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Sammanfattning 
 

Grunden till undersökningen ligger i behovet i att barn ska kunna kommunicera med varandra för 

att gå vidare och utvecklas i samhället. Literacy fogar samman olika delar i kommunikationen som 

människor gör med varandra då denna studie avgränsar sig i läsning och skrivning. Syftet med den 

här studien är att undersöka vilken metod förskollärarna använder i sitt arbete med literacy i 

förskolans praktik och mer specifikt literacy kopplat till läs- och skrivinlärningen. Frågeställningen 

lyder på följande vis: hur beskriver förskollärarna sitt arbete med literacy - i att skriva och läsa i 

förskolan? Metoden för den här undersökningen var enkäter som skickades per e-post, detta för att 

få ett brett upptagningsområde bland förskollärare. Undersökningen är gjord i en medelstor svensk 

kommun bland deras förskollärare. Enkäten är studiespecifik och utformad efter den tidigare 

internationell forskning som är hämtad från olika delar av världen. Studien innefattar ett 

sociokulturellt perspektiv som är den teoretiska utgångspunkten för denna undersökning. Studien 

visar att förskollärare har olika metoder som de använder för att utveckla barnen i literacy som 

exempelvis boksamtal, förskolläraren läser och diskuterar böcker tillsammans med barnen. Även 

miljöns utformning med att göra läs- och skrivmaterial tillgängliga utvecklar barns literacy.  

En slutsats jag drar är att förskollärarna lyfter fram miljön och böckers betydelse för barns 

literacyutveckling inom läs- och skrivande. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Den här undersökningen handlar om literacy i förskolan och hur förskollärare utformar sin 

verksamhet. I media skrivs det mycket om hur barn och ungdomar inte läser eller skriver idag. Det 

är något som engagerar föräldrar och samhället i stort eftersom att det behövs läs- samt 

skrivkunniga medborgare i vårt samhälle. Var än du går i samhället idag möts du av texter och 

symboler som ska tydas. I Borggrens artikel på DNs webbsida framhåller Barnboksförfattaren 

Martin Widmark att i vårt rika land där demokratin är ett faktum finns det ungdomar som inte kan 

läsa och förstå simpla texter när de slutar skolan. Han anser att acceptansen för människors 

olikheter brister när ungdomar inte kan läsa genom och därigenom erövrar verktyg för att kunna 

delta på den politiska arenan. Det medför också att de barnen missar chansen att kunna uppleva 

andra kulturer genom litteraturen. Barn som läser är inte bara med på de olika arenorna i samhället 

utan de ökar också sitt språk och förmåga till kommunikation (2015). I en annan artikel på SVDs 

webbsida tar Lindbäck m.fl. upp att barn och ungdomar idag inte läser utan väljer andra aktiviteter 

framför att läsa skönlitterära böcker. Många barn idag har inte förmågan att läsa avancerade texter 

och riskerar att få problem med att fatta svåra beslut i yrkeslivet i vuxen ålder (2014). 

 

Barnkonventionen tar upp barns rätt till att lära sig att skriva och läsa i en grundläggande 

utbildning. Barn har också rätt till att få vara i skolan under de första nio åren gratis (artikel 28). 

Det gör att alla barn i Sverige ska gå till skolan och de som går på förskolan kan få en chans att 

förberedas för den tid som de ska tillbringa i skolan.  

 

Enligt förskolans läroplan ska förskolan ge barnen verktyg och kunskaper som har värde för vårt 

samhälle. Där barnen lär sig kommunikation, relationsbildning och kompetens att klara av det 

informationsflöde som konstant flödar idag. Det är också viktigt med barnens lärande genom hela 

livet vilket förskolan ska lägga en trygg och stimulerande grund för (Lpfö98, 2010, s.5-6). Detta 

visar vikten av att arbeta med literacy i förskolan. 

 

Jag som har dyslexi märker dagligen behovet av en bra start för literacy med läsning och skrivning 

i vårt samhälle. Det är ett värdefullt arbete som förskolan kan göra för ett barns framtid i arbetet 

med literacy. Min utgångspunkt är att literacy har med människor att göra och hur deras kultur är. 

Människor kan lära in olika saker på olika sätt i olika situationer tillsammans med andra eller på 

egen hand. De gör dem i vilken miljö de än befinner sig i eller på grund av den specifika miljön 

beskriver Fast (2007, s. 31-37). 
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1.1 Styrdokument 

 

I Lpfö98 som är förskollärarens vägvisare tas det upp på flera ställen hur den kommunikativa 

förmågan ska främjas i förskolan. Barnen ska få uttrycka sig i en trygg miljö där det finns utrymme 

för utveckling i olika former av kommunikation som förskolläraren ska stimulera. 

 

På ett flertal ställen i Lpfö98 för förskolan står det om hur barnen ska utvecklas i att kommunicera 

genom literacy med andra i deras omgivning genom literacy. Det står att barnen genom leken ska 

lära sig kommunicera via tal- och skriftspråk. Förskolläraren ska ge möjligheter till en miljö där 

kommunikationen utvecklas och frodas. Det är viktigt att främja barnens språk, argumentation, 

frågeställande och deras uttryck av tankar. Barnens nyfikenhet ska främjas med deras lust att vilja 

kommunicera med varandra (Lpfö98, 2010, s.9 - 11). 

 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

 
Den här undersökningen omfattar det sociokulturella perspektivet med tankarna om att barn 

utvecklas i den kultur de befinner sig i tillsammans med andra. Det utgår från Lev Vygotsky tankar 

om barnet och den proximala utvecklingszonen uttrycker Gjems (2011, s. 19 - 21). 

 

Det gemensamma för forskare i den här forskningstraditionen är att de menar att barn lär sig i 

grupp med en kulturell kontext. Med den kulturella kontexten menas att det är beroende av var du 

befinner dig när du ska lära dig något. Det kan också ha med att göra vilket århundrade du lever i 

och dina tankar om utveckling hävdar Gjems (2011, s. 19 - 21). 

 

I Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv ses barnet som en vetenskapsman som ska upptäcka 

världen i möten med andra. Barnets utveckling sker i barnets egna takt. Den interaktuella 

utvecklingen ur det sociokulturella perspektivet är att barnet föds med några egenskaper och 

kulturen bestämmer vad barnet behöver lära sig för att klara sig i den miljö där de växer upp. De 

egenskaper som barnet fötts med är uppmärksamhet varseblivning och minne med dessa 

egenskaper ska barnet lära sig var de är, vem de är och hur allt fungerar redovisar Evenshaug m.fl. 

(2001, s. 135 - 137). 
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Säljö hävdar att människans sätt att lära in saker är sociala och inte som hos djuren som gör saker 

på grund av instinkter. Människor runt hela värden har olika kunskaper i olika kontexter. Barnet 

vill redan från början kommunicera med andra människor och det växelspelet som sker där barnet 

växer upp påverkar barnet. Barnen möter olika ting sin barndom genom århundraden som till 

exempel idag har många barn IT omkring sig. I de kulturer som barnen uppfostras i får de olika 

förväntningar på sig om vilket ansvar de ska ha. Barnets utveckling sker i det sociokulturella 

förhållandet i samklang med andra människor och omgivande miljö (2000, s. 35 - 38). 

 

1.3 Centrala begrepp 

 

Nedan beskrivs de centrala begrepp som denna studie  innehåller och använder.  

1.3.1 Berättelser 

 

Skrivna berättelser är när barnen får skriva dem själva på papper. I en studie av förskolebarn såg 

forskare att barn skrev mycket i leken spontant. Förhållningssättet från förskollärarna har en stor 

betydelse för att skrivandet ska bli till. När förskollärarna gjorde skrivaktiviteter blev barnen 

stimulerade till sådan grad att de lärde sig skriva innan skolstart. De knäckte skriftkoderna förklarar 

Lindö (2009, s. 208- 209). 

1.3.2 Boksamtal 

 

Lindö framhåller att boksamtalet (samtal med barn om böcker) är en viktig del i läsandet av böcker 

där kan förskolläraren utmana barnens föreställningar. Med boksamtalen fördjupar förskolläraren 

barnens upplevelse av boken och förståelsen av ord samt omvärlden. I boksamtalet finns det olika 

frågor som går att ställa för att fördjupa bokens upplevelse och de begrepp som förekommer i 

boken. Det går att fråga barnen jag undrarfrågor som är öppna frågor. Med öppna menas frågor 

som inte har ett givet svar. Grundfrågor är de frågor som barnen kan svara på utifrån egna åsikter 

och tankar. Var det något du tyckte om i boken? eller tvärt om och undrar du över något som hände 

i boken? det är vanliga grundfrågor. Allmänna frågor är frågor som relaterar boken till barnet i sig 

som till exempel har du varit med om det här? eller har de hört en liknande bok förut? 

 

Specialfrågor innebär att fråga specifika saker om boken till exempel var har berättelsen ägt rum? 

(2009, s. 243- 247). 
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1.3.3 Literacy 

 

Literacy betyder inte enbart att läsa och skriva utan har en större betydelse avseende att förstå vad 

texten framför. Det har också att göra med att kunna skriva i samma sammanhang som man själv 

befinner sig i exemplifierar Lindö (2009, s. 42 - 45). 

 

Enligt Säljö är literacy grundat i det sociokulturella perspektivet och innebär att läsande, skrivande 

och kommunikativa uttrycken lärs in i en kulturell kontext. Meningen bakom literacy är att det går 

över gränserna genom att skrivande, talande och läsandet bygger på varandra i ett gemensamt 

spektrum (2000, s. 186). 

1.3.4 Stöttning 

 

Hwang m.fl. redovisar att stöttning i Lev Vygotskys mening handlar om handledning och med det 

menas att en familjemedlem eller lärare fungerar som en byggnadsställning. Det är viktigt att 

barnen får en lärare som stöttar dem i utvecklingen genom att finnas där när det går fel, uppmuntrar 

att gå framåt och hålla fokuset riktat mot målet. Handledaren är den som stöttar och ska ställa 

ledande frågor för att lösa problem som barnet behöver hjälp med att lösa. Det är frågor som hur 

kan jag hjälpa dig? vad behöver du? eller hur ser dilemmat ut? (2011, s. 67 - 68). 

 

1.4 Studiens syfte och frågeställning 

 
Syftet med den här studien är att undersöka vilken metod förskollärarna använder i sitt arbete med 

literacy i förskolans praktik och mer specifikt literacy kopplat till läs- och skrivinlärningen. Detta 

undersöks genom frågan: Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med literacy - i att skriva och läsa 

i förskolan? 
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2 Tidigare forskning 

Nedan  beskrivs det om vad andra forskare har upptäckt inom förskollärares arbete med literacy. 

Det innehåller olika teman som har kommit fram i forskningen. De teman som man kan identifiera 

är IT- pedagogik, Miljön, Berättelser/boksamtal och Handledning/arbetsseminarium.  

