 

gärna vill ha in mycket skapande och materialkännedom och sådär, de har fått måla, de har 

fått liksom… dekorera sina bokstäver..ööhh. De har fått gjort i play dough, de har fått gjort i 

troll….deg heter det och målat, vi har pärlat bokstäverna, att befäst liksom deras 

begynnelsebokstav.” 
 

Detta är ett exempel på hur förskolan stödjer barnen i att bearbeta sin 

litteracitetsutveckling och sin bokstavskunskap, i det här fallet genom att arbeta med 

estetiska uttrycksformer. Ett annat sätt att befästa bokstäver, som en annan av 

förskollärarna talar om, är genom att använda det som ett verktyg i uppdelning av grupper. 

Hon berättar om hur de på förskolan kan låta barnen para ihop sig när de ska gå på utflykt 

genom att be till exempel barnen som börjar på T att hitta en kompis som börjar på M, 

hon menar att barnen är väldigt duktiga på detta. 

 
Citat 16: 
Ottilia: “Det som vi har jobbat främst med det är ju… De är ju jätteintresserade av bokstäver 

och skriva och så där så att alla vet ju vilken som är deras bokstav i sitt namn och så att det 

börjar på alltså… Så vi använder det mycket när vi delar ni i grupper till exempel [...]. Vi har 

fem stycken barn som börjar på T till exempel så då…” 
Intervjuare 1: “Jaha”. 
Intervjuare 2: “Mmm”. 
O: “...så då får alla… alla T ställa sig först och så får dom välja en… en kompis som börjar 

på M och gå med när vi ska till skogen till exempel”. 
 

Flera av förskollärarna tar upp vikten av att arbeta med barnens litteracitetslärande på ett 

lekfullt sätt. En förskollärare berättar att de vill använda sig av ett lekfullt förhållningssätt, 

utmana barnen, göra dem intresserade och ge dem ett positivt intryck av den språkliga 

världen. Hon ger ett exempel då de leker med ord där de delar upp ord exempelvis 

domherre, vilket kan delas upp i dom och herre. Dessa ord i sig har egna innebörder. Hon 

menar också att ord som exempelvis fil, kan ha olika betydelser då det är någonting ätbart 

men också ett verktyg att använda när i snickarboden. En annan av förskolorna arbetar 

också lekfullt med bokstäver. Barnen får där leta bokstäver som gömts i skogen. Barnen 

tränar då på bokstäverna samtidigt som förskollärarna utmanar barnen att samspela med 

varandra då de tillsammans får leta efter bokstäverna. Förskollärarna kan också se att 

barnen använder sig av skrift i sin egen lek. Ett exempel på detta är barnet som leker 

melodifestivalen, som vi tidigare tog upp. 

 

Majoriteten av förskollärarna som intervjuats talar om hur barnen tidigt börjar känna igen 

begynnelsebokstaven i sitt namn. De kan sedan också börja känna igen kompisars 

bokstäver och de kan också börja känna igen alla bokstäverna i sitt namn. Först känner 

de igen sina bokstäver mest på exempelvis alfabetet på väggen för att sedan hitta sina 
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bokstäver på vardagliga ställen, som till exempel på skyltar och förpackningar. En 

förskollärare berättar om en situation där barnet upptäcker trycket på sin tröja. 

 
Citat 17: 

Britta: “Det här tycker jag är så kul det är ett barn som har tröja upptäcker att han har skrift 

på tröjan [ohörbart]... och då börjar han vända ut och in på han [tröjan, vår kommentar] och 

då ser ni här… här har han fått tag på en blå penna och de… då går inte jag in och säger ‘nu 

byter vi penna’. Ser jag från början kanske ‘skriv gärna med svart’ nu vet dom de ‘Britta, jag 

tar svart nu’.. nu.. [ohörbart]. Den här är så kul alltså här ser ni att det står att han [tröjan, vår 

kommentar] kommer från Ungern, här står det bara… Där Budapest, Ungern. Men sen så står 

det väl att det är… bomull 100 procent bomull…” 

Intervjuare: ”Ja just det, hehe.” 

