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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att studera hur barn i tillrättalagda miljöer i förskolan utvecklar intresse 
för och stimuleras till skriftspråksinlärning. Våra frågeställningar har varit hur ser sampelet ut mellan 
pedagoger-barn och barn-barn i skriftspråkliga aktiviteter? Hur används förskolans miljö för att 
stimulera skriftspråksutveckling? Vilka redskap använder pedagogerna vid skriftspråksutveckling? 
Hur kan förskolan bidra till barns tidiga skriftspråksutveckling enligt pedagogerna? För att få en 
välgrundad uppfattning om ämnet har vi genomfört fyra observationer på två olika förskolor. De 
observerade barnen var fyra och fem år. Vi har även intervjuat fyra pedagoger som alla arbetade på de 
observerade avdelningarna. I studien användes en kvalitativ ansats. Studiens resultat har analyserats ur 
ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visade att barnen samspelade mer med varandra än med 
pedagogerna. Det visade även att förskolornas skriftspråksmiljö innefattade bokstavspussel, 
namnlappar och ABC-planscher. Varför används ABC-planscher när resultatet visade att ingen 
använde dem, de bara fanns där? De redskap som pedagogerna använde var memorykort med barnens 
namn, bokstäver i olika former och material samt kroppen för att träna ordrytm. För att stimulera 
skriftspråksutvecklingen tyckte de intervjuade pedagogerna att det var viktigt att ljuda fram bokstäver. 
Denna upptäckt var förvånande då ljudning är något vi kopplat ihop med förskoleklassens 
skriftspråksinlärning. Vissa barn har inte så bra finmotorik och för att ta hänsyn till att alla barn är 
olika användes magnetbokstäver för att underlätta skrivandet. Barnen fick skriva själva på papper och 
whiteboardtavla för att stimulera skriftspråket. Ett intressant resultat var att samtliga intervjuade talade 
om att skrivinlärning skedde i de planerade aktiviteterna som t ex samling och skapande vilket 
motsäger det läroplanen talar om nämligen att lära genom lek. 
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Inledning  
 
I media debatteras mycket om barns läs- och skrivinlärning och betydelsen av tidig kontakt med 
skriftspråket i form av läsning, muntligt berättande och skrivande. Vi upplever att fokus ligger mest på 
läsinlärning och vill därför öka vår kunskap om förskolebarns nyfikenhet på skriftspråket. 
 
Efter att tidigare ha tillhört skolans värld har skriftspråkande i och med läroplanens införande blivit en 
accepterad aktivitet i förskolan (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007:118). 
Förskolans läroplan betonar att vi lär oss med alla sinnen och att lärmiljön ska vara rik och varierad 
för att stimulera inlärning. Förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar intresse för skriftspråk 
samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” (Skolverket 1998/2010:10). Vidare 
beskrivs även att förskollärarna ska ansvara för att ”arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket 1998/2010:11). 
Pedagogens roll är att vara till hjälp för barnet i inlärningsprocessen. Barn behöver samspel med både 
vuxna och andra barn för att utveckla sitt tänkande. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 
(Skolverket 2000:24) tolkar Vygotskij och säger att för att utveckla tänkandet behöver barn både det 
verbala och det skrivna språket. Barn behöver exponeras för ett rikt språkbruk och detta sker i samspel 
med ett mer kompetent barn eller en vuxen. Barnet får hjälp att förstå omvärlden och på så vis 
utvecklas barnets tänkande.  
 
