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Syftet med min undersökning var att ta reda på hur pedagoger uppmärksammar läs- 
och skrivsvårigheter på förskolan, hur de arbetar för att motverka läs- och 
skrivsvårigheter samt hur de vill arbeta på förskolan så att barnen inte får svårigheter 
i framtiden. För att ta reda på det här så använde jag mig av ostrukturerade 
intervjuer. Jag använde mig av de svar jag fick och jämförde vad tidigare forskning 
har sagt om hur man kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. Mitt resultat visade att 
pedagogerna vill läsa mycket för sina barn för att de ska få en uppfattning om 
språket. Mycket pekar också på att det är viktigt att ta tillvara på barnens intressen. 
När barnen är intresserade av det skrivna språket så gäller det att hänga på där. Sen 
ansåg pedagogerna att det är viktigt att barnen först och främst har ett bra språk. De 
ville rikta in sig på barnens språkutveckling så att de får en bra start där. TRAS, tidig 
registrering av språkutveckling var en metod som nämndes för det här. Pedagogerna 
ansåg också att de kanske inte riktigt hade tiden som krävs för det här men de ansåg 
att det finns mycket som kan göras för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Mina 
slutsatser är att det finns mycket som kan göras och att det verkar finnas en 
medvetenhet hos pedagogerna om vad som behöver göras men att det är tiden som 
inte riktigt räcker till.   

Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, förebygga, språkutveckling, TRAS, läsning, 
medvetenhet 
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1. Inledning 
 

Kan man påverka om ett barn kommer att få läs- och skrivsvårigheter eller inte? 
Ingrid Häggström påstår i sitt kapitel i Barn utvecklar sitt språk (Häggström, 2003) 
att så är fallet. Det finns mycket som kan göras för att ett barn som kanske skulle fått 
läs- och skrivsvårigheter inte behöver utveckla sådana symptom. Flera forskare anser 
att det är viktigt att ta tag i problemen från början, då alla barn har rätt till att ha 
samma förutsättningar för att lyckas med sin läs- och skrivinlärning.(Häggström, 
2003, Lindö, 2005) I Läroplanen för förskolan (LpFö98) står det att förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar sitt språk genom att leka med ord, förstå 
symboler och utvecklar sin kommunikativa förmåga. Det här innebär att förskolan 
måste se till att alla barn får möjligheten att använda rim- och ramsor och intressera 
sig för det skrivna språket. Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett 
många exempel på att det här sker på förskolorna, men jag har även sett brister.  

I riktlinjer under utveckling och lärande i LpFö98 står det att 

” arbetslaget ansvarar för att varje barn får stöd och stimulans i sin språk- och 
kommunikationsutveckling”. (Skolverket, 2006 s. 10) 

Vidare står det också att pedagogerna på förskolan ska  

”ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den 
egna förmågan” och ”ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i 
svårigheter av olika slag”. (Skolverket, 2006 s.10) 

Det här stöder att min undersökning är viktig eftersom det som står i läroplanen ska 
ingå i en pedagogs uppgifter.  

På grund av att min syster som har dyslexi inte fick mycket hjälp under sin skoltid har 
jag kommit att intressera mig speciell av hur förskolorna arbetar med att redan i tidig 
ålder förebygga läs- och skrivsvårigheter genom att göra barnen uppmärksamma på 
skriftspråket. Barn som har dyslexi har tendens att inte visa något som helst intresse 
för bokstäver och böcker. Det är viktigt att se om barn intresserar sig för böcker redan 
i förskoleåldern och om de inte gör det så bör det vara pedagogernas uppgift att få 
barnen intresserade (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006).  

2. Syfte 
 

Syftet är att studera hur pedagoger i förskolan betraktar läs- och skrivsvårigheter. 
Forskningsfrågorna som jag har utgått från i min undersökning är följande:  

• På vilket sätt uppmärksammar pedagogerna läs- och skrivsvårigheter? 

• Hur arbetar personalen för att motverka läs- och skrivsvårigheter?  
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• Hur skulle de vilja arbeta med språket så barnen inte får svårigheter i 
framtiden? 

3. Begreppsdefinintioner 
 

Jag kommer använda ett antal begrepp i min rapport och vill därför förklara vad man 
menar med dessa lite närmare.  

Läs och skrivsvårigheter: 

 Är svårigheter med att läsa och skriva som inte är så specifika som dyslexi är. Barn 
med läs –och skrivvårigheter har svårt att komma igång med läsning och skrivning 
när de börjar i skolan (Häggström, 2003). 

Dyslexi: 

 Är en speciell typ av läs- och skrivsvårigheter med biologisk bakgrund (Andersson, 
Belfrage och Sjölund, 2006) 

Pedagog:  

Jag kommer använda begreppet pedagog för alla former av lärare, oavsett om de 
arbetar i förskolan eller skolan. 

Barn/Elever:  

De barn som går i förskolan kommer jag benämna som barn medan de barn som går i 
skolan, det vill säga från förskolekass och uppåt kommer kallas elever här.  

4. Litteraturgenomgång 
 

Det finns en hel del litteratur som behandlar ämnet läs- och skrivsvårigheter. Jag har 
här valt ut det som jag tror är relevant för min undersökning. Det som jag har märkt 
är att det inte finns särskilt mycket forskning om läs- och skrivsvårigheter i förskolan, 
vilket kanske beror på att man inte bedriver undervisning i skriftspråket i så stor grad 
som sker i skolan. Den litteratur jag har hittat går mest igenom vad som kan göras för 
barnen som visar upp läs- och skrivsvårigheter när de har kommit till skolan.   

Språkutvecklingen 
 

För att överhuvudtaget kunna lära sig läsa och skriva behöver barnen få en rik 
språkutveckling. Strömqvist (2003) skriver att det finns olika teorier om hur barn 
tillägnar sig språket men att man nog kan tolka det som att språket inte är en 
medfödd mekanism även om det har debatterats om så är fallet eller inte.  Men man 
kan utgå från att talet är något som vi som små utvecklar genom ett socialt samspel. 
Föräldrar pratar med sina barn från det att dem föds och det är genom det som 
barnen så småningom lär sig att svara på föräldrarnas tilltal. När de kommer till 
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förskolan är det pedagogerna där som fortsätter att utveckla barnen språkligt (Liberg, 
2003).  

Enligt Eriksen- Hagtvet (2006) så finns det fyra pedagogiska nyckelområden inom 
språkstimuleringen och dessa är:  

• Allmän språkfärdighet 

• Situationsberoende språk 

• Språklig medvetenhet 

• (Lek)skrivning och (lek)läsning 

Hon diskuterar dessa nyckelområden var för sig men givetvis så går de in i 
varandra. Hon trycker på att det är viktigt att barnen får arbeta med det skrivna 
språket.  

Skrivning och läsning i förskolan 
 

Barnens läs- och skrivutvecklingen börjar långt innan de börjar skolan. Andersson, 
Belfrage & Sjölund (2006) menar att vilka förutsättningar barn har beror på vilken 
språkstimulans barnen har fått innan. De skriver också att det går att upptäcka barn 
som är i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter redan innan skolstarten. 
Mest uppmärksamhet måste man lägga på de barn som är totalt ointresserade av rim 
och ramsor, bokstäver och ordlekar.  De tar upp saker som är bra att ha språkligt när 
barnen börjar skolan. Det som de tar upp är bland annat: Språklig medvetenhet och 
ett rikt ordförråd. Häggström (2003) påpekar att det är viktigt att fånga upp de 
lässvaga i tid. Oftast kan man inte avgöra vilka som är lässvaga innan de börjar 
skolan, men när de väl har börjat skolan och pedagogerna märker att en viss elev har 
svårt med läsningen och skrivningen är det viktigt att man tar tag i det direkt och inte 
skjuter upp det och tror att det ska lösa sig av sig självt. Det är viktigt att kartlägga 
och diagnostisera sina elever, då det kan göra så att de får hjälp i tid. Häggström 
(2003) skriver att pedagoger gör det här dagligen och det är viktigt för att kunna se 
vad det är som behöver göras och vilka resurser man behöver till det. Hon menar 
vidare att det är viktigt att samla de yngre barnen till språksamlingar varje dag, för på 
det sättet kan man snabbt få en överblick över hur gruppens språkmedvetenhet är.  

Häggström (2003) skriver att det är viktigt att eleverna får läsa och skriva sådant som 
ligger nära dem och som de är intresserade av. Det här gäller särskilt dem som har 
läs- och skrivsvårigheter. Det är lättare att få dem läsa och skriva om de får göra det 
om någonting som de är intresserade av.   