B: “... och det är siffror den är 122 storleken han upptäckte mer och mer han tog av sig tröjan 

och vände ut och in och skrev av etiketter och allting och då har du verkligen sett skriften.” 

 

En av förskollärarna menar att det gäller att se var barnen ligger i sin utveckling för att 

kunna utmana dem på deras nivå. Barnen utvecklar sitt språk olika fort. En del barn lär 

sig snabbt, medan andra barn är nöjda med att kunna känna igen sin begynnelsebokstav 

väldigt länge innan de vill gå vidare. 

 

Förskollärares förhållningssätt och styrdokument 

Att förskollärarnas eget förhållningssätt spelar stor roll för barnens litteracitetsutveckling 

är något som de flesta tar upp i intervjuerna. Något av det förskollärarna tar upp är att det 

är viktigt att utmana och locka barnen till läsning och till att uttrycka sig språkligt. En 

förskollärare anser att aktiviteterna inte bör vara så styrda när det gäller språkutveckling, 

att barnen inte ska uppleva verksamheten som en “liten skola”. På ett liknande vis talar 

en annan av förskollärarna om att de inte kräver att barnen ska delta i aktiviteterna kring 

läsprojektet. 

 
Citat 18: 

Margit: “... vi undervisar ju i förskolan också … fast på ett annat sätt. 

Intervjuare: “Ja”. 
M: “Och det innebär ju inte att man kräver att de ska vara med eller sitta eller så utan...  det 

ska vara på ett lustfullt och lärorikt sätt”. 
 

När förskolorna arbetar med läsprojektet utgår de från läroplanen för förskolan och 

skriver en handlingsplan där de väljer mål som de vill prioritera under en tid framöver, 

berättar en av förskollärarna. Utifrån handlingsplanen väljer förskollärarna hur de ska 

arbeta med läsprojektet och med språk i övrigt med barnen. Det kan till exempel handla 

om att se till att erbjuda böcker, papper och pennor för att uppmuntra barnen till att skriva, 

enligt en annan av förskollärarna som intervjuades. 

 

Sammanfattning 

För att sammanfatta det resultat som framkommit i undersökningen tar vi nu upp några 

övergripande delar av det förskollärarna har berättat. För det första att en tillgänglig 

språkmiljö är viktig och mycket vikt läggs på att barnen ska kunna välja själva om de vill 

delta i språkliga aktiviteter, på egen hand eller i grupp. Böcker, skrivmaterial och alfabet 

finns tillgängligt i förskolemiljön. För att utöka det språkliga utbudet besöks också 

bibliotek. Högläsning sker mycket spontant när barnen själva vill att förskollärarna ska 

läsa för dem, men det förekommer också mer styrda högläsningsstunder i syfte att ge 

barnen fler språkliga erfarenheter. Det läsprojekt som de flesta förskolorna deltar i ger 

ytterligare verktyg för barnens litteracitetsutveckling. Läsprojektet breder ut sig över flera 

olika ämnesområden i förskolorna, till exempel matematik, naturvetenskap och estetisk 
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verksamhet, såsom musik, bild och drama. Intresset för litteracitet hos barnen är enligt 

förskollärarna olika från barn till barn, men det verkar finnas ett övergripande intresse för 

bokstäver hos många barn och då speciellt begynnelsebokstäver. Detta intresse kan leda 

till att barnen så småningom också får intresse för att skriva egna berättelser och brev, 

samt till att de vill berätta sagor för varandra. Förskollärarnas förhållningssätt är av stor 

vikt, framförallt ett lekfullt och utmanande förhållningssätt kan ge barnen positiva 

erfarenheter och intryck av den språkliga världen. Det är också viktigt att som vuxen 

kommunicera och interagera med barnen och då använda sig av korrekta begrepp i sitt 

samspel med barnen. 
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Diskussion 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad förskollärare berättar om hur de 

arbetar med barns litteracitetsutveckling i förskolan och hur de tar tillvara på barnens 

intressen i arbetet med litteracitet. I detta avslutande kapitel kommer våra resultat 

diskuteras med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och i relation till tidigare 

forskning. Kapitlet avslutas med en diskussion av metoden som använts samt om vilka 

didaktiska implikationer detta arbete kan leda till. 