 

I Hwang m.fl. litteraturstudie tar de upp att Lev Vygotsky anser att det är barnet som ingår i ett 

socialt och kulturellt sammanhang. Barnets utveckling är kulturellt specifikt och inte som en del 

andra forskare ansåg universellt. Han trodde på att barn lärde sig och utvecklades i samspel med 

andra. Ett redskap som barnen kan använda sig av för att förstå kulturen är språket barnet kan med 

hjälp av språket hålla en inre dialog och analysera fenomen. Utvecklingen sker inifrån ut och tvärt 

om man utvecklas både inom sig och med andra. Det är där den proximala utvecklingszonen 

kommer in. Den vuxne som vill lära barnen något ska ligga ett steg före och stötta i de tillfällen det 

behövs eller säga inspirerande ord men det kan också vara att hålla handen ibland (2011, s. 65-67).  

 
 

 

2.1 IT-pedagogik 

 

Nedan förklaras att för förskolan har bland annat Appar  utvecklats för att utveckla barns läs- och 

skrivutveckling. Det finns digitala system som kan hjälpa förskolläraren med barns literacy. 

 

Bodrova m.fl. fann i sin metodstudie att utformade literacyprogram via datorn som verktyg kan 

stödja förskollärares arbete kring förskolebarnens läs- och skrivlärande. Programmet heter ELLA 

och är gjort för barn mellan 4-6 år. ELLA kan vara ett hjälpmedel för att utveckla verksamheten, 

sig själv som förskollärare och/eller barnen med tipsen som förekommer i programmet. I Bodrova 

m.fl. metodstudie utgår de från det sociokulturelle perspektivet (2003, s. 49). 

 

Neumann m.fl. fann i sin observation att förskollärare kan sitta tillsammans med barnet vid 

läroplattan för att stötta hen att utveckla sig i aktiviteten med läroplattan. Det finns appar som är 

gjorda för läsning och skrivning som är nivåanpassad för förskolebarn. Barnen kan bli uttråkade av 

spelen på läroplattan om de inte klarar av dem eller om de inte får utmana sig själva och flytta upp 

en nivå i spelet. Förskollärare ska därför tänka kritiskt inför inskaffande av appar till förskolan 

menar forskare. Det finns kriterier och krav till appar i förskolan som innehåller läs- och 
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skrivteman som Neumann m.fl. redovisar. Neumann m.fl. hade ett sociokulturellt perspektiv i sina 

observationsstudier. 

 

1. Vara åldersanpassad samt läroplansanpassad för förskolan. 

2. Spelen ska stimulera barnen och använda alla deras förmågor. 

3. Bygga på tidigare kunskaper. 

4. Uppmuntra barns kreativitet, problemlösning och kritisk tänkande. 

5. Barnen ska få kontakt med skrivsymbolerna så de kan skapa mening. 

6. Se till att barnen förstår uppdraget. 

7. Ge möjlighet till samarbete. 

8. Ge regelbunden feedback. 

9. Guida barnet genom appen istället för att barnet ska misslyckas (2014, s. 232 - 234). 

 

Forskarna rekommenderar att appar har de här kriterierna i sin design för att få vara med på 

läroplattan i förskolan. De ska utveckla barnens skriv- och läsförmåga med en förskollärare till 

hands när de utnyttjar den.  

 

Neumann m.fl. utgår från Vygotsky i deras stöttning med appar. När barnen spelar dem på plattan 

ska förskolläraren vara med. Det finns tre olika typer av stöttning som används vid plattan kognitiv, 

emotionell och teknisk stöttning. Förskollärare ska stötta barnen vid läroplattan och hjälpa barnen 

fokusera mot vad som ska göras inom läsning eller skrivning (2014, s. 234 - 236). 

 
Datorn är ett hjälpmedel för att barn lär sig läsa och skriva. De använder datorn och genom 

förståelsen för den får de kunskaper i läsandet och skrivandet. Läsande och skrivande behövs för att 

hantera datorn. Förskollärare kan använda datorn i sitt arbete med barns läs- och skrivinlärning. 

Barnen behöver en förskollärare som hjälper dem vid datorn. När datoranvändandet kommer igång 

får det som följd att läsandet och skrivandet utvecklas. De behöver inte gå en kurs utan lite hjälp i 

starten räcker för barnen beskriver Lindö i sin observationsstudie som omfattade  det 

sociokulturella perspektivet (2009, s. 199 - 200). 

 

Sammanfattningsvis kan barnen använda appar i förskolan men om förskolläraren stöttar dem blir 

det mer effektivt och utvecklande för barnen. Förskolläraren ska tänka kritiskt vid nedladdning av 

appar för att dessa ska gynna barnens läs- och skrivinlärning. 

2.2 Miljön 
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Miljön har en stor betydelse för barnens läs- och skrivutveckling och i barnens lek finns möjlighet 

till spontana läs- och skrivaktiviteter.  

 

Bodrova m.fl. påpekar att kunniga förskollärare kan skapa en miljö som är trygg och inspirerande 

där barnen får en stark start i sitt livslånga lärande genom att till exempel lägga fram läs- och 

skrivmaterial så de finns lätt tillgängliga för barnen (2003, s.51). Förskolläraren kan på många 

olika sätt utveckla den fysiska och psykiska miljön som barnen befinner sig i dagligen. 

 

I Justice m.fl. observationsstudie förklaras att rummens utformning kan påverka hur barnen lär sig 

skriva och läsa. Förskolläraren kan till exempel lägga in kuddar i läsrummet för att bjuda in till en 

läsande miljö. Observationsstudien baseras på det sociokulturella perspektivet (2009, s. 76). 

Förskolläraren har ett viktigt uppdrag att skapa en miljö som möjliggör barns skriv- och 

läsutveckling. Det är hur förskolläraren planerar sin miljö som sätter standarden på barnens framtid 

inom literacy. 

 

Gerde m.fl. tar upp i sin observationsstudie att i förskolan behövs material som till exempel pennor, 

papper, skyltar och böcker för att barnen ska nå framgång i utvecklingen av att lära sig läsa och 

skriva. De förskollärare som skapade en inspirerande miljö för skrivande och läsande fick mer 

naturligare situationer med barnen. De fick in skrivandet exempelvis i leken men även att barnen 

satte sig ned spontant och skrev. I de förskolor där det inte fanns skrivmaterial framme och 

tillgängligt blev det heller inte naturligt att skriva. De barnen var inte heller lika utvecklade i 

avkodning av texter. Studien grundas på det sociokulturella perspektivet (2015, s. 42 - 43). 

 

Powell, Steed & Diamond förklarar att förskollärarna i deras observationsstudie kom fram till att de 

ville göra en skrivstation på sina avdelningar och att det beror på hur man läser en bok för att få en 

större effekt med literacy. Dessa förändringar utvecklade barnen i deras literacy. De utgick från det 

sociokulturella perspektivet i sin studie (2010, s. 158). Barnen blir påverkade av miljön och hur de 

leker i den, och om det inte finns skrivmaterial så skriver heller inte barnen. Förskollärare kan även 

läsa böcker med inlevelse och nästan skådespela bokens innehåll för att få med barnen i berättelsen. 

Det går också att förställa sin röst för att få en kuslig effekt eller att visa på att nu är det glatt så 

barnen lättare kommer in i texten. Vissa barn har lättare för det än andra, då behöver förskolläraren 

ge dem som behöver lite mer stöd en tydligare berättarform. 

 

Björklund framhåller att material som exempelvis böcker ska ligga framme om barnen ska utveckla 

sin litteracitet. Om barnen får möjlighet till detta kan barnen läsa böcker på olika sätt som att 

bläddra i den och säga tyst för sig själv en berättelse, de kan berätta den för andra barn eller att 

barnen pratar med boken. Ett sådant förhållningssätt kan leda till både skrivande och läsande i 
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framtiden menar Björklund vidare. Björklunds observationsstudie grundar sig på det 

sociokulturella perspektivet (2008, s. 151). 

 

Fast tar upp i sin observationsstudie att det nu råder en ny syn på barns läsande och skrivande 

utifrån den anglosaxiska läran. Idag ser man att barn möter texter på olika sätt i tidig ålder. Fast 

menar att literacy är ett sätt att lära sig läsa, men det är inte enbart målet att lära sig att läsa som ska 

fokuseras utan det medföljer även kunskap om vad man läser i ett större sammanhang vilket bidrar 

till ett självständigt oberoende till andra. Förskolläraren ska ta hänsyn till alla barnens tidigare 

erfarenheter när denne planerar sin literacyverksamhet. Det är alltså viktigt att se barnens 

kompetens i att de inte är okunniga varelser utan att de har kunskaper från tidigare också. Studien 

baseras på det sociokulturella perspektivet (2007, s. 192 - 193). En miljö är inte bara fysisk det är 

också viktigt att tänka på den psykiska miljön i sin verksamhet. 

 

Bodrova m.fl. anser att förskollärare ska ha en strategi för möbleringen, schemaläggningen, 

ordnade aktiviteter, material och gruppsammansättning när de ska stimulera barns literacy. Barnen 

på förskolan kan exempelvis få i uppdrag att skriva in sig på förskolan när de kommer på 

morgonen, genom detta kan barnet få en känsla av ansvar samtidigt som barnet lär sig skriva sitt 

namn samt får en god start in i skriftspråkets värld (2003, s. 46 - 47). 

 

Med stöttning menas att barnen ska få en relation till det de lär sig och få en relation till den som 

vill få dem att utveckla sig. Det innebär också att finnas där vid det ögonblicket då man behöver en 

liten knuff för att komma över kanten.  

 

Den så kallade tredje pedagogen är hur miljön utformas på förskolan. Förskollärarna utformar inte 

bara den fysiska miljön utan också de förhållningssätt som de förmedlar till barnen och varandra. 

Det är centralt i Reggiomiliapedagogiken. Förskolläraren kan möjliggöra ett stimulerande lärande 

genom en genomtänkt miljö men också hindra barnen med en opedagogisk miljö. Till exempel för 

trångt, för lite material eller kalt och oinspirerande osv. Det är viktigt att kritiskt analysera den 

dagliga miljön som barnen vistas i för att inte fastna i gamla rutiner som stjälper det effektiva 

lärandet. Det finns olika frågor som förskolläraren kan ställa sig som exempel vilken syn har vi på 

barnen och på rummen? eller kan barnen samsas i lekar här inne utan att hindras? Exemplifierar 

Lindö (2009, s. 28). 

 

Sammanfattningsvis visar den forskning som presenteras att miljön ska vara öppen för att ett tryggt 

lärande ska kunna uppstå och forskningsöversikten visar även betydelsen av att materialet är 

tillgängligt för att barnen ska utveckla sin literacy.  
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2.3 Berättelser och boksamtal 

 

Berättelser och boksamtal kan bidra till barns skriv- och läsutveckling. Med stöd av skrivna 

berättelser som barnen får göra själva lär de sig inte bara att skriva utan också att läsa. Samma 

fenomen förekommer även i boksamtal, det är alltså inte bara läsandet som utvecklas utan 

skrivandet också. 