Lindö (2005) skriver om hur viktigt det är att läsa för barn. Det är viktigt att föräldrar 
läser för sina barn och att de gör det till en mysig stund så barnen får en bra 
läsupplevelse redan från början. För utan en litterär fostran så blir inte barnen 
intresserade av det skrivna språket vilket är viktigt för att kanske kunna förebygga 
läs- och skrivsvårigheter hos några barn i alla fall. Att få barnen intresserad av 
läsning och skrivning är något som på senare har dragit forskarnas ögon till sig 
skriver Häggström (2003). Hon påpekar, precis som Lindö att det är viktigt för 
föräldrar att läsa för sina barn. Hon skriver också att avsaknaden av läsning och 
annan liknande stimulans inte kan vara den främsta orsaken till att barn utvecklar 
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läs- och skrivsvårigheter. Men hon tror att det kan vara en riskfaktor ihop med andra 
saker som gör att barnen utvecklar läs- och skrivsvårigheter.  

Det är viktigt att på förskolan göra sagostunden till något värdefullt, något som 
barnen verkligen ser fram mot. Lindö (2005) lyfter fram att det är viktigt att 
pedagogerna är goda berättare. Det går inte bara att ta en bok och tro att man ska få 
barnen intresserade av det. Det är viktigt att man väljer saga efter vilken barngrupp 
man har och att pedagogen är väl förberedd på sagan man ska läsa/berätta. Det är 
viktigt att man har en planerad sagostund, så man vet vad och hur man ska göra. 
Gärna att det blir likadant varje gång så barnen vet vad de har att vänta. Lindö (2005) 
tar upp 5 punkter som förskolläraren Ann Granberg har sammanfattat varför 
sagostunden i förskolan är så viktig. De fem punkterna är: Underhållande, 
gruppstärkande, språkutvecklande, jagstärkande, koncentrationstränande.  

 

 Vad är dyslexi? 
 

Dyslexi används för att beskriva de personer som har extra stora problem med att 
läsa och skriva. Lundberg (1995) skriver att dyslexi inte har några direkta gränser. 
Det går ju inte att ta några prover för att bevisa att någon har dyslexi, det är ju inte en 
diagnos på det sättet.  Det finns en del som pekar på att dyslexi kan vara ärftligt. 
Forskning och pedagogisk erfarenhet har pekat på att trots att elever har varit allt det 
som räknas som normalt, normala uppväxt förhållanden, normal inlärningsförmåga, 
normal utveckling i allmänhet så har de haft svårt att lära sig läsa och skriva. 
Andersson, Belfrage & Sjölund (2006) skriver att dyslexi är speciella läs- och 
skrivsvårigheter som har biologisk bakgrund. Knagglig, långsam och dålig läsning 
kännetecknar oftast en person som har dyslexi.  De kan ha lätt att lära in andra saker 
än just läsning och skrivning. Madison (1998) skriver att det är svårt att specifikt säga 
vad som är dyslexi, men det finns en del kännetecken som kan tyda på dyslexi. Det är 
bland annat att eleven tappar och kastar om bokstäver, läser långsamt, har svårt att 
förstå vad den läser, har svårtläst handstil, hör inte skillnad på lång eller kort vokal, 
eleven talar otydligt, har svårt att avlyssna och repetera långa ord, hinner inte läsa 
texten på Tv:n, kastar om siffror och tar fel på höger och vänster. Hon beskriver också 
att primära orsaker till dyslexi inte är: intellektuell efterblivenhet, avsaknad av social 
och kulturell stimulans och emotionella störningar (Madison, 1998 s.11). Hon menar 
att dyslexi oftast är ärftligt och att dyslexi oftare drabbar pojkar än flickor. Hon tar 
också upp att många framstående personer har varit/är dyslektiker och vill med det 
visa att dyslexi absolut inte har med intelligens nivån att göra.  

Svensson, Jacobsson och Yan (1995) skriver om att läsutveckling i Kronoberg i 
samarbete med Nationel Institute of Health (NIH Bethesda, USA) startade en studie 
om ärftlighet när det gäller dyslexi våren 1993. Man gjorde så att man i Sverige 
hittade familjer där det fanns ett syskonpar med dyslexi. Den genetiska forskningen 
har gått framåt de senaste åren. Syftet med den här forskningen är att man så snabbt 
som möjligt ska hitta de barn som lider av dyslexi så att de snabbt kan få hjälp och att 
man kan sätta in förebyggande åtgärder.  
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4.1 Arbetssätt i förskola och skola 

Bornholmsmodellen 
 

 Den så kallade Bornholmsmodellen är en modell som kom till efter ett projekt på 
Bornholm i slutet på 1980-talet (Häggström, 2003) Det är ett språkleksprogram som 
har visat sig fungera mycket bra på barn som låg i riskzonen för att få läs- och 
skrivsvårigheter. De barn som det har testas på lekte språklekar dagligen det året som 
de gick i förskoleklass och i början av år 1. Bornhomlsmodellen är uppdelade i olika 
delar. Man kan säga att modellen är en tratt där man börjar i tratten vidaste del med 
helheten i språket, till den smalaste delen i pipen som utgör de minsta byggstenarna i 
språket (Häggström, 2003). Det börjar alltså med att man bara koncentrerar sig på 
vanliga ljud i vardagen för att sedan börja inrikta sig på att leka med meningar och 
ord. Att klappa stavelser med barnen är något som ingår i bornholmsmodellen. Då får 
barnen lära sig att det finns olika stavelser i ord. Sen kan man kategorisera in orden 
barnen har fått klappa i enklappsord, tvåklappsord osv. Det här gör man ihop i 
gruppen, gärna att man har konkreta saker som plastdjur så barnen får säga vad de 
har för något och klappa det enskilt och sen att hela gruppen klappar det ihop. Det 
kan vara svårt för barn att leka med enskilda språkljud, därför måste man vara 
försiktig och verkligen öva noga innan man går vidare så att det verkligen sitter hos 
barnen. Det som är utmärkande med språklekarna i bornholmsmodellen är att 
svårigheten i språklekarna ökar eftersom. 

Häggström (2003) skriver också att det är viktigt att bokstäverna ingår naturligt i 
vardagen. Bokstäverna ska ingå överallt. Miljön ska vara sådan att den inbjuder 
barnen till att skriva och lekskriva. Man kan t.ex. göra i ordning hörnor där man 
inbjuder barnen till att använda skrivandet naturligt. T.ex sjukhuslekar, 
resturanglekar där skrivandet kan vara naturligt (Häggström och Strid, 2002). Det 
ger en positiv effekt att använda visuellt stöd när man jobbar med den auditiva sidan 
av språket. Så det är alltså bra att använda ordbilder när man har språklekar. 
(Häggström och Strid, 2002). Därför är det också bra om man skriver upp orden man 
jobbar med så barnen får se hur de ser ut i skrift också. Ett påpekande som 
Häggström & Strid (2002) gör är att som pedagog ska man alltid tänka på att 
använda bokstavsljuden och inte namnen på bokstäverna när man presenterar dem. 
Som pedagog ska man också tänka på att stimulera alla sinnen. Det gör att 
inlärningen underlättas (Häggström & Strid, 2002).  

TRAS 
 

TRAS står för Tidig Regristrering Av Språkutveckling (http://www.spf-
utbildning.com/News.asp). TRAS används som observations material som ger 
kunskap om hur barns språk och språkutveckling ter sig. Det är meningen att 
materialet ska användas på förskolan och är avsett för barn mellan 2-5 år. Alltså 
redan när barnen börjar att prata. TRAS har fokus på områdena språkförståelse, 
ordförråd, uttala och att kunna producera ord och meningar. TRAS kan ses som ett 
arbetsredskap där pedagogerna har möjlighet att se hur barnen ligger till i 
förhållande vad som är normalt för åldern som barnen är i 
(http://www.nykoping.se/sv/Barn__Utbildning/Utbildning/Grundskola2/Resurstea
met/Tal_sprak_och_kommunikation/TRAS/). Det finns åtta olika 
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observationsområden i TRAS- schemat och när man studerar dem får man en 
överblick om barnens utveckling går framåt och vilka starka och svaga sidor barnen 
har. TRAS används för att upptäcka om det finns barn som är i riskzonen för att få 
läs- och skrivsvårigheter. TRAS används också för att följa upp de färdigheter som 
förskolebarnen utvecklar. Se om barnen har utvecklat en färdighet, på börjat en 
process eller om de inte har gjort det.   

Eriksen- Hagtvet (2006) skriver att det är viktigt att satsa på en språkstimulering 
redan i förskolan så att barnen inte upplever misslyckanden när de kommer till 
skolan. Hon menar att det är viktigt att uppmuntra barnens intresse att lära sig. 
Kunskap är inte något som är medfött utan något som man får genom att vara aktiv 
ihop med andra. Därför är det viktigt att på förskolan arbeta aktivt med det här.  

