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SAMMANFATTNING

Denna fenomenologiska studie har till syfte att undersöka förskollärare upplevda 
professionalism i relation till den förberedande läs- och skrivinlärningen. I studien har 
förskollärare deltagit i fokusgruppsintervjuer där de har berättat om sina erfarenheter om 
den förberedande läs- och skrivinlärningen och professionalism. Förskollärarna har 
berättat om sina erfarenheter och sitt arbete i den pedagogiska verksamheten. Resultaten i 
studien visar hur förskollärarna arbetar med läs- och skrivinlärningen integrerat i sitt 
vardagliga arbete. Lärarna berättade att de utvecklar språket genom att läsa för barnen och  
att aktivt försöka utveckla språket. I denna studie har det kommit fram att förskollärarna 
inte har en tydlig metod för hur de arbetar förberedande med läs- och skrivinlärningen 
men att de har olika arbetssätt för att utveckla språket.

_______________________________________________
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1. Inledning

Förskolan är sedan år 1998 en del av den svenska skolgången och har en egen läroplan från 
Utbildningsdepartementet(2010). Nyligen gjordes lärarutbildningen för förskollärare om 
som ett steg i det politiska arbetet med att höja förskolan och dess lärares status. 
Förskolans roll har diskuterats på många nivåer och möjligheten den ger barn i deras 
framtida skolgång. Utbildningsminister Jan Björklund sade i ett pressmeddelande(2010)1 i 
och med den reviderade läroplanen för förskolan att ”Förskolan skall bli ännu mer lärorik”. 
I pressmeddelandet beskrevs även förskollärarens pedagogiska ansvar som tydligare 
skrevs in i läroplanen. De ökade kraven den nya läroplanen ger uttryck för och det 
uppsving man försöker att ge förskolan och dess personal är intressanta delar för 
professionen som helhet.

Detta examensarbete kommer att fokusera kring läs- och skrivinlärningen i förskolan i 
relation till förskollärares professionalism. Det är intressant att studera hur detta upplevs i 
och med den nya läroplanen som på ett tydligare sätt har mål kring detta och även ger 
förskollärare ett större ansvar jämfört med tidigare. Läs- och skrivinlärningen har tidigare 
enbart tillhört skolan men har på senare tid även fått en roll inom förskolan. 
Frågeställningen i detta examensarbete är hur förskollärare upplever sitt professionella 
ansvar med läs- och skrivinlärningen och vilket arbete de gör med läs- och 
skrivinlärningen. 

Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) har tre skarpa strävansmål 
rörande läs- och skrivinlärningen 

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 

samtala om dessa,” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10)

Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) beskriver även hur förskolan ska 
”lägga stor vikt” vid att utveckla varje enskilt barns språkutveckling och skapa en 
nyfikenhet och intresse för skriftspråket och dess värld. Det lagstadgade måldokumentet 
har alltså skarpa mål rörande läs- och skriftspråket. Frågan är då hur detta möts av 
professionen. Förskollärare har till uppdrag att arbeta utifrån läroplanen och vara ytterst 
ansvariga för att barnen faktiskt lär sig det barnen har rätt till. 

Examensarbetet har varit en del av ett större forskningssamarbete som skall studera 
förskollärares professionalism och professionella identitet i Sverige, Finland, Estland och 
Norge genom att samla in data som sedan kommer användas i projektet. Det har varit en 
grupp på fem studenter som tillsammans samlat in data till ovan nämnda forskning. 

1.1 Syfte

Syfte med examensarbetet är att undersöka hur arbetet med att förbereda läs- och 
skrivinlärningen i förskolan upplevs av förskollärare i relation till förskollärares 
professionalism.

5

1 http://www.regeringen.se/sb/d/12468/a/150370

http://www.regeringen.se/sb/d/12468/a/150370
http://www.regeringen.se/sb/d/12468/a/150370


1.2 Forskningsfrågor

Hur upplever förskollärare deras professionella ansvaret avseende läs- och 
skrivinlärningen i förskolan?

Hur upplever förskollärare att deras arbete med läs- och skrivinlärning ser ut i förskolan 
kopplat till målen i läroplanen?

1.3 Begreppsdefinitioner

Professionalism
Professionalism definieras enligt SAOL (Svenska akademins ordlista) som yrkesmässighet 
eller yrkesmässig utövning. Med professionalism syftar denna studie till en samhörande 
yrkesgrupp med vissa gemensamma nämnare. 

Förskollärare
Förskollärare som yrkesutövare med en komplett förskollärarutbildning. I denna studie 
har förskollärare inte identifierats via lärarlegitimationen, detta på grund av att alla som är 
behöriga inte har fått ut sin legitimation. Innehavande av en förskollärarelegitimation kan 
däremot i framtiden (efter 2015) vara en möjlig väg för att definiera vilka som är 
förskollärare. 

Emergent literacy
Emergent literacy definieras i detta arbete som en del i läs- och skrivutvecklingen. 
Emergent literacy är en term som syftar till de kunskaper och färdigheter barn har kring 
att läsa och skriva innan de har lärt sig att skriva. Det är tiden från födseln till när barnen 
börjar skolan och får lära sig läsa och skriva.

Literacy
Literacy innebär att använda sig av barns omgivande textmiljö för läs- och skrivinlärning. 
Barn möts av skriftspråk tidigt både genom hemmet och förskolan det är i detta möte 
barnet utvecklar sitt språk. 

2. Litteraturgenomgång

I detta avsnitt redovisas forskning inom området professionalism och vilka teorier det 
finns om läs- och skrivinlärning. 

Litteratur har sökts genom Mälardalens Högskolas biblioteksdatabas men sökningar har 
även gjorts via databaserna ERIC och Libris. Många av de vetenskapliga artiklarna har 
hittats via databasen ERIC. Sökning på ”Preschool teacher professionalism” gav 49 träffar 
och en sökning på ”Preschool literacy education” gav 1402 träffar. För att göra sökningarna 
mer träffsäkra gjordes sökning på ”Preschool teacher professionalism literacy”, en sökning 
som gav två träffar. 

2.1 Teori/er om läs- och skrivinlärning

Lärande om skriftspråk har tidigare varit skolans domän och knappt förekommit i 
förskolan skriver Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). De skriver hur 
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förskolan har en aktiv roll i barns möjlighet att bli en läsande och skrivande individ i 
framtiden. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson vidhåller att metakognitiva 
dialoger kring skriftspråket ökar lärandet och förståelsen hos barnen. De lyfter exempel på 
hur förskollärare kan använda vardagssituationer för att få barnen att reflektera över 
skriftspråket. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver att grunden för läs- och 
skrivinlärningen läggs i förskolan och att det därför är viktigt att fokusera på detta område. 
Därför är det viktigt med läs- och skrivinlärningen eftersom skapandet av en relation till 
skriftspråket börjar i förskolan. Som förskollärare finns möjligheter att göra detta 
meningsfullt. De bedömer att förskollärare måste använda vardagen och dess rutiner till 
att lära barn om läsning och skrivning och skapa situationer som gör att barn börjar 
reflektera kring skriftspråket. Vanliga aktiviteter som att lära sig sånger, borttappade saker 
och ett tillfälle i skogen bör användas på ett medvetet sätt i läs- och skrivinlärningen 
skriver de. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson anser att förskollärare måste 
arbeta medvetet med improviserade händelser och att ge barnen möjlighet att reflektera 
oavsett om aktiviteten är planerad, spontan eller rutinmässig. De tar upp ett exempel där 
ett par barn ser älgar ute i skogen under en utflykt och hur förskolläraren använder en 
medveten strategi för att utveckla skriftspråket, varför det används och hur man använder 
det. Barnen får berätta och förskolläraren skriver ner deras kommentarer tydligt för 
barnen och resonerar kring det som är skrivet. Det leder i slutändan till att barnen själva 
vill skapa en tidning för att sprida det de lärt sig om älgen. Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson uttrycker ofta hur förskolläraren i exemplet konstant är medveten om att 
barnen skall utveckla skriftspråket och att barnen ska utveckla idéer kring detta som ett 
steg i sin lärandeprocess. Förskolläraren har en insikt om hur han/hon skall göra för att 
barnen ska utveckla detta.

Bennett (2005) baserade sin studie på läroplaner från olika länder och deras mål kring läs- 
och skrivutveckling med särskilt fokus på emergent literacy. Han menar att valet länder 
gör om vad de väljer att fokusera på i sina läroplaner har stor betydelse och att det får 
konsekvenser för barns fortsatta lärande. Han är tydlig med att det krävs en professionell 
personal som kan stödja barn i deras lärande och att många barn misslyckas med bland 
annat språkutvecklingen om de inte får rätt stöd från en utbildad, uppmärksam och 
mottaglig professionell pedagog. 