Fast (2011:9) menar att många förskollärare uttrycker en oro för att de måste skolförbereda barnen 
inför början i förskoleklass med både läsning och skrivning. Hon menar att barnen inte ska vara läs 
och skrivkunniga då de börjar i skolan, förskolan ska skapa ett intresse för skriftspråket och lärandet 
ska ske på ett lekfullt sätt utan ”skoliknande lektioner”. Vi upplever att barnen i förskolan är nyfikna 
på skriftspråket. De lär sig oftast bokstäverna i sitt namn och när de t.ex. ritar så låtsasskriver de namn 
på föremål eller en berättelse. Här sker lärandet genom lek. Den fysiska lärmiljöns utformning 
påverkar barnen. När böcker, texter och synliga symboler finns tillgängliga stimuleras barnens fantasi 
och intresset för bokstäver och det skrivna ordet påbörjas. Pedagogernas attityd till läsning och 
skrivning är av stor betydelse för barns inlärningsförmåga. Genom att se det skrivna ordet och att 
uppmuntras att berätta och låtsas skriva, stimuleras barnens egna försök till att skriva. Liberg menar 
att: 
 

I miljöer där olika typer av skrivmaterial, böcker och besök på bibliotek är vanliga inslag i 
verksamheten, ges barn möjlighet att inte bara delta i läs- och skrivaktiviteter där vuxna är 
involverade, utan de kan också initiera dem själva. I sådana miljöer tar barnen många gånger 
spontant in läs- och skriv aktiviteter i sina lekar och provar på egen hand hur man gör. Deras 
läsande och skrivande utgör en sorts rollek. Till en allra första början tar det formen av 
låtsasläsande och låtsasskrivande (Liberg i Myndigheten för skolutveckling 2007:30).  

 
Förskolans uppdrag är att erbjuda en stimulerande miljö och den kan utformas på olika sätt. Det gäller 
att hitta formerna för en tillåtande och utmanande miljö för att ta tillvara barnens nyfikenhet på 
skriftspråket. Samspelet mellan barn-barn och barn-vuxna är en del i lärandeprocessen vilket även 
läroplanen betonar. Det vi med vår studie vill undersöka är vilken betydelse miljön har för barns 
skrivinlärning? Vi är även nyfikna på hur pedagoger utformar en stimulerande skriftspråklig miljö. Vi 
vill även öka vår kunskap om hur barn och vuxna interagerar och vilken påverkan interaktionen har på 
lärprocessen? 
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1. Bakgrund 
 
I detta avsnitt gör vi en historisk tillbakablick. Därefter presenteras den litteratur och tidigare 
forskning som vi anser är relevant för vår studie. 

1.1 Historisk tillbakablick 
 
Enligt Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (1993) är talspråkets och skriftspråkets 
gemensamma nämnare att de är ett redskap för kommunikation mellan människor. Skillnaden är att de 
lärs in på olika sätt och i olika situationer. Det talade språket kommer naturligt ur samspelet mellan 
barn och vuxen och skriftspråket lärs ut för att klara specifika situationer i samhället. Under 1700- och 
1800-talet ansåg man i Sverige att läsning gick före skrivning. Många kunde läsa men väldigt få kunde 
skriva. Det var först i slutet av 1800-talet som skrivning och läsning fick likvärdig betydelse i skolan. 
Läsning ansågs viktigt av kyrkliga skäl, då läsning av katekesen och bibelns texter angav hur livet 
skulle levas. Läsning förekom därför mestadels på söndagar då vardagsläsning ansågs inkräkta på 
arbetstiden. Läsningen var ett medel för att styra och när senare skrivning infördes var det en aktivitet 
från individen mot samhället. Att kunna skriva sitt namn fick en betydelse, individen fick en identitet 
när man skulle skriva på skuldebrev och köpehandlingar. Att skriva blev en kulturell handling och inte 
en teknisk färdighet. Från början låg ansvaret för att barnen lärde sig läsa på föräldrarna, men i och 
med småskolans införande 1858 minskade föräldrarnas ansvar och läs- och skrivundervisningen blev 
skolans ansvar. Föräldrarna förväntades vara ett stöd genom att visa intresse och skapa tillgång till 
läsmaterial. 