 

Genom bearbetning av vårt resultat har vi kommit fram till att förskollärarna arbetar med 

att ta vara på barnens intressen i den pedagogiska verksamheten i större utsträckning än 

vad de själva verkar reflektera över. Denna tolkning ligger till grund för vår diskussion.  

 

Hur förskollärare medvetet tar tillvara på barnens intressen 

I den tidigare forskningen skrev vi om Mellgren och Gustafsson (2010), som anser att 

högläsning är den viktigaste språkliga aktiviteten i den dagliga förskoleverksamheten. 

Vårt resultat visar att det är en aktivitet som förekommer i stor utsträckning i förskolorna 

och det är även ett sammanhang där barnens intressen tas tillvara på ett medvetet sätt. 

Barnen tvingas inte att delta i högläsningsstunderna, men kan utmanas att sitta still och 

lyssna en kortare stund, ibland under tiden som de gör någonting annat. Detta kopplar vi 

till Sheridan (2000, refererad i Fast, 2007) som menar att barnen ska få en positiv 

erfarenhet av berättelser och genom detta få viljan att lära sig läsa. När barnen får delta i 

högläsningsstunder på egna villkor menar vi att barnen får en positiv erfarenhet av 

berättelser som i sin tur främjar deras framtida läsutveckling. I lässtunderna fungerar 

boken som ett verktyg som förskollärarna använder sig av för att mediera 

litteracitetskunskaper till barnen. Även om barnen inte sitter bredvid och tittar i boken, 

hör de ändå orden och får en uppfattning av vad de betyder. Vi tolkar det även som att 

det finns en intention hos förskollärarna och barnen att läsa respektive lyssna på boken, 

även om situationerna kan se olika ut och de kan vara mer eller mindre styrda av de vuxna. 

Intention hos barnen kan vi också tolka i de situationer där barnen själva kommer med 

böcker då de vill bli lästa för. Där är det också barnens egen drivkraft som styr 

litteracitetslärandet, vilket Björklund (2008) kallar för att barnen erövrar sina 

litteracitetsfärdigheter. Barnet som kommer med boken erövrar alltså litteraciteten genom 

att ta egna initiativ och använda boken som verktyg för mediering av kunskap. 

Högläsningstillfällena blir också en möjlighet att ge barnen fler lästimmar, i linje med 

läsprojektet som förskolorna arbetar med. Damber et al. (2013) skriver att högläsning ger 

mest lärande när det sker i ett för barnet meningsfullt sammanhang. Vi argumenterar för 

att sammanhanget blir meningsfullt för barnen när det är de själva som har intentionen att 

läsa på egen hand eller få böcker lästa för sig. 

 

Resultatet visar att förskollärarna uppmärksammar att det ofta finns intresse för bokstäver 

hos barnen. Det kan handla om att de känner igen sin egen begynnelsebokstav, andra för 

dem betydelsefulla personers bokstäver samt bokstäver i vardagen, till exempel på kläder 

och förpackningar av olika slag, vilket också Fast (2011) betonar när hon skriver att 

litteracitetslärande kan ske var som helst. Vi menar att bokstäver finns oreflekterat som 

en del av kulturen i förskolan, men förskollärarna kan se till att göra bokstäverna mer 

synliga och tillgängliga genom att till exempel förtydliga bilder med ord och sätta upp 

alfabet på väggen. Förskollärarna planerar också aktiviteter utifrån barnens intresse och 

bokstäverna fungerar då som verktyg för att mediera förståelse om språkliga samband. 

Därmed anser vi att barnen får förståelse för att de kan ha samma ljud i sitt namn som 

någon annan har och att de då också har samma bokstav i namnen. De olika aktiviteterna 
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för att befästa barnens kunskaper om bokstäver som förskollärarna som intervjuats 

genomför ger också barnen fler möten med språket och fler tillfällen att använda språket. 