Hemmet är en nyckelfaktor för emergent literacy 2  skriver Bennett (2005). Han lyfter hur 
personal och föräldrar måste arbeta tillsammans för att ge barn förutsättningar för lära sig 
läsa och skriva. Bennett menar att fokus på läs- och skrivkunnighet är en rättvisefråga och 
att barn med hem som inte stödjer emergent literacy och som inte tillgodoser sig emergent 
literacy i förskolan kommer börja skolan med en stor nackdel. Lyhörda pedagoger och en 
läsrik miljö i förskolan ger nödvändigt stöd och bidrar till att stärka barns tal och 
kommunikation. Detta är extra viktigt för vad Bennett kallar för ”at-risk children”. Bennett 
summerar sin forskning med att det finns behov av internationella forskningsinitiativ om 
emergent literacy i tidig barndom för att säkerställa att nuvarande riktlinjer är korrekta. 
Antagandet om stark läs- och skrivinlärning under de tidigare barnåren är inte bara en 
fråga om hur barnen tillbringar sin tid utan också om konsekvenser för pedagogiken och 
det senare lärandet för barn. 

Korkeamäki och Dreher (2012) beskriver i en finsk studie om implementeringen av 
läroplanen för förskolan som var beroende av förskollärares professionalism att det är av 

7

2 Se begreppsdefinition



yttersta vikt att lärare har en god kunskap om hur barn lär sig språk och utvecklar sin läs- 
och skrivförmåga och hur de stödjer lärandet. De menar också att medvetenheten av 
lärares egna metoder och hur motiverade de är att utveckla dessa är minst lika viktiga. 
Implementeringen av förskolans läroplan är en utmaning och det går inte tydligt att se hur 
förskollärares professionalism påverkar detta. Det går att se att stöttning och utveckling 
gör att förskollärarna gick från att se emergent literacy på en teoretisk nivå till att få en 
större förståelse för hur man arbetar med det praktiskt. Det går också att se att träning är 
väldigt utmanande och kräver högutbildade professionella pedagoger med både perspektiv  
på pedagogiken och det centrala innehållet. Den finska läroplanen har stävansmål som 
läraren har till uppgift att hjälpa barnen att uppnå genom egen planerade aktiviteter.

Resultatet som Korkeamäki och Dreher (2012) konstaterar är att den finska läroplanen 
enbart till viss del användes eftersom lärarna behöver utveckla sin professionella kunskap 
genom träning, studier och coaching. 

Mårdsjö Olsson (2010) anser att barn lär i en inspirerande och trygg miljö där vuxna möter 
barn och ser deras förmågor och vilja att utforska omgivningen. Hon menar att vara 
förskollärare kräver att verksamheten utgår från barnens egna förmåga, motivation, 
intressen och erfarenheter. Barn är aktiva och ställer krav på att förskollärare ska kunna 
förena lek och lärande. Det ligger även i uppdraget att erbjuda en interaktionen som 
utmanar barnen under sin vistelse i förskolan. I hennes forskning upptäcks en obalans 
mellan omsorgsaktiviteter och de aktiviteter som anses vara mer lärstrukturerade och 
planerade med intention att lära vilket hon menar kan utgöra ett problem. 

2.1.1 Metoder för läs- och skrivinlärning

Lindö (2009) beskriver att det finns två motsatta föreställningar om hur barn lär sig läsa 
och skriva. Den ena är syntetisk metod, ljudmetoden och den andra är den analytiska 
metoden, helspråksmetoden. Den syntetiska metoden innebär att utgångspunkten är 
bokstavsljuden och därifrån utvecklas en fonologisk medvetenhet. Barn lär sig en 
bokstavssymbol i taget och sedan när de känner igen ett par stycken börjar de bilda enkla 
ord med dem, exempelvis os, al, ros och så vidare. I den syntetiska metoden menar Lindö 
att fokus finns på de tekniska färdigheterna före läsförståelsen och att de går från del till 
helhet. Lindö skriver att de som följer denna metod anser att barn inte kan knäcka 
skriftspråkeskoden innan de förstår sambandet mellan ljud och bokstav. Den analytiska 
metoden börjar i helheten och bryter sedan ner den till delar. Lindö beskriver hur barnen 
först får en läsupplevelse och därefter för förskolläraren ett samtal om det som lästs upp 
för att barnen skall få återberätta och koppla det lästa till sina egna erfarenheter. Nästa 
steg i den analytiska metoden är att läsa sagan/berättelsen en gång till och här bjuda in 
barnen till att läsa med och stanna tydligt vid punkt och liknande. Efter att först ha haft 
fokus på språkets innehåll är nu fokus på språkets form. Det är viktigt här att utforska 
bekanta ord och i samspelet med vuxna upptäcka delar av ord och bokstäver ur sina namn 
och vänners namn menar Lindö. Lindö visar att helspråksmetoden ofta är den metod som 
används när barn upptäcker läsning på egen hand. 

De olika stadierna i läs- och skrivinlärningen beskriver Lindö (2009) och nedan redogörs 
de första stadierna. Hon menar att det första stadiet är när barn lekläser, pseudoläsning 
och där är det viktigt att barnen finner det meningsfullt. Andra stadiet är helordsläsandet, 
logografiska fasen när barnet kan läsa vissa ord och under denna fas kommer barnet även 
igång med att skriva sitt namn och andra bekanta ord (helordsskrivandet). Lindö skriver 
att situationslärande/-skrivande innebär att barnet lär sig identifierar kända sammanhang 
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som exempelvis olika skyltar och familjens namn. Den fonologiska fasen innebär att barnet 
kan ljuda ett ord ljud för ljud och upptäcker bokstäver och hur de låter. Det finns en 
mängd olika metoder att använda i läs- och skrivinlärningen. Lindö tar upp exempelvis 
LTG metoden - läsning på talets grund eller Storboksmetoden. 

Literacy handlar om att använda de textmiljöer som barn växer upp skriver Lindö (2009) 
och att fler och flera barn knäcker den alfabetiska koden redan i förskolan. De hittar 
informella vägar för att erövra skriftspråket. Lindö beskriver även myten om att barn inte 
är ”läs- och skrivmogna” före sex års ålder. Hon menar att barn möts av symboler, bilder, 
tecken på skyltar, flingpaket och dataspel tidigt i livet. Barns textmiljö har förändrats 
snabbt och den fortsätter att förändras. Barn identifierar sig tidigt som läsare vilket Lindö 
ger uttryck för och att förskollärares professionalitet och lyhördhet har stor betydelse. I 
litercyaktiviteter skapar och deltar barnen själva och inspirerar varandra. Att barn 
återberättar sagor är ett steg i läs- och skrivutvecklingen. Lindö tar upp emergent literacy 
och förklarar det som när barn har lärt sig läsa och skriva tidigt så har barnet vistats i 
språkstimulerande miljöer och är omgivna av skrivande och läsande människor. Lindös 
medskick är att inspirera barn att rita, lekläsa, låtsasskriva och förklara vad de gör.

2.2 Tidigare forskning om professionalism

Kuisma och Sandberg (2008) tar upp i sin studie där de intervjuat förskollärare vad 
professionalism innebär för förskollärare och förskollärarstuderande. Där beskriver de hur 
det sociologiska perspektivet på professionalism är i en viss yrkesgrupp (i denna studie 
förskollärares) strävan efter status, position och hantering av makt. De ger uttryck för hur 
det pedagogiska perspektivet på professionalism handlar om kompetens. De menar att 
professionalism skapas på lärarutbildningen i två delar där den ena delen är den teoretiska  
på högskolan och den andra delen skapas på den verksamhetsförlagda utbildningen 
tillsammans med en handledare. Författarna beskriver hur Läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) ger utryck för professionell kompetens utifrån tre 
basidéer som är kompetens, att kunna konkretisera målen, den andra är lärande, att kunna 
skapa ett lärandeklimat och det tredje handlar om etisk hållning.