1.2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (1993) anser att skriftspråket är ett verktyg för 
kommunikation och tänkande och att undervisningen ska utgå ifrån barnens erfarenhet. Även 
förskolans läroplan (Skolverket 1998/2010:6) betonar att verksamheten ska utgå ifrån barnens 
erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap. Tidigare var formell läs- och 
skrivinlärning inte så utbredd i förskolan som den är idag då läs- och skrivinlärning fått ett relativt 
stort utrymme i läroplanen. Fast menar att ”det inte är många år sedan föräldrar och förskollärare 
avråddes från att engagera sig i barns läs- och skrivinlärning. De skulle helst inte ens svara på barnens 
frågor om till exempel bokstäver, eftersom det då fanns en risk att barnen kunde lära sig på fel sätt” 
(2007:14). Enligt förskolans läroplan (Skolverket 1998/2010) ska förskolans miljö inspirera barnen till 
att utforska omvärlden. Miljön ska utmana och locka till lek och aktiviteter. Barnen ska mötas av 
vuxna som ser varje barns möjligheter. Eftersom språk och identitetsutveckling hör samman ska stor 
vikt läggas vid att uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 
världen. Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ”stimuleras 
och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling”. Arbetslaget ska ”samarbeta för att erbjuda 
en god miljö för utveckling, lek och lärande” (Skolverket 1998/2010:11).  
Utbildningsdepartementet (SOU 1997:157a:50) påtalar hur stor betydelse förskolans pedagogiska 
verksamhet har för hur barnets tal stimuleras och utvecklas men även för hur läs- och 
skrivutvecklingen grundläggs och utvecklas. 

För att stimulera barns skrivinlärning krävs kompetenta pedagoger som kan se barnets möjligheter och 
ta tillvara på nyfikenheten. Johansson i (Johansson & Pramling Samuelsson 2007) anser att de 
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kompetenta lärarna kan väcka barns intresse om de lyckas skapa ett möte mellan den skriftspråkliga 
världen och det lekande lärande barnet. Skriftspråket måste finnas som ett kulturellt uttryck i barnets 
miljö för att intresse ska väckas. Svårigheten för läraren är att utmana barnen och samtidigt vara 
lyhörd för barnens meningsskapande. Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (1993) skriver om 
hur barn närmar sig skriftspråket genom att ”härmskriva och lekskriva”. Barns skriftspråksintresse 
startar ofta med att de lär sig skriva sitt namn, visa sin identitet. Detta utvecklas sedan när barnet 
börjar få en förståelse för det skrivna ordets kommunikativa funktion med önskelistor, brevskrivning 
och meddelanden. Barnen härmar de vuxnas skrivande vilket Vygotskij ansåg vara en del i 
lärprocessen ”inlärning är möjlig när det finns möjlighet att imitera” (Vygotskij 1934/1999:333). 
 
Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (1993:69) nämner att barn har olika erfarenhet av 
skriftspråket och att de också har olika behov av att lära sig läsa och skriva. En del barn har bråttom att 
lära sig och andra barn är inte nämnvärt intresserade. Eftersom alla barn har olika inlärningsstrategier 
behöver de olika former av stöd för sin inlärning. Författarna belyser här Vygotskijs syn på vikten av 
både kultur och interaktion med omvärlden för att kunskapsutveckling ska ske. Barn behöver få 
möjlighet att själva undersöka och experimentera. Läraren ska med utgångspunkt från barns 
erfarenheter och tankar inta en handledande roll för att stimulera kunskapsinlärning. Fast (2008:126) 
uppmärksammar genom observationer att barnen skriver om sådant som de är intresserade av när de 
får välja själva vad de ska skriva om. Fast hävdar att om vi inte tar tillvara på barnens intressen att 
skriva om det som intresserar dem kan det riskera att barnen helt tappar intresset för skrivning. 
 