Mellgren och Gustafsson (2010) menar att ju fler sådana tillfällen barnen får, desto bättre 

för deras litteracitetsutveckling. Barnen får möjligheter att erövra sin litteracitet och att 

appropriera språkliga kunskaper tillsammans med andra. Får barnen då stöd av 

förskollärarna i detta menar Lennox (2013) att barnen får en grund för ett livslångt 

lärande.  

 

Resultatet i vår undersökning visar också att barnens intresse för att skriva 

uppmärksammas av de vuxna på förskolorna, till exempel genom att observera barnens 

lek där de vill använda sig av skriftspråk. Fast (2008) menar att förskollärarna har stor 

betydelse för barnens litteracitetsutveckling, då de ska fungera som stöd och ge barnen 

uppmuntran och utmaning. I intervjuerna framkommer att förskollärarna planerar 

aktiviteter med utgångspunkt i barnens intressen och barnen får bland annat skriva brev, 

sagor, inbjudningar och väggtidning. Barnen har en intention att vilja skriva, vilket 

uppmuntras av förskollärarna som använder sig av till exempel väggtidningen som 

verktyg för att mediera litteracitetskunskaper till barnen. Snell et al. (2015) menar att 

förskollärarna bör ge barnen språkliga utmaningar och möjligheter till att uttrycka sina 

upplevelser och funderingar, vilket vi tolkar finns i dessa aktiviteter men främst då de 

arbetar med väggtidningen. Barnen får också arbeta självständigt, genom att välja om, 

vad och hur de vill skriva, och på så vis erövrar de kunskaperna själva. I de skriftliga 

aktiviteterna får barnen också appropriera den kunskap de har tagit till sig i 

samspelsituationer sedan tidigare. Detta sker exempelvis i brevväxling med karaktärer 

från böcker barnen är bekanta med sedan tidigare. Barnen samspelar till viss del och deltar 

i en aktivitet som ingår i ett sammanhang, vilket Björklund (2008) menar utvecklar 

litteraciteten. Förskollärarna i undersökningen ser till att barnen får tillfällen att utveckla 

sitt språk och sin förmåga att uttrycka och formulera sig, vilket Taube (2007) förespråkar. 

Barnen får också se sina tankar bli till ord. Vi argumenterar för att barnen då också får 

större förståelse för att tanke och ord hör samman (Vygotskij, 1999).  

 

En tillgänglig skriftmiljö återkom på förskolorna i resultatet, men det var bara i ett fåtal 

fall som denna skriftliga miljö användes för att ta tillvara på barnens intressen. Ett sådant 

exempel är alfabetet på väggen där barnen själva fick välja bilder att sätta upp under 

bokstäverna. Här anser vi att förskollärarna skapar en förskolekultur som är rik på 

skriftspråk och samtidigt utmanar de barnen i att använda sig av symboler som fysiska 

verktyg för att mediera förståelse för alfabetet och hur varje bokstav låter. Barnen får 

undersöka språket (Björklund, 2008) på sitt eget sätt. Aktiviteten blir meningsfull för 

barnen eftersom de själva har möjlighet att påverka valet av bilder utifrån sina egna 

intressen. Detta kopplar vi till det Damber et al. (2013) skriver om att förskollärare inte 

bara bör planera verksamheten utifrån läroplanen, utan också utifrån barnens erfarenheter 

och intressen. Alfabetsaktiviteten grundas på läroplanens strävansmål om att barnen ska 

få “förståelse för symboler” (Skolverket, 2010, s. 10), men också på vad barnen 

intresserar sig för och på vad de har kunskaper och erfarenheter om sedan tidigare.  

 

Omedvetet tillvaratagande av barns intressen 

Ovan har vi behandlat de situationer där förskollärarna själva menar att de tar tillvara på 

barns intressen i samband med litteracitetslärandet. Vi har dock uppfattningen att 

förskollärarna tar tillvara på barnens intressen i fler situationer än vad de själva verkar 

medvetna om. Detta kommer vi nu att belysa nedan.  
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Ett verktyg en av förskolorna använder sig av för att mediera kunskaper om litteracitet, 

då ord och bokstäver i synnerhet, är ordlådorna som innehåller ordlappar. Dessa ordlådor 

menar vi kan ses som en del av barnens identitet, eftersom varje barn har en egen ordlåda 

med egna ord och namn på familjemedlemmar. Detta kopplar vi till vad Lennox (2013) 

skriver om att språket är viktigt för identitetsskapandet. Orden i ordlådan är personliga 

och barnen kan koppla namnen i lådorna till viktiga personer och händelser i sina liv, och 

vi argumenterar för att orden ger barnen en trygghet. De kan gå och hämta ord ur sin 

ordlåda när de har en intention att använda dem till någonting, vare sig det handlar om att 

titta på ordet, skriva ordet eller bara bära runt på det. Barnen tillåts alltså av förskollärarna 

att använda sina ordlappar till vad de vill, till vad de är intresserade av för stunden.  

 

Något som återkommer ofta i resultatet är att förskollärarna skapar en förskolekultur där 

språkliga verktyg finns tillgängliga. Vi anser att barnens intressen tas tillvara på och 

uppmuntras genom att till exempel ha böcker tillgängliga så att barnen kan gå och hämta 

böcker när de vill bli lästa för eller när de vill läsa för varandra på sitt sätt. Barnen får då 

tillfällen att samspela kring en bok, dels med varandra och dels med de vuxna, och de kan 

ta till sig andra människors synsätt och tolkningar av omvärlden (Säljö, 2000). Den 

viktiga kommunikationen som sker i de språkliga aktiviteterna möjliggörs eftersom det 

språkliga materialet finns tillgängligt för barnen. Ett annat språkligt material som finns 

tillgängligt på förskolorna är papper och penna. Detta är också ett sätt att uppmuntra 

barnens intresse för skriftspråket, eftersom de har möjlighet att skriva när de vill utan att 

behöva be om lov. Precis som böckerna blir pennan och pappret ett språkligt verktyg för 

mediering av litteracitetskunskaper då barnen kan utforska språket med hjälp av dem. När 

barnen själva går och hämtar böcker eller papper att skriva på har de en intention att lära 

sig mer om att läsa eller skriva, även om vi anser att det inte nödvändigtvis behöver vara 

medvetet.  

 

Något som är intressant att diskutera är läsprojektet förskolorna arbetar med. En bok väljs 

ut som hela förskolan sedan ska arbeta med. Tanken är att boken ska fungera som en 

grund för tematiskt lärande och som ett verktyg för mediering av litteracitetsutveckling 

för barnen i och med att de ska få fler lästimmar för att bli goda läsare så småningom. Det 

är dock intressant att här se till det Damber et al. (2013) skriver om att arbeta tematiskt. 

De menar att förskollärarna först bör välja vilket ämne de vill arbeta utifrån, sedan välja 

material och böcker utifrån det. Läsprojektet fungerar tvärt om - ämnet för temaarbetet 

väljs utifrån vilken bok som valts. Dock verkar både Damber et al. och grundarna för 

läsprojektet vilja ungefär samma sak med sina tematiska arbetssätt, nämligen att stärka 

barnens språkutveckling (Kommun XX, 2013) och öka barnens språkliga förståelse 

(Damber et al., 2013). Lennox (2013) har ett liknande resonemang då hon menar att 

barnens lärande inte gynnas av att dela upp verksamheten i olika bitar utan hon menar att 

de olika ämnena i verksamheten bör gå in i varandra. En slutsats vi kan dra av detta är att 

tematiskt arbete verkar gynna barns språkutveckling, men när det gäller att ta vara på 

barns intressen anser vi att läsprojektet delvis åsidosätter detta. Vi anser att ur ett 

perspektiv där barnens intressen ses som viktiga vore det mer fördelaktigt att först ta reda 

på vad barnen intresserar sig för och välja bok och tema utifrån det. Detta i stället för att 

försöka hitta någonting i en förbestämd bok som kan intressera barnen. 

 

Väggtidning och brevskrivning är två språkliga aktiviteter som sker i förskolan, vilket vi 

också tidigare tagit upp. Förskollärarna i undersökningen är medvetna om att barnen har 

ett intresse för skriftspråket och därför genomför de aktiviteter som till exempel 

väggtidningen. Vi anser dock att barnens intressen kommer in på fler plan än 

förskollärarna betonar i dessa aktiviteter. Det handlar också om att barnen får uttrycka 
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något de själva anser som viktigt, alltså någonting de intresserar sig för. De får välja vad 

de tycker är viktigt att skriva i väggtidningen eller i breven, och detta respekteras av 

förskollärarna. I de fall där förskollärarna skriver åt barnen sker en kommunikation dem 

emellan. Barnen uttrycker sig verbalt och det blir till ett skriftligt uttryck där tankar och 

upplevelser förs vidare (Vygotskij, 1999) från barnen till väggtidningen eller brevet. När 

det gäller väggtidningen blir det också ett socialt samspel när vårdnadshavare, andra 

förskollärare och barn tar del av det som skrivits och hur det barnet som berättat tolkar 

sin omvärld (Säljö, 2000). Språket används här för att utbyta kunskaper (Björklund, 

2008).   

 

Metoddiskussion 

Genom denna undersökning har vi själva fått en fördjupad kunskap om barns 

litteracitetsutveckling genom den tidigare forskning vi tagit del av samt genom 

reflektioner kring de samtal vi genomfört tillsammans med förskollärarna. Framförallt 

handlar de nya insikterna om hur barns intressen tas tillvara i förskolan, i fler situationer 

än vad det kanske först verkar. Just tillvaratagandet av barns intressen i den pedagogiska 

verksamheten inom litteracitet var någonting som vi uppfattade som ett glapp i den 

tidigare forskningen vilket vi med detta examensarbete strävat efter att minska. Att 

använda oss av ljudinspelning under intervjuerna underlättade bearbetningen av det 

insamlade materialet. Det fanns möjlighet att gå tillbaka till intervjuerna för att lyssna 

igenom dessa många gånger, jämföra med det vi skrivit tidigare och på det sättet 

säkerställa att det skrivna var korrekt och så exakt som möjligt, både när det gäller citaten 

och den löpande texten. Att vi kunnat arbeta på ett så noggrant sätt stärker trovärdigheten 

av resultatet. 

 

Om vi hade haft möjlighet att göra en större studie där vi tagit reda på vad som faktiskt 

gjordes på de olika förskolorna när det gäller att främja litteracitetsutveckling och att ta 

tillvara på barns intressen, i stället för att undersöka vad förskollärare säger om det, hade 

observationer varit nödvändiga. För den undersökning vi genomfört var dock intervjuer 

den bästa metoden anser vi. Anledningen till att vissa intervjuer tog trettio minuter, medan 

andra intervjuer bara tog åtta minuter var att en del förskollärare talade länge om varje 

fråga, medan andra höll sina svar korta men innehållsrika. Vi uppfattade det som att våra 

följdfrågor inte heller påverkade längden på samtalen. Sammanfattningsvis kan sägas att 

vi fick ut relevanta svar från samtliga intervjuer, oavsett hur länge de pågick.  

 

Vi kände oss väl förberedda och insatta i ämnet innan intervjuerna genomfördes, eftersom 

vi först tagit del av tidigare forskning och examensarbeten från tidigare år om liknande 

ämnen. Detta ledde till att intervjufrågorna blev mer relevanta för studien än vad de annars 

skulle ha varit. Denna slutsats kan dras eftersom preliminära intervjufrågor skrevs innan 

vi satt oss in i forskning om ämnet och när dessa tidiga intervjufrågor jämfördes med de 

slutgiltiga frågor som användes i intervjuerna kunde vi se en stor skillnad. Vi upplevde 

det som positivt att våra intervjufrågor var få, men breda och öppna. Detta ledde till att 

förskollärarna kunde berätta på sitt eget sätt inom vissa ramar.  

 

Något som vi i efterhand anser skulle kunnat ha gjorts bättre var sättet att ta kontakt med 

förskollärare för att få tid för intervjuer. Vi började med mejlkontakt med förskolechefer 

och bad att de skulle återkomma till oss. Dock fick vi bara ett svar och de avböjde, därför 

gick vi sedan direkt till förskolorna i de andra förskoleområdena och talade direkt med 

förskollärare. Anledningen till att gå via förskolecheferna var för att det kändes som det 

mest korrekta sättet, men vi önskar att vi gått ut till förskolorna tidigare eftersom 

intervjuerna då hade kunnat genomföras tidigare.  
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Didaktiska implikationer 

Det här examensarbetet utgör ett bidrag till diskussion om förskollärares medvetenhet om 

hur de tar tillvara på barns intressen, vilket kan leda till ett mer nyanserat didaktiskt 

kunnande hos förskollärare. Arbetet kan skapa reflektion kring detta och förskollärare 

kan få syn på sitt eget arbetssätt ur en ny vinkel. Examensarbetet kan också bidra till att 

förskollärare kan få syn på hur andra arbetar och på det viset ta till sig nya egna synsätt. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskollärare ska "uppmuntra 

och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen" (s. 9). För 

att uppnå detta krävs det att förskollärare reflekterar mer kring förhållningssätt och 

verksamhetens utformning. Hur barns intressen tas tillvara och hur det kan göras i större 

utsträckning är viktigt. Att få syn på detta menar vi ökar kvaliteten i 

förskoleverksamheten. 

 

Slutsats 

Vi inledde detta examensarbete med ett citat av Lennox (2013) där hon säger att barnens 

värld begränsas av deras språkkunskaper. Vi har med denna studie velat visa på hur viktigt 

det är med barns språkutveckling, och vi har undersökt vad förskollärare säger om hur de 

arbetar med detta och om hur de tar tillvara på barns intressen i samband med deras 

litteracitetsutveckling. 

 

Det vi kommit fram till när det gäller vad förskollärna säger om hur de arbetar för att 

främja barns litteracitetsutveckling är att det finns kunskaper och en stor vilja att stödja 

barnen i detta. Många olika verktyg för att mediera språklig kunskap presenterades och 

förskollärarna skapar språkliga miljöer och kulturer i den pedagogiska verksamheten. Ett 

läsprojekt pågår i de förskolor vi besökt och mycket fokus ligger på att främja 

litteracitetsutvecklingen och läs- och skrivglädjen hos barnen. Vi ser också att stor vikt 

läggs på att det ska finnas en tillgänglighet till språket och att barnen själva ska kunna 

välja när de vill använda sig av språkliga verktyg. Detta menar vi också har att göra med 

att respektera och uppmuntra barnens egna intressen. Det finns också en vilja att ge barnen 

positiva erfarenheter av litteracitetsaktiviteter, vilket vi anser som någonting mycket 

viktigt.  

 

När det gäller att ta vara på barns intressen i den pedagogiska förskoleverksamheten har 

vi dragit slutsatsen att det finns kunskaper också inom detta hos förskollärarna vi 

intervjuat. Det behövs dock i vår mening mer medvetenhet när det gäller det här, för att 

barns intressen ska tas tillvara på i större utsträckning i verksamheten. Det förskollärarna 

själva säger om hur de tar tillvara barns intressen handlar mycket om att de märker att 

barnen intresserar sig för någonting, till exempel sin begynnelsebokstav, och att de sedan 

utformar aktiviteter utifrån detta. Vi menar att de dessutom tar tillvara på barns intressen 

på flera sätt, vilket vi har gett exempel på i diskussionen.  

 

Grunden för det litteracitetslärande som sedan ska fortsätta livet igenom läggs i förskolan. 

Det ställer stora krav på förskollärarna, men vi anser att det finns vilja och kunskaper hos 

både barn och förskollärare för att främja det tidiga litteracitetslärandet. Med ännu mer 

medvetenhet kring att ta vara på barns intressen i samband med det språkliga lärandet 

menar vi att förskoleverksamheten skulle nå en ännu högre kvalité. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Efter att ha genomfört detta examensarbete har nya frågor väckts. Vi har kommit fram till 

förslag till fortsatt forskning som vi tror kan ge ytterligare värdefull kunskap till 

förskoleverksamheten. I intervjuerna har ett fåtal förskollärare talat om att de använder 

lärplattorna som ett verktyg för litteracitetsutvecklingen hos barnen, men vi menar att det 

skulle vara intressant att genomföra en studie om hur lärplattan kan användas för detta 

ändamål. Vilka applikationer används? Hur används de? Hur förhåller sig förskollärarna 

till lärplattan som verktyg och hur interagerar de med barnen? 

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är mer om arbetssätt när det gäller att introducera 

ett nytt tema i förskolan. Vilka skillnader finns det i att göra som många förskolor i denna 

studie där boken introduceras först och temat utformas utifrån en bok, jämfört med att 

göra som Damber et al. (2013) skriver - att välja tema först och sedan välja material och 

böcker utifrån det valda ämnet och undersöka förskollärares uppfattningar. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor      

 

Bakgrundsfrågor  

Vilken utbildning har du och hur länge har du arbetat inom förskolan? 

  

 

Hur många barn går på din avdelning och vilka åldrar är det på barnen? 

 

 

Intervjufrågor 

Berätta om hur ni arbetar med barns läs- och skrivutveckling? (Har du några konkreta 

exempel?) 

 

 

Beskriv hur ni pedagoger tar tillvara på barnens intressen och hur er verksamhet formas 

av detta? (Fokus på läs- och skrivutveckling.) 

 

 

Berätta hur du som förskollärare utmanar barnen och skapar en god grund för läs- och 

skrivutveckling?  

 

 

Har du något mer att tillägga? 

 

 

  



 

34 

 

Bilaga 2 
 
10-07-2015 
Informationsbrev till dig som förskollärare 
 

Du har blivit inbjuden till att delta i vår studie om arbete med läsning i förskolan. Syftet 

med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med skriv- och läsutveckling samt 

hur de tar tillvara barns intresse i samband med läsning. Läroplanen för förskolan talar 

om vikten av att verksamheten ska utgå från barnens intressen och erfarenheter, men det 

behövs mer kunskap om hur detta kan uppnås i praktiken. Vi vill undersöka vad 

förskollärare säger kring detta och arbetar med detta i verksamheten. Därför vill vi 

genomföra en intervju med dig, som beräknas ta omkring 30 minuter. Tid och plats för 

intervjun bestäms i samråd med dig. Deltagandet i studien är frivilligt. Vi kommer att 

skicka ut intervjufrågorna till dig på förhand för att du ska kunna känna dig förberedd. 

 

Samtalet med dig kommer att spelas in med hjälp av diktafon i syfte att kunna lyssna på 

det som berättas igen. Ditt namn kommer att bytas ut mot ett fingerat namn och vi 

kommer heller inte att avslöja på vilken förskola, i vilken kommun eller i vilket län 

studien genomförts. Allt insamlat material, inklusive de inspelade intervjuerna och 

transkriptionerna av dessa kommer efter att studien avslutats att förvaras på högskolan i 

Gävle.  

 

Har du frågor eller funderingar, hör gärna av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter 

nedan. 

Studien kommer att avrapporteras som examensarbete, vilket kommer att publiceras i 

databasen DIVA. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Marie Bengtsson    Malin Persson 

Telefonnummer    Telefonnummer 

Mejladress     Mejladress  

Studenter i kursen “Examensarbete i Didaktik”, förskollärarprogrammet, Högskolan i 

Gävle. 

 

Handledare:  

Fil. dr. Annika Elm Fristorp, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle. 

Mejladress 