Forslund och Jacobsens (2010) utgångspunkt är att förskollärares professionella 
kompetens mäts i ett samhälleligt perspektiv. De har arbetat fram en modell för 
professionell kompetens och tagit fram sex nyckelord. Första nyckelordet är det 
”professionella arbetets mål” vilket innebär att den yrkesverksamme ska uppnå mål med 
sin utbildning som bas. Det innebär att kunna lägga ut en kurs mot ett givet mål. Det 
andra, etiska ställningstaganden, etisk kod och yrkesetik innebär att känna en stolthet över 
sitt yrke och att i vissa sammanhang känna att man representerar en viss profession. 
Tredje nyckelordet  innebär en kunskapsbas för arbetet och systematisk teorigrund. 
Teorigrunden bygger på vetenskaplig forskning eller på yrkeserfarenhet och den 
professionella använder den för att kunna förstå och förklara situationer och processer 
som de möter i yrket. Forslund och Jacobsen menar att en professionell yrkesutövare 
utvecklar en stor uppsättning teorier som bildar ett sammanhängande system som den 
professionella använder i sitt yrke. Det fjärde nyckelordet hör till viss del samman med den 
tidigare och innebär att den professionella har en uppsättning av arbetsformer, metoder 
och tekniker som den använder i sitt arbete. Dessa metoder skall vara relevanta för de 
arbetsuppgifter som den professionella genomför men också för uppdragsgivare och 
eventuella kunder (i detta fall barn). Det femte nyckelordet är situationer som relaterar till 
val av handling det vill säga beslutsfattande och det sjätte nyckelordet handlar om 
professionell reflektion och utvärdering. Dessa två nyckelord hör samman då det innebär 
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att kunna ta beslut. Forslund och Jacobsen skriver att ta beslut ofta följer två 
tankemönster där det ena är kritieriebaserat och det andra är av analytisk karaktär. Dessa 
hör samman i allt beslutsfattande. Beslut måste vara välgrundade och baseras på tidigare 
nyckelord. Det innebär även att kunna reflektera i och under beslutsfattandet. Det sjätte 
nyckelordet handlar om den utvärdering som sker efter en professionell handling som 
begrundas och sedan används vid nästa beslut. Här lyfter författarna vikten av kollegorna 
som reflektionspartner och att de professionella använder sig av dessa. När den 
professionella yrkesutövaren får nya erfarenheter och kunskaper ökar förutsättningarna 
till att kritiskt granska sitt eget arbete. Den professionella reflektionen bidrar sedan till att 
den systematiska teorigrunden ökas och blir djupare och att arbetsmetoder prövas och 
sedan utvecklas. 

I Kuisma och Sandbergs studie (2008) ansåg de intervjuade att konceptet professionalism 
innebar både att inneha kunskap och att ha ett korrekt arbetssätt. Därför menar Kuisma 
och Sandberg att professionalism kunde ses på två sätt. Det ena handlade om kunskap på 
en teoretisk nivå och den andra handlade om erfarenheter från praktisk utövning. En 
professionell förskollärare använder reflektion som ett verktyg och vikten av reflektion är 
tydlig i studien. Författarna slog fast att uppnå professionalism kan vara ett mål för 
förskollärares utveckling. 

Forslund och Jacobsen (2000) skriver att karaktäristiskt för ett professionellt arbetssätt är 
att kunna använda erfarenheter och färdigheter effektivt och kunna sätta upp mål och 
strategier för att sedan genomföra dessa. De skriver att den professionella kan bemöta och 
hantera olika problem på ett flexibelt, relevant och kunnigt sätt. De anser att från ett 
komplicerat samspel mellan olika faktorer kommer den professionella yrkesutövningen. 
De faktorer som beskrevs var samhället och dess värderingar, verksamhetsstrukturer, 
samspelet mellan arbetslaget och närmiljön, individen och dennes personliga erfarenheter 
och delkompetenser som ingår i begreppet professionell kompetens. 

Forslund och Jacobsen (2000) använder sig av kriterier/faktorer för professionella yrken i 
sin forskning. En faktor innebar att yrkesutövarna kan komma fram till unika lösningar på 
unika problem. Inom sin profession är man en specialist. Det sker även en kontinuerlig 
utveckling av kompetensen inom det professionella yrket. En annan faktor handlade om 
det professionella engagemanget i arbetet och vilken betydelse det har för 
yrkesskickligheten. En bred kunskap om speciella tekniker som innefattar metoder och 
arbetsformer var en annan faktor vars innebörd är att det inom ett yrke finns en 
medvetenhet om tillvägagångssätt i specifika situationer. Känslan av lojalitet och 
skyldighet mot sin konst och etik är en annan och även att tillhöra en grupp är faktorer för 
att vara en professionell yrkesgrupp. Dessa två faktorer innebär att individer delar 
speciella kunskaper inom sin yrkeskår.

2.3 Sammanfattning

Forskningen som redovisats här visar att det finns tidigare forskning på professionalism 
och läs- och skrivutvecklingen men då som ett tillvägagångssätt för att mäta om 
förskollärare är professionella. Målen kring läs- och skrivinlärningen och dess påverkan 
för barns inlärning har studerats tidigare. Det finns även många teorier kring läs- och 
skrivutvecklingen och många olika arbetssätt att arbeta med detta i tidig ålder. 

Lindö (2009) lyfter vikten av en professionell förskollärare som leder barnet i lärandet 
kring läs- och skrivinlärningen. Här är det viktigt som Forslund och Jacobsen(2010) 
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nämner att ha en stabil teoretisk grund som innebär kunskap kring lärandet. 
Förskollärarna skall se och stötta barnen lyfts fram som en faktor för professionalism och 
även för läs- och skrivinlärningen. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 
beskriver hur arbetet med läs- och skrivinlärningen kan se ut och hur viktigt det är att 
aktivt arbeta språkutvecklande. De olika stadierna i barns läs- och skrivutveckling och två 
olika metoder för läs- och skrivinlärning beskrivs av Lindö (2009). Forslund och Jacobsen 
(2000) tar upp olika faktorer för professionalism som exempelvis engagemang, kunskap 
och kompetensutveckling.

3. Metod

Syftet är att undersöka hur arbetet med läs- och skrivinlärning upplevs i relation till 
förskollärares professionalism. I följande kapitel beskrivs bland annat val av 
forskningsstrategi, datainsamlingsmetod och urval.

3.1 Forskningsstrategi

Denna undersökning utgår från förskollärares upplevelser och erfarenheter. Det finns en 
mängd kända strategier att stödja sig på vid examensarbeten och forskningsstudier. 
Denscombe (2009) tar upp flera av dem, allt i från surveyundersökning, etonogi till 
fenomenologi. Syftet i denna forskningsstudie är att undersöka erfarenheter och 
förskollärarens egna subjektiva syn på läs- och skrivinlärningen. Fenomenologisk studie 
kan kortfattat beskrivas som en studie om upplevelser, åsikter och erfarenheter. Forskaren 
tittat på subjektivitet, beskrivningar, tolkningar och medverkan. Denscombe kopplar 
fenomenologisk studie till kvalitativ metod som tillvägagångssätt då det lägger fokus på 
vad individerna, i detta fall förskollärarna, har för upplevelser och erfarenheter. 

Viktigt i denna studie är att undersöka förskollärarens upplevelser och erfarenheter kring 
professionalism och arbetet med läs- och skrivinlärning. Då det är erfarenheter som står i 
centrum är detta en fenomenologisk studie. Descombe (2009) framhåller att det är 
erfarenheterna i sig som är det intressanta snarare än bearbetade och entydiga svar. 
Denscombe lyfter fram att en fenomenologisk studie undersöker hur människor upplever 
olika aspekter och därmed även accepterar att verkligheten kan se olika ut för olika 
människor. Denscombe framhåller att en fenomenologisk studie har en detaljerad 
beskrivning av den erfarenhet som undersöks. 

Det kvalitativa och fenomenologiska angreppssättet beskrivs av Stukát(2005) som att det 
handlar om att identifiera upplevelser och olika variationer av uppfattningar. För att 
undersöka fenomen krävs ofta att forskaren använder sig av en metod där informanten får 
möjlighet att fritt beskriva sin uppfattning skriver Stukát.

3.2 Datainsamlingsmetod

Då syftet i detta examensarbete är att undersöka erfarenheter och hur läs- och 
skrivinlärningen upplevs utifrån en förskollärares perspektiv görs detta främst genom 
intervjuer. Beslut togs att inte använda sig av observationer utan intervjuer för att faktiskt 
få förskollärarens upplevelser. Fenomenologiska studier har ofta ljudinspelade intervjuer 
som datainsamlingsmetod skriver Denscombe (2009). Samtidigt säger han att intervjuer 
då sker med medlemmar av den särskilda grupp människor vars erfarenheter är i fokus 
och i detta examensarbete har förskollärare intervjuats. 
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Det finns många typer av intervjuer som kan användas. Jag har i denna studie valt att 
använda fokusgruppsintervjuer. Denscombe(2009) skriver att fokusgrupper ofta används 
för att undersöka attityder, upplevelser och idéer inom ett visst område. Han fortsätter 
med att fokusgrupper leder till en interaktion inom gruppen och rollen som student/
forskare är att vara moderator och där underlätta för gruppens interaktion. Denscombe 
framhåller att diskussionerna kan leda till antingen en samstämmighet eller till skillnader. 
Han rekommenderar att det är mellan sex och nio personer i gruppen. I fokusgruppen är 
det de som intervjuas som är experter och som skall diskutera ett visst ämne. Vad som 
ytterligare kännetecknar en fokusgruppsintervju enligt Denscombe är att det finns ett 
tydligt fokus som startas av ett stimulus kopplat till ämnet i fokus. Interaktionen mellan 
deltagarna ska hjälpa forskaren att förstå resonemangen som ligger bakom åsikterna. 
Enligt Denscombe bör även en fokusgruppsintervju pågå i en och en halvtimme till två 
timmar då det är fler som skall ventilera sin ståndpunkt och erfarenhet.