 

I sin observationsstudie framhåller Dennis m.fl. att förskolläraren kan få barnen att lära sig skriva 

genom att göra berättelser med dem. Förskolläraren ska tolka barnets bilder som skrivande till dess 

att barnet säger något annat. Förskolläraren ska stimulera barns skrivande varje dag och det är 

viktigt att inte fokusera på att det ska bli perfekt utan låta det ta tid. Detta kan göras i mindre 

barngrupper, eller en och en med barnen när de ska skriva olika saker. Om barnen gör en berättelse 

kan den även publiceras för andra personer som till exempel för de andra barnen eller 

vårdnadshavare för att stärka barnets självförtroende i deras skrivande. Förskolläraren kan även 

göra små fokusgrupper där barnen får göra berättelser där förskolläraren är en vägledare och de 

andra barnen är som en diskussionsgrupp. Att skapa berättelser tillsammans med barnen kan alltså 

bidra till barnens skrivutveckling. Förskolläraren kan även stötta barnen i deras skrivande med 

inspirerande bilder och uppmuntra det som barnen gör. Studien utgick från det sociokulturella 

perspektivet (2013, s. 441 - 442). Även Fields m.fl. tar upp i sin observationsstudie att 

förskolläraren kan bjuda in föräldrarna till att lyssna på barnens berättelser. Studien baseras på det 

sociokulturella perspektivet (2000, s. 130 - 135). 

 

Björklund anser att förskollärare ska ta barnen på ett seriösare sätt när de skriver och se dem som 

kompetenta. När barnen gör olika tecken ska det kallas skrivande inte låtsasskrivande, det 

förminskar barnets prestation menar Björklund (2008, s. 150). 

 

I Hovland m.fl. observationsstudie påstås att barnen måste lära sig höger och vänster för att lära sig 

läsa och skriva och att förskollärarna bör arbeta med literacy under hela dagen undan för undan. 

Förskollärarna kan lära barnen hur en bokstav görs med olika andra symboler som ringar och 

streck. Barn kan även göra berättelser för att lära sig skriva, när de lär sig skriva lär de sig också 

läsa som en följd. Det är det sociokulturella perspektivet som studien utgår från (2011, s. 136 - 

137). 

 

Dennis m.fl. lyfter fram att boksamtal är en bra metod för att få barnen att lära sig läsa. När barn får 

en bok läst för dem och sedan diskuterar den får barnen en ökad förståelse som gör att de lättare 

kan lära sig läsa. Barnen får en ordförståelse och när barnet läser med förskolläraren får de se orden 
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som gör att de kan känna igen dem. Barn med andra språk kan lära sig läsa enklare om det finns 

böcker på deras hemspråk och om förskolläraren inte kan barnets språk kan föräldrar läsa in på film 

en bok som kan tittas på i förskolan (2013, s. 443 - 444). 

 

Justice m.fl. beskriver även de att boksamtal ökar barns förmåga att lära sig läsa och skriva för de 

får en bättre förståelse. Boksamtal kan med fördel ske varje dag för att öka barns förståelse (2009, 

s. 76). Genom boksamtalen kan förskolläraren förtydliga detaljer som inträffar i händelseförloppet i 

en bok. Barnen kan också hjälpa varandra med meningen bakom orden som står i böckerna genom 

deras erfarenheter som de spontant kan ta upp. Det kan också bli ett bra förtydligande om barnen 

förklarar för varandra specifika ord, eftersom de kan förklara dem från en vinkel som 

förskolläraren inte tänkt på. 

 

Powell Diamond, Burchinal & Koehler uttrycker att barn lär sig mer när förskolläraren läser böcker 

högt för dem. I deras observationsstudie utgår de från det sociokulturella perspektivet (2010, s. 

309). Förskolläraren har en stor chans att fånga barnen med en berättelse som är spännande eller 

intressant för barnen. Det kan få barnen att själva vilja läsa eller skriva en berättelse. Förskolläraren 

kan uppmuntra barnen med sin högläsning. 

 

Stöttning är en central del för att barnen ska lära sig läsa och skriva. Förskollärarna får mer 

läskunniga barn om de stöttar dem, det gäller även skrivandet. Barn får stöttning när en 

förskollärare sitter bredvid och hjälper eller förtydligar detaljer för att barnet ska komma vidare. 

Det går att göra i grupp eller ensam med ett barn hänvisar Gerde m.fl. (2015, s. 43 - 44). 

 

Sammanfattningsvis visar genomgången att det finns många sätt att utforma sin literacyverksamhet 

på för att barn ska lära sig att skriva och läsa är att använda sig av boksamtal och att göra egna 

berättelser tillsammans med barnen.  

2.4 Handledning och arbetsseminarium (Workshop) 

 

Tidigare forskning visar att det är vanligt att förskollärare får handledning eller går på arbets-

seminarium för att utveckla sin literacyundervisning och att det är en skillnad i de två arbetssätten. 

I handledning får förskolläraren över tid utvecklas i sitt arbete med literacy men om de går på en 

eller ett par arbetsseminarium får de inte samma djup i kunskaperna. Forskning visar att när 

förskollärare går på arbetsseminarium för att utveckla sin literacyundervisning får de inte lika bra 

resultat som de som har en handledare som kontinuerligt handleder beskriver Milburn m.fl. har 

gjort en observationsstudie som utgick från det sociokulturella perspektivet (2015, s. 104). 
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Det går även att kombinera handledningstillfällen och arbetsseminarium för att få en djupare 

kunskapsutveckling hos förskollärarna. Förskollärarna får då också hjälp med att analysera det som 

de varit med om under arbetsseminarierna. Förskollärare utvecklar alltså sin literacy genom först 

ett arbetsseminarium och sedan handledning med regelbundna träffar vilket i förlängningen 

utvecklar barnens literacy positivt enligt Powell, Diamond, Burchinal & Koehler (2010, s. 308). 

Förskollärare som får handledning eller som går på arbetsseminarium för att förbättra sig inom 

literacy gör det för att kunna utvecklas i att lära barnen läsa och skriva.  

 

Förskollärare fick gå på arbetsseminarium en gång varannan månad. Där emellan hade de 

literacyuppgifter som de skulle göra med barnen i förskolan de arbetade på. De fick också 

handledning mellan arbetsseminarierna där de diskuterade literacy. Det gjorde att förskollärarna 

förbättrade sin literacyundervisning förklarar Powell, Steed & Diamond (2010, s. 158). 

 

Lynch förklarar i sin intervjustudie att förskollärarna ansåg att de inte hade tillräckligt med 

utbildning inom literacy och att de ville utveckla det. Medan andra förskollärare ansåg att de hade 

kunskaper inom literacy. Förskollärarna som deltog i studien var osäkra på sina metoder och om de 

var tillräckligt varierade för att barnen skulle lära sig att skriva och läsa. De kände att de ville träffa 

andra professionella inom ämnet där de fick möjlighet att diskutera frågor kring literacy. Alla 

förskollärare bör veta vad literacy innebär och de ska stimulera barnen varje dag hävdar Lynch. 

Studiens perspektiv är det sociokulturella (2009, s.198 - 199). Det fanns ett behov hos 

förskollärarna av någon slags handledning med utbyte av kunskaper till varandra inom 

förskoleyrket där de kunde få värdefulla kunskaper som skulle kunna användas i den dagliga 

verksamheten. Powell Diamond, Burchinal & Koehler beskriver även att handledning av 

förskollärare kan ske genom IT-kommunikation eller sociala medier (2010, s. 310). 

 

Internationell forskning visar att handledning även kan ske genom exempelvis en modell kallad 

ELLM (Early Literacy and Learning Model) som är en modell som behandlar sex literacykoncept 

som förskolläraren ska genomföra med barnen en timme om dagen. Modellen innebär att 

förskolläraren läser högt, barnen själva får läsa bokstäver, förskolläraren introducerar bokstavsljud 

och skrivregler, barnen får skriva samt literacy genom att sammanfoga alla delar. Förskollärarna i 

modellen ELLM använde sig av literacy i barnens lek vid rutinsituationer och de försökte göra 

skrivandet samt läsandet till något naturligt i vardagen. De anser att barn lär literacy tillsammans i 

grupp. I en metodstudie av Elliott m.fl. fann forskarlaget att när förskollärare använder anpassade 

metoder för barnens förståelse av literacy kan barnen öka sin kunskap för hur ord kan bildas och 

läses. Studien utgick från det sociokulturella perspektivet (2008, s. 552 - 555). 
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Bodrova m.fl. beskriver att om förskollärare ska använda sig av en effektiv stöttning går det inte att 

bara gå på ett arbetsseminarium utan handledning behövs under en längre tid. Det går inte att läsa 

en kurs under en kortare tid med några få träffar under tiden utan det ska vara kontinuerliga möten 

med en handledare som är välutbildad inom ämnet. Förskollärarna ska ha en handledning under en 

längre tid för att kunskaperna ska sätta sig och en förändring sker i sitt arbete med barnen. 

Förskollärarna kan följa Vygotskyjs tankar om den proximala utvecklingszonen menar Bodrova 

m.fl. forskarlaget föreslår följande sju olika stöttningssteg: 

 

1. Möta barns behov och där de är i sin utveckling. 

2. Stötta barnen vid instruktioner och i sociala möten. 

3. Förstärk utvecklingen snarare än påskynda processen. 

4. Se lärandet som en process. 

5. Stötta barnen så de lär sig det själva så småningom. 

6. Engagera barnen i aktiviteter som utvecklar dem och ger dem en god självkänsla. 

7. Använd barnens värderingar för att utforma aktiviteter på deras nivå (2003, s. 49). 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att enskildhandledning ger god effekt för förskollärarnas 

literacyundervisning och arbetsseminarium ger samma effekt om det sker upprepade gånger eller 

tillsammans med handledning. Det går även att genomföra handledningen på olika sätt, via 

modeller eller sociala medier, handledning där personerna möts ansikte mot ansikte var dock de 

mest frekventa. 
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3 Metod 

Under den här rubriken tar jag upp hur jag har genomfört enkätstudien och vilka val och 

ställningstaganden som jag gjort. Det kommer också olika exempel på bortfall i svaren och tankar 

om hur en enkät ska utformas. I genomförandet fokuserar jag på hur enkäten utformades, skickades 

ut och att svaren kom in. Det tas också upp hur enkäten analyseras och bearbetas till den tidigare 

forskningen. 