Många förskolor använder sig idag av ”Före Bornholmsmodellen” (Sterner & Lundberg 2010) för att 
stimulera språkutvecklingen. Att arbeta enligt ”Före Bornholmsmodellen” innebär att genom leken 
öka barnens språkliga medvetenhet och på så sätt förbereda för läs- och skrivinlärning. Här ser man 
språket ur ett kommunikativt perspektiv, hur vi förmedlar och utvecklar kunskap tillsammans, samt 
hur vi uttrycker oss. Genom högläsning utvecklas ordförrådet och ordens uppbyggnad vilket gör att 
barnen upplever skriftspråkets egenart. Medvetenhet om språkets formsida, d.v.s. att språket består av 
ord som är uppbyggda av ljud, skapas genom rimlekar och ramsor vilket innebär att barnet blir 
fonologiskt medvetet. Pedagogernas uppgift är att rikta barns uppmärksamhet mot olika sidor av 
språket och att leka sig in i skriftspråkets värld. Förskolan bör sträva efter att skapa en skriftspråks-
vänlig miljö vilket kan göras genom att skriva tillsammans med barnen i vardagliga aktiviteter, t.ex. 
namnlappar, meddelanden, på samlingen eller skriva kommentarer till deras bilder. Tillgången på 
skriv- och ritmaterial bör vara stor för att ta till vara barnens lekskrivning och intresse för bokstäver. 
Även Svensson (1998) tar ett kommunikativt perspektiv. Hon poängterar det sociala samspelet och att 
ta tillvara på barnens naturliga nyfikenhet för skriftspråket. För att stimulera intresset kan detta göras 
genom t.ex. att samtala om det man läser, barnen ger på så sätt skriftspråket ett innehåll och mening 
vilket i sin tur skapar ett motiv för att lära sig läsa och skriva. Miljön har stor betydelse för barns 
utveckling och det är i förskolans miljö vi kan göra förändringar för att stimulera skriftspråks-
inlärningen. Pedagogen bör utgå från det enskilda barnet och anpassa miljön utifrån att alla individer 
är olika. 
 
Liberg påtalar i artikeln ”Att läsa och skriva” att det är viktigt att leka med det talade språkets 
betoningar och rytm. Detta kan ge nya betydelser åt kända ord och begrepp.  
 

Sånger och visor vars melodirytm tätt följer det talade språkets naturliga rytm är exempelvis 
till god hjälp vid språkinlärning för människor i alla åldrar. Genom att leka i språken på olika 
sätt ges underlag för att sätta språkliga former i fokus och reflektera över dem. Det brukar 
kallas att man blir språkligt medveten (Myndigheten för skolutveckling 2007:10).  
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Liberg betonar även vikten av att barn får möta den skriftspråkliga kulturen och dess kulturella 
redskap – skriften, skriftspråkets genrer samt böcker, skrivpapper och penna. I dessa möten uppstår en 
förståelse för varför man läser och skriver. För att nå dit krävs det att barnet och den vuxne läser och 
skriver tillsammans och samtalar kring det lästa. ”Samtalet fungerar som en brygga in i de 
skriftspråkliga världarna” menar Liberg (Myndigheten för skolutveckling 2007:29). Frykholm menar i 
artikeln ”Att läsa och skriva” att språk och kommunikation har en avgörande betydelse för 
utvecklingen av barns tänkande (Myndigheten för skolutveckling 2007). Redan från tidig ålder är barn 
nyfikna språkskapare och fantasi och kreativitet bör vara drivkrafterna i ett experimenterande med 
språket, vars syfte är att stärka barns språkliga medvetenhet. För att nå dit och skapa intresse är sånger, 
visor, rim, ramsor och ordlekar ett bra sätt att systematiskt stimulera och utforska språkets formsida.  
 