Denscombe (2009) beskriver moderatorns roll under fokusgruppsintervjuer något som har 
tagits i beaktande under processen. Rollen som moderator har inneburit att hålla 
diskussionen vid liv och skapa ett klimat i rummet som är tillåtande och välkomnande. 
Enligt Denscombe har även moderatorn i uppgift att presentera stimulus, det skall locka 
till interaktion och introducera ämnet men också att hålla fokus under intervjun. Något 
som har tagit i beaktande då det inför varje intervju var en introduktion till ämnet. Då den 
insamlade data som presenterats här har insamlats av olika individer med olika stimulus 
kan detta skilja sig från de olika intervjuerna.

Ursprungligen planerades två fokusgruppsintervjuer där deltagarantalet skulle vara fem 
personer. På grund av många bortfall på kort tid slutade båda intervjuerna med två 
deltagare från samma förskola men som inte tillhörde samma arbetslag. Snabbt märktes 
svårigheten med att få till ytterligare intervjutider och bortfallen var många. 

Då denna studie är en del av en att större forskningssamarbete som undersöker 
professionalism i flera nordiska länder är det flera studenter som har gjort intervjuer. Vi 
alla delar på insamlad data vilket gör att trots få genomförda intervjuer delas intervjuerna 
mellan varandra och vi får alla större mängd transskriberad data. På grund av detta 
forskningssamarbetet fanns det en mängd frågor som var givna sedan tidigare. Deltagande 
studenter fick komplettera med frågor som passade det syfte som vi har med respektive 
examensarbete. 

Stukát (2005) lyfter fram skillnaden mellan vanliga intervjuer av journalister och 
forskningsintervjuer där forskaren måste motivera valen man gjort och det är generellt 
större krav på intervjun i sig.  Stukát menar att inom forskningen måste man motivera 
frågornas relevans och mer noggrant förklara hur man gått tillväga. Frågorna i 
fokusgruppsintervjun i denna studie har varit av olika karaktär då det dels har varit frågor 
givna från forskaren som deltar i forskningssamarbetet och dels från de studenter som 
deltar i gruppen och av frågor utvecklade i syfte att passa denna studie. Då upplägget för 
dessa intervjuer som var inspelade på band på grund av att de var långa, djupgående och 
något strukturerade faller det därför in under det Stukát kallar för djupintervju. 

3.3 Urval

I detta examensarbete var det förskollärarens erfarenheter som undersöktes genom 
intervjuer i fokusgrupper därför bestod urvalet av förskollärare från olika förskolor. Dessa 
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kontaktades via förskolecheferna som fick ett mejl med ett missivbrev 3. Fyra förskolechefer 
kontaktades och en svarade med att ha skickat runt missivbrevet till sina förskollärare och 
en annan bokade in två datum för sina förskollärare att träffa mig. Av strategiska skäl 
kontaktades de största enheterna i kommunen och förskolechefer med många förskolor för 
att kunna få ihop intervjuer med fem till sex förskollärare samtidigt. 

För denna studie har förskolechefer kontaktats och de har därefter valt ut ett par 
förskollärare som fått möjlighet att delta i studien på arbetstid. Detta typ av urval kallas 
subjektivitets urval (Denscombe 2009). Totalt har det genomförts fem stycken 
fokusgruppsintervjuer med olika antal deltagare. Det gemensamma är att de är alla 
utbildade förskollärare. Totalt var det arton deltagande förskollärare, av dessa är sjutton 
kvinnor och en man. 

3.4 Databearbetning och analysmetoder

Efter att all data insamlats inleddes arbetet med att bearbeta och påbörja analysen. Notiser 
gjordes i marginalen för att lättare och snabbare se gemensamma drag och vad som har 
upprepades av flera. Därefter delades data upp efter de två forskningsfrågorna: Hur 
upplever förskollärare det professionella ansvaret avseende läs- och skrivinlärningen i 
förskolan och hur upplever förskollärare att arbetet med läs- och skrivinlärningen ser ut i 
förskolan kopplat till målen i läroplanen. Databearbetningen mynnade ut i två rubriker där  
det ena handlar om professionalismen och det mer teoretiska och den andra rubriken om 
det praktiska arbetet med läs- och skrivinlärningen. Denscombe (2009) lyfter vikten av att 
vara förtrogen med den insamlade datan och att identifiera de centrala delarna och att 
slutligen prioritera. Han råder en även att utveckla koder för att analysera data. I denna 
analys och databearbetning gjordes valet att dels använda olika begrepp, exempelvis 
”teori”, ”metod” och ”mål”. För att förenkla databearbetningen användes färgkoder för att 
bena ut och se mönster i insamlad data. Efter att insamlad data fördelats efter de två 
forskningsfrågorna gick det att se ett mönster som blev kategorier i resultatet. Dessa var 
under forskningsfrågan rörande professionalism: Mål för förskolan, Teori och Läsning. 
Under forskningsfrågan som berör metoder för förskolan fanns följande kategorier: Språk, 
Material och Ny teknik.

Denscombe (2009) tar upp olika beslut som en forskare behöver göra i analysprocessen. 
Det är allt ifrån att prioritera delar av datan och att reducera antalet kategorier till att 
utveckla en hierarki av kategorier. Sedan behövs det även ett beslut om att jämföra de 
generaliserade slutsatserna med alternativa metoder och förklaringar. Det har även skett i 
denna studie som en del i analysprocessen. Prioriteringar har gjorts och vissa delar av 
resultatet har prioriterats över andra. Detta har gjorts med bakgrund av det Denscombe 
skriver, vissa delar behöver belysas mer än andra som en del i analysprocessen och i 
slutsatserna. I och med detta bildas en hierarki. Vissa delar blir inte bara mer prioriterade 
utan även utav större vikt för resultatet. Här gjordes valet i denna studie att i 
analysprocessen titta på de generella dragen och lyfta dem. Under de generella 
kategorierna skapades underkategorier som får ta mindre plats i resultatet och analysen.

Transkriberingen har tagit mycket tid vilket var något som även Denscombe (2009) och 
Stukat (2005) varnade för. Arbetet med datainsamlingen och analysprocessen har 
påverkats av att en av ljudfilerna till en av fokusgruppsintervjuerna inte fungerade. I och 
med att transkriberingen tog lång tid fanns inte heller tiden att utföra en kompletterande 
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intervju. Anteckningar gjordes löpande under fokusgruppsintervjuerna som kunde 
användas istället.

3.5 Reliabilitet och validitet

Min roll som forskare påverkar reliabiliteten och validiteten och då data har insamlats av 
flera personer påverkar det min kunskap om hur respondenterna påverkats. Värderingar 
som forskaren har påverkar reliabiliteten och validiteten vilket kan vara svårt att mäta och 
påvisa. Tydligast ger detta sitt uttryck i hur resultatet presenteras och de slutsatser som 
dras. Det finns viss risk att resultatet påverkats i och med det smala urvalet och att det i 
många fall var förskolechefen som godkänt deltagande eller valt ut de förskollärare som 
intervjuats. 

Alla respondenter har inte haft möjlighet att ge synpunkter på resultat och slutsatser eller 
tagit del av den färdiga transkriberingen men alla har tillfrågats om de vill ta del av det 
färdiga resultatet. Forskarens roll har i högsta grad påverkat och i detta examensarbete har 
flera studenter påverkat insamlad data. Detta är påverkar validiteten och generaliseringen. 
Urvalet har varit stort och från två olika städer. Data har samlats in av olika studenter med 
skilda personligheter som påverkar respondenterna, vilket också skapar en bredd i 
insamlad data. Samtidigt blir det svårare att kontrollera data och det kan finns relevant 
data som kan ha försvunnit i transkriberingen eller detaljer som påverkar insamlad data. 
Det går egentligen inte att göra reella generaliseringar utifrån denna studie. Däremot är 
det möjligt att dra vissa slutsatser men som inte svarar för hela Sverige eller kommunen. 
Resultatet kan ge fingervisningar och det finns en möjlighet att bygga vidare på 
examensarbetet.

Mätinstrumentet i form av fokusgruppsintervjuer har sina för- och nackdelar som 
påverkar reliabiliteten på olika sätt. Förskollärare tolkar intervjufrågorna olika, vilket 
märks i denna studie. Även hur stor vikt de olika forskarna (studenterna) som ställde 
frågorna lade vid frågan påverkar. Intervjuer blir väldigt personliga och det är personliga 
faktorer som i viss mån påverkar utfallet. 

3.6 Etiska ställningstagande

Denna studie har följt de fyra forskningsetiska principerna som presenteras av 
Vetenskapsrådet (2011). Denna studie använder data insamlat av fyra andra studenter som  
även de följer dessa fyra principer. Detta har garanterats genom samtal med handledaren 
och föreläsningar på Mälardalens Högskola. 

1. Informationskravet, detta krav innebär att de som deltar i denna studie har blivit 
informerade kring deras deltagande och om vad det innebär. Respondenterna är 
informerade om att allt deltagande är frivilligt och om deras möjligheter att påverka. 
Respondenterna informerades genom de missivbrev som gick ut inför intervjun samt 
under själva intervjun. Deras möjlighet att ångra sitt deltagande har kommunicerats ut 
till dem. 

2. Samtyckeskravet, respondenterna har både gett sitt muntliga och skriftliga samtycke 
till att delta i denna studie. Då detta är en av grundpelarna i god forskningsetik. Inget 
får ske mot deras vilja.

3. Konfidentialitetskravet, de intervjuade förskollärarna är utlovade konfidentialitet både 
genom det missivbrev som gick ut men även under intervjun. Deras namn och de namn 
de nämnt under intervjun är avidentifierade i transkriberingen som sedan delades 
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mellan de deltagande studenterna. Detta för att skydda de deltagande och för att 
respektera den utlovade konfidentialiteten för deltagarna.

4. Nyttjandekravet, de uppgifter som deltagarna delade med sig får enbart användas i 
forskningssyfte och respondenerna har blivit informerade om att datan som samlas in 
dels kommer att användas i denna studie men även i det större forskningssamarbetet 
som leds av min handledare. Detta har kommunicerats både genom missivbrev och 
muntligt under intervjun.

Stukat (2005) anser att studiens etiska aspekter är viktiga och att de flesta undersökningar 
brottas med någon etisk fråga och att de fyra forskningsetiska principerna är bra att kunna 
luta sig emot för stöd. Enligt honom kan det finnas en konflikt mellan forskarens 
möjligheter att bedriva sin forskning och det individskydd som råder. Detta kan leda till ett 
etiskt dilemma. I detta examensarbete kan konstateras att jag inte råder över de andra 
studenternas insamlades data och inte med säkerhet kan veta om de följt de 
forskningsetiska principerna. Däremot har diskussioner skett i grupp och tillsammans med 
handledaren har detta diskuterats vilket stödjer uppfattningen om att all insamlad data 
följer de forskningsetiska principerna.
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4. Resultat

Resultatet i denna studie har delats upp efter de två forskningsfrågorna. Därefter redovisas 
underrubriker för en tydlig uppdelning i resultatet där det ena var mer praktisk och syftade 
till vad förskollärare faktiskt gjorde för att utveckla språket och läs- och skrivinlärningen 
och det andra efter det professionella ansvaret, mål och övergripande strukturer.

4.1 Förskollärares professionella roll i arbetet med 
att förbereda läs- och skrivinlärningen

"Vi lägger grunden" 
Förskollärare

4.1.1 Målen från läroplanen
Flera av förskollärarna berättade om målen med läs- och skrivinlärningen och framförallt 
hur de bröt ned målen konkret för att kunna arbeta med dem. En förskollärare ansåg att 
läs- och skrivinlärningen var prioriterat eftersom politikerna prioriterar det. Samma 
förskollärare beskrev att politikerna anser att förskolan förbereder inför skolan något 
denne förskollärare inte höll med om. Förskolläraren ansåg att det inte fanns något sådant 
mål eller krav hos förskolan - att vara skolförberedande. Samtidigt som andra förskollärare 
i studien framhöll det motsatta. Ett flertal respondenter beskrev att förskolan skall sträva 
mot att barnen ska kunna skriva sitt namn och att man i förskolan lägger grunden för det 
framtida lärandet. En av förskollärarna beskrev hur de brutit ner målen för förskolan till 
dem själva och att detta innebar att målen därmed ser olika ut för olika förskollärare. En 
förskollärare ansåg att lära sig skriva inte är något för förskolan. Avslutningsvis lyfte en 
förskollärare följande "...med att läsa, böcker, rim och ramsor, sagoberättelser drama 
mycket sådant" som en beskrivning av det arbete som sker med läs- och skrivinlärningen 
kopplat till målen i läroplanen.

4.1.2 Teori
Förskollärarna ansåg att förstå språkutvecklingen hos barn var en förutsättning för läs- 
och skrivinlärningen och språkutvecklingen överlag. Ett av exemplen som gavs var att det 
är viktigt att förskollärare vet att det är en del i utvecklingen att barn skriver ord/bokstäver 
åt fel håll eller upp-och-ned. Det lyftes i intervjuerna fram hur förskollärare måste förstå 
alla stadier barn går igenom från klottret tills dess att de kan bokstäver. En 
förklaringsmodell beskrevs av en förskollärare som att all språkträning leder till att du lär 
dig läsa och skriva. Det var även en av förskollärarna som var med i ett projekt för att 
utvecklas inom just läsning för barn. 

Gemensamt för majoriteten av alla förskollärare i denna studie var vikten av att 
uppmuntra barnen i nämnda område. Det handlade om att "uppmuntra på alla sätt och 
vis" och att väcka intresset hos barnen. I läs- och skrivinlärningen ansåg många att det 
handlade om att utgå från barnen och därifrån uppmuntra och stimulera barnen till 
lärande. ”Barnen ska få upptäcka” lyfte förskollärare fram som viktigt. De barn som redan 
var aktiva med skrivande skulle uppmuntras och de som ännu inte var där skulle lockas att 
delta och uppmuntras till att utveckla ett intresse för bokstäver. Det skall vara lustfyllt och 
utgå ifrån lekfulla former nämnde någon och att det är barnens intressen som styr. 
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4.1.3 Läsning
En förskollärare ansåg att det var väldigt viktigt att förskollärare läser för barnen. En 
annan berättade om vikten av att prata med barnen för att utveckla språket och att alltid 
svara barnen och föra en dialog med barnen. En professionell förskollärare beskrevs av en 
förskollärare som en person som måste svara och ge respons till barnen även om det måste 
göras väldigt många gånger eftersom barnet funnit något intressant. Detta fenomen 
beskrev en förskollärare som att det vid vissa tillfällen kan vara jobbigt när barnen är i 
fasen där de upprepar eller vill att förskolläraren skall göra detsamma. En likhet var att 
många förskollärare i studien lyfte vikten av att besvara barnen och inte stänga dem ute 
utan att istället ge barnen bekräftelse och uppmuntran. Det var även viktigt att tala med 
föräldrarna om hur betydelsefullt det är med språket och att prata med barnen. 
Respondenten beskrev att när föräldrarna är ute på promenad ska de peka och vara 
verbala och inte enbart gå och prata i telefon eller låta barnet ha napp i munnen konstant. 
Utan att hela tiden låta de små barnen få chans att uttrycka sig och svara. Några nämnde 
att det handlar om att barnen ska omge sig av språket hela tiden och under hela dagen på 
förskolan. Språket tränas under hela dagen på förskolan utan avbrott.

4.2 Metoder med att förbereda läs- och 
skrivinlärningen

4.2.1 Språket
Det praktiska arbetet och vad förskollärare faktiskt gör som utvecklar läsning och 
skrivning hos barnen fanns det en del exempel på. En respondent beskrev hur de pratar 
mycket med barnen för att utveckla språket men också hur förskollärare sjunger, rimmar 
och gör ramsor hela tiden. Barnen får tränar på att hålla i pennor så att barnen får ett bra 
grepp om pennorna för framtiden. Förskollärare låter barnen titta i böcker och se på bilder  
men även se hur de läser och leker. 

En annan förskollärare beskrev att det handlar om bilder, sagor och sånger och hur de har 
samling varje dag men att läs- och skrivinlärningen inte enbart stannar vid samlingarna. 
De sjunger och gör saker hela tiden och pratar mycket och är väldigt verbala tillsammans 
med barnen för att utveckla språket.

En annan lyfte fantasin och kreativiteten som ett arbetssätt och att de "tar lite med det här 
med bokstäver och skriva". Någon berättade hur de sitter och ritar bokstäver och skriver 
med barnen för att skapa intresse. En förskollärare beskrev att skicka medsols runt bordet 
är en träning för att i framtiden kunna läsa från vänster till höger, något man börjar med 
väldigt tidigt med de små barnen. En respondent beskriver att allt kan vara träning inför 
att lära sig läsa och skriva och mycket ingår i processen som leder fram till detta. En 
uttryckte det som "det är språk, ramsor, sånger - allt det här". 

4.2.2 Material
En förskollärare beskrev att de hade de tagit fram bokstavskort som barnen fick lägga vid 
sina namn för att kunna koppla bokstäver till sitt namn. Även att det var viktigt när man 
läser för barnen att de blir medvetna om att det är bokstäver som bildar ord och att de 
betyder något. Flera av förskollärarna ansåg att var viktigt att hela tiden benämna saker 
som en del i den praktiska språkutvecklingen. Det heter "första strumpan" och liknande. 
Respondenterna berättade hur de utgår från barnens namn i bokstavsträningen och 
använda det intresset genom att fråga vilken första bokstaven var i barnens namn. På en 
förskola användes språkpåsar under samlingen som ett komplement där barn fick träna 
ordförståelse, ordbildning och se olika symboler för att träna språket.
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4.2.3 Läsning
Läsningen lyftes av många respondenter som en del i läs- och skrivinlärningen. Att läsa 
mycket för barnen ansågs viktigt och nästan avgörande för en del av förskollärarna. I 
miljön beskrev en förskollärare att de flyttat ned alfabetet som suttit uppe i förskolans 
lokaler till en lägre, mer tillgänglig nivå för barnen och att detta skapat ett större intresse. 
Man kunde även skapa bokstäver på olika sätt exempelvis i lera eller genom att måla dem. 
Detta var ett lekfullt sätt att skapa intresse hos barnen. Någon lyfte att barnen har sina 
namn skrivna på sina lådor och om inte de kan läsa det så kan en vän göra det. Samma 
respondent beskrev hur barnen ser förskollärarna skriva eller hur deras äldre kompisar 
skriver för att skapa ett intresse. 

4.2.4 Ny teknik
Det berättades av några förskollärare att de använder ny teknik i förskolan och hur de 
använder den. En förskollärare förklarade användningen av ipad och dess spel och hur 
mycket hjälpmedel det finns i dem som är språkutvecklande. En annan lyfte ett konkret 
spel som hjälpte dem som läser upp det barnen har skrivit - oavsett vad de har skrivit. En 
förskollärare berättade: 
 ”När man trycker på bokstäverna så läses den upp, så barnen skriver rappakalja och appen läser 
 deras rappakalja, du orkar inte läsa deras rappakalja 10 gånger men det orkar appen. Den är 
 underbar.” 
Vilket samma förskolläraren tyckte var bra då det är något som kan vara tufft i vardagen 
att göra i förskolan. 

5. Analys

Kuisma och Sandberg (2008) slog fast i sin studie att man kunde se på professionalism på 
två sätt, det ena handlade om teoretisk nivå och den andra på mer praktisk nivå. Detta 
kommer denna analys att utgå ifrån. 

Resultatet inleds med ett citat om hur de i förskolan lägger grunden för läs- och 
skrivinlärningen vilket stämmer överens med vad Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) skriver om att grunden läggs i förskolan och att det därför är viktigt att 
veta vad det är man gör. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson lyfter även hur 
förskollärare bör använda vardagen för att få barn att reflektera över språket och att 
använda de situationer som finns naturligt i vardagen. Detta kan kopplas till det Lindö 
(2009) tar upp om literacy och barns naturliga textmiljöer. Detta tog även förskollärarna i 
studien upp där de beskriver att det handlar om att barn ständigt omger sig av språket och 
att språket tränas under hela dagen på förskolan utan avbrott. All språkträning ansåg 
förskollärarna var en del i att lära sig läsa och skriva som barn. 

Lindö (2009) skriver om den gamla skrönan om att barn inte är läs- och skrivmogna före 
sex års ålder och det felaktiga i detta, något som även Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) tar upp med hur det tidigare ansetts varit skolans roll med läs- och 
skrivinlärning. Detta kan kopplas till de kommentarer som kom från förskollärare i studien 
om att läs- och skrivinlärningen inte nödvändigtvis har i förskolan att göra. Forslund och 
Jacobsen (2010) skrev om nyckelord för professionalism och att en av dem handlade om 
arbetsformer, metoder och hur dessa dels ska vara relevanta för de arbetsuppgifter men 
även för uppdragsgivare - samhället och dess kunder barnen. Forslund och Jacobsen 
(2000) ansåg att det fanns flera faktorer i professionalismen, däribland samhället och dess 
värderingar. En förskollärare nämnde att målet kring läs- och skrivinlärning var prioriterat 
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eftersom politikerna prioriterade det. Samma person beskrev även att läs- och 
skrivinlärningen inte hörde hemma i förskolan eftersom förskolan inte var 
skolförberedande. Korkeamäki och Dreher (2012) såg i sin studie att läroplanen enbart till 
viss del användas som mål och att detta behövde utvecklas. Bennett (2005) hade fokus i 
sin studie på målen kring läs- och skrivinlärningen och vilken stor betydelse professionell 
personal har. 

Målen och deras betydelse tas upp av flera förskollärare i denna studie, särskilt med fokus 
på professionalismen hos förskollärare. Forslund och Jacobsen (2010) tar upp målen som 
ett av deras nyckelord och att en förutsättning för en professionell förskollärare är att 
kunna lägga ut kursen mot ett givet mål. Det professionella arbetet har mål som den 
yrkesverksamme skall nå. Kuisma och Sandberg (2008) drar liknande slutsatser när de i 
sin studie presenterar hur ett uttryck för professionell kompetens står på tre ben i form av 
att kunna konkretisera mål och att kunna skapa ett gott lärandeklimat och det sista att ha 
en etisk hållning. Förskollärarna i studien beskrev hur de har tagit ner målen från 
läroplanen till sin egen nivå för att konkretisera dem. Forslund och Jacobsen (2002) ansåg 
även att något som var karakteristiskt för förskollärare är att kunna på ett effektivt sätt 
sätta upp mål och sedan utforma strategier för att nå dessa. 

Förskollärarna i studien framhävde hur en förutsättning för läs- och skrivutveckling var att 
kunna förstå språkutvecklingen hos barn. Något som även Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003) ansåg var viktigt och lyfte det som en förutsättning för barn skall 
utveckla skriftspråket. De betonade även hur vardagliga aktiviteter skall användas som ett 
sätt att medvetet arbeta med läs- och skrivinlärningen. Korkeamäki och Dreher (2012) 
redovisar även de i likhet med förskollärarna i denna studie hur viktigt det är att 
förskollärare har stor kunskap om hur barn lär sig språk och utvecklar sin förmåga att läsa 
och skriva. Lindö (2009) beskriver de olika stadierna i läs- och skrivinlärningen och det 
stämmer överens med de stadier som några av de förskollärare som deltog i studien tog 
upp. De medvetna metoder som forskarna om professionalism tar upp (Forslund och 
Jacobsen, 2010) stämmer även överens med det Korkeamäki och Dreher (2012) skriver om 
att förskollärarens egna metoder och medvetenhet kring dessa är minst lika viktiga för 
barns läs- och skrivinlärning.

Bennett(2005) anser i likhet med förskollärarna i studien att hemmet är en av 
förutsättningarna för att utveckla läs- och skrivkunnighet. Förskollärarna berättade hur de 
talade med föräldrarna hur de kunde arbeta språkutvecklande med sina barn. Bennett 
menar att lyhörda pedagoger och en läsrik miljö ger möjligheter för barn att utveckla 
språket och därmed även läs- och skrivinlärningen. Detsamma syftar Lindö (2009) på som 
anser att förskollärares professionalism och lyhördhet har stor betydelse. Förskollärare i 
studien berättade att de tyckte att det var viktigt att läsa för barnen och att utveckla 
barnens språk genom att ständigt kommunicera med barnen. I viss mån kan detta kopplas 
till de läsmetoder som tas upp av Lindö. Där den ena metoden inleds med att ge barnen en 
läsupplevelse. Lindö skriver även hur barn ofta använder den analytiska metoden för att 
läsa sig läsa på egen hand och att barn idag i mycket större utsträckning hittar egna vägar 
för att lära sig läsa. Respondenterna lyfte vid flera tillfällen hur viktigt de ansåg att 
läsningen var för barnen. De beskrev även hur miljön påverkar och hur de på olika sätt har 
anpassat miljön för att locka till lärande. Detta kan även kopplas till literacy som Lindö tar 
upp.