3.1 Val av metod 

 
Jag valde att göra en enkätundersökning för att få ett stort omfång. I en enkätundersökning kan ett 

stort antal svarande nås men med mindre resurser och om det rör sig om ett stort geografiskt 

område kan det förenkla. Enkäter kan vara en mellanlösning till telefonintervjuer och 

samtalsinterjuver på grund av mängden frågor. I en telefonintervju ska det vara frågor som räcker 

mellan tio och femton minuter medan en samtalsintervju kan hålla på i en timme. Enkäter behöver 

inte lika många frågor som en samtalsintervju men heller inte lika få som en telefonintervju 

framhåller Gilljam m.fl. ( 2012, s. 234). Då menar jag att enkäter kan vara ett sätt att mötas på 

mitten med förskollärarnas tid till att besvara undersökningar som hinns med på deras arbetstid. 

3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning  

 
Min undersökning har till viss del både ett kvalitativt och kvantitativt omfång. Det är kvantitativa 

delar i de frågor som har alternativ i enkäten och där går det att se hur flera förskollärare gör eller 

tycker. I de frågorna får man inte veta djupare varför. Det kvalitativa omfånget är de öppna och 

förklarande frågor där förskolläraren kan gå djupare och beskriva sina tankar och metoder. 

Esaiasson m.fl. exemplifierar att kvantitativa undersökningar har ett stort värde vid jämförelse av 

fenomen och material. Det går att göra sådana jämförelser i sifferform och sedan gå vidare till en 

kvalitativ slutsats genom grunden i de kvantitativa slutsatserna (2012, s. 197 - 200).  

 

Enligt Esaiasson m.fl. består den kvalitativa metoden i en undersökning att forskare läser sitt 

material noggrant för att se det som står dolt i materialet. Det är att plocka fram det centrala men 

inte allt som står utan det som betyder något (2012, s. 210). 

 

Förutfattade meningar i form av att jag är ett subjekt som har gått förskollärarutbildningen gör att 

jag inte kan vara helt och hållet objektiv. Det blir inte helt objektivt eftersom jag har bildat mig 
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uppfattningar om hur jag vill vara som förskollärare men eftersom att jag har vetskap om det kan 

jag vara öppen för forskningsresultatet och vara så objektiv som möjligt. Kritiskt tänkande i 

forskningen om vad som är troligt kan man bara ha om man har tidigare kunskaper. Bell m.fl. tar 

upp att det är svårt att vara helt objektiv för forskaren har förkunskaper inom ämnet innan studien 

börjat (2006, s. 191 - 192). I undersökningar ska man ha ett kritiskt tänkande genom hela processen 

särskilt i studier där människor deltar. Det är centralt att ifrågasätta detaljer genom 

undersökningens process framhåller Bell m.fl. (2006, s. 103 - 108). 

3.2 Urvalsgrupp 

 

I urvalsgrupp har jag beskrivit vilket urval av undersökningspersoner som jag valt. Det är en 

kommun i Sverige med IT-förutsättningar som fick mig att välja specifikt denna kommun att ha 

som min population. 

 

Enkäten skickades ut till en medelstor svensk kommun, som valdes för deras kunskaper inom IT 

samt att alla förskollärare har en egen dator/lärplatta i sitt arbete. Det skulle möjliggöra att alla har 

en chans att svara på min enkät. Esaiasson m.fl. beskriver pragmatiskt urval vilket innebär att 

populationen som ska undersökas är allomfattande i ämnet som ska undersökas och med ett kritiskt 

tänkande se helheten av populationen (2012, s. 190 - 191). Förskollärarna i min forskning är 

representativa för förskollärare i hela Sverige eftersom att alla förskollärare i Sverige har gått en 

högre utbildning för att utbilda sig till förskollärare. Bell m.fl. tar upp att i en mindre undersökning 

bör urvalet minskas ner och med det kommer resultaten innefatta mindre generaliseringar mer som 

tendenser till helheten. Vill man ha ett mer generellt resultat måste undersökningen vara stor. 

(2006, s. 147 - 149). 

3.3 Utformning av enkät 

 

Hur jag har gjort enkäten kommer fram i detta avsnitt och vilka ställningstaganden som jag gjorde.  

Jag skrev inledningsvis ett brev till enkäten där jag informerade om vad enkäten var till för och 

handlade om. Jag ville att förskollärarna skulle veta vad de bidrog till om de valde att delta. I brevet 

beskrev jag även vem jag är för att de skulle få en bild av studenten som skickade ut enkäten. Jag la 

in ett läroplansmål för att övertyga förskollärarna att ämnet är relevant att ta upp och diskutera. 

Forskningsetiska principer nämns för att de som svarar på enkäten ska veta sina rättigheter och till 

vem de ska vända sig om de har frågor. Esaiasson m.fl. lyfter fram att det är många idag som vill 

att en enkät ska vara värd tiden för dem som svarar och ger något. Det är viktigt att enkäten är 
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genomtänkt och till viss del rolig för att de som svarar på den ska vilja avsluta enkäten. Enkäten 

ska alltså göras tilltalande för den målgrupp som ska svara på den (2012, s. 240 - 241). 

 

I början av själva enkäten fanns det en förklaring av vad literacy är för något från (se till exempel 

Hvit, 2015). Det gör att de som är osäkra på begreppet kan fräscha upp minnet och de som inte vet 

vad det är får en förklaring. Det gör att alla vet vad de svarar på i enkäten. Jag har gjort en egen 

mejladress till enkätsvaren för att svaren inte ska blandas ihop med e-post från skolan eller annat. 

 

I enkäten fanns flera kryssvarsfrågor, några öppna frågor samt även några förklarande frågor. De 

fick svara med att skriva x i rutorna för jag fick inte rutorna att bli tryckbara. Enligt Trost är öppna 

frågor svåra att ha med i en enkät för att det tar tid att gå igenom, vissas handstil kan vara oläslig 

och vissa skriver långa svar, medan andra enbart använder stödord (2012, s. 72 - 73).  

I enkäten hade jag inte många öppna frågor utan jag har frågor med alternativ utifrån min 

bakgrundsfakta. Jag valde att skriva öppna frågor i slutet där förskolläraren får förklara något som 

jag inte har tagit med i kryssfrågorna. 

 

De första två frågorna är inte numrerade utan de är som ett underlag för mig att förstå vem det är 

som har svarat och den första tar upp om vilket kön man identifierar sig med. Jag ville inte skriva 

vilket kön är du för idag kan det ändras och jag vill inte diskriminera någon. Jag valde att sätta 

kvinna först i alternativen för det kommer först i alfabetet, inte därför att någon är bättre än någon 

annan. Trost tar upp att ordningen med när man skriver är du man eller kvinna kan vara av olika 

anledningar som exempel bokstavsordning. Den andra handlar om hur länge som personen varit 

utbildad förskollärare, med alternativ med fem års spann från noll till fem och så vidare upp till 15 

eller mer. Det är gjort så för att det kan vara känsligt med åldrar och om man gick utbildningen på 

hösten eller våren. Då är det svårt att skriva exakta år. Det är tänkvärt hur man ställer denna fråga 

till undersöknings gruppen. Frågan om ålder har ett dilemma i sig för den kan uppfattas som oartig 

men med flera alternativ inom olika åldrar i perioder kan personen ligga inom den perioden istället 

för att skriva den exakta åldern (2012, s. 65 - 69). 

 

Frågorna i enkäten är grundade utifrån tidigare forskning och jag valde att göra frågorna tematiska 

utifrån forskningsöversikten. Jag har först en ja eller nej fråga om temaämnet om de svarar ja går 

jag djupare in på hur de gör i temat. Detta tillvägagångssätt går igenom hela enkäten utom i sista 

frågan, som är öppen och inte har något tema kopplad till sig. Trost beskriver att åsiktsfrågor eller 

attitydfrågor är sådana frågor som ofta har alternativ som ganska mycket, sällan eller ofta. Det går 

dock inte att göra en statistik utifrån sådana svar eftersom de kan betraktas olika från person till 

person menar Trost (2012, s. 69). Jag utgick från dessa anvisningar när jag gjorde min enkät, att 

vara konkret i frågornas alternativ och hur de kategoriseras. 
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Esaiasson m.fl. tog upp att frågorna ska ställas upp efter områden och i varje område ska alla 

frågor i det ämnet tas upp innan nya frågor kommer till nästa ämne (2012, s. 241).Det finns vissa 

frågor där jag vill ha en förklaring till svaret som ges både ja eller nej för att det inte ska bli något 

som är rätt eller fel. Jag har valt att blanda olika sorters frågor för att mina teman är så olika och 

utformas på olika sätt. Då jag vill ha ut de mesta av varje ämne i enkäten. I en enkät ska det vara en 

fråga till ett svar som ska ges och ett vanligt språk utan att använda krångliga ord gör att alla kan 

förstå enkäten. Då kan man få fler engagerade svar.  

 

Negationer krånglar till frågorna menar Trost vilket kan bidra till att personen som svarar inte vet 

vad den svarar på. Att vara konsekvent i frågorna med hur personen blir tilltalad som exempelvis 

att inte blanda ni och du i enkätfrågorna. Ytterligare en aspekt som jag valt att förhålla mig till är 

att inte formulera långa frågor där personen som läser den glömmer början innan slutet av frågan 

(2012, s. 79 - 90). Jag bad även förskollärarna att svara utifrån den förskolan de arbetar på just nu 

för början av min enkät handlar om hur förskolläraren får chansen att vidareutbilda sig inom 

literacy genom arbetsseminarium eller handledning. 

3.4 Pilotstudie med enkät 

 

Innan jag skickade ut enkäten gjorde jag en pilotstudie genom att låta ett par förskollärare som inte 

skulle delta i studien pröva enkäten samt kommentera såväl dess form som innehåll. Enkäten 

prövades i en annan medelstor svensk kommuns förskola med två förskollärare, en erfaren och en 

nyexaminerad förskollärare för att få synpunkter om hur enkäten fungerar. Resultatet av 

pilotstudien gav information om att den var intressant men att jag skulle förtydliga några frågor och 

att det saknades ord på några ställen. Det gjorde att enkäten blev kontrollerad och att frågor som jag 

ansåg var självklara inte var det. Det är bra att en utomstående undersöker ens enkät för att det är 

lätt att bli hemmablind och därför missa självklara saker som till exempel meningsuppbyggnad. 

Inledningsinformationen och enkäten finns som bilaga ett. Bell m.fl. förklarar att enkäter ska 

beprövas om den är som man tänkt innan de skickas ut. Det kan vara att enkäten inte tar så lång tid 

som beräknat eller otydliga frågor. Hur liten studie som än görs ska enkäten testas på några som är 

lik den populationen som ska undersökas och att de får komma med sina kommentarer (2006, s. 

149 - 150). 

3.5 Genomförandet av enkät 
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Mitt beslut att sända enkäten via e-post till deltagarna var för att kunna nå så många som möjligt. 

Jag skickade enkäten till kommunens alla förskolechefer som skulle vidarebefordra den till 

förskollärarna. Gilljam m.fl. tar upp att enkäter brukar skickas ut med brev och att det är en stor 

förändring som har hänt med de sociala medierna. Det finns idag appar eller e-post som kan 

användas som ett sätt att skicka ut enkäter på. Forskaren som skickar ut enkäten kan ha olika 

resurser och måste anpassa sig till det (2012, s. 232 - 233).  