”Prewriting” är ett engelskt uttryck som ibland används av svenska forskare. Liberg (1993/2006) 
använder sig av begreppet ”preskrivande” för barns försök till skrivande. Hon menar när barnet skriver 
på egen hand kan det handla om skrivna krumelurer och/eller bokstavsliknande tecken och siffror. Det 
första skrivandet följer inte traditionella grammatiska mått. Vidare utvecklas ”preskrivande” till 
situationsskrivande. Då kopierar barnet ofta av ord de ser/läser och det blir därför mer grammatiskt 
korrekt men det betyder inte alltid att barnet vet vad de skriver eller anser att de vill ska stå där. 
Söderbergh (1988:110) hävdar i sin forskning att barn kan lära sig läsa och skriva själva i samspel med 
en läsande och skrivande omgivning, eget prövande och genom övning. Redan från två års ålder är det 
möjligt att erövra det skrivna språket genom lek om det finns en naturlig vuxenvärld i omgivningen 
som kan tillmötesgå det lilla barnets längtan efter gemenskap. Hon förespråkar läslapps-lekar, där det 
skrivna eller tryckta ordet ingår på ett naturligt och roligt sätt för att göra den skrivna texten synlig för 
barnen. Söderbergh (1988:139) menar att den tidiga läsningen ofta leder till spontan skrivning som en 
fri skapande skrivning och hänger samman med barnets teckning, målning och lek. Liberg tar upp 
forskning som påvisar detta.  

Forskning inom området ”early literacy” visar att grunderna för textrörlighet läggs redan innan 
barnen kan läsa och skriva själva. I vilken mån det sker är beroende av i vilka läs- och 
skrivmiljöer barnen ingår och hur de får delta i olika läs- och skrivaktiviteter. Här har det visat 
sig att starka stödstrukturer kan skapas både i hemmiljön och i förskolemiljön. Det handlar då 
dels om läs- och skrivvanor och det sociala samspelet i olika typer av läs- och skrivaktiviteter, 
dels om tillgången till böcker och annat läs- och skrivmaterial. (2007:28) 

 
I sin avhandling påtalar Fast (2011) att grunden för barns läsande och skrivande läggs tidigt i barnens 
liv. Om det sker på rätt sätt hör det hemma i förskolan. Barnen ska inte lära sig skriva och läsa där 
utan på ett mer lustfyllt sätt få intresse och utforska skriftspråket på sina villkor. Fast (2011) menar att 
barn börjar tidigt med att prova skrivning. De låtsasskriver och de hittar på symboler som vidare-
utvecklas till bokstäver. Här är det viktigt att det finns intresserade och stödjande vuxna som 
uppmärksammar på ett positivt sätt vad barnen gör så att de stimuleras till att fortsätta samt utmanas i 
sin nyfikenhet på skriftspråket. Det viktiga i förskolan är hur pedagoger kan utmana barnen på ett 
lekfullt sätt och att de får utforska skriftspråket efter sina egna förutsättningar. Alla barn har olika 
saker med sig i sin ryggsäck, barnen utvecklas på olika sätt och allt är beroende av erfarenhet, intresse, 
ålder och miljö. Stadler (1998:48) menar att barns intresse för skriftspråket är främst beroende av 
olikheter i uppväxtmiljön och uppstår vid olika tider hos barn. Om barn vistas i miljöer där 
skriftspråket har en funktion i vardagslivet lär sig barn oftast att skriva före det de lär sig att läsa. 
Innan barnet kan skriva låtsasskriver de och det ser ofta ut som bokstavslikande former och barnet kan 
fråga: ”Vad har jag skrivit här?” (Stadler 1998:49). Liberg (1993/2006:188) beskriver barns första 
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försök till skrivning som spegelvänd skrivning. Det handlar om att barn inte än lärt sig vilken 
skrivriktning vår alfabetiska skrift har. Liberg (1993/2006) har vidare i sin forskning sett att barnen lär 
sig läsa och skriva om saker i sin närmiljö. Det kan handla om att skriva personers namn och platser 
för att sedan vidare lära sig läsa och skriva bilmärken, djur och mat. Även Fast (2011) påvisar genom 
sin forskning att det barnet oftast skriver om är sådant de är intresserade av. Det kan handla om 
önskelistor, inköpslistor och kom ihåg listor till föräldrarna. Hon menar att detta är meningsfull text 
för barnen och för barnen en viktig väg in i skriftspråket. Stadler (1998:48) menar att de barn som inte 
vistats i miljöer där de kan iaktta andra som skriver behöver få hjälp att upptäcka bokstäver annars 
finns en risk för att inlärningen försenas. 
 