Lindö (2009) framhöll i likhet med Mårdsjö Olsson (2010) hur viktigt det är att barnen 
finner lekläsningen meningsfull men också hur förskollärare skall inspirera barnen att rita, 
lekläsa och låtsaskriva. Mårdsjö Olsson anser att en inspirerande och trygg miljö där 
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förskollärare möter barnen är viktigt och att verksamheten är planerad och utformad efter 
barnen motivation och erfarenheter. Respondenterna ansåg att ett av de viktigaste delarna 
var att kunna uppmuntra och stötta barnen. Tiden på förskolan skall vara lustfyll och 
positivt. Barn som redan knäckt koden för att skriva skall uppmuntras att fortsätta och de 
barn som inte riktigt var där ännu skulle uppmuntras ditåt. Det handlade om att stimulera 
till lärande ansåg förskollärarna i studien.

Forslund och Jacobsen (2002) ansåg att en faktor för professionalism är att det ska ske en 
kontinuerlig kompetensutveckling och det personliga engagemanget som en annan faktor. 
En av förskollärarna deltog i ett läsprojekt för att utveckla sina kunskaper i ämnet. Alla 
förskollärare i denna studie har tagit sig tid att träffa en grupp studenter för intervju vid 
olika tillfällen. 

6. Diskussion

I diskussionens alla delar kommer ställningstaganden att göras vad gäller både för- och 
nackdelar med metodvalet, resultatet och dess analys kommer att diskuteras och slutsatser 
kommer att göras. Tidigare har studien presenterats fri från egna värderingar. Dessa 
kommer tydligare att framgå i diskussionen. 

6.1 Metoddiskussion 

Precis som Stukát (2005) varnade för är djupgående intervjuer väldigt tidskrävande, så 
även i denna studie. Att ensam försöka att hinna med en större mängd 
fokusgruppsintervjuer som är väldigt tidskrävande, både att planera, genomföra och 
transkribera är svårt och kan påverka spridningen på urvalet. Fördelen med detta 
examensarbete är det forskningssamarbete som denna studie är en del av. Det har varit 
flera studenter som har gjort olika antal fokusgruppsintervjuer vilket har breddat urvalet. 
Detta är en styrka i denna studie. Nackdelen med det större samarbetet och antalet frågor 
under fokusgruppsintervjun var många vilket gjorde att fokus på just läs- och 
skrivinlärningen inte var den högsta, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Stimuli som har använts inför varje intervju skulle kunna ha varit mer inspirerande 
särskilt riktat mot läs- och skrivinlärningen. En svårighet i detta är att det inte går att veta 
vilka stimuli de andra som har genomfört fokusgruppsintervjuer använt. Har inte heller 
kunskap om vilken miljö de har varit i något som Stukát (2005) lyfter som viktigt för att 
skapa en god miljö för samtal.I min roll som moderator under fokusgruppsintervjuerna 
såg jag nackdelar med de miljöer som fanns tilldelade mig. Det var i ett personalrum med 
ganska lyhörda väggar där det mitt under intervjun hördes sång från en samling i rummet 
bredvid och under den andra intervjun fanns det en lekhall några rum bort där en 
avdelning hade en väldigt högljudd lek som störde. Däremot finns det en större säkerhet 
gällande de personliga delarna som Denscombe (2009) lyfter, att rollen som moderater är 
att hjälpa respondenterna att delta med tankar och erfarenheter. 

Min kunskap om de andra moderatorernas roller och miljöer är begränsade. Samtidigt 
som det är en styrka med flera som genomför intervjuer kan de likväl ha fått fram annan 
information för att de har lyckats locka fram andra sidor hos de som intervjuats. Det finns 
även en skillnad i hur många deltagare det har varit på de olika fokusgruppsintervjuerna. 
Några har haft upp till fyra stycken deltagare och andra har haft två stycken. En svaghet 
och ett vägval som gjordes var att inte lägga för stor tid vid att hitta förskollärare med mer 
blandade bakgrunder. Det hade varit önskvärt med större spridning både vad avser kön 
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och ålder på deltagarna. Ålder är det som bäst blandats men det är en svaghet att det 
enbart är en deltagande man. I och med tidsbristen har det inte varit möjligt att arbeta på 
annat sätt. 

En annan upplevd utmaning med arbetet är att vissa delar av litteraturen inte tydligt går 
att koppla till resultatet från intervjuerna. Ta exempelvis det professionella ansvaret som 
fanns med i en av intervjufrågorna. Det hade kanske varit önskvärt och även syftet att just 
den frågan skulle att få ett resonemang av grupperna om just det professionella ansvaret 
rörande läs- och skrivinlärningen i förskolan. Men som Stukát (2005) skriver, som man 
frågar får man svar, och många var väldigt osäkra och frågade vad som menades med vissa 
intervjufrågor under intervjun. När de svävade ut kring det praktiska arbetet kom det fram  
mer teoretiska begrepp och möjligheter till att kunna koppla det till det professionella. Vid 
möjligheten att göra andra vägval hade fler följdfrågor övervägts och att mer taktiskt 
kunna placera de frågor som behöver längre svar mer i mitten av intervjun än som det i 
detta fall senare. Efter en timmes intervju var de längre resonemangen nödvändigtvis inte 
lika långa och djupgående som tidigare under intervjun. Om alla dessa parametrar hade 
kunnat tas i beaktande redan i början av arbetet och om det hade funnits en medvetenhet 
kring denna problematik hade examensarbetet kunnat stärkas.

En annan utmaning som uppvägdes av delningen av data var de många bortfallen från den 
ursprungliga planen. Det var mycket annat som påverkar förskollärarnas dagliga arbete 
och möjligheterna till att träffas för intervju är förhållandevis små. Detta påverkar givetvis 
resultatet på ett eller annat sätt. Däremot är det något som alltid påverkar det dagliga 
arbetet och inte nödvändigtvis har allt för stor inverkan på validiteten eller reliabiliteten 
för just denna studie. De många intervjuer som ändå genomfördes av flera personer 
motverkar just det.

6.2 Resultatdiskussion

Det som både Forslund och Jacobsen (2010) och Kuisma och Sandberg (2010) tar upp om 
vikten av att arbeta tydligt mot mål stämmer väl överens med det som förskollärarna sade 
om att konkretisera målen. Vilket påvisar en viss professionalism riktat mot målen och 
arbetet med dessa. Däremot skilde sig svaren och det fanns de som inte ansåg att läs- och 
skrivinlärning var något förskolan skulle hålla på med. Resultatet är att förskollärarna 
upplever att de gör en hel del på detta område. Förskolläraren anser att de arbetar mot 
detta mål genom deras arbete med språkutvecklingen, något som de berättade genomsyrar 
hela verksamheten. Majoriteten av förskollärarna tog upp målen som en del i att besvara 
frågan om det professionella ansvaret i läs- och skrivinlärningen vilket är ett tecken på 
deras professionalism och de nyckelfaktorer som Forslund och Jacobsen (2010) 
definierade. 

Valet av metod som förskollärare använder är en viktigt del i läs- och skrivutvecklingen 
och något som i viss mån har undersökts i denna studie. Arbetet med läs- och 
skrivutvecklingen har beskrivits av respondenterna men de har inte uttryckt att använder 
sig av vedertagna metoder som exempelvis syntetisk metod. Det har lyfts av Lindö (2009) 
två typer av metodinriktningar som man arbetar aktivt med för att utveckla läs- och 
skrivkunnigheten i förskolan. Där beskrivs även de vanligaste metoderna, något som inte 
togs upp av förskollärarna i studien. Det bör nämnas att detta inte heller tydligt 
efterfrågades. Det är något att ta i beaktande att ingen förskollärare nämnde en av 
forskningens metoder för att utveckla språket eller läs- och skrivinlärningen. Detta är 
något som bör utvecklas inför framtiden. Forskarna Korkeamäki och Dreher (2012) 
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betonar vikten av att veta hur barn lär sig språk och hur man skall arbeta med detta. De är 
även tydliga med att förskollärarens egna metoder starkt påverkar barns läs- och 
skrivkunnighet. Problematiken är huruvida förskollärare är medvetna om sina metoder 
och det forskningen säger om läs- och skrivinlärningen. Det kan vara så att de är medvetna 
om metoderna som finns men att det inte framkom vid intervjutillfällena. 

Bennett (2005) redovisar nackdelen för barn i skolan som inte har utvecklat emergent 
literacy tidigare. Detta kan kopplas till den förskollärare som inte ansåg att de i förskolan 
var skolförberedande och att skrivandet inte var något för förskolan. Det kan bli 
problematiskt för dessa barn och de strävansmål förskolan skall följa är tydliga med att 
barn skall utveckla ett intresse för läs- och skrivinlärningen och det kan vara en utmaning 
för framtiden. Framförallt med det informationssamhälle vi idag lever i. Något som även 
Lindö (2009) påpekade när hon beskrev hur barns textmiljöer fortsätter att förändras och 
att vi omges mer och mer av skriftspråket.

Mycket av forskningen om professionalism tog upp vikten av reflektion som en del i att bli 
en professionell yrkesutövare. Forslund och Jacobsen (2010) och Kuisma och Sandberg 
(2008) tar upp det som en del i att att vara en professionell förskollärare. Detta kommer 
inte tydligt fram i resultatet, återigen eftersom man inte nödvändigtvis har frågat om det i 
förhållande till läs- och skrivinlärningen. För ett tydligare resultat hade det varit bättre att 
ta med fler delar och att koppla fler av intervjufrågorna till läs- och skrivinlärningen för att 
få ett tydligare resultat. I resultatet tas en mängd praktiska exempel fram hur förskollärare 
arbetar med läs- och skrivinlärning som även överensstämmer med det forskningen och 
litteraturen säger.

6.3 Slutsatser

Det utökade skriftsamhället ställer högre krav på bättre läsförståelse och barns 
tillgänglighet till skriftspråket ökar och förläggs allt tidigare i barns liv. Därför är det 
viktigt att detta arbete påbörjas tidigt och utvecklas kontinuerligt. Som förskollärarna i 
studien och Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) påvisade så läggs grunden 
i förskolan. Denna grund kan enbart läggas för alla barn om det finns tydliga arbetssätt och 
en medvetenhet hos förskollärare som arbetar med detta. Det kräver att förskollärare i 
dagens förskolor är professionella och har en stabil teoretisk grund som även förstärks och 
utvecklas av deras erfarenheter. Detta bör säkerställas för att garantera resultat, förslagsvis 
genom förskolechefen. Den teoretiska grunden bör utvecklas hos förskollärare både under 
utbildningen och sedan under arbetets gång. För att utveckla arbetet med den 
förberedande läs- och skrivinlärningen måste förskollärarna kunna koppla samman teori 
och erfarenhet. 

Denna studie kan dra liknande slutsatser som Forslund och Jacobsen (2010) och Kuisma 
och Sandberg (2008) gällande vikten av reflektion hos förskollärare, som ett led i att bli 
den professionella förskolläraren. Det framgår inte tydligt av studien huruvida 
förskollärare har en kontinuerlig reflektion rörande detta ämne men slutsatsen är att det 
behövs för att utveckla arbetet med den förberedande läs- och skrivinlärningen.

Det är tydligt att det sker läs- och skrivinlärning på olika sätt i förskolan både genom 
läsning, sång och arbete med bokstäver. Detta sker medveten av förskollärarna med syfte 
att utveckla ett intresse för skriftspråket. Vilket är ett av läroplanens strävansmål som togs 
upp inledningsvis.Det är ett tecken på förskollärarnas professionellas roll i arbetet med 
läs- och skrivinlärningen.
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Däremot kommer det alltid behövas mer kompetensutveckling gällande metoder för läs- 
och skrivinlärning och ett medvetet ”tänk” kring de metoder som finns tillgängliga. För 
vissa förskollärare behövs en ökad förståelse för sin egen roll som förskollärare i arbetet 
med den förberedande läs- och skrivinlärningen. I detta examensarbetet framgår det att 
det kan vara så att enskilda individer behöver utveckla sina attityder och förhållningssätt 
till läs- och skrivinlärning i förskolan.

Då förskollärare lägger grunden för barnen och för deras framtida skolframgångar enligt 
Bennett (2005) och om samhällsutvecklingen fortsätter i samma takt som tidigare kommer 
framtiden ställa högre krav på förskolan gällande läs- och skrivinlärningen. Detta kommer 
i sin tur ställa högre krav på professionella förskollärare.

6.4 Nya forskningsfrågor

Förslag på framtida forskningsfrågor och hur forskare kan vidareutveckla detta är att 
fördjupa sig i hur förskollärarens upplevda professionalism kan påverka barnens läs- och 
skrivinlärning. Det kan vara meningsfullt att diskutera vad professionalismen har för 
betydelse för barns läs- och skrivinlärning. Om förskollärare har skilda upplevelser kring 
sin professionalism kommer det påverka barns lärande och i så fall hur?

Det saknas reel koppling och fördjupning i att koppla samman professionalismen med det 
konkreta lärandet hos barnen. Många skrapar på ytan i dessa ämnen men tar inte fram 
slutsatser kring hur detta påverkar barns lärande. Få tar fram studier som slår fast 
betydelsen av förskollärares professionalism för barns lärande och ställer frågor huruvida 
förskollärare upplever sig som professionella. 

Finns det behov av en tydligare struktur gällande läs- och skrivinlärningen i förskolan? 
Behöver forskare ta tydligare ställning för vilka metoder som behövs redan i förskolan och 
hur förmedlas detta vidare till den befintliga professionen? Detta är förhoppningsvis några 
frågor som denna studie väcker och att det kan uppmuntra till vidare studier eller 
utveckling. En annan förhoppning är att detta examensarbete kan stimulera verksamma 
förskollärare att funderar kring de metoder som de använder och sin egen professionella 
roll.
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Bilaga 1 Missivbrev

Hej,

Caroline Högström heter jag och läser sista termin på lärarprogrammet på Mälardalens 
Högskola. Jag skriver mitt examensarbete under denna termin och är med i ett 
forskningssamarbete som skall studera förskollärarens professionalism och professionella 
identitet i bland annat Sverige, Finland, Estland och Norge. Som student kommer jag 
sedan att plocka ut delar från forskningsprojektet och skriva ett examensarbete med syfte 
att undersöka hur arbetet med att förbereda läs- och skrivinlärningen i förskolan ser ut 
kopplat till förskollärares professionella identitet.

Då detta projekt handlar om förskollärarens professionalism och professionella identitet är 
du som förskollärare utvald att förhoppningsvis vilja delta i denna studie. 
Tillvägagångssättet är att en fokusgrupp bestående av 5-6 förskollärare som skall samlas 
och diskutera förskollärares professionella identitet och frågor som kan beröra detta. Allt 
material som samlas in kommer enbart att användas till forskning och mitt examensarbete 
och allt deltagande är frivilligt och kommer behandlas konfidentiellt. 

Dessa fokusintervjuer kommer att bandas in och totalt tar denna gruppdiskussion ca 1-2 
timmar. Som förskollärare finns ingen bättre expert på förskollärarens upplevda 
professionalism och professionella identitet. De forskningsetiska principerna kommer att 
följas som innebär att jag har krav på mig att informera er, ha ert samtycke, behandla allt 
konfidentiellt och enbart använda det ni delger i forskningen och examensarbetet. 

Med hopp om ditt deltagande,
Caroline Högström
chm10002@student.mdh.se
073-743 8600

För mer information finns min handledare att nå,
Anette Sandberg (anette.sandberg@mdh.se)

25

mailto:chm10002@student.mdh.se
mailto:chm10002@student.mdh.se
mailto:anette.sandberg@mdh.se
mailto:anette.sandberg@mdh.se


Bilaga 2 - Intervjuguide

Uppvärmning 
! Förskollärarens bakgrund:

Namn (=viktigt för er vid utskriften)
! Kön
! Examens år
! Hur många år har du arbetat som förskollärare?
! Vad är din utbildningsbakgrund?
! Vilken åldersgrupp arbetar du i förnärvarande 1-3år, 1-5år, 3-5 år, förskoleklass.
! Hur skulle du vilja beskriva området där förskolan är belägen? (ex. villaområde, 

blandad bebyggelse, invandrartät område etc)

Läs- och skrivinlärning
! Berätta om din professionella roll i ditt arbete med att förbereda läs- och 

skrivinlärningen kopplat till de mål som finns i läroplanen för förskolan?

! Berätta hur arbetet med att förbereda läs- och skrivinlärningen ser ut kopplat till de 
mål som finns i läroplanen för förskolan?

Övrigt
! Är det något annat du vill tillägga?
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