Waldorfpedagogiken 
 

McAllen (1996) beskriver Waldorfpedagogiken och hur den kan hjälpa barn med läs- 
och skrivsvårigheter. Waldorfpedagogiken är inriktad på barnets fysiska förmåga. 
Hur barnet är kroppsligt byggd har stor betydelse för hur den kommer att prestera i 
skolan. Någonting som är ett grundläggande krav inom Waldorfpedagogiken är att 
varje pedagog ska ta reda på vilka barn i deras klass som har stort respektive vilka 
som har litet huvud. Varför man ska göra det här beror på att de kan visa vilka 
egenskaper barnen har. De som har storthuvud visade det sig att de har rik 
fantasiförmåga och oftast är konstnärligt lagda. De kan också ha en tendens att vara 
dålig på stavning då de ser hela ord och inte enskilda bokstäver. De barn som då har 
små huvuden är oftast mer praktiskt lagda, har logsikt sinnelag och ett skickligt 
handlag. Utifrån det här kan man dra vissa slutsatser t.ex. att de olika barnen behöver 
olika stimulans. Hur de använder pennan och liknande koordinations mönster kan 
visa på vissa svårigheter. Därför är det viktigt att pedagoger observerar det här så 
barnen kan få hjälp i tid. 

Informations och kommunikationsteknik (IKT) som hjälp 
 

IKT har blivit någonting som har debatterats flitigt och som en del länder har lagt 
mycket pengar på för att det ska införas i skolan (Trageton, 2005). Trageton (2005) 
anser att den största effekten med datorn är om man använder den som skrivmaskin. 
Men det finns inte så mycket forskning om det har någon effekt eller inte. Trageton 
(2005) anser också att det är svårt för 6-åringar att skriva för hand men med datorn 
så blir det lättare. Han tycker att som pedagog ska man introducera skrivningen först 
och läsandet sen. Han anser att barnen lär sig läsa genom sin egen skrivning. Då 
barnen sitter vi datorena och skriver så får de sitta två och två och föra en dialog 
vilket gör att barnen även får träna på att uttrycka sig verbalt, den sociala 
kompetensen stärks.  

Trageton (2005) tar upp hur IKT nämns i läroplanen. Som Trageton har tolkat 
läroplanerna så ska IKT vara ett hjälpmedel för att uppnå de målen som finns i 
läroplanen. Även på förskolan tycker Trageton att man kan använda datorn som ett 
hjälpmedel för att få barnen intresserade av läsning och skrivning. Oftast tycker barn 
det är spännande att sitta vid datorn och då kan man också utnyttja det här i ett 
utbildningssyfte.   
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Kiwimetoden 
 

Kiwimetoden är en metod som har sitt ursprung på Nya Zeeland. Den berör språkets 
alla aspekter. Den utvecklar den språkliga förmågan och gör det möjligt för elever att 
erövra språket. Pedagogerna måste vara medvetna om hur de ska arbeta med 
texterna för att eleverna ska förstå dem (Körling, 2006). Körling skriver att 
kiwimetoden gör så att elever kan delta i läs- och skrivundervisningen på sina egna 
villkor. I kiwimetoden ingår storboken som hjälper eleverna att lära sig läsa. 
Storboken använder man som gemensam läsning i helklass och sedan diskuterar man 
både i helklass och i små grupper om det man läst. Man använder den på det sättet 
att man först kollar på bilderna så eleverna genom att bara titta på bilderna får bilda 
sig en uppfattning om vad de tror att texten handlar om.  Körling (2006) skriver att 
med kiwimetodens hjälp får hon tid och möjlighet att hjälpa alla sina elever. 
Kiwimetoden är ett arbetssätt som ska genomsyra hela undervisningen men den är i 
huvudsak ett redskap för att eleverna ska lära sig att läsa och kunna förstå texter för 
att senare i livet kunna analysera och prata om texter. Vägledd undervisning är något 
som används väldigt ofta i kiwimetoden. Utmärkande med den här undervisnings 
formen är att man som pedagog sätter samman en liten grupp som för tillfället 
kanske är intresserade av samma sak eller har kommit ungefär lika långt i sin 
läsutveckling.  

All pedagogisk undervisning är viktig i kiwimetoden. Körling (2006) beskriver att när 
hon fick uppdraget att skriva den här boken så trodde hon att det först bara skulle 
handla om hennes sätt att arbeta med storboken. Senare kom hon på att kiwimetoden 
är ett arbetssätt där allt är inkluderat. Hon beskriver att det är viktigt att ha 
klassrummet organiserat på ett sådant sätt att det inbjuder till att lära sig.  

5. Metod 
 

Forskningsstrategier 
 
Det finns två olika slags metoder när man gör undersökningar av det här slaget. Det 
är kvalitativa eller kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder är dem som inte 
använder sig av mätningar i siffror och tal. Eftersom studiens syfte är att få en ökad 
förståelse för pedagogernas uppfattning om läs- och skrivsvårigheter har jag valt att 
göra en kvalitativ undersökning. När man gör en kvalitativ undersökning så är den 
data man har fått en produkt av det som man har tolkat. Kvalitativa undersökningar 
bygger på verbala formuleringar, vilket det är då jag har använt mig av 
ostrukturerade intervjuer.  Om man gör en kvantitativ undersökning så bygger den på 
mätningar av olika slag, om man t.ex. skulle ha gjort en enkät undersökning. 
(Denscombe, 1998).  
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5.1 Datainsamlingsmetoder 
 

Det finns tre datainsamlingsmetoder som är vanliga när man ska göra en sådan här 
undersökning som jag har gjort. Det finns olika slags intervjuer, observationer och 
enkäter. Enkäter använder man oftast i kvantitativa undersökningar då det mäter 
något i siffror och man får statistik på ett annat sätt än vad man får om man gör t.ex. 
intervjuer. Observationer görs i kvalitativa undersökningar när man vill jämföra 
något, likadant med intervjuer. Jag valde bort enkäter då jag inte var ute efter att 
mäta någonting som man gör i en kvantitativ undersökning. För att studera 
pedagogers arbete med läs- och skrivsvårigheter så kan man välja intervjuer eller 
observationer. Nackdelen med att observera och alla vet att man observerar är att 
personerna man observerar kanske inte uppträder som de borde göra när de vet att 
någon kollar det som de gör. Denscombe (1998) skriver att det kan vara bättre att 
göra en deltagande observation än en systematisk observation där man kanske 
använder sig av observations scheman mer än vad man gör i en deltagande 
observation. I en deltagande observation kan man kolla mer på djupet, det 
människorna man observerar gör utan att vara bunden till det man har sagt att man 
ska kolla på i ett observations schema. Tanken var från början att kombinera 
metoderna intervju och observation men eftersom observation inte skulle ge svar på 
mina forskningsfrågor så valde jag bort den här metoden. Jag gjorde ostrukturerade 
intervjuer där jag hade ett antal frågor som jag ville ha svar på men beroende på vad 
respondenten svarade så ställde jag följd frågor. Som Stukát (2005) skriver så är det 
här ett lättare sätt att förstå den man intervjuar på än om man gör en strukturerad 
intervju där alla frågor är förutbestämda som i en enkät. I en ostrukturerad intervju 
har jag som intervjuare en del frågor som jag vill ha svar på men utifrån de svar jag 
får så ställer jag följdfrågor. Jag som intervjuare kan också avläsa respondenten på ett 
annat sätt än när svaren ges skriftligt (Stukát, 2005). Vad som kan vara svårt när man 
väljer att göra en ostrukturerad intervju är att det kan vara svårt att jämföra 
intervjusvaren mellan intervjuerna man gör 

 

5.2 Urval 
 

Mitt urval gjorde jag så att jag valde att intervjua pedagoger som arbetar på den 
förskola där jag har gjort min verksamhetsförlagda utbildning. Det var alltså ett 
medvetet valt urval och inte slumpmässigt. Jag valde de pedagoger som jag valde då 
jag tog de som jag visste vilka de var och hade kontakt med sen innan. Man kan säga 
att det var lite av bekvämlighet då det här kändes lättast.  Stukát (2005) skriver att ett 
litet antal kan vara bra att välja då det oftast inte blir något bortfall när man har få 
personer i sin undersökning. En nackdel med att ha få personer är att man kanske 
inte får en så bra överblick över det man undersöker som man skulle fått om man 
involverat fler personer i sin undersökning. Jag valde att intervjua en liten grupp då 
jag ville undersöka hur de just gjorde på avdelningen där jag gjorde min intervju. 
Senare bestämde jag mig för att intervjua även två personer till på två olika 
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avdelningar för att kanske kunna se skillnaden även om det fortfarande var på 
samma förskola. Den största anledningen till att jag valde en liten grupp var att jag 
ville kunna koncentrera mig på att verkligen se vad de gjorde och vill göra istället för 
att ha många och kanske bara kunna se det ytligt för att jag inte hade tiden att gå in 
på djupet.  

5.3 Genomförande 
Jag genomförde fem intervjuer på en förskola i mellan Sverige. De som medverkade 
var fem pedagoger som har varierande utbildningar och som jobbar på olika 
avdelningar på förskolan. Jag gjorde de fem intervjuerna vid olika tillfällen som tog 
mellan 20-45 minuter. Vi försökte sätta oss på så ostörda platser så möjligt för att 
inte bli störda i intervjuerna. Jag spelade in intervjuerna med en Mp3 spelare så att 
det skulle bli lättare för mig att få med allt.  

 

5.4 Databearbetning och analysmetoder 
 

Efter att jag genomfört intervjuerna så transkriberade jag dem för att inte missa 
någon viktig detalj. Jag analyserade senare intervjuerna genom att gå igenom dem 
och se vad som verkligen har sagts. Jag använder mig inte av tabeller och liknande då 
jag inte anser att jag har gjort en undersökning som är mätbar på det sättet. Vad jag 
kan förstå utifrån det jag läser i Stukát (2005) så gör jag en kvalitativ undersökning, 
vilket betyder att jag inte vill mäta någonting utan att jag vill tolka och förstå det som 
kommer fram genom mina undersökningssätt. Det betyder att jag återger delar av det 
som har sagts i intervjuerna för att komma fram till ett resultat. Det är viktigt att inte 
återge för mycket eller för lite från intervjuerna (Stukát, 2005). Det måste vara lagom 
för att det inte ska bli tråkigt. Därför är det viktigt att analysera intervjuerna på 
djupet och inte bara ytligt. Något man måste tänka på är om man ska återge exakta 
citat från intervjuerna då det kan vara talspråk och dialekter och liknande. Jag har 
tänkt på det här när jag har återgett intervjuerna, då Stukát (2005) skriver att det kan 
anses oetiskt att använda talspråk i skrift. När jag läst igenom intervjuerna plockade 
jag ut det som var viktigt och satte ihop till ett resultat. Jag har redovisat det som 
pedagogerna tyckte lika om och de som de verkligen inte var överens om.  Jag 
försökte också analysera det jag har fått fram genom mina intervjuer med det som 
tidigare litteratur har sagt och knyta resultatet till det. Senare har jag sammanställt 
det och redovisat det i olika svarskategorier. När jag sorterat in svaren i kategorier så 
skapade jag kategorier i kategorier för att göra resultatet så klart som möjligt.  

 

5.5 Etiska ställningstaganden 
 

När jag gjorde min undersökning tog jag hänsyn till vetenskapsrådets etiska 
principer. De beskriver fyra olika krav, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som man måste ta hänsyn till när man 
gör en undersökning i forskningssyfte (Stukát, 2005).  

• Informationskravet där man måste informera de som ingår i undersökningen, 
vad som är syftet med den och att deltagandet är frivilligt och att de kan 
avbryta det när som. Jag informerade pedagogerna om syftet med min 
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undersökning innan intervjuerna och att materialet som jag spelar in bara är 
till min undersökning och bara jag som kommer använda.  

• Samtyckeskravet är när de deltagande måste samtycka och bestämmer själva 
om de vill fortsätta eller vill avbryta. Här ingår om man intervjuar eller gör 
annan enskild undersökning av barn under 15 år att man informerar 
vårdnadshavarna. De här har jag inte gjort då jag i samtycke med min 
handledare ansåg att det inte behövdes då jag bara skulle göra enstaka 
observationer i barngruppen och bara titta på pedagogernas jobb. Jag 
informerade dock föräldrarna i mitt missivbrev om mitt examensarbete och 
vad jag skulle göra för undersökning. Dock blev det inga observationer som 
användes i arbetet. Pedagogerna är informerade om samtyckeskravet. 

• Konfidentialitetskravet avser att man ska ta hänsyn till att personerna i 
undersökningen ska vara anonyma. Vilket jag har tagit hänsyn till då alla 
personer som är nämnda med namn i undersökning har fingerade namn.   

• Nyttjandekravet handlar om att de som framkommer i undersökningen bara 
får användas i min forskning.   

6. Resultat 

Läsning  
Alla pedagoger som jag intervjuade sa att de ville arbeta mycket med läsning då de 
anser att det kan ha en bidragande orsak till att barn inte utvecklar läs- och 
skrivsvårigheter. Alla var överens om att det är viktigt att läsa mycket för barnen.  

”Men mycket läsning, så mycket som möjligt. Gärna på mjölkpaket, gärna i 
vardagen bara.” 

Läsa för barnen 

Flera av pedagogerna ansåg att om man bara börjar jobba med läsning, t.ex. genom 
att titta på bokstäver ihop med barnen så kommer skrivningen automatiskt när de 
har börjat intressera sig och förstå bokstäver och att man kan sätta ihop ord med 
hjälp av bokstäverna. Dem tryckte också på att det är viktigt med sagostunderna som 
de har på de olika avdelningarna, vid olika tillfällen.  

”Sen den här sagostunden som vi har satt in efter maten den är ju guldvärd. Det 
tycker barnen är jätte roligt att få sitta och lyssna på en saga eller ur en bok.”  

Alla pedagogerna jag har intervjuat tryckte särskilt på att det är viktigt att läsa för 
barnen. Att de får höra mycket litteratur. Framför allt så säger dem att det är viktigt 
att det är litteratur som de själva tycker om. Att man inte bara greppar en bok i 
flykten utan att man väljer något som man har gått igenom noga och nästan kan 
utantill. Flera av pedagogerna saknar att inte ha den tiden att kunna förbereda en 
sagostund. De menar på att det oftast blir så att man greppar en bok i flykten som 
man sedan läser för barnen och då kanske det blir en bok som inte alls passar den 
gruppen. De tycker att man skulle kunna använda sagostunden som en enskild 
aktivitet, precis som man gör med alla andra aktiviteter man planerar i förskolan.  
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”Jag har upplevt själv så många gånger när man är föreberedd på ett bra sätt. Med 
en bok som jag vet vad den handlar om, jag kan leva mig in i boken själv.” 

 

Uppmuntrar föräldrarna 

Pedagogerna var överens om att de uppmuntrar föräldrarna att läsa för barnen 
hemma, kanske inte enskilt men dem har ju ett bibliotek i korridoren som har 
tillkommit för att de tycker det är viktigt att föräldrar läser för sina barn. När de först 
började med det så gjorde de verkligen reklam för det. Det är en service från 
biblioteket som de verkligen uppskattar. Det här är ju mycket för att få föräldrarna att 
läsa för sina barn då alla inte anser att de har tid att göra det längre.  

 
”Dom tycker inte att dom har den tiden. Då är det enklare med TV:n.” 

 

Inte alltid bilder 

Pedagogerna tar också upp att det inte alltid är viktigt att barnen får bilder till allt 
man läser. Det är viktigt att barnen kan bilda sig egna bilder utan att alltid få det 
serverat. För senare i livet, när de kommer upp till skolan så behöver de kunna skapa 
sig egna bilder för att kunna lyssna på det som pedagogen säger. Det är lättare för 
barn idag att få allt serverat med bilder, utan att behöva kunna skapa sig dem själv. 
Det finns så mycket hjälpmedel till det. Men en sak som pedagogerna tycker är ett bra 
hjälpmedel för de som kanske har svårt att läsa själva är ljudböcker. Det är ett sätt att 
hjälpa dem att skapa sina inre bilder till språket. 
 
”För många barn idag är så matade med bilder så dom kan inte bara lyssna på 
språket och liksom göra sig en bild i huvudet av det som händer i bokstäverna, i 
orden.” 

I det stora hela så tycker alla fem pedagoger som jag har intervjuat att läsning är en 
bidragande orsak till att man kanske kan förebygga läs- och skrivsvårigheter hos 
barn.  

 

 

Barnens intresse  
 

Något som pedagogerna jag intervjuade tryckte på var att det är viktigt att spinna 
vidare när barnen visar intresse för att lära sig bokstäver och liknande som har med 
läsning och skrivning att göra.  

”När barnens intresse väcks så gäller det att ta tillvara på det. Det får ju vara på lek 
med bokstäverna t.ex. Börjar barnen ljuda så får man ju hjälpa dem med det.” 

Alla sa att det viktigaste är att man utnyttjar barnens intresse. Inte att man bara säger 
att nu är det, det här vi gör utan att man spinner vidare på det som barnen vill göra 
just då. Det gäller ju allt, inte bara läsning och skrivning. En av pedagogerna 
berättade att de olika avdelningarna ska börja samarbeta mer och hon hoppades då 
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att det skulle innebära att det fanns mer tid till det som barnen visar att de vill arbeta 
med. Det som jag fick fram under intervjuerna var just det här att barnens intresse 
spelar stor roll för alla pedagogerna. En av pedagogerna tog upp att man även ser om 
barnens intresse brister när det gäller läsning och skrivning. Hon menade att det är 
främst i 5-års åldern när dem ska iväg till skolan som man verkligen börjar fundera 
om de fortfarande inte kan skriva sitt namn då. Då är det dags att prata med 
föräldrarna och även ta kontakt med pedagogerna som ska ta över barnet i skolan. 
Sen menade hon även på att det är viktigt att inte sätta en sådan stämpel på barnet 
från början, för då blir det lätt så att den alltid får leva med det.  

”Följ gärna upp det. Sen kommer vi ju även prata med de pedagoger som tar emot i 
skolan så då får man ju liksom diskutera det också.” 

Inte undervisning 

Pedagogerna är också överens om att man inte ska jobba som att det blir en liten 
skola. När barnen visar intresse för bokstäver så gäller det att hänga på där. Det är 
inte meningen att man ska ha undervisning i förskolan som man har i skolan. Idag så 
arbetar de inte specifikt med barnens läs- och skrivutveckling på avdelningarna utan 
det är när barnen visar intresse som de tar vara på det och hänger på.  

”Ser till att det finns material som stimulerar. Att man som pedagog också är med 
där och ser till att finnas till hands och hjälpa till och stötta upp.” 

Det här är det som alla pedagoger i min undersökning säger, att det gäller att hänga 
på när barnen visar intresse för det. Det går inte att tvinga barnen att vara 
intresserade utan när de själva visar intresse gäller det att hänga på.  

 

Uppmärksamhet om läs- och skrivsvårigheter  
 

Vi pratade mycket i intervjuerna om hur man uppmärksammar läs- och 
skrivsvårigheter i såhär tidig ålder. Det kom fram mycket olika saker men en sak som 
framträdde extra tydligt var att en del av pedagogerna hade svårt att se att det är 
förskolans uppgift att uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter.  

Förskolans uppgift 

Men flera av dem tror att det går att göra mer än vad som görs idag med att förebygga 
läs- och skrivsvårigheter och även att verksamheten aldrig är fullt uppnådd vad det 
gäller det här området. De menade på att det har ändrats en hel del med tiden vad 
förskolan är till för. Förut var förskolan mest till som en förvaring men numer är det 
meningen att förskolan ska ha en pedagogisk verksamhet.  

”Många av oss är inte utbildade i det. Vi nya har ju kanske fått lite.” 

De flesta av dem ansåg absolut att det är förskolans uppgift att se om något barn 
behöver extra hjälp med läsning och skrivning, om inte nu så kanske när de kommer 
till skolan. Pedagogerna måste fortbilda sig själva så absolut är de deras uppgift. 
Pedagogerna tycker inte att man får utbildning i det här i den mån som det krävs på 
lärarprogrammet idag. 
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 ”Men det finns böcker att läsa, och det finns jätte mycket att göra, och man kan 
arbeta, man kan dela med sig, man kan fråga andra. Finns fortbildning, finns 
mycket kurser.” 

De flesta av pedagogerna var inne på att det är förskolans uppgift att så ett frö hos 
barnen. De ska absolut inte vara klara när de lämnar förskolan, men som förskolan 
ser ut idag dag så är det pedagogerna på förskolans uppgift att de har förberett 
barnen. De tror även att det kommer att märkas skillnad i skolan vilka förskolor som 
har arbetat aktivt med språkutveckling, språkinlärning och läs- och skrivsvårigheter 
och vilka som inte har gjort det. 

Inte förskolans uppgift 

En av pedagogerna var extra tydlig med att hon absolut inte tyckte att det är 
pedagogerna på förskolans uppgift att uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter. Hon 
ansåg att det är upp till pedagogerna i skolan att barnen kan läsa.  
 
”Det är inte vårt ansvar. Att dom kan läsa.” 

Gruppen som metod 

En annan pedagog sa att på hennes avdelning använder dem gruppen som metod för 
att inte peka ut något speciellt barn som har vissa svårigheter. Hon sa att dem är 
uppmärksamma på om något barn inte är intresserat av läsning och skrivning en hon 
har aldrig varit med om att det har funnits något barn som inte ens har varit 
intresserad av att skriva sitt namn när de har lämnat deras förskola.  

Mindre resurser 

En del av pedagogerna tog upp att resurserna i förskolan blir mer och mer 
begränsade så att det är svårt att hinna med att upptäcka de här barnen som kanske 
redan tidigt visar att de har läs- och skrivsvårigheter. De tog även upp att det är svårt 
att hinna med allt som ska göras. På den här förskolan ska de börja jobba mer över 
hela modulen, vilket innebär att det är två avdelningar som ska jobba ihop och då tror 
pedagogerna att det kommer bli ännu svårare att upptäcka de barnen som här de här 
svårigheterna, då de tecknen inte är alltför tydliga. De tror att har man 40 barn 
istället för 20 så kommer man bara kunna upptäcka dem som har de riktigt stora 
problemen.  

”Men sen finns det vissa saker som man kan vara ganska säker på att utan att vi 
gör någonting så kommer det här inte att få den positiva utveckling som det skulle 
kunna få om vi fick göra det här och det här och det här.”  

Intresserade av skrivna språket 

Alla pedagoger ansåg att de flesta barn på förskola är intresserade av det skrivna 
språket. Alla fem var rörande överens om att de hittills inte sett någon som inte 
kunde skriva sitt namn när de lämnade förskolan.  

”Jag tror inte att det är så många som inte är intresserade. Jag märker inte det, 
dom flesta barn är ju intresserade av bokstäver.” 

Pedagogerna hävdade att barnen lär sig de bokstäverna som de har i sitt namn när de 
är ganska så små. En av pedagogerna menar att man inte märker det så jätte tydligt 
när barnen är så pass små. Hon berättar om sin son som har svår dyslexi. När han var 
i den åldern som de barnen som är här på förskolan så var han jätte intresserad av 
bokstäver men sen när han blev större och började skolan så bara försvann det. 
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Antagligen blev det för svårt då, när det låg på en nivå som han behärskade så tyckte 
han att det var kul. Hon menar att det är viktigt att hålla det lustfyllt och roligt hela 
tiden och när hennes son började skolan så är det inte säkert att det var det längre. 
Därför är det viktigt att läsa mycket så barnen förstår vad de ska använda 
bokstäverna till. De andra pedagogerna var helt eniga med henne här. Att det är 
viktigt att hålla den här inlärningen lustfylld. 

TRAS som hjälpmedel och dokumentation 

TRAS hade varit på förskolan och informerat för ett tag sen. Men det är bara en av 
pedagogerna som tar upp att hon vill arbeta med TRAS.  

En av pedagogerna tar särskilt upp att hon tycker att det är dokumentationen som 
brister, att de jobbar med barns läs- och skrivutveckling men att det inte finns 
tillräckligt med dokumentation om det.  Hon tycker att de ser och att de erbjuder en 
bra miljö men att de skulle kunna vara mycket bättre på att dokumentera vad som 
egentligen sker med barnens språkutveckling.  

Hon tycker att det är viktigt att vid samtal ge barnen ytterligare frågor så att de 
utvecklar sitt språk, att de får använda ord och språk att uttrycka sig på. Hon tog ett 
exempel om att ett barn berättar att han/hon var med pappa och tvättade bilen igår, 
att man som pedagog inte bara säger jaha du var med pappa och tvättade bilen utan 
att man fortsätter att fråga vad som hände då och så vidare.  

”Att man utmanar dom att fortsätta stimulera tanken, språket och talet. Så tycker 

jag vi jobbar här.” 

Den här pedagogen är den enda som arbetar på en småbarnsavdelning (1-3 år) och 
hon sa att där är det svårt att se om barnen är intresserade det skrivna språket. Men 
hon berättade att hon även har arbetat med äldre barn och där är det lättare att 
märka det. Hon sa att hon har arbetat med barn där hon har sett tydliga brister.  

”Där barn inte alls vill höra en bok, se en bok, inte alls tar till sig av nånting det här 
med pussel eller sitta ner och göra någonting. Småpyssligt eller som kräver 
koncentration.” 

Då tycker hon att det är viktigt att man kollar upp det för då kan det vara allvarligt. 
Men på småbarnsavdelningen tycker hon inte att det är det, eftersom de är så små 
när de lämnar avdelningen. När de är 2½ till 3 år, som de är när de lämnar 
småbarnsavdelningen så kanske det är andra bitar man ser och inte just språket. Hon 
menar att det kanske är mer när de har kommit upp i 5 års åldern som man ska börja 
oroa sig om de inte alls är intresserade av det skrivna språket.  

”Erbjuda barnen ett innehåll i förskolan så att dom har ett rikt innehåll och ta av 
med språk, sång och rytm.” 

Hon vill att barnen ska få möjlighet att till sig språket. För språket är ju så mycket 
mer än bara talet. Det är ju hur man kommunicerar och tur tagningar. Hon vill göra 
tydliga kopplingar och vara tydligare med t.ex. bildspråket. Pedagogen sa att hon inte 
hade någon jätte plan hur hon vill arbeta med barns läs- och skrivutveckling. Hon 
skulle vilja arbeta mer aktivt och mer medvetet få med alla. Sen menar hon på att 
man inte kan arbeta ensam på en avdelning med det här utan att det gäller att få med 
sig alla pedagoger. Men hon tycker att TRAS verkar vara ett bra verktyg för det här.  
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Hon berättade att TRAS finns från 1-2 års ålder. Att det handlar om barnen kan ta en 
uppmaning. Om de inte kan ta en enkel uppmaning som t.ex. Ge mig bollen så är det 
ju redan där ett barn som brister i uppmärksamhet och kommunikation. Man kan se 
det redan där, ett barn som inte lyssnar eller gör något helt annat. Man kan se det 
redan på 1åring, för normalt ska även så småbarn klara av en enkel uppmaning.  

”När ett barn inte alls verkar ha någon som helst språkförståelse, man kan se det 
redan där.” 

Alla pedagoger är helt övertygad om att det går att göra mycket mer än vad som görs 
idag med att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Bara det finns en medvetenhet hos 
pedagogerna och ett bra material, bra verktyg och bra dokumentation. Alla måste gå 
ihop och förstå hur väsentligt det är. En av pedagogerna tar upp att det är väsentligt 
med tanke på hur många niondeklassare som går ut skolan utan att kunna läsa och 
skriva. Hon håller med om att det startar redan på förskolan.  

”Det startar här, det startar tidigt som sjutton.” 

 

Språkutveckling 

 
Alla de intervjuade var överens om att språkutvecklingen är viktig för det är viktigt att 
barnen har ett bra språk när de senare i livet ska lära sig läsa och skriva.  

 

Hur man pratar med barnen 

Alla pedagogerna pratade om hur viktigt det är att man som pedagog tänker på hur 
man pratar med barnen och att man aldrig rättar ett barn genom att säga: så där 
heter det inte. Det är då viktigt att istället säga det rätta ordet utan att nämna att 
barnet sa fel från början.  

”Hur säger man, om man som pedagog tänker på hur man själv säger, säger jag 
vovve eller hund.”  
 

”Sen kan man inte påstå att det kan skapa dyslexi men det kan skapa mycket 
svårigheter. Man får aldrig rätta barn, det är jag jätte noggrann med.” 

Det kom också fram att det är viktigt att prata rätt med barnen. Att som pedagog 
prata riktigt med barnen och inte använda slang. 

”Det är också ett sätt att förebygga språket. När du kan tala för dig får du saker och 
ting uträttade. Har du ett språk kan du reda ut.” 
 

Vi kom även in på att invandrarbarnen kommer efter i språkutvecklingen då deras 
föräldrar kanske inte pratar svenska med dem hemma och de då inte får samma 
utveckling i svenska språket som de svenska barnen får. En av pedagogerna sa att om 
man t.ex. bara har ett invandrarbarn i en grupp på 20 barn så faller det barnet gärna 
bort. Men hon har försökt lära sig vilka barn det är som har lite svårt med språket och 
så har hon satt dem vid datorn där hon har använt sig av utbildningsradions 
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datorprogram som finns på internet. Hon tycker att det har varit jätte bra och har sett 
skillnad på de barnen på bara två månader. När de sitter vid datorn får de sitta 
ensamma och bara koncentrera sig på det. Elin ansåg också att de barn som har 
problem med språket får man absolut inte prata över huvudet på.  

 
”Man får inte bara Kom nu så går vi utan man måste nästa gå fram och titta på 
dom och artikulera orden Kom nu så går vi. Det behöver dom.” 
 

7. Resultatanalys 
Resultatanalysen presenteras utifrån de tre forskningsfrågorna. 

 

Att uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter 
 

En av pedagogerna hävdade i intervjun att det inte är förskolans ansvar att ha 
uppmärksamhet på om det kan finnas tendenser till att något barn kanske utvecklar 
läs- och skrivsvårigheter senare i livet. Medan Andersson, Belfrage & Sjölund (2006) 
hävdar att det går att upptäcka redan på förskolan om ett barn är i riskzonen och att 
det är viktigt att man lägger tid på det då det går att förhindra att barnen kanske 
utvecklar det senare i livet. Två av de andra pedagogerna ansåg att de visst är 
förskolans ansvar att t.ex. se till att alla barn är intresserade av det skrivna språket. 
En av de andra pedagogerna berättade om sin son som har svår dyslexi men som i 
förskoleåldern var intresserad av det skrivna språket. Det är en bra vinkel på det, att 
man måste förstå att även om de är intresserade så är det viktigt att hålla det lustfyllt 
så att de fortsätter att vara intresserade. Nu ansåg alla pedagoger som jag intervjuade 
att alla barn de har på förskolan idag är intresserade men att de är uppmärksamma 
på om någon inte skulle vara det. Det kan ju även vara så att ett barn har svårt med 
koncentrationen och även det kan ha med läs- och skrivsvårigheter att göra. En av 
pedagogerna tryckte på att även om man uppmärksammade det här så var det viktigt 
att inte sätta en stämpel på de här barnen som de får leva med resten av livet. 
Pedagogerna jag har intervjuat anser att det är på förskolan som man lägger grunden 
till ett livslångtlärande och då är det också viktigt att ha uppmärksamhet på om något 
barn inte har intresse för att läsa och skriva. För pedagogerna är överens om att det 
är framförallt barnens intresse man måste väcka på förskolan. En av pedagogerna sa 
att man uppmärksammar ju om något barn har svårigheter och försöker då ta hjälp 
av hela gruppen för att hjälpa det här enskilda barnet t.ex. med språklekar i 
samlingen.  

Pedagogerna ansåg att det är viktigt att ha ett samarbete mellan pedagogerna på 
förskolan och de pedagoger som ska ta emot barnen när de ska börja i förskoleklass. 
För om pedagogerna då har uppmärksammat att något barn har problem med läs- 
och skrivinlärningen så är det ju viktigt att det kommer fram. Sedan menade dem 
också att det här är ett nytt koncept att man arbetar så här i förskolan och att det då 
kan vara svårt att uppmärksamma om ett barn har läs- och skrivsvårigheter.  
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En av pedagogerna prata mycket om att hon vill använda sig av TRAS i arbetet med 
att uppmärksamma barn som är i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter. Då 
hon trycker mycket på att det är i dokumentationen som det brister i att 
uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter så tycker hon att TRAS är utmärkt då det ju 
är ett observations material för att kolla över hur barnen ligger till i sin 
språkutveckling. Som Eriksen- Hagtvet (2006) menar på så är det viktigt att arbeta 
med språkstimulering redan i förskolan då det är viktigt att ge barnen en bra grund 
så att de inte upplever misslyckande längre fram i livet. När man då dokumenterar 
hur långt barnet har kommit i sin språkutveckling är det också lätt att ha kvar det här 
tänket när barnet blir äldre och man kanske börjar uppmärksamma att det kan vara 
så att det finns risk att barnet utvecklar läs- och skrivsvårigheter.  Ingen av de andra 
pedagogerna jag intervjuade tog upp TRAS men fler och fler hör talas om TRAS och 
då blir det också vanligare att flera förskolor i olika områden väljer att arbeta med 
det.  

 

Att förebygga läs- och skrivsvårigheter 
 

Pedagogerna ville jobba mycket med rim och ramsor vilket Häggström (2003) hävdar 
är viktigt för att barnen ska få ett bra språk. Framförallt två av pedagogerna tryckte 
på att de inte ville vara en liten skola och inte bedriva undervisning så som det görs i 
skolan. Mycket av litteraturen jag hittade handlade om hur pedagogerna i skolan 
arbetar med läs- och skrivinlärning. Antagligen på grund av att man på förskolan inte 
arbetar lika aktivt med det här och absolut inte på samma sätt. Men på förskolan 
jobbade man mycket med barns språkutveckling genom att använda sig mycket av 
bland annat rim och ramsor, vilket Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) hävdar är 
viktigt då en av de främsta symtomen på dyslexi är att barnen inte är ett dugg 
intresserade av det skrivna språket och rim och ramsor. Alla pedagogerna jag 
intervjuade tycker om att leka med språket och använda sig av mycket rim och 
ramsor. De är även nog med att prata rätt med barnen.  

Enligt Häggström (2003) är det viktigt att ta vara på barnens egna intressen när det 
gäller läsning och skrivning. Att de får hålla på med det som de själva är intresserade 
av. De här tar pedagogerna som jag har intervjuat upp genom att de säger att det är 
viktigt att spinna vidare på barnens intressen av läsning och skrivning. När barnen är 
intresserade gäller det att spinna vidare på det och inte bara fortsätta med det som 
man hade tänkt göra utan göra det som barnen vill, tycker pedagogerna som jag har 
intervjuat. I Kiwimetoden, som Körling (2006) beskriver så betonas det också hur 
viktigt det är att följa upp barnens intresse och låta dem läsa och skriva det som de är 
intresserade av. Pedagogernas intentioner var att läsa mycket med barnen i vardagen 
och att man då kan väcka ett intresse om man t.ex. läser på mjölkpaketen. Det är då 
som man som pedagog kan få barnen att inse att det skrivna språket är något som 
ingår överallt och det är då man väcker barnens nyfikenhet och intresse av att själva 
knäcka koden att kunna läsa och skriva.  

Det är viktigt att bokstäverna ingår naturligt i vardagen (Häggström, 2003). Det här 
är framhöll pedagogerna då de alla ville ha bokstäverna uppsatta i sina lokaler så det 
blev en del av verksamheten som de kunde spinna vidare på när barnens intressen 
väcktes. Pedagogerna jag intervjuade sa alla att de ville börja med läsning då de anser 
att om man börjar med det så kommer skrivningen automatiskt senare.  
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TRAS är ett utmärkt arbetssätt för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Att man 
börjar arbeta med språket redan från början. Barnens språkutveckling har ju mycket 
att göra med hur det går senare i livet med deras läs- och skrivinlärning. Det är bara 
en av pedagogerna som uttalat säger att hon vill arbeta med TRAS.  

Att arbeta med läs- och skrivsvårigheter 
 

De pedagoger som jag har intervjuat har precis som Lindö (2005) och Häggström 
(2003) tryckt på att det är viktigt att både föräldrar och pedagogerna i förskolan läser 
för sina barn. Lindö (2005) skriver om hur viktigt det är att göra sagostunden till 
något som barnen ser fram mot och att man som pedagog måste vara väl förberedd 
för den för att det ska bli bra. Precis det här som Lindö (2005) skriver om sa 
pedagogerna under intervjuerna. De tryckte verkligen på att det var viktigt att vara 
väl förberedd när man har sagostund med barnen på förskolan. Men de tyckte inte att 
man planerade en sagostund alls på samma sätt som man planerar andra aktiviteter 
på förskolan. Lindö (2005) skriver om hur man ska göra för att få sagostunden så bra 
som möjligt. Pedagogerna tycker att man behöver utbildning och att man får lära sig 
hur man ska göra en sagostund så bra som möjligt. De tycker inte att de äldre 
pedagogerna har det med sig och tycker att det borde finnas med i större utsträckning 
i utbildningen idag med eftersom det är så pass viktigt att barnen får den 
läsupplevelsen.  

Ingen av pedagogerna tog upp att man kan läsa ihop med barnen som Körling (2006) 
beskriver att man gör i kiwimetoden. Det pedagogerna tog upp var att man själv ska 
vara inläst på sagan för att barnen ska bli intresserade. Ingen tog upp att man kan 
diskutera bilderna med barnen för att höra deras tankar om vad som står.  

Alla pedagogerna ansåg att språket är viktigt för att barnen ska få en bra start i sin 
läs- och skrivutveckling. Häggström (2003) beskriver Bornholmsmodellen som är ett 
språkprogram där man använder sig mycket av rim och ramsor, vilket pedagogerna 
jag har intervjuat tycker är bra. En av pedagogerna pratade om hur man förhåller sig 
till de barn som inte har svenska som modersmål och i vissa fall inte kan ett ord 
svenska när de börjar på förskolan. Hon sa att hon brukar vara väldigt tydlig mot just 
dessa barn och gå ner på deras nivå och prata tydligt med dem för att de verkligen ska 
förstå. Hon tryckte på att det är allra viktigast för dessa barn att man som pedagog 
pratar ett korrekt språk och hjälper dem att komma vidare i sin språkutveckling. 
TRAS är något som man kan ta upp under alla forskningsfrågorna då det är relevant 
på alla tre planen. Då den tidiga språkutvecklingen hänger ihop med hur man arbetar 
med att förebygga läs- och skrivsvårigheter.  

En av pedagogerna använder sig även av språkprogram på datorn för att få de barn 
som har svårt med svenska språket att komma i kapp. Trageton (2005) skriver om att 
använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel vid läs- och skrivinlärning. Nu är det 
inte på samma sätt som pedagogen jag har intervjuat gör men hon använder sig också 
av datorn som ett hjälpmedel. Trageton (2005) tycker att man ska använda sig av 
datorn som en ren skrivmaskin. Det här är inget som någon av pedagogerna jag har 
intervjuat tar upp.  

De ansåg även att det är viktigt att pratar korrekt med barnen och att föra 
diskussioner med barnen så att de kommer vidare med sin språkutveckling. Som 
Liberg (2003) skriver så fortsätter barnens språkliga utveckling på förskolan och då 



24 

 

är det viktigt att man som pedagog använder ett korrekt språk och hjälper dem 
vidare, för utan ett språk blir det svårt att få dem att lära sig läsa och skriva.  

Alla pedagogerna ansåg att det gäller att fortbilda sig själv så man kan komma vidare 
med att upptäcka läs- och skrivsvårigheter så tidigt som möjligt. De ansåg att de 
pedagoger som utbildat sig för ett bra tag sen inte alls fått något av det sin utbildning 
medan de som utbildat sig ganska nyligen har fått en del, men inte tillräckligt i sin 
utbildning. Litteraturen jag har med belyser lite av vad som kan göras på förskolan. 
Men precis som Andersson, Belfrage & Sjölund (2006) skriver så kan man börja 
redan på förskolan med att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Pedagogen som ansåg 
att fortbildning krävs i det här ämnet sa också att det finns böcker att läsa om man 
bara vill. Alla pedagogerna ansåg att det är ett viktigt ämne som de behöver mer 
fortbildning i.  

8. Diskussion 
 

 8.1 Metoddiskussion 
 

Jag anser att intervjuer var den bästa metoden jag kunde välja då jag tycker att jag 
fick ut det som jag ville ha reda på. Jag kunde utnyttjat observationerna på ett annat 
sätt men jag kände att jag inte riktigt hade tiden att ägna mig åt det då intervjuerna 
var det som jag lade mest fokus på. Men i det stora hela så tycker jag att intervjuer 
som metod passade min undersökning väl. Jag tycker det är lättare att få ut så mycket 
som möjligt av respondenten om man gör ostrukturerade intervjuer som jag gjorde 
då man kan ställa de följdfrågor som kommer upp i huvudet och spinna vidare på det 
som den man intervjuar har sagt. Det är lättare att få ut det man vill ha reda på i en 
intervju och förstå det som respondenten säger än om man t.ex. hade gjort en 
enkätundersökning. Är det något man vill att respondenten ska utveckla under en 
ostrukturerad intervju så är det mycket lättare att få den att göra det än om personen 
ha svarat skriftligt. Det kanske är lättare att mäta det som man får fram genom en 
enkätundersökning eller strukturerad intervju då man ju ställer samma frågor. Jag 
hade ju ett antal frågor som jag utgick från men spann vidare på det som intervju 
personerna sa istället för att hålla mig till ett strikt frågeformulär. Men syftet med 
min undersökning var inte att mäta något utan på djupet få reda på om man jobbar 
aktivt med att förebygga läs- och skrivsvårigheter på förskolan i dagsläget och det 
tycker jag att jag fick fram genom att använda mig av ostrukturerade intervjuer.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

Det som är mest framträdande i min undersökning är att pedagogerna har fastnat för 
att läsningen är så viktig när det gäller att ge barnen en grund att stå på inför sin egen 
läs- och skrivinglärning. Pedagogerna anser att det är viktigt att både vi som jobbar 
på förskolan och föräldrarna läser för sina barn. Min mamma har alltid hävdat att det 
var därför jag och min bror lärde oss läsa så tidigt för att hon alltid läste för oss när vi 
var små. Hon fick oss intresserade av det skrivna språket och genom den forskning 
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som har kommit fram om hur viktig sagoboksläsningen är för små barn så visar det 
att min mamma har haft rätt. När pedagogerna anser att högläsning är så viktigt så 
tycker jag att man på förskolan behöver planera sina lässtunder lite bättre. Anita som 
var den av pedagogerna som var mest inne på läsning hade som förslag att man 
behöver planera sagostunden precis lika mycket som man planerar vilken annan 
aktivitet som helst. Det håller jag med om, under min utbildning har jag fått höra hur 
viktigt det här är och jag har till och med haft en föreläsning om hur man ska läsa på 
bästa sätt. Det här tror jag att alla pedagoger behöver ha, då sagostunderna är en så 
pass viktig del.  

Det som pedagogerna främst nämner när jag frågar hur de arbetar med läs- och 
skrivning på avdelningen idag är de läser för barnen. De är överens om att det är en 
stor grund till att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Att barnen har ett bra språk tar 
dem också upp. Rim och ramsor är bra för språket och också för att barnen ska få en 
bra språkliggrund att stå på och förstå hur språket är uppbyggt.  

Jag tog upp i resultatanalysen att ingen av pedagogerna tog upp att man kan 
diskutera bilder med barnen och låta dem läsa ihop med pedagogen på det sättet som 
man gör i kiwimetoden (Körling, 2006). Här biter inte argumentet att barnen är för 
små då den här metoden kommer från Nya Zeeland där barnen börjar skolan i 4- års 
åldern och alltså är yngre än de barnen som de jag har intervjuat riktade in sig på när 
de gällde läs- och skrivinlärningen. Jag tror att det här beror på att kiwimetoden är 
en läs- och skrivinlärningsmetod och jag kan knyta an till det som pedagogerna 
nämnde att de inte vill vara en liten skola. Om man använder sig av en sådan metod 
så kanske de känner att de bedriver undervisning och det är inte det som de vill syssla 
med på förskolan.  

De tar även upp att de vill jobba med rim och ramsor för att det är språkförebyggande 
och hjälper barnen att utveckla sitt språk, vilket är viktigt för att få en grund att stå på 
när man börjar med läs- och skrivinlärning i skolan senare. Jag tycker att man skulle 
kunna börja med Bornholmsmodellen redan på förskolan, istället för som idag då den 
oftast startas när barnen börjar i förskoleklass. Visst att man leker språklekar och 
sjunger mycket på förskolan, vilket bekräftas av det som pedagogerna sa under 
intervjuerna och av det som jag har sett under mina observationer. Men Bornholms 
modellen är dokumenterad att den hjälper att förebygga läs- och skrivsvårigheter hos 
barn som är i riskzonen för att utveckla det. Så jag anser att man skulle kunna ta det 
här materialet till sig redan på förskolan och sen använda det som man anser passar 
till de mindre barnen. TRAS är ju en metod som skulle kunna användas för att 
dokumentera barnens språkutveckling och som också kan hjälpa till att förebygga läs- 
och skrivsvårigheter i framtiden. Nu är det bara en av pedagogerna som jag har 
intervjuat som pratar om TRAS men jag skulle kunna tänka mig att det är något som 
de flesta skulle vilja arbeta med om de har tid och pengar. Det känns som att många 
av pedagogerna gärna skulle vilja hinna med mer. Men TRAS är ett utmärkt sätt att 
uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter på.  

Något som jag har blivit i präntad under hela min lärarutbildning är att man ska utgå 
från barnens intresse och erfarenhet. Det som jag har sett i min undersökning är att 
det görs på förskolan. Det är när barnens intresse för bokstäver och skrivning väcks 
som pedagogerna tar till vara på det. Det här tycker jag är viktigt så att man inte 
tappar någon på vägen som innan var intresserad av det skrivna språket. Att intresset 
väcks redan på förskola är en stor nyckel till att läs- och skrivinlärningen fungerar när 
barnen senare kommer till skolan.  
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De pedagoger som jag har intervjuat är övertygade om att det går att göra mer än vad 
som görs idag. Min fråga är då vad görs för att det ska finnas mer tid att göra mer än 
vad som görs idag? Arbetar pedagogerna aktivt med att få tid för att arbeta mer med 
det här området? Birgitta nämnde att hon tycker det är viktigt att hela arbetslaget är 
med om man ska göra något och det kan jag också tycka är viktigt. Om man ska 
arbeta med något visst område så är det lättare om alla i arbetslaget strävar åt samma 
håll.  

 

8.3  Pedagogisk relevans 
 

Jag har intervjuat ett antal pedagoger på samma förskola, dock olika avdelningar och 
de har ungefär samma syn på hur man ska arbeta med läsning och skrivning på 
förskolan. Jag hade säkert fått ett litet annorlunda resultat om jag hade valt att göra 
min undersökning någon annanstans. Men jag tror att det jag har fått fram stämmer 
ganska väl överens med vad man gör på förskolorna idag. Så jag tror att den 
pedagogiska relevansen är ganska stor.  

Genom att man uppmärksammar läs- och skrivsvårigheter tidigt så får barnen t.ex. 
tid att leka med språk ljud och liknande och får då tid att mogna inför läs- och 
skrivinlärningen. Pedagogerna på förskolan har en jätte viktig roll när det gäller det 
här. Det är på förskolan som all inlärning startar, så även läs- och skrivinlärningen 
och då är det viktigt att pedagogerna är medvetna om det som jag kommit fram till i 
min undersökning.  

 

 

8.4 Slutsatser 
 

När jag började arbeta med det här ämnet trodde jag faktiskt att det var mer 
uppmärksammat än vad det är. Jag förstod tidigt att det är mycket mer 
uppmärksammat när barnen kommer till skolan än vad det är på förskolan. En av 
mina första slutsatser är alltså att på förskolan finns det så mycket annat som 
pedagogerna ska ta tag i så de anser att läsning och skrivning får pedagogerna i 
skolan ta ett större ansvar för. Men ändå så vill pedagogerna på förskolan göra mer 
än vad som görs idag men att de inte riktigt vet hur de ska göra det och på vilket sätt 
det ska göras. De har en bra grundtanke. De vill ha mer tid och det är någonting som 
inte riktigt finns i dagens samhälle med besparingar och nedskärningar inom 
personalgrupperna. De är väl medvetna om att det går att arbeta så att man 
förebygger läs- och skrivsvårigheter men inte riktigt hur de ska göra det här.  

En annan slutsats är att det som allt börjar med är barnens språkutveckling. Som 
Eriksen- Hagtvet (2006) säger så anser jag också att barnens språkstimulering är 
viktigt för framtiden och de slutsatser jag kan dra av min undersökning är att 
pedagogerna på den här förskolan också tycker det. De pratar mycket om hur viktigt 
språket är.  
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Att läsning är viktigt på förskolan för att göra så att barnen blir intresserade av det 
skrivna språket är något som alla pedagoger jag intervjuat är överens om. Det är 
alltså viktigt att läsa mycket för barnen på förskolan och även viktigt att uppmuntra 
barnens föräldrar att de ska läsa för sina barn hemma.  

 

 

8.5 Nya forskningsfrågor 

 

• Hur ska man arbeta aktivt med att förebygga läs- och skrivsvårigheter på 
förskolan så att inte det här problemet kommer i skymundan? 

Det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan en förskola som inte arbetar 
aktivt med läsning och skrivning och en som gör det, hur det påverkar barnen när de 
kommer till skolan.   
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Bilaga 1  

Hej! 

Jag heter Jennika Pettersson och jag är student på Mälardalens högskolas 
lärarprogram och läser min sista och sjunde termin till lärare för yngre åldrar. Just 
nu håller jag på med mitt examensarbete som handlar om hur pedagoger jobbar med 
att förebygga läs- och skrivsvårigheter bland förskolebarn. Jag anser att det här är ett 
viktigt ämne för att veta om pedagoger jobbar aktivt med läsning och skrivning och 
om de är medvetna om vad som går att göra, eftersom det är viktigt för 
förskolebarnens framtid. Jag kommer att göra observationer och intervjuer. 
Intervjuerna kommer att ske bland personalen och observationerna görs i 
barngruppen. Mitt arbete kommer att vara anonymt, vilket innebär att inga uppgifter 
kommer att anges om vilka barn det är som förekommer i undersökningen, eller 
vilken förskola det handlar om. 

Är det någonting ni undrar över är det bara att kontakta mig, Jennika. Jag kan nås på 
telefon 070-2309960.  
Min handledare heter Carin Benjaminsson och nås på 016-105254 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor! 

 

Hur vill du som förskollärare jobba med barns läs- och skrivutveckling? 

 

Jobbar ni med barns läs- och skrivutveckling på avdelningen idag? 

 

Är ni uppmärksamma på om något barn inte är intresserad av det skrivna språket? 

 

Tror du att det går att göra mer än vad som görs idag? 

 

 

 