Nordin Hultman (2006:86) har i sin forskning uppmärksammat att i engelska förskolor finns det inga 
höga hyllor medan i Sverige är det pedagogiska materialet uppdelat i två kategorier. I den första 
kategorin är det pedagogiska materialet otillgängligt, oanvänt och högt placerat och i den andra är det 
pedagogiska materialet tillgängligt, använt och lågt placerat. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att både den valda litteraturen och tidigare forskning tar upp 
många gemensamma utgångspunkter för att stimulera barns skriftspråksutveckling.  

• Utrymme ska finnas för ett lekfullt lärande 

• Tillgången till ett stimulerande skriftspråkligt material ska vara stor  

• Pedagogens roll ska vara handledande och pedagogen ska ta tillvara och utgå ifrån barns 
intressen och tidigare erfarenheter 

• Genom ett medvetet förhållningssätt ska pedagogen hjälpa barn att bli medvetna om sin egen 
inlärning 

• Inlärning sker både i vardagen och i planerad verksamhet genom interaktion med andra barn 
och vuxna 

• Att läsa och samtala kring det lästa stimulerar nyfikenheten och intresset för det skrivna ordet 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att öka vår kunskap om hur barnen i tillrättalagda miljöer i förskolan utvecklar 
intresse för och stimuleras till skrivinlärning. Vi kommer att titta på samspelet mellan barn, pedagoger 
och miljö och dess betydelse för skriftspråksinlärning i förskolan. 
 
De frågeställningar vi anser vara relevanta för studien är: 

• Hur ser samspelet ut mellan pedagoger-barn och barn-barn i skriftspråkliga aktiviteter? 
• Hur används förskolans miljö för att stimulera skriftspråksutveckling? 
• Vilka redskap använder pedagogerna vid skriftspråksutveckling? 
• Hur kan förskolan bidra till barns tidiga skriftspråksutveckling enligt pedagogerna? 
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3. Teoretiskt Perspektiv  
  

I detta avsnitt presenteras den teori som vi anser vara relevant för studien. Undersökningen syftar till 
att studera samspel mellan barn, barn-vuxna samt miljöns betydelse för inlärning. När insamlad data 
ska tolkas är utgångspunkten ett sociokulturellt perspektiv.  
 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
 
Det sociokulturella perspektivets grundtanke är att det är genom kommunikation som sociokulturella 
resurser skapas och det är även genom kommunikation som de förs vidare (Säljö 2000:22). Även 
förskolans läroplan beskriver vikten av kommunikation med att ”lärandet ska baseras såväl på 
samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig 
och aktiv del i utveckling och lärande” (Skolverket 2010:7). 
 
Lev S Vygotskij (1896-1934) är en av grundarna till den kulturhistoriska skolan. Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv strävar efter ett förändrat deltagande hos eleven. För att människan ska 
förstå hur världen fungerar krävs samspel med andra människor. Med hjälp av språket och interaktion 
med andra människor uppstår ett lärande, vi bygger våra erfarenheter ur samspelet. I t.ex. leken lär sig 
barnet grundläggande samspelsregler och turtagning, den språkliga kommunikationen blir en länk 
mellan barnet och omgivningen. ”Att lära sig ett språk är att lära sig att tänka inom ramen för en viss 
kultur och en viss samhällelig gemenskap” (Säljö 2000:67).  
 
Vygotskij bygger sin teori på mediering. Människan står inte i direkt kontakt med vår omvärld utan 
via användandet av olika artefakter och redskap förändras våra möjligheter att varsebli omvärlden 
(Säljö 2000:81). Smidt (2010) förklarar att genom att använda sig av mediering och kulturella redskap 
går barnet från att vara beroende av andra till att självständigt kunna minnas och tillämpa sina 
erfarenheter. