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Sammanfattning 
Denna studie syftade till att undersöka hur förskollärare kan arbeta med att stimulera 
barns nyfikenhet för skriftspråket. Tidigare studier har visat att intresset är avgörande 
för barns skriftspråkliga utveckling, eftersom det påverkar hur mycket barnen kommer i 
kontakt med detta. Intresset varierar barn emellan och därmed även förutsättningarna, 
vilket visat sig vara problematiskt. Studien baserades på kvalitativa intervjuer med 
yrkesverksamma förskollärare för att belysa hur läsning förekommer i förskolan, hur 
läsning bidrar till barns lärande samt hur barns intresse för skriftspråket stimuleras. 
Resultatet visade att läsning i förskolan ofta förekommer som högläsning i samband med 
vila. Läsning sker även på barns egna initiativ, vilket studien gav perspektiv på hur 
förskollärare kan tillvarata. I studien framkom dessutom att barn tidigt möter skriftspråket 
genom att skriva och att detta är viktigt att ta på allvar. Förskollärare behöver vidare vara 
medvetna om att barn både har och ges olika förutsättningar för skriftspråklig utveckling. 
Verksamheten måste därför anpassas efter barns intressen och behov. I studien framgick 
betydelsen av barns hemförhållanden, där barn som är ovana vid läsning hemifrån ofta 
visar begränsat intresse för läsning även i förskolan. En god relation mellan hem och 
förskola kan däremot bidra till att intresset stimuleras och utvecklas. 
 
Nyckelord: förskola, emergent literacy, skriftspråklig utveckling, läsvila  

Abstract 
The aim of this study was to investigate how Swedish preschool teachers work with 
children’s curiosity for the written language. Previous studies have shown that interest is of 
crucial importance in children’s development of written language, since this affects the 
level of exposure. Interest varies among children and consequently also the conditions, 
which has been shown to be problematical. The study was based on qualitative interviews 
with working preschool teachers to illustrate the presence of reading in preschool, how 
reading contributes to children’s learning and also how children’s interest for written 
language is stimulated. The result displayed that reading in preschool mostly occur in 
connection to rest with a preschool teacher reading aloud. Reading can also occur on 
children’s own initiative, which this study gave perspectives to how preschool teachers can 
utilize. The study showed that children’s early writing is yet another path to the written 
language and is therefore important to acknowledge. Furthermore, preschool teachers need 
to be aware of that children neither have the same background nor are given the same 
opportunities for development of written language. It is therefore important to adjust the 
pedagogical activities to children’s interests and needs. The study clarified the significance 
of children’s home conditions, where children that lack experience of reading at home also 
show less interest for reading in preschool. A good collaboration between home and 
preschool can however contribute to stimulation and development of children’s interest. 
 
Keywords: preschool, emergent literacy, development of written language, reading rest 
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1 Inledning 
I dagens samhälle är förmågan att kunna läsa och skriva central, inte minst i skolan. Som 
vuxen kan detta kännas självklart och det är lätt att glömma hur svårt det vore att klara sig i 
samhället utan denna fömåga (Heimer, 2016). Det har visat sig att barn som får en dålig 
start med läs- och skrivinlärningen tenderar att fortsätta ha problem med detta genom 
skolgången (Roberts, Jergens, & Burchinal, 2005). Samtidigt är det också så, att barn som 
får en god start tenderar att kunna tillgodogöra sig undervisningen senare i skolan. 
Strävansmålet i förskolans läroplan (Skolverket, 2016), att barn i förskolan ska få 
möjlighet att utveckla ett intresse för den skriftspråkliga världen, är därför relevant för att 
ge alla barn en bra start.  
 
Vi tänker oss att barn använder sig av den erfarenhet de samlat på sig under sina första år 
för att tolka och förstå det som sedan undervisas i skolan. De erfarenheter barnen tidigare 
har fått påverkar alltså hur barnens tid i skolan blir och om mötet med skriftspråket där blir 
lyckat eller inte. Om barnet vistas i förskolan, vilket många nuförtiden gör, har 
förskollärarna ansvar för att ta till vara barnets nyfikenhet för skriftspråket. Frågan är hur 
detta sker i praktiken?  
 
Vårt intresse för detta väcktes då vi läste en nyhetsartikel om hur barns utveckling av läs- 
och skriftspråk är beroende av det egna intresset (Letmark, 2017). Där förklaras bland 
annat att barn ges möjlighet att möta skriftspråket genom böcker, men att intresset för att 
läsa böcker samtidigt kan se väldigt olika ut. Dels finns det barn med intresse för böcker, 
som därför i större utsträckning kommer i kontakt med både böcker och skriftspråk 
generellt. Följden blir ofta att barnen fördjupar sitt intresse och fortsätter utveckla sitt 
språk. Dels finns det barn som har lite intresse för böcker och därför mer sällan kommer i 
kontakt med skriftspråket. Dessa barn får mindre stimulans att utveckla sina skriftspråkliga 
färdigheter, vilket leder till att den skriftspråkliga utvecklingen går långsamt och att barnet 
blir distanserat till skriftspråket. Letmark skriver att det skapas kunskapsklyftor som 
missgynnar alla barn, men särskilt de barnen med ett svalare intresse för skriftspråket. 
Detta riskerar att bli problematiskt senare under skolgången med tanke på skriftspråkets 
centrala roll.  
 
Vi anser att förskoleverksamheten erbjuder stora möjligheter att minska de 
kunskapsklyftor Letmark (2017) skriver om. Med ett aktivt pedagogiskt arbete i 
vardagsnära situationer skulle förskolan kunna stimulera alla barns intresse för den 
skriftspråkliga världen. Detta är en viktig förutsättning för att barnet sedan ska lära sig läsa 
och skriva (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2013). Det kan därför vara relevant 
att undersöka hur barns intresse för skriftspråk uppmuntras, tas tillvara och utvecklas i 
förskolan. Barns förutsättningar för att utveckla intresse för den skriftspråkliga världen 
varierar beroende på alla barns individuella arv och personliga uppväxtmiljö. De 
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miljömässiga förutsättningarna går dock att påverka, vilket ger förskolan en viktig uppgift. 
Uppmuntran kan exempelvis bestå av riklig tillgång till skriftspråkligt material, tillgängliga 
vuxna som kan ge stöd och hjälpa till att reda ut funderingar, eller bara att vuxna finns 
närvarande som läsande förebilder (Dahlgren et al., 2013). Vidare är det ofta så att barn 
som tidigt tillägnar sig skriftspråket visserligen inte blivit undervisade, men att de blivit 
uppmuntrade att intressera sig för skriftspråket.  
 
Med uppsatsen hoppas vi kunna visa på hur förskollärare ser på alla barns skriftspråkliga 
utveckling och hur förskolor arbetar med läsning och skriftspråk. Vi anser att uppsatsen är 
viktig för att synliggöra problemet med klyftor i intresse för den skriftspråkliga världen 
bland förskolebarn. Förhoppningen är också att uppsatsen ska bidra med inspiration och 
perspektiv som hjälp i arbetet med detta, både bland barn med starkt och utvecklat intresse 
och bland de med svalare intresse.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
I denna uppsats undersöks förskollärares uppfattningar om läsning i förskolan, i syfte att 
belysa hur förskolan kan stimulera barns intresse för den skriftspråkliga världen.  
 
Frågeställningar 
 

1. På vilka sätt menar förskollärare att läsning förekommer i förskolan?  
 

2. Vilka uppfattningar har förskollärare om hur läsning kan bidra till barns utveckling 
och lärande?  

 
3. Vilka förutsättningar upplever förskollärare att det finns för att stimulera barns 

intresse för läsning och skriftspråk i förskolan?  

1.2 Begreppsdefinitioner 
Här beskrivs fyra begrepp som är centrala i studien och därför kan vara viktiga att förklara.  
 
Läsvila  
Läsvila är en vanlig aktivitet i förskolan som ofta rutinmässigt infaller efter lunch, då en 
pedagog läser en eller flera böcker för hela eller delar av barngruppen (Damber, Nilsson & 
Olsson, 2013).  
 
Skriftspråklig värld  
Den skriftspråkliga världen nämns i många sammanhang och innefattar text på alla 
upptänkliga vis. Skolverket använder begreppet för att sammanfatta läsning och skrivning 
(Skolverket, 2017).  
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Skriftspråkligt medvetande  
Det finns aspekter av talspråket och skriftspråket vad gäller erfarenheter, kunskaper och 
attityder som anses särskilt viktiga för barns utveckling av skriftspråket (Dahlgren et al., 
2013; Roberts et al., 2005). Att vara skriftspråkligt medveten innebär att ha förståelse för 
skriftspråkets funktion och konstruktion, vilket är nära kopplat till skriftspråklig 
kompetens.  
 
Emergent literacy  
Detta begrepp är en beskrivning av små barns erövrande av skriftspråket (Fast, 2008). 
Begreppet har sitt ursprung i det omfattande och svårdefinierade begreppet literacy, som 
handlar om skriftspråklig förmåga (Fast, 2008). Emergent literacy fokuserar på att barn 
dagligen utvecklar detta, långt innan den formella undervisningen i skolan påbörjas, vilket 
medför att den stimulans barnet får i uppväxtmiljön är av stor betydelse för mötet med 
skriftspråket. Olika typer av literacy kopplas samman med olika delar i människans liv 
som hem, skola och jobb. Förskolan kan därför uppmuntra till en annan typ av literacy än 
vad hemmet gör. En svensk översättning av literacy skulle kunna vara litteracitet, men 
detta begrepp används snävare av Heimer (2016) till att endast förklara omfattningen av 
läsning och skrivande. Emergent literacy är kopplat till barnens närmiljö där barnet själv 
utifrån intresse inhämtar läs- och skrivkunskaper i samspel med andra. Detta inhämtande 
har visats vara viktigt för barnets senare utveckling i läsande (Roberts et al., 2005).  
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs teorier och tidigare forskning som berör studiens område. 
Inledningsvis beskrivs Bronfenbrenners utvecklingsekologi som bidrar till en större 
förståelse för barns tidiga erfarenheter och utveckling av läsning och skrivning. Vidare 
förklaras olika sätt att arbeta med läsning i förskolan och vilken betydelse miljön samt 
delaktighet och inflytande har för barns lärande och utveckling. Därpå presenteras barns 
utforskande av skriftspråket och slutligen betydelsen av barns hemförhållanden. 

2.1 Teori  
Utvecklingsekologi är en teori för barns utveckling som grundades av den amerikanska 
utvecklingspsykologen Urie Bronfenbrenner (Svensson, 2009). Detta perspektiv ser 
barnets utveckling som ett resultat av dess samspel med omgivningen, där barnet både 
påverkas av och själv påverkar sin närmiljö (Bronfenbrenner, 1979; Svensson, 2009). 
Genom en tvåvägsinteraktion formar barnet miljön och miljön formar barnet. På så sätt 
liknar den i mångt och mycket Vygotskijs sociokulturella teori, som utgår från att barns 
utveckling alltid är beroende av det sociala, kulturella och historiska sammanhanget 
(Smidt, 2010).  
 
Utvecklingsekologin delar dock in barnets omgivande miljö i nivåer, vilket inte Vygotskijs 
sociokulturella teori fokuserar på (Smidt, 2010; Svensson, 2009). Barnets olika närmiljöer, 
i form av hem, förskola eller kompiskrets, utgör den första och närmaste nivån som av 
Bronfenbrenner (1979) kallas mikrosystemet. Relationen mellan dessa närmiljöer utgör 
utvecklingsekologins andra nivå, mesosystemet, där kvaliteten på relationen påverkar 
barnet. Nästa nivå kallas exosystemet, vilken innefattar betydelsefulla omständigheter som 
barnet själv inte deltar aktivt i, som exempelvis vårdnadshavares arbetsplats, sociala liv, 
eller äldre syskons skolklass. Utvecklingsekologins tre första nivåer har vi valt att illustrera 
med en bild som vi själva sammanställt (se figur 1, s. 5), för att göra teorin tydligare och 
synliggöra hur den kan kopplas till studiens område. Bilden utgår både från Svensson 
(2009) och Bronfenbrenner (1979), men utelämnar makrosystemet, utvecklingsekologins 
fjärde nivå. Detta eftersom nivån berör arbetsmarknad och politik, vilket inte är relevant 
för studien. 
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FIGUR 1. En egen illustration över utvecklingsekologiska nivåer.  
(Figur efter Svensson, 2009, och Bronfenbrenner, 1979).  
 
Utvecklingsekologin ger en förståelse för barns olika förutsättningar för 
skriftspråksutveckling och varför det kan vara en utmaning att väcka alla barns intresse 
(Svensson, 2009). Detta passar väl in i vår studie, då detta synsätt på barns olika närmiljöer 
också ger förskolan en plats att fylla, som komplement till barnets hemmiljö. 
Bronfenbrenner betonar dock även mesosystemets betydelse för utvecklingen:  
 

A child’s ability to learn to read in the primary grades may depend no less on how he is 
taught than on the existence and nature of ties between the school and the home. 
(Bronfenbrenner, 1979, s. 3)  

 
Han menar att barnets förmåga att lära sig läsa, förutom läsundervisning i skolan, till stor 
del påverkas av kvaliteten på relationen mellan skola och hem. Förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016) innehåller ett eget avsnitt för samarbete mellan förskola och barnens 
hem, där vikten av en god relation skrivs fram. Samarbetet ska vara förtroendefullt och 
vårdnadshavare ska känna möjlighet till inflytande.  
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2.2 Läsning i förskolan  
Läsning i förskolan förekommer på olika sätt men oftast genom läsvila eller som en del av 
ett temaarbete (Damber et al., 2013). Vissa förskolor läser ofta medan andra läser mer 
sällan eller inte alls. Läsvilan har sällan ett pedagogiskt planerat syfte, utan handlar mer 
om att barn och pedagoger ska få en lugn stund (Damber et.al., 2013; Svensson, 2009). 
Damber et al. skriver att läsvilan initieras av pedagogen och har en disciplinerande 
funktion där barnen förväntas varva ner. Om syftet med lässtunden istället ska stimulera 
barns intresse för språk krävs planering (Heimer, 2016). Aktiviteten ska vara utformad 
efter plats och barngrupp, särskilt om syftet är att få igång diskussioner. Heimer menar 
vidare att det dock är fördelaktigt om högläsningen sker ofta, både planerat och spontant.  
  
Högläsning tillsammans med barn bör även innefatta någon sorts bearbetning av texten, då 
detta anses vara språkutvecklande i större grad än högläsning utan samtal (Heimer, 2016; 
Svensson, 2009). Författarna menar vidare att det reflekterande samtalet över texten skapar 
en personlig koppling till den. Tankeprocessen där individen associerar textens innehåll till 
egna erfarenheter kallas inferens (Lindö, 2005). Inferens är viktigt för att individen ska 
kunna ta till sig det lästa, vilket alltså bör uppmuntras (Dahlgren et al., 2013; Lindö, 2005).  
 
Damber et al. (2013) menar att det inte finns någon garanti för att alla barn ska vara 
intresserade av att delta vid högläsningen, och att det därför är viktigt att pedagogen 
reflekterar över situationen och är öppen för förändringar. Svensson (2009) menar att 
inlevelse i läsningen är avgörande för att väcka intresse för boken. En annan 
framgångsfaktor för att engagera barnen i läsningen är att involvera dem i denna, genom 
att diskutera deras personliga reflektioner över textens innehåll. Andra sätt att samtala om 
boken är att diskutera omslaget, baksidan eller egna illustrationer (Heimer, 2016).  
 
Läsning med ovana barn är ofta förenat med viss friktion, vilket kan göra att läsaktiviteter 
sällan eller inte alls blir av (Svensson, 2009). Heimer (2016) menar att högläsning med 
barn som har mindre vana med fördel bör pågå kortare stunder. För ett barn som inte orkar 
sitta stilla och lyssna eller har begränsade kunskaper i språket, kan även fem minuters 
läsning upplevas som lång tid. Bearbetningen av boken bör då också anpassas efter 
barnens intresse och behov, exempelvis med en lek på bokens tema (Heimer, 2016; 
Svensson, 2009). Det är också vanligt att barn i lek spontant bearbetar exempelvis vuxnas 
berättelser eller böcker som lästs högt (Fast, 2008).  
 
Barn som berättar om sina dagliga erfarenheter för andra barn och vuxna på förskolan, får 
samtidigt träna sitt språk (Fast, 2008). De frågor och reaktioner berättelserna får har 
betydelse för om barnets intresse för att berätta stimuleras, vilket en lyssnande och 
stöttande person kan åstadkomma. Förståelse för bilder och symboler är, liksom 
berättande, viktigt för språkutvecklingen (Fast, 2008), vilket förskollärare kan hjälpa 
barnen att utveckla intresse för (Skolverket, 2016). Att tolka, samtala om och försöka 
förstå bilder har också med läsning att göra (Dahlgren et al., 2013). 
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Gemensam läsning ger även andra positiva effekter, då exempelvis en barngrupp som tar 
del av samma litteratur får samma referensramar. Detta ger goda möjligheter till gemensam 
reflektion kring texten (Heimer, 2016; Svensson, 2009) och stärker samhörigheten i 
gruppen (Lindö, 2005). Att samtala med barnen om det som läses bidrar till barnens 
sociala relationer och språkutveckling (Fast, 2011). Enligt Trageton (2014) kan läsning på 
olika sätt, till exempel med hjälp av teknik, ge barnen möjlighet att lära av varandra, samt 
öva på samarbete och kommunikation.  

2.3 Miljöns betydelse för skriftspråkligt intresse  
Damber et al. (2013) menar att det är viktigt med text av olika slag tillgängligt i förskolan. 
Pedagoger kan dock uppleva det som problematiskt att ha texter i form av böcker 
tillgängliga, då de är rädda att böckerna ska gå sönder när små barn hanterar dem. 
Författarna menar att barn tidigt ska få möjlighet att bekanta sig med böcker, pröva att 
bläddra själv och göra läsning till en del av vardagen. Heimer (2016) betonar vikten av att 
ge högläsningen en central roll i det dagliga arbetet och att det inte bör vara något som 
prioriteras bort. Fast (2011) framhåller att förskolemiljön påverkar utvecklingen av 
skriftspråk och att barnens namn med fördel kan finnas nedskrivna vid till exempel deras 
hyllor. Ett viktigt första möte med språk i förskolan är att de vuxna lär sig uttala barns för- 
och efternamn, eftersom språk och barns identitet oupplösligt hänger samman (Skolverket, 
2016).  
 
Lindö (2005) anser att pedagoger bör fungera som berättande förebilder. Hur mycket plats 
berättande och läsningen får och det engagemang som visas i förskolan kommer att ha 
betydelse för hur barnens inställning till detta blir (Heimer, 2016; Svensson, 2009). Fast 
(2011) menar att barnlitteratur i förskolan även kan ge upphov till många lekfulla 
språkövningar. Detta underlättas om pedagoger tar sig tid till att välja både sagoböcker och 
faktaböcker (Heimer, 2016). Damber et al. (2013) och Björklund (2008) understryker att 
boken bör handla om något som barnen kan relatera till, annars är risken stor att det blir 
ointressant. Författarna skriver vidare att barn skapar något som känns meningsfullt genom 
att kombinera egen erfarenhet med bilder och text.  

2.4 Barns möjlighet till delaktighet och inflytande  
Samtal är en viktig faktor för lärande i samband med högläsning (Fast, 2011). För att ett 
samtal ska fungera krävs att både pedagoger och barn lyssnar och förstår varandra, vilket 
för pedagogen handlar om att vara lyhörd och kunna möta barnen där de är i sin språkliga 
utveckling. Fast menar vidare att det är av stor betydelse att komma ihåg att alla barn har 
olika förutsättningar ifråga om förförståelse och ordförråd. Att berätta, lyssna och samtala 
utvecklar dock kommunikationsförmågan (Heimer, 2016). Både Damber et al. (2013) och 
Heimer (2016) betonar att valet av tidpunkt för läsningen är viktig. Utvilade och pigga 
barn har större möjlighet till att koncentrera sig och vara nyfikna (Damber et al., 2013). 
Även Svensson (2009) skriver att barns intresse också gynnas om pedagogen ser till att 
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välja böcker på ett tema barnen är intresserade av. Ansvaret att välja böcker till förskolan 
som intresserar och stimulerar både barngruppen och det enskilda barnet ligger på 
pedagogen (Damber et al., 2013).  
 
Lindö (2005) skriver att det är viktigt att skriftspråk, nya ord och uttal introduceras för 
barn på ett roligt sätt. Barns eget intresse är avgörande för deras läs- och skrivinlärning 
(Fast, 2011). Lorentzen och Aasen (2009) menar att barn tar intryck av allt i deras 
omgivning, vilket kan ges uttryck för i deras skrivande genom att exempelvis använda 
typsnitt eller färger med inspiration från TV eller internet. Symboler, färger eller olika 
storlek på bokstäverna kan användas för att berätta om vad de skrivit. Trageton (2014) 
anser att det är fördelaktigt för barn att kunna variera de verktyg som används för att 
skriva, och att en dator eller andra tekniska hjälpmedel kan vara bra alternativ till pennan 
och pappret.  

2.5 Förskollärares arbete med skriftspråk  
Fast (2011) och Heimer (2016) menar att högläsning i förskolan lägger en grund för barns 
skriftspråkliga utveckling. Det finns dock svårigheter med språkutvecklande syften i 
samband med läsvilan vid lunch, eftersom barnen är som tröttast då (Heimer, 2016). Fast 
(2011) skriver att barn med stor erfarenhet av att lyssna till berättelser visar större förmåga 
att lära sig språket. Även talspråk utvecklas vid bokläsning, då pedagoger tar sig tid att 
samtala med barnen kring innehållet och använder sig av mer precisa, skriftspråkliga 
formuleringar (Svensson, 2009). Både berättelser och bokläsning ger barnen förståelse för 
nya ord, möjlighet att höra hur orden låter och hur de är uppbyggda (Fast, 2008; Fast, 
2011). Dahlgren et al. (2013) hävdar att samtal om bokens innehåll även har betydelse för 
barns skriftspråksutveckling, samtidigt som Fast (2011) skriver att samtalen skapar sociala 
relationer som i sin tur stimulerar skriftspråksutvecklingen.  
 
Högläsning ger barnen ett tillfälle att bekanta sig med böcker och en introduktion till hur 
de används (Svensson, 2009). Om barn inte har böcker i sin omgivning, till exempel på 
grund av pedagogers rädsla för att de ska gå sönder, får barnen ingen möjlighet att lära sig 
att hantera dem (Damber et al., 2013). Genom högläsning får barn ta del av en läs- och 
skrivkultur, möta nya världar, samtidigt som de får möjlighet att prata om tankar, känslor 
och erfarenheter (Heimer, 2016). Svensson (2009) menar vidare att något av det viktigaste 
med att läsa med barn är att stimulera ett intresse för läsning.  
 
Barn som tidigt utvecklar en skriftspråklig kompetens i förskolan gör ofta detta genom 
aktiviteter där intresset för böcker spelar in (Samuelsson, 2006). Enligt Björklund (2008) 
är det en del av barnens litteracitet att bekanta sig med hur bokläsning går till. Tidigt 
skriftspråkligt intresse har uppvisat samband med den fortsatta utvecklingen av detta i 
skolan (Samuelsson, 2006). Lindö (2005) menar att läsning tillsammans ska vara en stund 
där barnens intresse för läsning väcks samtidigt som de får möjlighet att träna sig att lyssna 
och själva berätta. Bokens innehåll kan också erbjuda annan kunskap. Fast (2011) menar 
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att barnen lär sig om språkets uppbyggnad när de lyssnar till en berättelse och att den 
skriftspråkliga utvecklingen kan ske när och var som helst. Dahlgren et al. (2013) menar 
att medvetenhet om skriftspråket påbörjas långt innan utvecklingen av själva läs- och 
skrivfärdigheterna. Ett tidigt steg är att känna igen bilder och symboler (Fast, 2011). Som 
pedagog är det viktigt att reflektera över hur arbetet i förskolan sker för att stimulera barns 
språkutveckling i de olika miljöerna, eftersom användandet av skriftspråket i barnens 
omgivning är avgörande för deras utveckling (Svensson, 2009).  
 
Det är lättare för barn att lära sig skriva än att lära sig läsa, bland annat eftersom den 
praktiska användningen är uppenbar (Dahlgren et al., 2013; Svensson, 2009). Författarna 
påpekar därför att läsinlärning istället bör börja med skrivning. Dahlgren et al. (2013) och 
Trageton (2014) menar att barn som prövar att skriva bekantar sig med skriftspråket och på 
så sätt skriver sig till läsning. Skrivandet börjar ofta med det egna namnet på teckningar 
som barnet gjort och utvecklas därefter snabbt till mer sammanhängande text (Lorentzen & 
Aasen, 2009).  
 
När barn utvecklar sitt talspråk är vuxna i dess omgivning ofta mycket tillmötesgående och 
gör sitt yttersta för att förstå vad de försöker säga (Dahlgren et al., 2013). Samma 
förhållningssätt är fördelaktigt vid utveckling av skriftspråket. Björklund (2008) menar att 
attityden till barns utvecklande av talspråk är att det är barnens uppgift att lära sig, medan 
attityden till utvecklande av skriftspråk är att det är omgivningens ansvar att lära barnen. 
Detta speglas i vilket stöd som barnen ges. Däremot är toleransen ofta relativt hög när barn 
försöker skriva innan de börjat skolan, det vill säga i förskolan (Dahlgren et al., 2013).  

2.6 Barns skriftspråkliga utforskande  
Innan barn lärt sig skriftspråket, lekläser och lekskriver de (Dahlgren et al., 2013). I dessa 
lekar är inte de rätta bokstäverna det viktiga, utan snarare de ritualer som omger 
aktiviteterna. Lekläsning kan präglas av typiska beteenden eller vanliga sätt att sitta vid 
bokläsning. Detta kan upptäckas genom att barnen sitter på en plats eller på ett sätt som 
liknar den som sker exempelvis vid läsvila. I leken är fantasi och erfarenhet 
sammankopplade till ett sammanhang, vilket medför att barn kan leka att de läser och 
skriver (Fast, 2008).  
 
Dahlgren et al. (2013) hävdar att barn ofta börjar skriva före de börjar läsa, eftersom det 
upplevs som mer givande att uttrycka sig själv, än att ta del av någon annans text. Miljöns 
utformning och tillgången till skriftspråkligt material påverkar vilka förutsättningar barn 
har att lära sig skriva. Uppfattningen om barns skrivande kan se olika ut och Lorentzen 
(2009) menar att det är upp till barnen att avgöra om skrivandet är på lek eller inte. Enligt 
författaren kan barns skrivande uppfattas som lek och därför lämnas obekräftat, vilket inte 
gynnar barnens skriftspråkliga utveckling. Björklund (2008) menar att barns ritande och 
skrivande en del av barns litteracitet, och i en studie som Levin och Bus gjort (refererad i 
Björklund, 2008, s.63) framgår det att vårdnadshavare sällan ser skillnad på om barn ritar 
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eller skriver när de är mellan noll och tre år. För vårdnadshavarna i studien gick det 
däremot att urskilja ett skrivande när barnen var omkring fyra år. Lorentzen (2009) menar 
att barn börjar skriva tidigare än vad vuxna ofta tror och att detta visar sig i barnens 
teckningar i form av sammanhängande symboler som liknar skrift. Detta riskerar dock att 
missuppfattas som låtsasskrivande eller ritande, vilket medför att vuxna inte anser att barn 
kan skriva förrän de får till riktiga bokstäver som liknar eller bildar namn och ord 
(Lorentzen, 2009).  

2.7 Skriftspråket i hem och förskola  
Barns språkutveckling beror till stor del på den stimulans de får i hemmet (Svensson, 
2009). Förskolan ska hjälpa alla barn att bekanta sig med skriftspråket, utifrån deras 
individuella förutsättningar och tidigare erfarenheter (Fast, 2011). Enligt Svensson (2009) 
får barn med högutbildade vårdnadshavare i större utsträckning mycket språklig stimulans 
hemma. Bristfällig språklig stimulans i hemmet riskerar å andra sidan leda till att barn 
utvecklar språket i mindre grad. Barn med liten vana av böcker har ofta ett mindre intresse 
för dem, vilket medför att de mer sällan deltar i läsaktiviteter och därför missar tillfällen 
för utveckling av skriftspråklig medvetenhet. Det påverkar även talspråket eftersom barnen 
också går miste om diskussioner och samtal kring böckerna (Svensson, 2009).  
 
Studier har visat på samband mellan barnets hemmiljö för literacy och deras senare 
förmågor i språk (Roberts et al., 2005). Alla barn växer inte upp med böcker i sin hemmiljö 
(Damber et al., 2013), vilket i sin tur bidrar till att barn blir mindre förberedda inför skolan 
(Svensson, 2009). Barnets hemmiljö för literacy utgörs bland annat av vårdnadshavarnas 
erfarenheter, attityder och skriftspråkligt material (Roberts et al., 2005). Därför är 
förskollärarens roll viktig, samt hur denne väljer att forma pedagogik och miljö i förskolan 
för att uppmuntra barnen till läsning (Damber et al., 2013; Svensson, 2009). Förskolan kan 
fungera som ett komplement till hem där läsning sällan förekommer, för att minska 
klyftorna i barns intresse för läsning (Svensson, 2009). Även Skolverket (2016) framhåller 
samarbetet mellan hem och förskola för att förskolan ska kunna fungera som komplement 
till hemmet och skapa så bra förutsättningar som möjligt för varje barns utveckling. Vidare 
ska förskolan ta hänsyn till barnens erfarenheter från deras olika livsmiljöer, eftersom det 
är utifrån dem som barnen skapar mening. Detta medför att förskolans verksamhet måste 
anpassas efter varje barns behov (Skolverket, 2016).  
 
Samuelsson (2006) skriver att läsaktiviteter har visat sig ha stor betydelse, eftersom det 
bidrar till att barn utvecklar en tidig skriftspråklig kompetens. Pedagogerna ska enligt 
Lindö (2005) engagera sig och visa att de tycker att det är viktigt att läsa. Det är även 
viktigt att vuxna hemma prioriterar och visar sig som läsande förebilder (Heimer, 2016). 
Om det visar sig att vårdnadshavarna inte läser hemma är det dock viktigt att inte 
skuldbelägga dem för detta, utan istället uppmuntra till läsning. Förskolans arbete kan då 
vara särskilt viktigt för att ge barnen möjlighet att utveckla ett bredare och mer varierat 
språk, om språket i hemmet är begränsat (Svensson, 2009).   
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3 Metod  
I detta avsnitt beskrivs hur studien har genomförts. Först förklaras vilken metod som 
använts och anledningen till detta. Därefter kommer en beskrivning av genomförandet och 
hur bearbetningen av data gått till. Här diskuteras också validitet, etiska överväganden och 
arbetsfördelning. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.   

3.1 Undersökningsmetod 
Vi ville skapa en fördjupad förståelse om förskollärares syn på läsning i förskolan och hur 
förskolan kan stimulera barns intresse för den skriftspråkliga världen. Den kvalitativa 
intervjun är uppbyggd av öppna frågor som kan anpassas efter vad den intervjuade svarar, 
för att få så fylliga svar som möjligt (Kihlström, 2007), vilket intresserade oss. Vi valde 
därför denna typ av intervju för att ta reda på vilka tankesätt, förhållningssätt och 
värderingar som finns bland förskollärare (Johansson & Svedner, 2006). Frågeområden vår 
intervjuguide kretsade kring var de frågeställningar vi ställt upp för uppsatsen. De lyfte 
tankar om läsning i förskolan och hur förskolebarnens intresse för läsning och skriftspråk 
kunde stimuleras (se bilaga 1).  

3.2 Urval 
Vi intervjuade totalt sex stycken förskollärare på olika förskolor (se tabell 1). De 
tillfrågade valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att de personer som var 
lättast att nå valdes (Kihlström, 2007). Vi började med att tillfråga fyra yrkesverksamma 
förskollärare som vi sedan tidigare haft kontakt med, varav tre tackade ja till att delta. 
Kontaktuppgifter till ytterligare förskollärare hittade vi på kommunens hemsida i en 
förteckning över kommunala förskolor. När vi kontaktade dem via telefon och e-post var 
det flera som antingen avböjde till att delta eller uteblev med svar om deltagande. 
Respondenterna fick fiktiva namn eftersom deras svar skulle göras anonyma samtidigt som 
vi ville att resultatet av intervjuerna skulle vara läsvänligt. Nedan finns en presentation av 
respondenterna.  
 
Tabell 1. Presentation av förskollärare som intervjuats.  

Nr Fiktivt namn År i yrket Barngruppens ålder 

1 Åke 4 1-5 årsgrupp 

2 Ulla 2 1-5 årsgrupp 

3 Gustav 27 2-3 årsgrupp 

4 Sara 25 4-5 årsgrupp 

5 Carin 36 1 årsgrupp 

6 Rudolf 23 4-5 årsgrupp 
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3.3 Genomförande  
Vi författade ett missivbrev (se bilaga 2) med information som vi skulle skicka till de 
förskollärare som visade intresse för att medverka i intervju. I detta presenterade vi oss 
själva och examensarbetets ämne. Därefter redogjorde vi för intervjuns tidsåtgång, 
dokumentationsmetod och att alla personuppgifter skulle komma att anonymiseras. 
Slutligen betonade vi att allt eventuellt deltagande var frivilligt, samt att vi ville ha ett svar 
från dem om deras deltagande. När brevet var utformat ringde vi förskolorna som beskrivet 
i avsnittet om urval ovan, presenterade vårt ärende på samma sätt som i missivbrevet, och 
frågade om vi kunde komma till deras förskola för intervju. De förskollärare som visade 
intresse för att delta fick missivbrevet skickat till sig via e-post.  
 
Inför intervjuerna hade vi skrivit ut intervjuguide med frågor som vi tog med. Detta för att 
genomföra alla intervjuer efter samma bestämda intervjufrågor och i samma ordning. 
Följdfrågorna kunde däremot se olika ut under intervjuerna trots att vissa förslag på 
följdfrågor också fanns med i intervjuguiden. Vi beslutade att göra individuella intervjuer, 
med en respondent och en intervjuare. Som tidigare nämnt var några av respondenterna 
som valde att delta bekanta med någon av oss sedan tidigare. På grund av detta valde vi att 
låta den person som inte haft kontakt med förskolläraren i fråga att genomföra intervjun. 
På plats för intervjun tackade vi respondenten för dess deltagande, och påminde även om 
att deltagande fortfarande var frivilligt och möjligheten att när som helst avbryta fanns. 
Intervjun spelades in med antingen en inspelningsfunktion på en smartphone eller en 
diktafon.  

3.4 Databearbetning 
Inspelningarna av intervjuerna transkriberades, vilket innebar att vi tecknade ned 
innehållet. Vi valde att inte inkludera alla ord i inspelningarna eftersom detta inte var 
relevant i vår studie, utan utelämnade små utfyllnadsord som exempelvis typ, ehm, liksom 
och asså. Patel och Davidsson (2003) skriver att intervjuinnehållet lätt kan förändras under 
transkriberingen beroende på vad som skrivs ut och vad som utelämnas. Författarna menar 
att intervjuaren under transkriberingen ofta tenderar att förtydliga innehållet efter eget 
behov. Detta var vi medvetna om och var noga med att inte förändra innebörden, även om 
skratt, pauser och utfyllnadsord ofta utelämnades. Efter transkriberingarna raderades alla 
ljudfiler, eftersom det insamlade materialet endast skulle användas till vår studie (Löfdahl, 
2014).  
 
Transkriberingarna bearbetades vidare med hjälp av kvalitativ analys. Denna analysmetod 
handlar om att ta isär den insamlade datamängden, strukturera materialet i kategorier 
utifrån mönster och teman, för att därefter sammanställa texten till en deskriptiv berättelse 
(Fejes & Thornberg, 2015; Kihlström, 2007). En deskriptiv berättelse är en text som 
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beskriver respondenternas svar. Därmed förkortas och tydliggörs innehållet utan att 
innebörden förändras. De kategorier vi valde utgick från uppsatsens frågeställningar. Varje 
intervju tilldelades ett slumpvis utvalt individuellt arbetsnummer kopplat till 
respondenternas fiktiva namn, för att kunna märka varje citat med detta i resultatet. Svaren 
lästes igenom i frågeställningarnas ordning. Teman som vi ansåg vara viktiga och 
användbara för att besvara syftet och frågeställningarna noterades och antecknades, för att 
senare kunna analyseras med hjälp av tidigare forskning. Efter att ha diskuterat dessa med 
varandra började vi markera citat ur intervjuerna efter de teman vi valt, med hjälp av 
överstrykningspennor. När alla teman hade märkts ut klippte vi ut de olika markeringarna 
och sorterade dem efter färg.  
 
De urklippta citaten sorterades därefter in i ytterligare underkategorier som 
sammanställdes till en deskriptiv berättelse som innehöll förskollärarnas svar. Berättelsen 
anonymiserades genom att personuppgifter och sådana uppgifter som skulle kunna spåras 
till respondenten utelämnades eller byttes ut mot något motsvarande ord. På samma sätt 
hanterades de citat vi valt att använda i resultatet, där det motsvarande ordet sattes inom 
parentes. Vetenskapsrådet (2017) menar att anonymitet är möjligt att lova i vissa studier, 
exempelvis i studier där fokus ligger på variationer i inställningar i en viss fråga samtidigt 
som de enskilda individernas identitet inte är intressant, vilket stämmer in på denna studie. 
Efter att vi anonymiserat och sammanställt berättelserna limmades de urklippta citaten till 
ett papper med rubriker efter teman så att vi kunde hitta tillbaka till dem vid behov.  
 
I sammanställningarna upptäckte vi att det blev mycket upprepningar i svar som inte fanns 
under samma tema. Respondenterna kunde ofta beröra samma ämnen trots att de 
besvarades i olika intervjufrågor. Vi valde därför att sortera in resultaten i nya kategorier 
som vi genom diskussion och analys ansåg vara relevanta och viktiga för studien. För att 
göra detta skrev vi ut resultatet i pappersform och markerade texten, efter de kategorier vi 
kommit överens om med överstrykningspennor, ytterligare en gång. Dessa 
sammanställningar bearbetades sedan vidare i resultatavsnittet och är det slutgiltiga 
resultatet i vår studie. 

3.5 Validitet  
Reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten till forskningsresultatet, handlar inom kvalitativ 
forskning om att fånga det unika i situationen, till skillnad från kvantitativ forskning (Patel 
& Davidsson, 2003). Begreppet är därmed nära sammanflätat med validitetsbegreppet, att 
undersöka det som var avsett, vilket i kvalitativ forskning kretsar kring hur forskaren 
lyckas samla information som möjliggör en trovärdig tolkning. Patel och Davidsson menar 
vidare att alla kvalitativa forskningsprocesser är olika, eftersom resultatet beror på 
respondenternas svar, som i sin tur beror på erfarenheter och situation, vilka ständigt 
förändras. Det är därför inte möjligt att fastställa några regler för att bestämma validiteten, 
även om författarna beskriver ett antal faktorer som visar på validitet i forskningen.  
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Genom att vår studie innefattar ett flertal intervjuer på samma tema med olika respondenter 
erhålls ett rikare underlag, vilket gör datainsamlingen mer trovärdig. Validiteten kan 
däremot, som ovan nämnt, påverkas av tillvägagångssättet vid transkriberingen, eftersom 
innebörden kan förändras när citat görs mer läsvänliga. Tillvägagångssättet vid 
databearbetningen kan också påverka validiteten eftersom den kvalitativa analysen består 
av många steg. En annan risk är att innebörden förändras när citat tas från sitt 
sammanhang. Vi var medvetna om denna problematik och var noga med att inte förändra 
innebörden vilket stärker validiteten i resultatet. Även analysen av vårt resultat har hög 
validitet, då resultatet blir belyst både med teoretiska perspektiv och med hjälp av 
vetenskaplig litteratur (Patel & Davidsson, 2003).  
 

3.6 Etiska överväganden 
Under genomförandet och databearbetningen har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 
riktlinjer för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017; Björkdahl Ordell, 2007). De 
forskningsetiska principer som vi tagit hänsyn till är till att börja med informationskravet 
som vi behandlade genom att ge respondenterna information i ett missivbrev (se bilaga 2). 
De fick information om syftet med studien och vad deras roll som respondent skulle 
innebära. Informationen bestod även av att ljudinspelningen skulle transkriberas, därefter 
anonymiseras och att ljudfilen raderas. Vidare informerades respondenterna om att 
transkriberingen endast skulle användas för detta examensarbete, vilket är vad 
nyttjandekravet innebär. Konfidentialitetskravet behandlades genom att vi poängterade att 
deltagande var frivilligt och att intervjumaterialet var konfidentiellt. Avslutningsvis bad vi 
respondenten skicka sitt skriftliga samtycke till deltagande i intervjun. Därmed 
behandlades samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017; Björkdahl Ordell, 2007). Som 
brukligt är gav vi denna information både skriftligt och muntligt, i ett missivbrev samt 
telefonsamtal (Löfdahl, 2014).  

3.7 Arbetsfördelning  
Arbetet med uppsatsen har med enstaka undantag skett gemensamt, under regelbundna 
tider på universitetsområdet. Detta har gjort att vi kunnat fördela arbetet lika mellan oss, 
samt diskutera och reflektera obehindrat. Arbetet med transkriberingen delade vi upp så att 
vi transkriberade våra egna intervjuer. Övriga delar har vi båda arbetat med, växelvis eller 
tillsammans. Tack vare att vi arbetat tillsammans genom hela studien har vi fortlöpande 
kunnat reflektera med varandra. Vi har i vårt förhållningssätt under hela arbetet respekterat 
och varit öppna för varandras idéer och synpunkter, vilket har gett en god arbetsmiljö. 
Detta har även bidragit till att vi diskuterat resultatet och tillsammans dragit slutsatser av 
det, vilket ökar tillförlitligheten (Patel & Davidsson, 2003).  
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3.8 Metoddiskussion  
Vi upplevde en del svårigheter med att få besked från förskolorna om de ville medverka. 
Vissa ringde inte tillbaka trots att detta var överenskommet. Många svarade inte på 
missivbrevet som innehöll instruktioner om att svar önskades. Vi föreställer oss flera 
orsaker till detta. Angående missivbrevet tyckte vi själva att dess utseende fick ett 
förändrat format när vi kopierade in texten från vårt ordbehandlingsdokument till e- 
postklienten. Vi valde ändå att skicka e-postbrevet trots att vi befarade att det hade blivit 
aningen svårläst.  
 
En annan anledning, som vi också tror är orsaken till att vi inte fick muntliga svar, gissar vi 
är tidsbrist. Flera förskolor menade att de hade “häcken full” och att många var sjuka, 
vilket satte större press på de som jobbade. När dessutom de flesta av våra studiekamrater 
på förskollärarprogrammet också skulle genomföra intervjuer under samma period skapade 
detta ett tryck på förskolorna som skulle hanteras. Ett tecken på detta är att de flesta av 
förskollärarna som valde att delta var de som någon av oss kände sedan tidigare, eller att 
de jobbade på en förskola som uttalat beslutat att hjälpa till vid dylika studentuppgifter. 
Förskollärarnas prioriteringar var alltså troligen avgörande för om de valde att delta eller 
inte.  
 
Under intervjuerna märkte vi hur lätt vi som intervjuare riskerade att påverka 
respondentens svar och den riktning intervjun fick, genom de frågor vi ställde och den 
respons vi gav. Johansson och Svedner (2006) hävdar att detta är ett vanligt problem. 
Efterhand blev vi mer återhållsamma med bekräftelse och började tänka oss för innan vi 
ställde följdfrågor. Johansson och Svedner (2006) menar att som intervjuare vara tyst efter 
att respondenten besvarat en fråga kan vara ett ändamålsenligt redskap för att ge personen 
tid att fortsätta sina tankebanor utan att bli avbruten med nya frågor.  
 
En annan problematik vi upplevde var att genomföra två intervjuer under samma dag. Det 
blev svårare att koncentrera sig under den andra intervjun på grund av att mycket energi 
gått åt under den första. Följden blev att vi lyssnade mindre fokuserat på respondenten och 
i mindre utsträckning kunde ställa lämpliga följdfrågor. Intervjun tenderade alltså att 
förskjutas aningen i riktning mot en strukturerad intervju, med fasta frågor (Johansson & 
Svedner, 2006).  
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras respondenternas svar och deras tankar kring barns möte med den 
skriftspråkliga världen. Inledningsvis sammanfattas de olika förskollärarnas arbetssätt med 
läsning och vilket syfte detta har. Vidare presenteras tankar kring hur förskolemiljön 
påverkar barnens intresse för skriftspråket. Avsnittet behandlar även vilken betydelse 
förskollärarna upplever att barnens delaktighet och inflytande har för utvecklingen och 
lärandet av skriftspråket. Därpå presenteras hur förskollärarna arbetar med skriftspråk och 
hur barn utforskar detta. Slutligen poängteras den betydelse barns hemförhållanden har för 
den skriftspråkliga utvecklingen.  

4.1 Läsning i förskolan  
Läsvilan, som också kallas lässtund eller läsaktivitet, infaller vanligen efter lunch. Detta 
kan innebära att de mindre barnen som sover missar denna. Vissa menar att de yngre 
barnen ofta kompenserar detta genom att själva hämta böcker vid andra tillfällen. Några 
förskollärare försöker ordna så att pedagogerna på avdelningen turas om att hålla läsvilan i 
perioder:  
 

Så att det är samma person som läser. Just för att man ska kunna knyta an till de samtal som 
påbörjas. (Åke).  

 
Det skapas ett sammanhang över tid som förbättrar möjligheterna att samtala om och 
bearbeta berättelserna. Någon använder alltid samma plats för att läsa, medan andra 
varierar plats beroende på hur aktiviteten ser ut. Många förskollärare lyfter fram att läsning 
handlar om att skapa en trevlig och mysig stund. Barn och pedagoger kommer nära 
varandra, vilket ger en känsla av gemenskap där barnen kan slappna av.  
 

Ja men dels blir det ju ett, det sociala samspelet blir ju ett, starkt. När man sitter och de har 
något att förhålla sig till, till exempel en bok då. Och man sitter och man är med dem. 
(Carin).  

 
Flera förskollärare upplever att de får en speciell kontakt med barnen när de läser 
tillsammans. En förskollärare påpekar att läsning med ett enskilt barn utgör en möjlighet 
att lära känna barnet, genom att se hur barnet reagerar på böckerna. Under lässtunden kan 
relationer till barnen skapas, om det inte är så att gruppen är för stor. Några framhåller 
vikten av att erbjuda barnen ett tillfälle att ta det lugnt och vara eftertänksam.  
 

Och då allting går så fort nu, då tycker jag det är viktigt att kunna ta fram det andra, det får 
vara lite långsamt, man måste lära sig att ta det försiktigt, ta det lugnt och lyssna och vara 
eftertänksam. (Gustav).  

 
En lugn lässtund upplevs som en betydelsefull motvikt till det annars så stressade 
samhället. Det uttrycks farhågor om att TV och lärplattor konkurrerar med bokläsningen 
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om barnens tid och intresse, samt att barn med lite intresse för att läsa böcker ofta missar 
lässtunden om det är upp till barnet självt om den ska bli av. Rudolf beskriver problemet 
såhär: ”(…) då missar man alltid några barn som inte är med och lyssnar på sagorna om 
man kör fritt sen istället.” Samtidigt som bokläsning kan ge barn som upplevs ha mycket 
spring i benen en chans att varva ner, kan själva lugnet fungera som en metod för att 
intressera barnen för läsning. Genom att barnen lär sig vara tysta och respektera varandra 
kan övriga i gruppen ta del av läsningen. Ofta börjar även de initialt ointresserade barnen 
intressera sig för boken efter ett tag, när de suttit en stund. En förskollärare betonar dock 
att barnen inte ska tvingas delta, utan att de som inte orkar sitta still måste få hoppa upp 
och göra utrop ibland. Är inte detta tillåtet riskerar barn som inte är vana vid att sitta stilla 
att störa de andra och därmed få en negativ roll. Vissa förskollärare påpekar att en kortare 
lässtund därför kan vara värdefull för barn som inte orkar sitta stilla länge. ”Bättre att göra 
lite och bra, än mycket och dåligt” som Gustav uttrycker det.  
 
Många förskollärare framhåller att inlevelse i läsningen är viktigt för att fånga barns 
intresse. En förskollärare menar att boken är ett bra hjälpmedel för att berätta, men att det 
är avgörande att inte läsa monotont, utan att vara inlevelsefull och skapa sig en egen 
drömvärld i huvudet.  
 

Det är som jag brukar säga: Du kan ge mig telefonkatalogen, jag lovar, jag ska få barnen att 
tycka att det är intressant att lyssna. Men sätter du dig bara “Ja det var en gång en gubbe som 
bara satt där på en stubbe”, så tycker inte barnen att det är roligt. (Gustav).  

 
Barnens intresse ska styra valet av böcker vid läsaktiviteter. Även om barnen ofta vill höra 
samma bok flera gånger är det viktigt att leva sig in som berättare. Vissa förskollärare 
väljer att variera nivån på böckerna från gång till gång om intresset varierar. Detta är 
förskollärarens ansvar, vilket Sara betonar: ”Så allt vi gör baseras ju på egentligen på 
barnens idéer och tankar och sen är det ju vi vuxna som ser till att ha någon som kan 
tillföra material och så.” Intresse för bokläsningen kan också skapas med olika typer av 
aktiviteter. Några förskollärare menar att samlingen, en tidpunkt under dagen då hela 
barngruppen samlas, är ett bra tillfälle för att introducera böcker. Där ges möjlighet att titta 
på framsidan och fundera över vad boken kommer att handla om. Rekvisita eller 
flanellografsagor är användbara verktyg som kan öka intresset. Några av förskollärarna 
uppmuntrar barnen att göra egna sagor och berätta dessa för hela barngruppen, vilket 
stärker gruppen och inspirerar andra till att också skapa.  
 
Förskollärarna anser att läsning är viktigt, liksom att bearbeta denna och skapa förståelse 
för det som lästs, genom att uppmuntra barnen att berätta vad de tänker om text och bild. 
De ställer frågor till de barn som är lite mer intresserade, för att utmana dem och stimulera 
dem till att koppla texten till sina egna tankar och idéer. Barnen ska ha möjlighet att göra 
gemensamma reflektioner, samt uttrycka dessa praktiskt. Förskollärarna understryker 
vikten av dessa gemensamma reflektioner, både under och efter läsningen.  
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Men jag tänker att man måste involvera dem i läsning. Ställa de här stödfrågorna och. Dels 
för min egen skull, att veta vad kan barnet, hur mycket har de hört? Men också liksom trigga 
fantasin lite grann. (Åke). 

 
Lässtunden ger barnen en chans att fundera över berättelsen och skapa egna inre bilder, 
vilket i sin tur kan stärka språkutvecklingen. Att läsa samma bok många gånger i olika 
gruppkonstellationer kan ge barn större möjlighet att få komma till tals, vilket kan 
stimulera intresset och öppna upp för reflektioner om olika ämnen. En varierad bearbetning 
av läsningen framhålls också. Böcker med bilder möjliggör för barnen att själva berätta 
vad som händer och vilka känslor karaktärerna känner, vilket gör barnen delaktiga i 
läsningen.  
 

Och man kan fråga liksom: “vad gör han nu när han är ledsen? Han gråter. Och så gråter 
man och så tittar man på barnen, och de ser ju ledsna ut. Och så blir det bra igen, och så ja! 
Då blir de glada igen. Alltså det är ju så man ser det. (Carin). 

 
Förskolläraren menar att barnen kan uttrycka förståelse för text och bilder med 
kroppsspråk och ansiktsuttryck. Samtal om böcker kan stimuleras med hjälp av bilder från 
böcker uppsatta på väggarna. Andra sätt för bearbetning kan vara att måla eller dramatisera 
boken. Barnen lånar också detaljer och teman från böcker och berättelser när de själva 
berättar eller leker. Några förskollärare menar att barnen kan bearbeta böcker genom att 
göra egna berättelser.  
 

Det är, då involverar vi ju alla barnen också i, sagoberättande. De får vara med och berätta 
sagor, alltså man hjälps åt. Att en får säga: det var en gång ett troll. Ja vad hände med trollet? 
Och så får nästa kompis säga. (…) och sen sammanställer man den sagan, så bli det en 
gemensam berättelse som man kan läsa upp i storgrupp. (Rudolf).  

 
Arbete med skriftspråk utifrån böcker kan ske på många sätt enligt förskollärarna. I 
bokläsningen kan barn och vuxna tillsammans skapa förståelse kring att en berättelse finns 
i texten. Om texten inte blir läst, blir det ingen saga. En del förskollärare menar att språket 
även utvecklas genom andra medier, som film eller bildspråk. Texten är en förstärkt 
beskrivning av vad bilderna föreställer i filmer och böcker, och reflektion över detta skapar 
förståelse för skrift och tecken. Samlingarna lyfts fram som ett tillfälle för arbete med 
skriftspråket och pedagogens ansvar för att fånga de tillfällen då text diskuteras i barnens 
lekar betonas. Barnen på Saras avdelning har lagt märke till skriftspråkliga tecken och 
börjat fundera över deras betydelse. Även om barnen ännu inte kan läsa texten har de ändå 
fått förståelse för att tecken kan ha olika funktioner. 
 

T.ex. har de börjat fråga inne på (avdelningen) nu varför man skriver utropstecken ibland. 
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Vad betyder det? och det är ju ändå ganska intressant, då kan man ju prova och säga. Då blir 
det ju. Om det är ett utropstecken efter den här meningen så blir det ju såhär! Det blir som 
man skriker till lite grann så. (Sara).  

 
En del av förskollärarna försöker bejaka barnens egna initiativ till läsning, utöver de 
planerade läsaktiviteterna. För att lyckas med detta måste förskolläraren finnas närvarande 
när barnet hämtar en bok, för att sedan kunna läsa boken om barnet vill det. Att barn 
bläddrar i böcker kan tolkas som ett tecken på intresse. Det behöver dock inte betyda att de 
vill få dem upplästa för sig, utan kanske bara att de vill titta på bilderna och bekanta sig 
med böckerna. En förskollärare berättar att läsning också kan ske i andra, mindre 
traditionella läsmiljöer, för att inspirera barnen. Böcker kan vara tillgängliga i olika rum 
och en förskollärare berättar att de bland annat har dem i hallen.  
 

I och med att man blir färdig olika tider, alltså som när man går ut så kan man sätta sig och 
det är ju inte för att vi vuxna ska läsa med dem, utan för att de kan sitta och titta själva. En 
del barn har ju börjat koda läsning i den här åldern så då kan man ju sitta och ljuda lite grann 
och känna igen bokstäver och inspirera varandra. (Sara). 

 
Förskolläraren menar att vuxna inte alltid behöver vara drivande, utan att barnen har ett 
eget intresse för böcker. Många förskollärare menar att intresset för läsning är olika mellan 
barn och att det kan märkas tydligt om de är intresserade eller inte. Om barnen måste 
lockas till läsning är de kanske inte så intresserade. En förskollärare påpekar dock att den 
rutinmässiga läsvilan kan utgöra en viktig faktor för att göra böcker tillgängliga även för 
barn med mindre intresse.  

4.2 Miljöns betydelse för skriftspråkligt intresse  
Enligt flera förskollärare är det viktigt att böckerna är tillgängliga för barnen, för att de ska 
kunna ta fram och bläddra i dem. Både barnens egenproducerade böcker och de vanliga 
böckerna ska synas bra, gärna uppställda med framsidan synlig. De flesta förskolor har 
böckerna i en bokhylla eller boklåda bredvid en soffa eller madrass, där läsvilan brukar 
vara. En del förskolor försöker att locka barnen till läsning genom att göra platsen mysig 
och bekväm. Vissa menar att böckerna ska vara på ett bestämt ställe, för att de inte ska bli 
slitna. En småbarnsavdelning förvarar böckerna från biblioteket utom räckhåll för barnen, 
för att barnen inte ska förstöra dem.  
 

Men böcker som vi lånar från biblioteket som vi är rädda om, som vi inte vill ska gå sönder, 
de har vi på ett ställe bredvid den här soffan. Lite högre upp så att de inte kan ta ner dem, 
utan vi tar ner dem när vi sitter där med dem. (Carin).  

 
En förskollärare menar att det i sådana fall kan vara bra att ha böcker av exempelvis 
kartong, som tål hårdhänt behandling. Förskollärarna betonar även att böckerna ska få vara 
i den miljö på förskolan där de är mest relevanta och att barnen själva ska få flytta dem. En 
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del förskolor har böcker vid skötbordet och i hallen, och några hävdar att de har böcker i 
alla rum. Förskollärarna menar att det är positivt att barnen intresserar sig för böckerna och 
att de flyttar dem till ett meningsfullt sammanhang. En förskollärare ställer fram böcker på 
lämpliga ställen, till exempel vid ritbordet, för att inspirera barnen till att bearbeta ämnen 
som annars kan vara svåra. 
 

När det är som bäst så flyttar ju barnen någonting. Det kan ju vara som typ det var ju en 
jättebra bok som var i det här rummet som nu plötsligt, men det kanske var rätt bra, bättre att 
den boken är där. (Sara).  

 
Förskollärarna menar att det är bra att fundera över var skriftspråk förekommer, förutom i 
böckernas värld. Flera förskolor har barnens namn uppsatta med tillhörande kort. Några 
nämner också att de har bokstäver och alfabetet uppsatt på förskolans väggar. Det finns 
även magnetbokstäver på kylskåpet. Vissa menar att skriftspråket kan uppmärksammas 
genom att de pratar om text, till exempel genom att förklara att text även i andra 
sammanhang betyder något, som på skyltar eller papperslappar. En förskollärare säger att 
de arbetar mycket med att göra material som barnen tycker om tillgängliga.  
 

Sen försöker vi ha mycket bilder på böcker som vi tycker att barnen har tänt till på 
ordentligt. Att vi försöker ha sådana bilder uppe så att då kan de ju stå och prata om bilderna 
och känna igen och kanske göra om sagan och sådär. (Sara).  

 
Denna igenkänning hålls fram av flera förskollärare och de menar att det skapar trygghet 
och stärker självkänslan. Karaktärer från böcker som barnen är intresserade av kan dyka 
upp på olika ställen, exempelvis vid skötbordet eller på en spegel. Barnen blir bekanta med 
karaktärernas olika former, färger och utseende. Barnen kan sedan känna igen dem när de 
sätts upp på olika ställen på avdelningen. Former och övrigt utseende fungerar som 
symboler för karaktärer, vilket en förskollärare menar är en del av utvecklingen av 
skriftspråklig medvetenhet. Skriftspråket kan finnas ackompanjerat av bilder av tecken 
som stöd, för att stötta barn som är sena i sitt språk. Text kan också finnas på olika 
modersmål som finns bland barnen i gruppen. Oavsett vad det gäller menar en 
förskollärare att det kan vara bra att uppmuntra barnen till att själva försöka men att ändå 
finnas där som en hjälpande hand. Två av förskollärarna menar att det material som kan 
hjälpa barnen bör finnas tillgängligt på ställen där barnen brukar sitta och rita eller skriva. 
Det kan vara bokstäver, siffror och ord som finns uppsatta för att titta på och skriva av. 
Stödlappar kan också vara till hjälp. En förskollärare menar att brevskrivning är ett bra sätt 
att träna sig på att skriva, till exempel när ett barn vill skriva ett julkort och vill veta hur 
ord stavas, så att andra kan läsa det.  
 
Förskollärarna menar att det är av stor betydelse att förskolläraren själv visar att det är 
roligt att läsa och lära sig från böcker. Genom eget engagemang och att visa att det känns 
roligt att läsa tillsammans, kan pedagogen öka barnens intresse för bokläsningen. 
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Bokläsning ska prioriteras, oavsett om det finns mycket eller lite tid. Många menar att det 
är fördelaktigt med ett lyhört förhållningssätt, för att exempelvis kunna uppmärksamma ett 
barn som på egen hand sitter och bläddrar i en bok. Förskollärarna menar då att det är 
viktigt att fråga om barnet vill få boken läst för sig. En del menar att det är viktigt att ofta 
fråga barnen om de vill sätta sig och läsa en stund. Carin berättar att detta leder till att 
barnen ofta vill läsa: ”Det är ju bara, man tar ner de här böckerna och säger: vill ni komma 
och lyssna, ska vi läsa en bok? Och Heureka! Då kommer de.” Barn som kanske inte har 
ett intresse vid högläsningen kan vid dessa tillfällen ändå tycka att det blir roligt att läsa. 
En av förskollärarna berättar att intresset kan öka om barnen blir erbjudna en lässtund som 
är oplanerad och inte hör till rutinerna.  
 
Ämne och nivå kan vara avgörande för om läsningen blir intressant eller inte och böckerna 
bör vara anpassade efter barngruppens förutsättningar. Många förskollärare väljer att 
sortera böckerna så att yngre barn får lättare böcker och äldre barn får böcker som är 
svårare. Vissa läser kapitelböcker med de äldre barnen, med få bilder, vilket är en 
utmaning för barnen och medför fler funderingar och frågeställningar från barnen. En del 
förskollärare framhåller biblioteken som är en värdefull resurs som det är eftersträvansvärt 
att göra besök på med barngruppen. Däremot får inte alla barn den möjligheten: ”Vi har 
varit på biblioteket så med alla barn. Eller äsch, alla barn kanske inte var här den dagen 
men” (Ulla). Biblioteken kan också erbjuda hjälp med att anpassa valet av böcker samt 
bidra med inspiration och kunskap.  
 

(…) biblioteken är ju fantastiskt duktiga på att komma ut med att berätta vad som är nytt, 
och trender. Biblioteken är en fantastisk resurs om man ska fråga om vad som helst. 
(Gustav). 

4.3 Barns möjlighet till delaktighet och inflytande 
Många poängterar att barnens intresse bör vara utgångspunkt för valet av böcker men 
också hur och när läsning sker. Det gäller att vara lyhörd för barnens förutsättningar så att 
det finns böcker som passar till alla barn.  
 

Man liksom ser vilka böcker de väljer när de väljer, man försöker och står ut med att läsa 
samma bok ofta för det är någonting i den här boken som är och de får gärna säga varför, 
“Vad är det är så roligt med den boken?” Så att man förstår. (Sara).  

 
Ett sätt att förstå vad som intresserar barnen är att vara uppmärksam på vilka böcker de 
väljer och gärna fråga varför den är intressant. De flesta förskollärare anser att tidpunkten 
på dagen eller barnens dagsform påverkar deras intresse för bokläsning, vilket kan bero på 
att barnet inte är mottaglig för läsning just den tid eller dag då detta är planerat. När 
aktiviteter sker trots att intresset inte finns kan syftet gå förlorat. Vissa förskollärare menar 
att barnens delaktighet kan fokuseras vid bokläsning, både genom att diskutera med 
varandra och genom att ställa frågor. Intresse är också avgörande i arbete med skriftspråk i 
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förskolan. Enligt flera förskollärare är barnen intresserade av att öva på att skriva 
bokstäver och känna igen dem. Ofta handlar skrivande i förskolan om att barn vill skriva 
sitt namn eller vad en teckning föreställer. Det barnen visar intresse för är förskollärarnas 
uppgift att fånga upp och ta vidare.  
 

Vi jobbar ju med pedagogisk dokumentation här, så att vi försöker för att fånga upp “vad är 
barnen intresserade av här?”, till exempel under hösten då. “Vad visar våran barngrupp för 
intressen?” (Rudolf). 

 
Intresset kan också visa sig genom vad som är aktuellt i barngruppen just nu enligt 
förskollärarna. Om barnen exempelvis hittar på roliga historier och ramsor är det värdefullt 
att en pedagog kan skriva ner dem, så att de kan läsas tillsammans senare. Pedagogernas 
förhållningssätt påverkar barnens intresse enligt en av förskollärarna. Lägger inte 
arbetslaget fokus på att arbeta med skriftspråket blir inte barnen särskilt intresserade, 
samtidigt som det blir svårt för förskollärarna att upptäcka barns intresse. För att upptäcka 
intresse krävs ett lyhört förhållningssätt vilket Sara menar även gynnar barns delaktighet 
och inflytande: ”Språka och liksom uttrycka sig och i varje fall liksom visa med sin kropp 
och signalera att det finns en vuxen som tar en på allvar, det är oerhört viktigt.” 

4.4 Förskollärares arbete med skriftspråk 
Förskollärarna kommer in på många olika syften som bokläsningen har i förskolan. Syftet 
är bland annat att främja språkutvecklingen, leverera ett budskap eller avhandla ett 
specifikt ämne. Läsning sker också i syfte att göra något som barnen tycker är roligt. Flera 
förskollärare hävdar att bokläsningen kan vara svår för vissa barn, men att lässtunden ändå 
kan vara ett värdefullt tillfälle för barn som har svårt för att lyssna och hänga med. 
 

Du kanske kan se att “Ja, det här är för svårt, för det här barnet har inte hängt med nånting”, 
men den har lärt sig i alla fall att sitta tyst och stilla och respektera kompisarna för att de ska 
kunna lyssna. (Gustav). 

 
Orsaken kan vara att boken har fel nivå eller innehåll. Innehållet i en bok kan vara i princip 
vad som helst och enligt förskollärarna kan det vara avgörande för vilket syfte lässtunden 
får. Böcker som de små barnen läser kan t.ex. innehålla lägesord, vardagsnära situationer 
eller fokusera på färger och former. För större barn kan böckerna handla om exempelvis 
naturvetenskap, matematik, samhället, känslor, relationer, bildspråk eller genus.  
 

Och sen, ja men, alltså, vänta nu, omvärldsuppfattning generellt. Bara på enklaste nivå så är 
det färger och former och ja. På alla plan! Skulle jag säga. Läsning är bra! (Åke).  

 
Ämnen som intresserar barnen kan tas upp och ge möjlighet till att barnen fördjupar sig i 
dem. Ämnet i fråga kan vara något som förskolläraren själv inte är så kunnig i och bli en 
lärandesituation där alla utforskar tillsammans. Böckernas teman kan också öppna för 
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samtal om ämnen som annars inte så ofta kommer upp. En förskollärare menar att barn 
som är vana vid att läsa, t.ex. från förskolan har lärt sig hur lässtunderna går till medan 
barn som är mindre vana vid detta kanske tänker att en lässtund går ut på att den vuxne 
berättar och barnen lyssnar. Vilka frågor som ställs och innehållet i boken är avgörande för 
intresset och hur barnen väljer att delta i diskussioner.  
 
Arbete med skriftspråk behöver inte betyda att det ska vara en välformulerad text, utan det 
kan också röra sig om enstaka bokstäver och symboler. Påhittade ord formade av diverse 
bokstäver fogade till varandra kan vara roligt att höra en vuxen läsa högt, vilket samtidigt 
ökar förståelsen för skriftspråket. Några förskollärare pratar om att de uppmuntrar barnen 
att skapa sina egna berättelser, sagor och ramsor, med hjälp av skrift, bild och animerade 
filmer. Detta kan ske i projekt, med datorer, storbildsskärm eller lärplattor, och ger barnen 
möjlighet att bekanta sig med bokstäver. Böcker som lästs gemensamt kan inspirera till 
egna berättelser, vilka förskollärarna sedan hjälper barnen att skriva ner, samtidigt som de 
ljudar texten. På så sätt både hjälper och utmanar de barnen. Flera förskollärare poängterar 
värdet av att barnen sedan får berätta sin saga för resten av barngruppen, vilket både 
inspirerar andra och är språkutvecklande.  

4.5 Barns skriftspråkliga utforskande 
Många av förskollärarna tycker att de kan se en variation i intresset för skriftspråket i 
barngrupperna. Det kan bland annat bero på ålder, där yngre barn upplevs ha mindre 
intresse, på mognad eller om barnen har äldre syskon.  
 

Det finns ju alltid, det är en grupp som kanske är mer intresserad. Som sagt var, syskon, som 
har äldre syskon (…) de sitter ner mera, jobbar med sina egna ritningar, och alltså sitter och 
ritar eller berättar för varandra. (Rudolf). 

 
Barn med äldre syskon som går i skolan vill ofta själva lära sig läsa och skriva. En 
förskollärare upplever att barn som ritar tidigt även intresserar sig för skriftspråket tidigt.  
En annan menar att det är mycket svårare att skriva än att muntligt berätta, och att det tar 
längre tid för barnen att få ner sina berättelser i text. Barn som sällan sitter stilla med en 
penna i handen upplevs vara svårare att intressera för skriftspråket: ”Svårigheten är väl 
också att fånga upp de barn som kanske står längst bort från skriftspråket egentligen i 
barngruppen” (Rudolf). En del förskollärare upplever att barns intresse för skriftspråkets 
uppbyggnad är lägre än intresset för innebörden. 
 

Alltså min spontana känsla är att jag vill säga att det är inte jättestarkt intresse. Men 
samtidigt så är det ju starkt knutet till läsande och de förstår ju att det är texten som säger 
någonting, utan den så blir det ingen historia. (Åke). 

 
Intresset för text är enligt förskolläraren ganska svalt, samtidigt som barnen förstår att det 
inte blir någon historia utan texten. En förskollärare menar att denna förståelse kan 
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manifesteras genom att inte bläddra för fort för att hinna läsa texten. Ulla upplever dock att 
intresset för skriftspråket i barngruppen stort: ”Men det finns som ändå ett intresse tycker 
jag. Nu kan jag inte säga att intresset finns hos alla men jag tycker att det känns som det.” 
Hon beskriver vidare hur intresset visar sig: ”(…) men att vissa är mer, kan se bokstäver. 
Och vissa kan fråga, åh vad står det här? Åh här är min bokstav.” De yngre barnen 
intresserar sig mer för färg och form än text, vilket en förskollärare menar är ett förstadium 
till skriftspråket. Många menar att ett första steg i intresset för bokstäver brukar vara att 
koppla första bokstaven i det egna namnet till sig själv och kan upptäckas i andra ord. En 
av förskollärarna föreslår att ett arbete med bokstäver skulle kunna omfatta att forma sin 
egen bokstav med olika metoder och olika material.  
 
Många av förskollärarna hävdar att bokläsning bidrar till barnens intresse för bokstäver 
och ord. Genom böckerna kommer barnen i kontakt med ord, uttryck och situationer som 
de inte gör i den talade vardagen. De menar också att det inte behöver vara ett problem att 
barnen inte omedelbart förstår alla ord, utan att de istället kan ta upp och fråga om detta 
senare. Bilder och text hör samman och enligt en förskollärare är det också en del av 
utvecklingen av skriftspråket när barnen tolkar bilder i böcker. Även om det är långt kvar 
till ett läsande kan barnen med hjälp av sitt intresse för böcker och bokstäver låtsasläsa för 
varandra i förskolan. Många av förskollärarna menar att en tidig och viktig aspekt barnen 
behöver få förståelse för är hur en bok är uppbyggd och hur den fungerar. För små barn 
kan det innebära att bläddra från sida till sida utan att riva sönder, medan det för andra barn 
kan betyda att använda sin fantasi och måla upp inre bilder. Detta lärande för strukturen i 
exempelvis böcker bidrar till barns möjlighet att hitta på sagor och roliga historier. Barn 
kan då lättare berätta och förstå varandras berättelser.  

4.6 Skriftspråket i hem och förskola 
En förskollärare menar att läsning i förskolan kan bidra till ett läsintresse även i hemmet. 
Många av förskollärarna tror att läsning både i förskolan och i hemmet är viktig för att 
barnet ska utveckla skriftspråklig kompetens. Därför bör böckerna vara synliga på 
förskolan, både för barn och för vårdnadshavare. En förskollärare poängterar vikten av att 
även göra barnens arbeten synliga för vårdnadshavarna.  
 

Och vi har (en kommunal lärplattform) nu (…) som vi jobbar med, och det är då kontakt 
med föräldrarna. Där lägger vi ut, ja men dels de här böckerna som nu barnen har varit med 
och skapat bilder och text till, har jag delat med föräldrarna, så att de kan läsa hemma de här. 
(Rudolf). 

 
Vårdnadshavarna kan ta del av barnens alster via en internetbaserad lärplattform, vilket gör 
dem mer delaktiga. Då barnen kan visa vad de har gjort blir de stolta, vilket också 
stimulerar deras intresse. Annars menar många förskollärare att barnens intresse för 
läsning, skriftspråk, samt deras förmåga att sitta stilla och lyssna, har mycket att göra med 
hur mycket barnen läser hemma.  
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Och det tror jag har att göra med liksom, hur de är vana vid det kanske, eller att de är så pass 
små att de inte… ja har hittat det där intresset, alltså sett… Ja, nej jag vet inte, men jo, jag 
tror att det kan vara olika. Man kan se det också att vissa av barnen kommer ju direkt som 
man börjar prata om att sätta sig och läsa, och andra. (Carin).  

 
Skillnader i intresse för läsning kan bero på vilken vana barnen har hemifrån, men 
förskolläraren framhåller samtidigt att intresset också kan variera med dagsformen. Vissa 
förskollärare menar att samhället idag är stressigt och att bokläsning kommer i skymundan 
medan andra upplever att många vårdnadshavare prioriterar läsning. En förskollärare 
förespråkar dock att höra sig för med dem och bilda sig en uppfattning om hur omfattande 
läsningen är i hemmet. Intresset i barngruppen kan variera stort och en förskollärare menar 
att det kan vara svårt att upptäcka om ett barn har lite eller ingen vana alls. Erfarenhet av 
böcker kan visas bland annat genom att barnen berättar om böcker de har hemma eller att 
de har lätt för att prata om böckers innehåll. Vissa förskollärare önskar att vårdnadshavarna 
kunde låna hem böcker från förskolan som barnen gillar, då detta skulle kunna stimulera 
läsningen hemma. 

 
Ja, visst, har man böcker hemma, det har de säkert alla föräldrar, men det blir som ändå inte 
att man tar sig tiden att läsa. Men får de då en bok, kanske från förskolan, och barnet har 
varit med på ett annat vis i valet av bok också. (Rudolf). 
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5 Analys  
I detta avsnitt kommer resultatet av studien jämföras med tidigare forskning och teori. 
Samma kategorier har använts i bakgrunden och resultatet, vilket har underlättat arbetet 
med att analysera dessa. Analysen visar på likheter mellan studiens resultat och tidigare 
forskning, samtidigt som nya perspektiv framkommer. Rubrikerna i avsnittet utgörs av 
studiens frågeställningar för att tydliggöra vad resultatet besvarar och för att sedan kunna 
dra slutsatser av detta i nästa avsnitt.  

5.1 På vilka sätt menar förskollärare att läsning förekommer i förskolan?  
Här beskrivs hur läsning förekommer i form av läsvila, spontan läsning och lekläsning. 
Avslutningsvis förklaras hur barn bearbetar läsning.  

5.1.1 Rutinmässig läsvila med olika syften  
Förskollärarna uppger att barnen på deras avdelningar i princip dagligen deltar i någon 
sorts läsaktivitet. Läsvilan är vanligt förekommande och har ofta fokus på att barnen ska 
varva ner, vilket även tidigare studier visat (Damber et al., 2013; Svensson, 2009). Detta 
ger vår studies förskollärare olika perspektiv på. Vissa menar att det är en värdefull 
erfarenhet att öva sig att vara tyst, sitta still och lyssna, eftersom detta senare kommer 
krävas i skolan. Samtidigt handlar det om respekt för kamraterna, för att de ska kunna 
koncentrera sig. Dessa syften är vad Damber et al. (2013) kallar för disciplinerande syften, 
vilka alltså inte handlar om språkutveckling. Vissa förskollärare i studien menar dock att 
pedagogerna bör ha visst överseende med att en del barn inte orkar sitta still, och att 
läsningen bör anpassas för att alla barn ska kunna ta del av den. Detta stämmer väl in med 
att högläsningen kan ske i kortare stunder, exempelvis för de barn som är ovana vid 
högläsning (Heimer, 2016). En av förskollärarna i studien lyfter fram läsvilan som en 
chans för barnen att ta det lugnt i dagens stressade samhälle. En annan påpekar att det 
rutinmässiga i läsvilan gör att även barn som har mindre intresse för läsning får en daglig 
presentation av boken som koncept.  

5.1.2 Spontan läsning under dagen  
I vår studie framgår det att spontan läsning kan ske på både pedagogers och barns initiativ, 
när som helst under dagen. En av förskollärarna berättar att även de barn som inte visar ett 
intresse för högläsning kan bli intresserade om en vuxen bjuder in barnet till en spontan 
lässtund. Det ligger i linje med att det är bra med både planerad och spontan högläsning 
som Heimer (2016) skriver. En del förskollärare i vår studie säger att de försöker bejaka 
barnens egna initiativ till läsning, vilket kan visa sig när ett barn sitter och bläddrar i en 
bok på egen hand. Genom att fråga om barnet vill ha boken läst för sig uppmuntrar 
förskollärarna barnets initiativtagande. För att detta ska vara möjligt även för de yngsta 
barnen kan det vara bra att ha stryktåliga böcker framme enligt en av förskollärarna. Detta 
går i linje med den syn på tillgänglighet som Damber et al. (2013) belyser. Författarna 
menar att böcker av tjock papp är ett användbart verktyg samt att texter av olika slag ska 



 
 

 
 

27 

vara lättillgängliga för barnen för att de ska ha möjlighet att pröva själv och bekanta sig 
med böcker.  

5.1.3 Lekläsning  
Det framkommer av resultatet att en del förskollärare lagt märke till barnens intresse 
genom att de sett barnen bläddra i böcker och tolka bilderna. De menar även att barnen kan 
låtsasläsa för varandra, trots att de är långt ifrån att kunna tolka skriftspråket. Det ligger i 
linje med Dahlgren et al. (2013) och Björklund (2008) vilka menar att barn som ännu inte 
lärt sig skriftspråket intresserar sig för läsning bland annat genom att istället fokuserar på 
ritualerna som omger läsning och skrivning. Vissa förskollärare i vår studie framhåller 
vikten av att barnen leker att de läser, eftersom de då undersöker hur böcker är uppbyggda 
och bildar sig en förståelse för att texten betyder något. Enligt Dahlgren et al. (2013) och 
Björklund (2008) är leken ett bevis på att intresse finns men även en möjlighet till ett ökat 
intresse samt fortsatt skriftspråklig utveckling.   

5.1.4 Barn bearbetar läsning 
Flera förskollärare i vår studie berättar att bearbetning av läsning kan ske genom att 
tillsammans med barnen skapa egna berättelser, som pedagogerna sedan hjälper barnen att 
skriva ner och eventuellt även dramatisera. Ofta används karaktärer och händelser ur 
bekanta sagor i barnens eget skapande, vilket gör att läsningen sätts in i fler sammanhang. 
Tidigare studier visar att nedteckning av egna berättelser gynnar läsningen, då barn ofta lär 
sig läsa genom att skriva (Dahlgren et al., 2013; Trageton, 2014).  
 
Andra situationer där barn skriver är enligt förskollärarna i vår studie exempelvis 
brevskrivande, att skriva sitt namn på sin teckning, eller att skriva ner egna ramsor och 
historier. Barnen får ofta hjälp med detta genom att förskollärarna skriver text på en lapp 
som barnen kan skriva av. Dahlgren et al. (2013) menar att skrivande ger större intresse 
eftersom barnen får uttrycka sig. Detta går i linje med att barn skriver sig till läsning som 
Dahlgren et al. (2013) och Trageton (2014) skriver om. Flera av förskollärarna i vår studie 
poängterar också värdet av att barnen får berätta sin saga för resten av barngruppen, 
eftersom det stärker deras självkänsla samtidigt som det inspirerar andra.  

5.2 Vilka uppfattningar har förskollärare om hur läsning kan bidra till 
barns utveckling och lärande?  
Här beskrivs uppfattningar om att lärande och utveckling sker i samtal kring läsning, samt i 
arbete med barns delaktighet och inflytande. Uppfattningar om att den skriftspråkliga 
medvetenheten utvecklas genom läsning presenteras också.  

5.2.1 Lärande sker i samtal kring läsning  
Resultatet pekar på att böcker bör bearbetas före, under och efter läsningen, för att barnen 
ska förstå innehållet i böckerna och kunna göra det till sitt eget. Samtal är en 
återkommande och värdefull metod för detta, vilket även lyfts av Heimer (2016). Flera av 
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förskollärarna belyser i resultatet att samtalen skapar situationer där barnen sätter ord på 
sina tankar, vilket ger större möjlighet att tolka och förstå berättelsen. Barns egna 
erfarenheter och fantasivärldar delges och knyts till berättelsen i boken. Denna process 
kallar Lindö (2005) för inferens. Vissa förskollärare i vår studie menar att den 
skriftspråkliga medvetenheten gynnas av att alla barn får möjlighet att komma till tals och 
utveckla talspråk, ordförråd och bildspråk. Även Svensson (2009) hävdar att bokläsning 
med samtal är att betrakta som mer språkutvecklande än bokläsning utan samtal. Resultatet 
visar även att förskollärarnas arbete med skriftspråket kan ske vid samlingen, då samtal 
kan föras om text i barnens egna lekar, om ämnen som intresserar barnen, eller om sådant 
som kan vara svårt att ta upp i spontana situationer.  

5.2.2 Läsning ger skriftspråklig medvetenhet  
Enligt de intervjuade förskollärarna finns möjlighet till att skapa förståelse för textens 
innebörd vid högläsning och samtal, vilket även är Fasts (2011) mening. Hon skriver att 
detta gynnar barns skriftspråkliga utveckling, vilken inom begreppet emergent literacy 
påbörjas tidigt i barns liv och fortskrider dagligen. En förskollärare i vår studie säger att 
den skriftspråkliga medvetenheten kan synliggöras genom hur barn kopplar samman 
former och symboler med karaktärer från böcker som de är bekanta med. Det ligger i linje 
med Dahlgren et al. (2013) som skriver att barn har en förståelse för text innan de lärt sig 
avkoda skriftspråket. Utvecklingen av skriftspråklig medvetenhet, liksom förmågan att 
förstå textens innebörd, beror dock på hur ofta barnen är delaktiga i aktiviteter utformade 
för detta (Svensson, 2009).  

5.2.3 Lärande sker i och med barns delaktighet och inflytande 
Det framkommer av resultatet att det är viktigt att pedagogen anpassar sin inlevelse i 
berättelsen, val av tidpunkt för läsningen, eller val av bok efter barnen och vad de visar 
intresse för. Detta är i likhet med Damber et al. (2013) som menar att det är upp till 
förskolläraren att reflektera över och förändra läsningen om intresset upplevs som svalt. 
Det handlar alltså om att utveckla aktiviteten istället för att utesluta den ur verksamheten, 
vilket det annars finns risk för om intresset upplevs litet (Damber et al. 2013).  
 
Förskollärarna i vår studie belyser vikten av att vara uppmärksam på vilka böcker barnen 
väljer, hur dagsformen är, tidpunkt för läsning men även att förstå varför barnen visar mer 
eller mindre intresse vid olika tillfällen. Detta kräver ett lyhört förhållningssätt. Att lyssna 
och förstå barnen medför att arbetet kan utgå från barnens intressen både vid läsning och 
skrivning. Många av förskollärarna anser att barn tidigt vill skriva sin bokstav och sitt 
namn vilket då kan vara betydelsefullt att använda vid flera olika situationer.  
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5.3 Vilka förutsättningar upplever förskollärare att det finns för att 
stimulera barns intresse för läsning och skriftspråk i förskolan?  
Här beskrivs vikten av att upptäcka barns intresse, tillgängliga förskolemiljöer, vuxna som 
läsande förebilder och slutligen samverkan mellan hem och förskola. 

5.3.1 Upptäckten av barns intresse  
Intresset för läsning och skriftspråk verkar variera på förskolorna som deltagit i vår studie. 
Intresset upplevs olika beroende på barngruppen och om förskollärarna tänkt på det eller 
inte vilket pekar på att förskollärarna har en viktig roll för att intresset ska upptäckas och 
att de försöker vara medvetna om detta. Studiens resultat visar att ålder och intresse är 
sammankopplat och att förskollärarna ofta upplever att de äldre barnen är mer intresserade 
av att skriva medan de yngre barnen är mer intresserade av att på egen hand hämta böcker 
för att läsa eller bläddra i. Lorentzen (2009) hävdar däremot att barn ofta intresserar sig för 
skriftspråket tidigare än vuxna tror. Förskollärarna i vår studie menar dock att variationen 
av intresset kan bero på att de yngre barnen sover under tiden som de andra barnen har den 
dagliga läsvilan.  
 
En del förskollärare i studien påpekar att barn som har äldre syskon som går i skolan ofta 
visar intresse för att skriva tidigare, eftersom de uppmärksammat att syskonen använder sig 
av detta. Detta kan teoretiskt knytas till utvecklingsekologin (Bronfenbrenner, 1979), där 
individens utveckling även antas bli påverkad av sammanhang som barnet själv inte deltar 
aktivt i, men som ändå har betydelse (Se figur 1, s. 5). Sådana omständigheter kan 
exempelvis utgöras av äldre syskons skolklasser, vilka i utvecklingsekologin har sin plats i 
exosystemet. Vår studies resultat visar också på att barnens intresse varierar kraftigt mellan 
barn i samma ålder, vilket förskollärarna noterat då vissa barn tar egna initiativ till att läsa 
eller skriva medan andra barn endast deltar i aktiviteter där pedagoger leder läsning. 
Intresset synliggörs också av hur barnen pratar om böcker eller om böckerna dyker upp i 
andra sammanhang. Ett lågt intresse skulle kunna bero på att barnen inte kan relatera till 
texten som Björklund (2008) skriver. Resultatet visar att en vana av att rita kan vara 
fördelaktigt för skrivintresset, eftersom dessa barn är vana att hålla en penna. Ett litet 
intresse hos barnen ställer enligt resultatet större krav på förskollärarna. Förskollärarna i 
vår studie lyfter att deras förhållningssätt till barns skriftspråkliga utveckling också är 
viktig. Ett bra förhållningssätt är enligt Lorentzen (2009) att bemöta barns tidiga skrivande 
på samma tillmötesgående sätt som barn som lär sig prata bemöts.  
 

5.3.2 Tillgänglighet i förskolemiljön 
Resultatet visar att barnens egna initiativtagande beror på vad miljön i förskolorna 
erbjuder. Tillgänglighet av böcker och annat material framgår som betydelsefullt eftersom 
det öppnar upp möjligheter till att läsning kan ske i många olika situationer. Förskollärarna 
menar också att skriftspråket finns i annat material än i böcker och att barns skrivande ofta 
börjar med sin egen bokstav. Det ligger i linje med Fast (2011) och Lorentzen och Aasen 
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(2009) som menar att barn ofta börjar med att skriva sitt namn och lär sig att känna igen 
sin egen bokstav som namnet börjar på även i andra sammanhang. Många av 
förskollärarna som deltagit i studien menar att intresset ökar då barnen kan koppla sig 
själva till det som står skrivet, eftersom identiteten är kopplad till namnet. Även läroplanen 
betonar detta, att identitet och språk oupplösligt hänger samman (Skolverket, 2016). 
Därmed är det viktigt att namnet tydligt finns närvarande i förskolans miljö (Fast, 2011). 
 
Studiens deltagare anser att förutsättningar till utveckling skapas när barn känner igen sig 
och känner sig trygga. Bilder, symboler och former som barnen är bekanta med är viktigt 
att ha tillgängligt av denna anledning. I likhet med Fast (2011) som hävdar att igenkänning 
av exempelvis bilder och symboler är ett tidigt steg i den skriftspråkliga utvecklingen. 
Resultatet visar på att skrift, i form av magnetbokstäver, alfabetet och stödlappar, får ta 
mycket plats i förskolan. Fast (2011) belyser också miljöns möjligheter, det kan handla om 
att utveckla allt från material till atmosfär i förskolan.  

5.3.3 Vuxna som läsande förebilder  
Resultatet visar att förskollärarna upplever att intresset för skriftspråket är lägre bland 
barnen om inte ett skriftspråkligt fokus finns i det dagliga arbetet, samtidigt som det också 
upplevs svårt att upptäcka intresset. Förskollärarna uppger dock att intresset kan upplevas 
öka om personalen medvetet lyssnar till barnen och själva berättar att de tycker att det är 
roligt att läsa tillsammans. Lindö (2005) förordar också pedagoger som läsande förebilder. 
Resultatet framhåller det eftersträvansvärda i att uppmärksamma vilka böcker barnen gillar 
och hur de använder dem, vilket även Heimer (2016) och Svensson (2009) poängterar. 
Lindö (2005) menar vidare att det är viktigt att förskollärarna arbetar med att introducera 
barnen för skriftspråket.  

5.3.4 Ett samarbete mellan förskola och hem  
Förskollärarna berättar att olika förutsättningar för hur stor vana barnen har av böcker kan 
bero på hur barnen får tillgång till läsning hemma. Läsningen i förskolan blir viktig, 
speciellt för de barn vars vårdnadshavare inte prioriterar läsning. Fast (2011) skriver att en 
vana av att använda böcker, läsa och berätta bidrar till att barnen får ett intresse för att 
delta vid läsning och olika aktiviteter. Damber et al. (2013) och Svensson (2009) pekar ut 
barnens hemförhållanden och hur läsning och skriftspråk där förekommer som en viktig 
faktor för barnens intresse för skriftspråket. Förskolan utgör en av barnets närmiljöer i det 
Bronfenbrenner (1979) kallar mikrosystemet (se figur 1, s. 5). Studiens förskollärare 
poängterar förskolans vikt som kompensation för en hemmiljö med begränsad förekomst 
av skriftspråk.  
 
Förskollärarna i vår studie menar att intresse för läsning kan väckas även i barnens 
hemmiljö om förskolan arbetar med att stimulera barnens intresse för detta. Vikten av 
samarbete och goda relationer mellan hem och förskola, för att barns skriftspråkliga 
utveckling ska främjas framhålls av förskollärarna. Denna inställning är i linje med 
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utvecklingsekologins teori om mesosystemet, där relationerna mellan barnets olika 
närmiljöer påverkar förutsättningarna för utveckling (Bronfenbrenner, 1979). 
Förskollärarna i vår studie berättar dock att barn som är ovana vid läsning ofta visar ett 
mindre intresse, vilket kan medföra en större ansträngning för förskollärarna vid 
lästillfällen, för att locka barnen till intresse. Enligt Svensson (2009) kan ett mindre 
intresse resultera i att läsning sker mer sällan eller nästan inte alls.  
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6 Slutsatser och diskussion  
I detta avslutande avsnitt diskuteras hur studiens resultat besvarar syfte och 
frågeställningar och vilka slutsatser som kan dras. Delar av resultatet som bidragit med nya 
perspektiv problematiseras. Vidare lyfter vi vad vi lärt oss av denna studie och hur vi 
kommer att ha användning av denna kunskap i framtiden. Avslutningsvis presenteras 
förslag för vidare forskning inom detta område. 
 
Syftet med vår studie var att undersöka förskollärares uppfattningar om läsning i förskolan, 
för att på så sätt få perspektiv på hur barns intresse för den skriftspråkliga världen kan 
stimuleras. Resultatet visar att förskollärarna tycker att läsning är viktigt och att det 
förekommer i förskolan som rutinmässig läsvila, spontant initierad läsning, barns 
lekläsning och som barns bearbetning av bokläsning. Det framgår att barns delaktighet vid 
bokläsning är viktig för utveckling av skriftspråkligt medvetande och skriftspråklig 
kompetens, samt att böcker därför behöver bearbetas för att nå sin fulla potential. För att 
lyckas med detta poängteras vikten av genomtänkta förskolemiljöer, vuxna som läsande 
förebilder, barns intresse som utgångspunkt för arbetet, samt ett gott samarbete mellan hem 
och förskola.  
 
Som framkommer i studien har läsaktiviteter ledda av pedagog ofta till syfte att barnen ska 
varva ner och bli lugna, vilket av Damber et al. (2013) kallas för ett disciplinerande syfte. 
Det är alltså inte fråga om språkutveckling, utan snarare om att anpassa barnen till vad 
normerna i skolan kräver vad gäller lydnad och ordning. Det går dock att ifrågasätta om 
dessa normer hör hemma i förskolan. Vi tror att en disciplinerande läsaktivitet under vissa 
omständigheter kan vara skadlig för barns skriftspråkliga utveckling, om aktiviteten ger 
barnen negativa associationer till bokläsning. En negativ relation till läsning skulle kunna 
skapas hos barn som inte orkar sitta stilla och på grund av detta ofta blir tillrättavisade. 
Förskolan ska enligt läroplanen (Skolverket, 2016) anpassa verksamheten till alla barns 
olika intressen och förutsättningar, samt ta hänsyn till att barnen skapar mening utifrån 
erfarenheter från deras individuella livsmiljö. En av förskollärarna påpekar dock att den 
rutinmässiga läsvilan kan göra böcker tillgängliga för barn som annars visar lite intresse 
för detta. Om alla barn förväntas delta får även de barn som har lite vana med böcker 
tillfälle att bekanta sig med dessa. Vi tänker att den rutinmässiga läsaktiviteten, där alla 
deltar, kan vara värdefullt för barn med lite vana av läsning. Den måste dock utgå från 
barnens intressen, eftersom den annars kan orsaka motsatt effekt. 
 
Bokläsning behöver inte vara den enda metoden för att stimulera skriftspråklig utveckling, 
utan fler metoder finns. Flera förskollärare berättar att de uppmuntrar barnen att skriva 
egna berättelser, vilket Dahlgren et al. (2013) och Trageton (2014) hävdar är en mer 
naturlig väg till skriftspråket. Det kan dock vara svårt att upptäcka barns skrivintresse, 
eftersom det liknar ritande och då inte tolkas som skrift av vuxna (Lorentzen, 2009). Ett 
medvetet arbete med barns skrivande verkar enligt förskollärarna ske oftare med de äldre 
förskolebarnen, vilket kan bero på att förskolorna inte fokuserar på detta i sitt arbete med 
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yngre barn. Lorentzen (2009) skriver dock att yngre förskolebarn också ägnar sig åt att 
skriva, även om det inte i strikt mening handlar om skrift. Istället kan det handla om en 
förståelse för vad skriftspråk är och vad det används till, skiljt från estetiska uttryck som att 
rita. Studien visar att den skriftspråkliga världen är mer omfattande än att begränsa sig till 
traditionellt läsande och skrivande. Barns erövrande av skriftspråket, emergent literacy, 
påbörjas tidigt i barnens liv och fortgår dagligen (Fast, 2008). Som vi uppfattar det finns 
det en sällan utnyttjad potential i barns tidiga skrivande som inte uppmärksammas. Om 
förskolan kan uppmärksamma barns tidiga läsande och skrivande, ta detta på allvar och 
uppmuntra det, finns stora möjligheter att stimulera barns intresse för skriftspråket.  
 
Alla förskollärare i studien uppfattar bokläsning som en viktig del i förskoleverksamheten 
för att stimulera barns intresse för böcker. Många tycker att de prioriterar läsningen och 
upplever att barnen visar ett stort intresse. Det finns dock enstaka avsnitt i resultatet som 
har fått oss att fundera över denna bild. En förskollärare upplever å ena sidan att barnen har 
olika intresse för läsning, på grund av olika vana av att läsa i hemmet. Å andra sidan 
framhåller denne att barnens intresse för läsning varierar, beroende på dagsform. En annan 
förskollärare berättar att alla barn deltagit i biblioteksbesök, vilket snart rättas till att alla 
barn faktiskt inte var med den dagen. I dessa exempel verkar det som att förskollärarnas 
bild av verksamheten ibland färgas av hur de önskar att den ska vara. Det är två separata 
avsnitt i resultatet, som knappast är möjliga att generalisera, men som ändå visar på en 
vilja hos förskollärarna att se omständigheter på ett positivt sätt. Vi menar dock att detta 
riskerar att skymma andra delar av verkligheten. Frågan är om yrkesverksamma 
förskollärare egentligen är medvetna om att barnen har olika intresse och ges olika 
förutsättningar? För att kunna utveckla verksamheten och stötta alla barn på bästa sätt tror 
vi att det är nödvändigt att synliggöra vilka förutsättningar barnen faktiskt får. För att 
lyckas med detta tror vi att det är viktigt att lägga stort fokus på arbetet med barns 
skriftspråkliga utveckling samt dokumentera detta. Med hjälp av pedagogisk 
dokumentation kan förskollärare få insikt i och möjlighet att reflektera över sitt eget 
förhållningssätt. Detta möjliggör en utveckling av arbetssättet.  
 
Utvecklingsekologin ger en förståelse för att barns utveckling påverkas av allt i deras 
omgivning, både direkt och indirekt (Bronfenbrenner, 1979). Direkt påverkan sker i 
barnets mikrosystem, som består av alla dess olika närmiljöer (se figur 1, s. 5). Denna nivå 
har ägnats en hel del utrymme i denna uppsats, då resultat och litteratur har framhållit 
barnets hem och förskola som viktiga faktorer för språkutvecklingen. Resultatet och 
tidigare forskning pekar mot att förskolan kan fungera som en kompensation för hem med 
begränsat praktiserande av skriftspråk. Mesosystemet lyfts också fram som en avgörande 
faktor, där relationen mellan förskola och hem är avgörande för barnets inställning till det 
som sker i respektive miljö, samtidigt som ett samarbete gynnar utvecklingen. Barnet 
påverkas också indirekt av andra sammanhang som äldre syskons skolklass eller 
vårdnadshavares arbetsplats, vilket utgör exosystemet. Som vi ser det finns det alltså 
många faktorer som påverkar barns utveckling, som samtidigt påverkar varandra. Som ett 
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av barnets mikrosystem kan förskolan påverka både barnets utveckling och genom 
mesosystemet även andra mikrosystem. En slutsats blir att goda relationer med hemmen 
och god kommunikation gör att förskolan kan förbättra barns förutsättningar för en 
skriftspråklig utveckling, både i hemmet och i förskolan.  
 
I inledningen problematiserar vi hur skillnader i barns intresse för skriftspråket skapar 
kunskapsklyftor senare i skolan. Intresset är en förutsättning för nyfikenhet och 
utforskande och vi nämner bland annat att lågt intresse gör att barn läser mindre. Utifrån 
studien kan vi däremot se att ett lågt intresse för läsning i förskolan inte behöver betyda ett 
totalt ointresse. Olika arbetssätt kan bidra till att intresset upptäcks, och en förskollärare 
berättar att de barn som visar lite intresse för läsning ändå brukar uppskatta detta om en 
pedagog läser endast för dem eller en mindre grupp barn. En slutsats som kan dras av detta 
är att det är viktigt att utgå från barnen, deras förutsättningar, intresse och dagsform för att 
lärande ska ske och skriftspråket utvecklas. Detta framgår också av förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016).  
 
Denna studie har gett oss en inblick i hur barns intresse för skriftspråket kan väckas och tas 
tillvara i förskolan. Vi har fått en fördjupad förståelse för betydelsen av att barn har vuxna 
som läsande förebilder och en tillgänglig skriftspråklig miljö. Arbetet ska även präglas av 
ett gott samarbete mellan förskola och hem, för att gynna barnens utveckling. I vår 
framtida yrkesroll kommer det vara viktigt att fortlöpande utveckla förskolans arbete med 
läsning och skrivning, efter alla barns förutsättningar och behov. Vi vill i vårt pedagogiska 
arbete ha ett medvetet fokus på skriftspråk för att stimulera det avgörande intresset.  

6.1 Vidare forskning 
Vidare studier med observationer som metod skulle vara intressant för att belysa hur 
förskollärares uppfattningar om deras arbete stämmer överens med hur de verkligen 
arbetar. Som tidigare nämnt påverkas förskollärarnas bild av verksamheten möjligen av 
hur de önskar att den egentligen ska vara. Detta kan leda till att omständigheter som inte 
passar in i deras önskebild förblir ouppmärksammade, som exempelvis barn som inte visar 
intresse för skriftspråket.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

Komihåg att ställa in flightmode på telefonen! 
Starta inspelningen! 
 
Syfte med intervjuerna är: 
Med intervjuerna vill vi undersöka förskollärares syn på läsning i förskolan, i syfte att 
belysa hur förskolan kan stimulera barns intresse för den skriftspråkliga världen. Frågorna 
kommer alltså röra sig kring hur barnen på er avdelning ägnar sig åt läsning och 
skriftspråk, och vilka tankar ni har kring det.  

Intervjun beräknas ta:  
 30 - 60 minuter 
Frivillighet 
Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du har även rätt att avbryta intervjun 
eller välja att inte svara på frågor om du så önskar.  

Dokumentation 
Jag kommer att dokumentera genom ljudinspelning och föra anteckningar. 

 
Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 
 

● Hur länge har du jobbat som förskollärare?  
● Har du gått fortbildning inom språkutveckling?  
● Vilken ålder har barnen på avdelningen du jobbar på?  
● Hur stor är barngruppen?  

 

Frågeställning 1.  

På vilka sätt förekommer läsning i förskolan?  

 

1. På vilka sätt jobbar ni med barnböcker i ert dagliga arbete?  
a. Kan du ge exempel på aktiviteter? 

2. Vilket syfte har ni när ni arbetar med böcker?  
a. Hur kommer det sig?  
b. Kan du utveckla?  

3. I vilka miljöer på avdelningen finns det böcker?  
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Frågeställning 2.  
Vilka uppfattningar har förskollärare om hur läsning kan bidra till barns utveckling 

och lärande?  
 

1. Mycket forskning visar på att bokläsning är positivt för barns språkutveckling och 
att det finns många vinster med att ägna sig åt litteratur. Vilka är dina tankar som 
förskollärare om att läsa med barnen?  

a. På vilka sätt är det till fördel för barnens språkutveckling? 
b. Ser du några nackdelar med läsning på din avdelning? I så fall vad?  
c. Inom vilka områden förutom språk kan utveckling ske?  

 
Frågeställning 3.  

Vilka förutsättningar finns för att barns intresse för läsning ska kunna väckas?  
 

1. Hur upplever du att barngruppens intresse för böcker ser ut? 
a. Hur kan du se om det finns mer eller mindre intresse för böcker? 
b. Varför tror du det ser ut som det gör?  

2. Hur går du tillväga för att intressera barnen för läsaktiviteter? 
a. För de som redan är intresserade?  
b. För de som har mindre intresse?  

3. Hur hjälper du barnen att på egen hand intressera sig för böcker?  
a. Hur uppmuntrar du deras intresse?  

4. Hur kan barn som har svårt att följa med i en berättelse få er hjälp att komma vidare 
i sin läsupplevelse?  

a. Kan du utveckla? 
5. På vilka sätt hjälper du barnen att bearbeta böcker som ni läser? 

a. Kan du utveckla? 
 

Frågeställning 4. 
 På vilka sätt stimuleras barns intresse för skriftspråket i förskolan?  

 
1. Hur upplever du att barngruppens intresse för text ser ut?  

a. Hur kan du se om det finns mer eller mindre intresse för text? 
b. Varför tror du det ser ut som det gör?  

2. Hur går ni på avdelningen tillväga för att intressera barnen för text och dess 
innebörd?  

3. Hur jobbar ni för att barnen får utforska skriftspråket på ett lustfyllt sätt?  
4. Om du hade mer tid och resurser, hur skulle du då vilja arbeta med att stimulera 

barns intresse för skriftspråket?  
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Bilaga 2 

Hej! 
 

Vi heter Lina Sandin och Johan Lingegård och vi är förskollärarstudenter vid Umeå 

universitet. Vi är inne på sista terminen och skriver just nu ett examensarbete om barns 

språkutveckling i förskolan. Vi söker därför personer som kan tänka sig svara på några 

frågor inom detta område.  

Med intervjuerna vill vi undersöka förskollärares syn på läsning i förskolan, i syfte att 

belysa hur förskolan kan stimulera barns intresse för den skriftspråkliga världen. Frågorna 

kommer alltså röra sig kring hur barnen på er avdelning ägnar sig åt läsning och 

skriftspråk, och vilka tankar ni har kring det.  

Intervjun beräknas ta 30 – 60 minuter och kommer dokumenteras med hjälp 

ljudupptagning. Ljudupptagningen raderar vi så snart vi skrivit ner den till text. Texten 

bearbetas så att inga personuppgifter finns med, alla personer blir alltså anonyma. 

Intervjumaterialet kommer endast användas för detta examensarbete och kommer därmed 

inte spridas vidare.  

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du har även rätt att avbryta intervjun 

eller välja att inte svara på frågor om du så önskar. Detta kommer vi att respektera.  

 

 

 

Om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju vore vi tacksamma om du besvarar detta 

mejl till någon av oss så snart som möjligt.  

 
 

Välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar.  

 
 
Vänliga hälsningar, 
Lina och Johan 
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