 

Jag skickade ut enkäterna i Word för de som skulle behöva talsyntes. Det är också bra för miljön att 

inte slösa på papper. Det hade också varit en kostnad med utskrifter. Förskollärarna kan nu 

bestämma själva när de vill svara på enkäten. Jag gjorde enkäter för att få en överblick och bred 

uppfattning i förskollärares arbete. 

 

Det går att i efterhand komplettera med intervjuer för att gå in djupare i de teman som tas upp. 

Enkäterna visar vad en större grupp som svarar anser i ämnet. Observationsstudier hade inte 

fungerat lika effektivt eftersom jag vill veta vad förskollärarna anser och till viss del tänker. 

Esaiasson m.fl. förklarar att vid observationer vet inte forskaren vad de observerade tänker eller 

deras intentioner (2012, s. 305).Jag valde e-post för att då blir enkäten sparad i en mailbox som jag 

senare sparade ned på ett separat minne. E-post kan bli ”hackad” men jag valde en säker mail-

distributör av de tillgängliga på marknaden som var gratis. Efter undersökningen kommer jag 

radera e-posten i syftet att inte det ska föras vidare. Förskollärarna hade kunnat skriva ut och skicka 

enkäten per brev till mig men miljöaspekten finns som ett faktum som jag tar hänsyn till.  

 

Det står även skrivet i enkäten att jag kommer att skicka ut en påminnelse till alla igen för att jag 

inte vet vilka som har svarat och att de som redan har svarat inte behöver ta hänsyn till den. 

Utskicket av påminnelse gör jag i hopp om att få fler som svarar som kan ha glömt men kan tänka 

sig svara. Bell m.fl. påpekar att det är viktigt att skicka ut en påminnelse för att de som ska svara på 

enkäterna kan glömma det. Forskaren som gör enkäterna ska bestämma innan när påminnelsen ska 

skickas ut till de som ska svara på enkäten (2006, s. 151 - 152). 

 

När förskollärarna hade svarat på enkäten skickade jag en e-post tillbaka med ett tack. Trost belyser 

att det är viktigt att skicka ett form av tack till de som tar sig tid att svara på enkäterna (2012, s. 

125). 

3.6 Bearbetning och analys av enkät 
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Vid bearbetning av enkäterna valde jag att ställa upp dem efter varandra i Excel och gå igenom 

dem noggrant för att få fram resultatet av min forskningsfråga. När jag samlat in enkäterna via e-

post och några fick jag åka och hämta efter att jag lämnat papperskopior, på grund av att vissa inte 

klarade den mejlade enkäten. 

 

Jag bearbetade enkäterna genom att lägga in enkätfrågorna i ett Excelark med de fasta svaren för att 

kunna jämföra och hitta samband. I Excelarket kan det visa sig om något sticker ut eller olika 

samband avseende kön som ett exempel. Jag valde Excel för att det är lätt att se mönster i 

programmet. Trost framhåller att en tabell kan vara svåravkodad men det går att göra om det till 

procent och där igenom lättare att se resultat av (2012, s. 153). Flervalsfrågorna beskrevs med en 

beskrivande statistik. 

 

De öppna svaren skrev jag upp efter varandra för att se olika mönster samt jag läste igenom alla 

enkäter för att få en överblick och sedan gå ner på detaljerna. Resultatet analyserades utifrån den 

forskning som jag lyft för att sedan jämföra denna med förskollärarnas svar.  

 

Trost beskriver att en frekvensfördelning kan vara tydligt att visas i paj- eller tårtdiagram (2012, s. 

159). Genom cirkeldiagrammen går det att jämföra de olika svaren och mängden av svaren i de 

olika frågorna. Delar av enkäten består av text från de öppna svaren där förskollärarna med egna 

ord får förklara sina metoder i sin verksamhet. I diskussionen tog jag upp centrala delar som jag 

ville diskutera närmare och reflektera runt. 

3.7 Bortfallsanalys 

 
Det finns 156 förskollärare i den medelstora svenska kommun som jag har valt att göra min 

undersökning i men den siffran från kommunen går att ifrågasätta. Förskolechefer ser personalen 

som förskollärare fast de inte har förskollärarexamen. Förskolechefen gör en tolkning av en de 

anställdas utbildning, utbildad lärare men det innebär inte utbildad förskollärare eller utbildad 

pedagog men inte utbildad förskollärare. Jag väljer att gå efter de här siffrorna för det är de som 

kommunen skickat om hur många förskollärare de har i nuläget. 

 

Av de 156 förskollärare som arbetade i den medelstora svenska kommunen svarade 32 st. på min 

enkät. Bortfallet i svarsfrekvensen kan bero på flera saker som att förskollärarna inte har tid eller 

att förskolecheferna inte skickat vidare enkäten till förskollärarna. Det kan också bero på att de 

glömt att göra det eller inte förstår tekniken. En del av förskolecheferna mejlade och berättade att 

de inte kunde vara med. Där faller några förskollärare bort. Flera av deltagarna har mejlat mig och 
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meddelat att de inte kan fylla i Worddokumentet. Jag åkte då ut med enkäter till de som mejlat om 

att de inte förstod. Det kan finnas ett bortfall också på grund av att förskollärarna inte behärskar 

Word. Jag har också fått några tomma enkäter där förskollärarna glömt spara ned den. Trost 

beskriver att bortfall kan ske på grund av att det är lättare att glömma en e-post än en pappersenkät 

som ligger framme. Det kan ses som irriterande att få påminnelser på e-post med enkäten och 

därför svarar inte vissa. Vid utskick av enkäter ska man ha rätt e-post adresser för att de ska komma 

fram annars kommer det bli ett bortfall (2012, s. 143 - 144). Jag hade alla mejladresser till 

förskolecheferna och jag såg att alla gick fram. 

  

När jag skickade ut påminnelsen kom det in fler svar från förskollärare, det kan ha berott på att de 

glömt bort att svara tidigare och blev i och med påminnelsen påmind att svara. Det kunde ha 

kommit in fler svar om jag hade fått tag på förskollärarnas mejladresser. Begreppet literacy kan 

vara nytt för äldre förskollärare eller för de som inte har läst in sig på begreppet kan bli avskräckta 

att svara. Jag ringde runt till flera förskolechefer och frågade om jag fick lämna enkäterna direkt till 

förskollärarna i hand för att utöka svarsfrekvensen och det gick i huvudsak bra. 

3.8 Tillförlitlighet i studien 

 
Här redovisas hur jag har tänkt runt de etiska principer som forskare ska ta hänsyn till. Det är i hela 

processen av undersökningen som etiska överväganden ska göras för de undersökandes bästa, för 

att forskning ska kunna fortgå. Här beskrivs reliabiliteten, validiteten, generaliserbarheten och 

kvantitet/kvalitet. 

3.8.1 Reliabiliteten 

 

I enkäten har jag tydliga frågor för att reliabiliteten ska höjas. Det är inte så många öppna 

tolkningsbara frågor som kan göra att reliabiliteten minskar eftersom att de kan både tolkas olika 

och inte svara på det som är i undersökningens intresse. De frågor som ställs i enkäten utgår från 

min frågeställning och att de på ett kontrollerat och jämförbart sätt är i samständighet med syftet. 

Frågoantalet kan minska reliabiliteten och de öppna frågorna. Jag hade enbart förskollärare med 

högre utbildning som deltagare i studien som gör att min reliabilitet kan ses som en jämn faktor. 

Esaiasson m.fl. beskriver att reliabilitet handlar om att det som mäts har pålitliga variabler som inte 

viker som slumpmässiga och osystematiska fel i studien (2012, s. 63 - 65). 

3.8.2 Validiteten 
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Syftet med den här studien är att undersöka vilken metod förskollärarna använder i sitt arbete med 

literacy i förskolans praktik och mer specifikt literacy kopplat till läs- och skrivinlärningen.  

Min Frågeställning är: Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med literacy i att skriva och läsa? 

Jag har en inre validitet för att min forskning är beskrivande och har enbart en faktor till analysen. 

Min resultatvaliditet är god för jag beskriver vad förskollärare använder för metoder men 

begreppsvaliditeten är mindre god för jag är inte där och ser om de gör vad de påstår. Min enkät är 

inte allomfattande till den grad att det omfattar hela verksamheten och alla förskollärare.  

 

I resultatvaliditeten förklaras/diskuteras huruvida det som frågeställningen anses mäta verkligen 

kommer fram i underökningen. Begreppsvaliditeten är att om det som teoretiskt ska mätas mäts 

som exempel i en relevant miljö eller dokument. I mätningen av jämställdhetsarbetet går det att se 

vad kommunen ska arbeta med dokumenten, men det betyder inte att det har blivit mer jämställt i 

kommunen för det. Internvaliditet innebär att slutsatsen är förklarande i ett steg istället för att flera 

olika fenomen ska sammanfogas för att slutsatsen ska ske vilket är extern validitet hävdar 

Esaiasson m.fl. (2012, s. 57 - 60). 

3.8.3 Generaliserbarhet 

 
Generaliserbarheten i studien är låg på grund av att jag inte har en hög svarsfrekvens på enkäten. 

Det är inte tillräckligt många som har svarat för att jag ska kunna generalisera men jag kan trots allt 

se tendenser. 

 

Esaiasson m.fl. förklarar att generalisering kan ske om studiens datainsamling är bred och 

innehåller större delen av det som ska mätas. Generalitetet beror också på vad som frågas i tid och 

rum med för det går inte alltid att göra generaliseringar om någon variabel fattas som till exempel 

kvinnors syn på offentliga sektorn över tid. Det kan vara svårt att se det över tid för kvinnor har 

inte fått vara i den offentliga sektorn hela tiden (2012, s. 76 - 78). 

3.9 Forskningsetiska överväganden 

 
När en studie ska genomföras har man som forskare skyldigheter att ta hänsyn till etiska principer 

som ska finnas med i hela studien. I den här delen tar jag upp de etiska förhållningsätt som jag har 

haft under hela processen. 

 

Enligt Bell m.fl. är de båda begreppen konfidentialitet och anonymitet en del av samtycket. 

Konfidentialitet innebär att dem som forskaren forskar på inte ska bli identifierade och anonymitet 
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är en djupare mening i att forskningsobjektet inte blir identifierat ens för forskaren inte ska veta 

vem som är vem i svaren (2006, s. 57 - 58). 

 

Jag utgår från konfidentialitetskravet att svaren inte ska lämnas till en tredje part eller att personen i 

sig inte kommer att kännas igen i undersökningen . Inget svar kommer heller att spridas vidare. Det 

betyder att det inte är helt anonymt då jag vet vilken förskollärares adress på mejlen som har svarat 

på vilken enkät. Det betyder inte att jag vet vem denna person är och jag kommer inte att ta reda på 

detta. 

 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning 

lyfter fram fyra olika principer som en studie ska följa. Det första är informationskravet som 

handlar om att forskaren ger allomfattande information om syftet för studien, var personerna kan 

vända sig om de har frågor och hur undersökningen ska gå till. Det andra är samtyckeskravet vilket 

innebär att personerna som ska undersökas ger sitt samtycke om deltagandet i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som innehåller tystnadsplikt i olika grader som kan 

variera men ska tas till de undersökande. De undersökande och deras efterlevande ska inte ta skada 

av studien.  

 

Till sist nyttjandekravet vilket menas med att en forskares insamlade data inte får spridas till 

företag som kan vinna på utnyttjandet. Det går till viss del att ge det vidare till en annan forskare 

som har tystnadsplikt (1990, s. 6 - 14). I min studie har jag genom hela undersökningsprocessen 

förhållit mig till de etiska principerna. Inget av mitt data har lämnats ut eller kommer att göra det. 

När jag skickade ut enkäten var det information om studien och samtycket. Det informerades att 

om de svarade på enkäten får jag använda materialet i min undersökning. De har en mejladress till 

mig om de ångrar sig och det kommer inte att framgå vem som sagt vad. 

 

4 Resultat 

Resultatet kommer att redovisas i diagram och de öppna samt förklarande frågorna kommer att 

redovisas i textform. Det som kommer att förklaras i resultatet är utifrån temana IT- pedagogik, 

Miljön, Berättelser/boksamtal och Handledning/arbetsseminarium som besvarar syftet och min 

forskningsfråga. Syftet med den här studien är att undersöka vilken metod förskollärarna använder i 

sitt arbete med literacy i förskolans praktik och mer specifikt literacy kopplat till läs- och 

skrivinlärningen. 

 



 

24 

 

 

 

I undersökningen var det 90% kvinnor som svarat på enkäterna. Utbildade förskollärare sedan 0-5 

år var 32%. Sedan var det få mellan 5 och 15 år som svarat. De som varit verksamma som 

utbildade förskollärare 15 eller mer år hade 52% svarsfrekvens av enkäterna. 

4.1 IT-pedagogik 

 

Det är här beskrivet hur förskollärarna ser på IT-pedagogik i förskolan och hur de arbetar till viss 

del. Det är tendenser till hur det kan se ut i Sverige. 

 

 
 
Det var 74% av förskollärarna som svarade att de använde IT i sitt arbete med läsning och 77% 

hade svarat att de använde sig av IT när de arbetade med skrivandet med barnen. 

 
I studien var det 26% av förskollärarna  som svarade nej på frågan om IT i arbetet med läsning och 

23% som inte arbetar med IT i skrivinlärningen. På barnens lärplattor har förskollärarna laddat ner 

olika bokstavsappar. Förskollärarna skriver med barnen på läroplattan. Förskollärarna använder 

lärande appar som språkstöd för tillexempel barn med annat hemspråk. Förskollärare skriver med 

barnen på läroplattan för att utveckla deras literacy. Neumann m.fl. beskriver att förskollärare 

använder appar i arbetet med literacy på förskolan (2014, s. 232 - 234). En del är emot IT i 

förskolan och anser att pedagoger främjar känseln och skapandet bättre än IT. 

 

Lindö tar upp att barn kan lära sig skriva och läsa med IT (2009, s. 199 - 200). Det tar också 

förskollärarna upp i min studie att de arbetar med IT i deras verksamhet. Neumann m.fl. beskriver 

att det är en stöttning som ska ske runt apparna i Lev Vygotskyjs tankar om att barn lär sig 
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tillsammans med andra (2014, s. 234 - 236). Förskollärarna skriver med barnen på lärplattorna och 

stöttar dem i skrivandet. 

4.2 Miljön 

 

 
 
Det var det 87 % av de deltagande förskollärarna som svarade att de hade skrivmaterial framme 

hela dagen. Motsvarande siffra för hur de deltagande förskollärarna ser på att låta böcker ligga 

framme under hela dagen var 93 %, 7 % svarade att de hade böcker tillgängliga vid specifika 

aktiviteter. Förskollärare som tillät böcker vara framme under hela dagen var 93 %. Av de 

förskollärare som hade böcker tillgängliga enbart vid aktiviteter var 7%. 

 
 

 
 
De förskollärare som lät barnen använda skrivmaterial i den fria leken var 83%, det var 17 % av 

förskollärarna som inte lät använda skrivmaterial i den fria leken. De förskollärare som lät böcker 

få vara framme i den fria leken var 93% det var 7 % av förskollärarna som inte lät böcker få vara 

framme i den fria leken. 

 
Förskollärare som inte tillät barnen använda skrivmaterial i den fria leken var 13% och de 

förskollärare som inte tillät barnen att använda böcker i den fria leken var 7%. 

I utforskandet av boken utanför högläsning blir det meningsskapande för barnet uttryckte 

förskollärarna. I den fria leken får barnen använda skrivmaterial för att väcka lust och intresse samt 

att öva pennfattning i literacyutvecklingen beskriver förskollärarna. Förskollärare som tog bort 

skrivmaterial och inte lät barnen använda det i den fria leken beskrev att det var en 

småbarnsavdelning där barnen hade börjat målat på väggar och möbler. 
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Barnen får ha böcker i den fria leken för att stimulera intresse, fantasi och förståelse för det skrivna 

ordet. De skriver i samband med läsning, temaarbete och skapande. Böcker är en del av det dagliga 

pedagogiska materialet. Enligt Gerde m.fl. får barnen en bättre skrivutveckling om de är i en 

inspirerande miljö där läsande och skrivande kan komma naturligt in i leken (2015, s. 42 - 43).  

 

Barnen får använda skrivmaterial i leken till exempel när de leker restaurang och gör menyer. Vid 

visat intresse startar skrivandet. Förskollärarna har materialet framme för barnen ska få skriva om 

lusten faller på. Björklund framhåller att materialet ska vara framme till barnen så att de kan 

utforska materialet och där igenom utveckla sin literacy (2008, s. 151). Skrivmaterial i den fria 

leken kan tillföra en dimension till i leken. I leken kan barnen leka att de läser och utvecklar sig i 

literacy. Böcker i den fria leken främjar läslust förklarar förskollärarna. Förskollärare har olika 

material framme som barnen kan skapa bokstäver av som till exempel lera eller formar bokstäver i 

sand med fingrarna.  

 

Barnen identifierar sig som läsare även om de inte kan avkodning. Förskollärare uppmärksammar 

ord och texter på olika platser. Förskollärare läser inne och ute under hela dagen. Förskollärarna 

läser faktatexter och söker information med barnen. Barnen får även använda böcker i leken om de 

tar hand om boken som till exempel letar upp ett recept i en kokbok men om de kastar omkring 

dem får de inte ha böckerna längre förklarar förskollärarna. Barnen får vara med och skriva 

morgondagens händelser på tavlan och när deras alster sätts upp. Förskollärarna tog upp att böcker 

är till för att användas. Förskolläraren leker med bokstäver som till exempel letar bokstäver i 

skogen. Det kan vara (grenar som liknar bokstäver, lägger kottar i ordning så de bildar bokstäver, 

skriver bokstäver i sanden utomhus, samt inomhus, mm). Läsförståelse börjar tidigt genom att 

bläddra i böcker och prata om bilder.  

 

Justice m.fl. framhåller att barn får det lättare med skrivandet om de börjar tidigt och barnen lär sig 

skriva samt läsa på ett smidigare sätt om de vet vad exempelböcker är till för (2009, s. 76). Det kan 

vara att barnen får vara med när böcker används. 

 

Förskollärarna leker med ordbilder, rimmar, pratar om barnens "egna bokstäver" så kallar barnen 

sina bokstäver som ingår i förnamnet. Magnetbokstäver som ibland blir roliga ord som de ber 

pedagogerna att läsa, mm. med barnen. 

Leken som pedagogiskt instrument fungerar fantastiskt bra när det gäller att göra barnen 

intresserade av bokstäver och siffror fantasin har inga gränser tar en förskollärare upp. 

Förskolläraren leker med bokstäver till exempel genom att forma bokstäver med kroppen. Förskol-
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lärare arbetar med ordbilder genom att matcha ord med rätt bild. Barnen får lära sig att känna igen 

sin bokstav. Barnen formar ljud, skriver av bokstäver, bygger ord och gnuggar fram bokstäver med 

förskollärarna. 

Förskolläraren läser och skriver med barnen i olika stora grupper vid olika tillfällen. Barnen får 

använda böcker och skrivmaterial i den fria leken för det berikar leken tar förskollärarna upp. 

Förskollärarna uttrycker att rummen är som en till pedagog. Lindö tar också upp att miljön är den 

tredje pedagogen (2009, s. 28). 

4.3 Berättelser och boksamtal 

 
Förskollärarna har en tydlig bild av bokläsning och det finns till vis del förskollärare som skriver 

berättelser med barnen men de har olika anledningar till att inte göra det. 

 

 
 
Förskollärare som använder högläsning var 100% och det var 90% som hade boksamtal med 

barnen i förskolan. De flesta förskollärare hade högläsning fem gånger i veckan men spannet går 

upp till 15 gånger i veckan. Boksamtalen skedde i snitt fem gånger i veckan hos de 90% som hade 

boksamtal. De 10% som inte hade boksamtal hade högläsning. 

 
De förskollärare som gjorde skrivna berättelser med barnen var 64%. Den största delen av de som 

skriver berättelser med barnen valde att låta barnen framföra dem. Inte långt efter kom att 

förskolläraren framförde dem. Barn som framförde sina berättelser för vårdnadshavare var få och 

vissa hade fyllt i alla tre eller de två första alternativen. Det var 36% som inte gjorde skrivna 

berättelser. Fields m.fl. exemplifierar att barnen kan framföra berättelserna som de gör för andra 

barn, förskolläraren framför dem för andra barn eller att de framför berättelserna för 

vårdnadshavare (2000, s. 130 - 134). Powell Diamond, Burchinal & Koehler uttrycker att 

högläsning är stimulerande för barnen och kan utveckla dem inom literacy (2010, s. 309). 

 

Förskolläraren blandar gruppstorlekarna när de läser. Förskollärarna beskrev att de läste för barnen 

varje dag och vissa flera gånger per dag. Justice m.fl. framhåller att boksamtal gör att barn lär sig 
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läsa och skriva genom att genomföra dem varje dag (2009, s. 76). Deltagarna i studien tar upp att 

de pratar runt böckerna som de läser för barnen. En del barn tycker om att titta i böckerna och 

skriva själva beskrev förskollärarna. Böcker är en viktig del för barnens språkutveckling och 

utvecklar där igenom skriv- samt läsutvecklingen. Dennis m.fl. tar upp att boksamtal är ett sätt till 

att lära barnen läsa och ordförståelse. Barnen känner igen hur man läser och diskuterar genom att 

de gjort det med förskolläraren (2013, s. 443 - 444). 

 

Barnen pratar om allt och det främjar förskollärarna. Det är viktigt att uppmuntra barns läsande och 

intresse för böcker. Det är viktigt att böcker blir en naturlig del i vardagen. Förskollärarna ser 

böcker som ett förbrukningsmaterial när barnen är runt ett till två år. En del förskollärare anser att 

boksamtal inte ska göras varje vecka utan någon gång i månaden. Förskollärarna läser oftast efter 

lunch och på morgonen eller efter mellanmålet. 

 

Björklund framhåller att barns symboler på papper är skrivande om barnen anser det och det ska 

uppfattas som det. Barnen är kompetenta och det ska förmedlas (2008, s. 150). När barn vid tre års 

ålder blir skrivintresserade vill de skriva berättelser eller brev till kompisar, hem eller till 

pedagogen påstår förskollärarna. Sådan lekskrivning är viktigt för literacyutvecklingen. 

Förskollärarna läser för barnen under samlingar och de beskriver att barnen får en bättre 

läsutveckling med boksamtal. 

4.4 Handledning och arbetsseminarium 

 

Det var få förskollärare som fick varken handledning eller fick möjlighet att delta på 

arbetsseminarium. De beskrev dock att de kan få det av varandra i kollegiet. 

 

 

 

Det var 22% av förskollärarna som hade haft arbetsseminarium på sin arbetsplats för att utvecklas 

inom literacy i läs- och skrivundervisning och 16% som fick handledning. De som fick 

handledning hade det i snitt två gånger per år. Regelbundna träffar för handledning med 

förskollärare rekommenderas för att det lärda ska sätta sig djupare enligt Powell Diamond, 
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Burchinal & Koehler (2010, s. 308) och Bodrova m.fl. (2003, s. 49). Vid handledningstillfällena 

fick förskollärarna handledning via sociala medier eller personliga möten. Ingen förskollärare fick 

det via telefon. 

 

Det var 78% som inte hade varit på något arbetsseminarium samt 84% som inte fick handledning i 

läs- och skrivarbetet med barnen. Förskollärarna förklarade att de får arbetsseminarium och 

handledning vid behov av detta. Powell Diamond, Burchinal & Koehler tar upp att förskollärare 

även kan bli handledda via sociala medier (2010, s. 310). 

 

Förskollärarna fick handledning via personliga möten men vissa fick det via sociala medier när de 

behövde det. Lynch framhöll att förskollärare i sin forskning ville ha handledning som en 

diskussion med förskollärare från andra förskolor för att bli bättre på literacy undervisningen i 

förskolan (2009, s.198 - 199). Förskollärarna beskrev att de även kunde få handledning av andra 

kollegor. 

Jag valde att titta närmare på arbetsseminarium för att det var fler som hade haft arbetsseminarium. 

Därför valde jag arbetsseminarium att jämföra med. 

 
En jämförelse av de 
förskollärare som gått på 
arbetsseminarium med dem 
som inte gjort det. 
 

Gått på 
arbetsseminarium 
23% 

Utan 
arbetsseminarium 
77% 

Tillgång till handledning 57% 4% 
Högläsning 100% 100% 
Boksamtal 100% 87% 
Skrivna berättelser 57% 67% 
Skrivmaterial Framme 
under hela dagen 100% 

83% 
 

Böcker tillgängliga Framme 
under hela dagen 100% 79% 
Får barnen använda böcker i 
den fria leken 100% 92% 
IT för att främja barnens 
läsande 100% 67% 
IT för att främja barnens 
skrivande 100% 71% 

 
En stor del av de som gått på arbetsseminarium har till gång till handledning medan de som inte 

gått på arbetsseminarium har en liten tillgång på handledning. Det syns ingen skillnad på 

förskollärarna vad det gäller högläsning oavsett om de har varit på arbetsseminarium eller inte. Det 

finns en tendens att de som gått på arbetsseminarium har förskollärare fler boksamtal. 
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Av de förskollärare som arbetar med skrivna berättelse är det fler som gör det som inte har gått på 

arbetsseminarier än de som har gått på arbetsseminarier. 

En större del av de som gått på arbetsseminarium använder IT för att främja barns läsande än de 

som inte gått på arbetsseminarium. En slutsats är att göra en större statistisk representativ studie för 

att se om tendenserna håller. 
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5 Diskussion och slutsatser 

I diskussionen kommer studiens resultat och metod att diskuteras. Diskussionen delas upp under 

olika rubriker där de mest centrala delarna handlar om miljöns utformning och aktiviteter som hör 

samman med miljön. En annan väsentlig del i undersökningen handlar om boksamtal, något som 

förskollärarna beskrev mycket i de öppna frågorna. 

 

Det var en stor procent kvinnor som svarade på enkäten och de flesta var mer än 15 års utbildade 

förskollärare. Det märks att det inte finns särskilt många män i förskolan och att det värkar som att 

de förskollärare som har arbetat under en längre tid antigen vågar svara eller kan mer om 

literacymetoder i sitt arbete. 

 

I undersökningen var det 23% och 26% som tog upp att de inte använde IT till skriv- och 

läsinlärning. Andra förskollärare använde IT i förskolan och det betyder att det finns i 

verksamheterna. Det finns appar som förskolläraren kan arbeta med som är gjorda för läs- och 

skrivinlärning beskriver Neumann (2014, s. 232 - 234).. Det kan vara ett komplement till 

förskollärarens arbete och IT materialet kan användas som en till exempel en bok för att hjälpa 

barnen i literacyinlärningen. 

 

Powell Diamond, Burchinal & Koehler hävdar att en regelbunden handledning är vad som krävs 

för att utveckla sig och att kunskapen blir djup (2010, s. 308). De förskollärare som fick 

handledning fick det två gånger per år. Kan det vara lagom eller är det för lite. Det var många 

förskollärare som inte fick handledning eller arbetsseminarium. Det kan vara svårt att utveckla sig 

om det inte ges några tillfällen till det. Förskollärarna har till stor del en chans att kunna öka sina 

kunskaper om de promotar till förskolecheferna om att vidareutveckla verksamheten. Det kan 

också bero på att förskolläraren inte har tiden att vara ifrån sin barngrupp som den har ansvar för 

eller pengar som hindrar arbetsseminarium och handledning. 

 

5.1 Miljön 

 

Det finns ett intresse av att utforma miljön den till barnens literacyutveckling. Det visar sig i hur 

förskollärarna har beskrivit att de utformar aktiviteter i samband med utformningen av miljön. 
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Förskollärare beskrev att de arbetade med skrivande material och böcker när barnen visar intresse. 

De låter materialet ligga framme och det har med materialet i de schemalagda aktiviteterna. Det 

visar hur materialet, miljön och aktiviteter i förskolan samverkar när förskollärarna engagerar sig. 

Det är en stor procent som har framme både böcker och skrivmaterial hela dagen på förskolan. 

Lindö framhåller också att miljön är den tredje pedagogen (2009, s. 28). Det beskrev även 

förskollärarna i framställningen om hur de arbetar med böcker och skrivmaterial. 

 

De gjorde aktiviteter med materialet så att barnen kan se möjligheterna med materialet det kunde 

vara sand inomhus för att skriva med fingret bokstäver, forma bokstäver med lera, ljuda ord eller 

läsa böcker med barnen. Förskollärarna använder en mångfald av metoder och material till barnens 

utveckling av literacy. De tänker till exempel igenom miljön vid utformningen av literacy-

stimulering på förskolan. 

 

Material finns i miljön som barnen kan använda till rollekar vilket är noggrant uttänkt av 

förskollärarna. Det är viktigt att ha materialet tillgängligt för barnens spontana literacyaktiviteter i 

lekarna. Literacy ska vara naturligt under dagen i barnens vistelse på förskolan framhåller 

förskollärarna. Förskollärarna belyser literacy från flera olika vinklar och gör det på ett naturligt 

sätt i barnens vardag utefter vad som fram kommit fram av enkäterna. Förskollärarna tog upp att de 

gjorde miljön inspirerande om läslusten faller in så ska det finnas tillgängligt. Det håller Gerde 

m.fl. med om (2015, s. 42 - 43). 

 

 De förskollärare som inte hade materialet framme gjorde det till exempel på grund av att böckerna 

var från biblioteket. Det kan ha varit ett ställningstagande på grund av kostnaden för böckerna. I så 

fall kan man tolka det som att ekonomin ställdes mot läslust. Men och andra sidan så kan man låna 

nya böcker och barnen kan få möjlighet att ta del av fler olika böcker. 

Det kan även vara en sak att ta upp med förskolechefen att införskaffa ett antal böcker som barnen 

kan få utforska och leka med. En större del förskollärare nämner i enkäterna att böcker är till för 

barnen och att leken får ytterligare en dimension med materialet. Förskollärarna ställde medvetet 

fram material som stimulerar barns literacy. Förskollärarna framhåller vikten av att börja tidigt med 

literacy och att barnen ska få känna sig som läsare innan de knäckt koderna. Justice m.fl. benämner 

också vikten av den tidiga literacystarten (2009, s. 76).  

 

Förskollärare som tog bort skrivmaterial och inte lät barnen använda det i den fria leken beskrev att 

det var en småbarnsavdelning där barnen hade börjat målat på väggar och möbler. Barns skrivande 

kan minska om de inte får möjlighet att skriva i sin nivå och det kan missa många skrivsituationer 

om förskolläraren inte låter barnen använda det i vardagen. Samtidigt som att de är också ansvariga 
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för förskolans miljö att den är fräsch och säker. Det är även förskolläraren som sätter tonen på 

verksamheten i hens förhållningsätt till barn och kollegor med hur man beter sig.  

I studien kommer förskollärarna med många olika metoder som de använder som till exempel göra 

bokstäver med kroppen. Som kan göras utan överdrivna kostnader medans andra metoder som till 

exempel magnetbokstäver där det är mer kostsamt och inte alla förskolor kan införskaffa. 

När barnen leker med materialet får de använda det om de inte tar sönder det. Då blir det borttaget 

på pekar förskollärarna. Justice m.fl. tar upp att barn lär sig läsa lättare om de vet vad böcker är 

(2009, s. 76). Det kan vara så att alla barn inte har de referenserna hemifrån och behöver 

förskollärarens stöd i att barngruppen blir uppmärksammade på böcker och skrivspråket. 

Förskollärarna tog upp att leken är en bra arena att lära sig läsande och 

skrivande. Det är då upp till förskolläraren att alla hänger med på sin nivå 

och att det finns material till barnens lek. 

5.2 Boksamtal 

 

Resultatet visar att det var viktigt med boksamtal och böcker i sig. Det gick att se på hur mycket de 

hade skrivit om böcker och dess användning i förskolan. 

 

Dennis m.fl. beskrev att boksamtal utvecklar barns kommande läsutveckling och ordförståelse med 

förskollärare (2013, s. 443 - 444). Det tog också förskollärarna upp. De förskollärare som hade 

boksamtal med barnen hade det varje dag i veckan. Justice m.fl. tar upp att det är bra för barnen att 

ha boksamtal varje dag (2009, s. 76). Om förskollärarna har boksamtal med barnen ofta blir det en 

naturlig del i deras vardag och de utvecklar sin läs- samt skrivutveckling. Förskollärarna värderar 

böcker högt och förordar dem mycket i enkätsvaren som om böckerna skulle försvinna. De beskrev 

i de öppna frågorna om hur de använder böcker, när de använda böcker och att de ska finnas för 

barnen i förskolemiljön. Alla förskollärare som har svarat på enkäten läser högt för barnen och av 

dem har hela 90 % av förskollärarna boksamtal. 

 

Förskollärarna beskrev att de läste ofta och gärna flera gånger om dagen. Boksamtal blev naturligt 

för barnen pratar om allt och om de läser en bok pratar barnen om den. Böcker ska vara ett naturligt 

inslag i verksamheten på förskolan beskrev förskollärarna. Boken är ett av de största hjälpmedlen 

för förskollärare när det handlar om att utveckla barnen i literacy. Det är många förskollärare som 

prioriterar högläsning och dialogen runt omkring boken samt barnens del i deras utveckling. 
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Mina reflektioner leder fram till att det är av vikt att materiel som stimulerar läsning och 

skrivning är tillgängliga för barnen till exempel böcker och skrivmaterial samt att förskolläraren 

aktivt med olika metoder främjar barns nyfikenhet och vilja att utforska literacy.  

 

När förskolläraren har olika stora grupper vid läs- och skrivaktiviteter beskrev de. Det är olika barn 

på förskolan och de behöver olika saker, vissa kan vara i små grupper andra kan vara i stora 

grupper. En fråga kan vara hur och för vem bestäms grupp storleken när de till exempel läser på 

förskolan. 

Alla förskollärare hade högläsning i förskolan men 10% hade inte boksamtal. Kan det vara på 

grund av tiden eller okunskap i hur ett boksamtal går till. 

Det var inte många förskollärare som bjöd in vårdnadshavare till förskolan för att de skulle få höra 

barnens berättelser av de barn som gjorde berättelser. När barnen får framföra berättelserna kan det 

lyfta barnen och vårdnadshavarna samt att de blir inbjudna till något roligt på förskolan. 

 

5.3 Metoddiskussion 

 

I detta avsnitt diskuterar jag min metod avseende framgångar och motgångar med att använda sig 

av enkäter. 

 

I studien valde jag att samla in data genom enkäter för att få ett brett upptagningsområde. Gilljam 

m.fl. beskriver att enkäter kan finansieras med en låg kostnad samtidigt som det går ut till ett större 

område (2012, s. 234). I den tidigare forskningen har de gjorts observationsstudier, metodstudier, 

litteraturstudie och intervjustudie därför är det intressant att göra en enkätundersökning så att 

många förskollärare får uttrycka sin åsikt om literacy. Min enkätundersökning ger en ny grund till 

andra forskares observationsstudier och ger en överblick över förskollärarnas arbete. Studien ger 

arbetsmetoder från förskollärare till andra pedagoger i förskolan. Esaiasson m.fl. framhåller att 

enkäter kan få mindre svarsfrekvens för att enkäten glöms bort eller det är lättare att slänga en bunt 

papper än att säga nej till en som ringer om att intervjua (2012, s. 234). 

 

Ett annat sätt att samla in data till den här undersökningen hade kunnat vara att göra intervjuer. Det 

går även att kombinera olika delar som intervjuer och observationer, enkäter och intervjuer eller 

enkäter och observationer för att få frågan belyst från flera olika håll. Esaiasson m.fl. tar upp att det 

går att kombinera olika datainsamlingsmetoder. Det kan forskaren till och med göra i en intervju. 
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Det går att byta till enkäter efter intervjun om fortsättningen av undersökningen är känslig och detta 

benämns av Esaiasson "leavebehind" (2012, s. 232). 

 

Vid insamlingen av enkäterna uppstod det några oklarheter som att jag fick tillbaka tomma enkäter. 

Det kan bero på att de inte förstod Word eller att det trodde att det var en webbenkät som sparade 

sig själv. Vissa förskolor kunde inte öppna Wordfilen medan andra inte visste hur man öppnade 

Wordfilen i operativsystemet Mac. Esaiasson m.fl. framhåller att enkäter kan låtas bli att besvaras 

för att personer är ovana med papper och penna (2012, s 234). Det kan vara ett liknande dilemma 

som jag fick att förskollärarna inte var vana med Word. Ett problem som uppstod var att 

förskolechefen ansåg att förskollärarna inte hade tid och möjlighet att svara på enkäten vilket 

innebar att enkäten aldrig nådde förskollärarna.  

 

I den medelstora Svenska kommunen fanns det förskollärare som aktivt såg till att fler förskollärare 

svarade på enkäten. Min hypotes var att en större andel av förskollärarna skulle svara på enkäten, 

för att hjälpa andra förskollärare och bidra till förskolläraryrkets professionalitet genom 

forskningen. 

5.4 Vidare forskning 

 
I min studie kom det upp frågor som kan vara intressant att forska vidare på. Hur gör förskollärarna 

boksamtalen med barnen? Studien visar att förskollärarna har boksamtalen men inte hur. 

 

Det går även att fördjupa den här forskningen genom att göra intervjuer med förskollärarna och 

observationer för att se om förskollärarna gör det de påstår.  

 

Hur förhåller sig förskollärare till IT i förskolan? Det skulle vara intressant att veta för jag har fått 

fram två olika förhållningssätt till användning av IT. Är det någon skillnad i sitt arbetssätt om man 

har fått arbetsseminarium och handledning eller om man inte har det? Studien visar tendenser till 

skillnader.  

 

En vidare forskning kan vara att fördjupa sig i miljön som en tredje pedagog? Många förskollärare 

beskrev att de lägger fram sitt material för att barnen ska lära sig literacy och detta kan vara värt att 

studera vidare. 
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Bilaga 1 Enkäten 

Information om en studie av literacy i förskolan 

Jag heter Frida Sundén och är en lärarstudent som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet och har påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Denna studie vill undersöka fenomenet literacy ur pedagogernas synvinkel. Det innebär att 

jag vill få ta del av er bild om literacy, hur ni arbetar med det samt använder det i 

verksamheten tillsammans med barnen. 

I förskolans läroplan står det att läsning och skrivning, är en del av förskolans verksamhet. 

I verksamheten ska barnen få en uppfattning av symboler, språkets funktioner och kunna 

utrycka sig med dem (Lpfö98, 2010, s. 10). 

Studien baseras på en enkät som förskollärare enskilt får fylla i, därför är min förhoppning 

att så många som möjligt vill bidra med sina svar och i förlängningen till min studie. Både 

enkäten och studien kommer att behandlas med största sekretess, det innebär att inga namn 

på deltagare eller förskolans namn kommer att synas i studien. Det är endast jag och 

eventuellt min handledare, doktorand Gabriella Gejard, som kommer att hantera svaren 

som kommer att ligga till grund för studien. Undersökningen genomförs i enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskning (läs mer på www.codex.vr.se).  

Vid svar på enkäten ger ni samtycke om att jag använder ditt svar i studien. 

Vid eventuella frågor kan du kontakta mig via mail på: frida.sunden.5317@student.uu.se 

Stort TACK för hjälpen, ditt svar kan hjälpa andra förskollärare att utveckla sin literacy 

verksamhet! 

Vänliga hälsningar 

Frida 
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Literacy i förskolan 

I begreppet literacy finns det olika delar som visar på komplexiteten hos barns inlärning av 

kunskaper. Literacy är ett mångtydigt begrepp och definieras lite olika beroende på 

forskare. Läs- och skrivet språk som aktivitet kan ses som en del av forskningsområdet 

literacy (se t.ex. Hvit, 2015), och det är även inom det fältet av literacy som den här 

enkätens frågor utgår ifrån.  

Ert enkätsvar önskas senast Fredagen den 25/3 kl: 24.00 och E-postas till 

literacyiforskolan@gmail.com 

En påminnelse kommer att skickas utden18/3, det innebär att alla kommer att få en 

påminnelse då jag inte kan se vem som redan svarat, jag hoppas att du har överseende med 

det. 

På de frågor där det finns flera möjliga alternativ, svara med ett X. 

 

  



 

41 

 

Vilket kön identifierar du dig med? 
Kvinna 
Man 
 

 
Vilket kön identifierar du dig med? 

Kvinna 
Man 
 

Hur länge har du varit utbildad förskollärare? 

0 - 5 år 
5 - 10 år 
10 - 15 år 
15 år eller mer 
 

Svara utifrån förskolan du arbetar på nu. 
1.Blir ni erbjudna kortare kurser (eller workshops) om läsning och/eller 
skrivning för barn?  

Ja   
Nej  
 

2. Om ja, hur ofta per år?   
 
 

3.Får ni någon handledning inom läsning och/eller skrivning för barn, av 
någon med specialkompetens i ämnet? 

Ja   
Nej   
 

4.Om ja, hur ofta per år? 
 
 

5.Om ja hur fungerar din handledning? 
via sociala medier 
personliga möten 
via telefonsamtal 
 

6.Använder ni er av högläsning? 
Ja   
Nej  
 

7. Om ja, hur ofta per vecka? 
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8. Brukar ni ha högläsning med diskussion om innehåll och ord(boksamtal)? 
Ja   
Nej  
 

9. Om ja, hur ofta per vecka? 
 
 

10. Gör ni skrivna berättelser tillsammans med barnen? 
Ja   
Nej  
 

11. Om ja, hur framförs de? 
Förskollärare framför berättelserna 
Barnen framför sina berättelser 
Barnen framför berättelserna för vårdnadshavare 
Annat 
 

12.Finns skrivmaterial tillgängligt för barnen? 
Framme under hela dagen 
Vid skrivaktiviteter 
När barnen frågar 
 

 
13.Finns böcker tillgängliga för barnen? 

Framme under hela dagen 
Vid läsaktiviteter 
När barnen frågar 
 

14. Får barnen använda skrivmateriel i fria lekar? 
Ja   
Nej 
 

15. Om ja varför då? 
 
 
16. Om nej varför då? 
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17. Får barnen använda böcker i den fria leken? 
Ja   
Nej  
 

 
18. Om ja varför då? 

 
19. Om nej varför då? 
 
 
 
20. När skriver ni i förskolan?  
 
 
 
21. När läser ni i förskolan? 
 
 
 
22. Använder ni er av IT för att främja barnens läsande? 

Ja   
Nej  
 

 
23. Använder ni er av IT för att främja barnens skrivande? 

Ja   
Nej  
 

24. Är det något annat du vill berätta som jag inte tagit upp i ert arbete med 
läsning och skrivning? 
 
 
 
Tack för hjälpen! 
Med vänlig hälsning 
Frida Sundén 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


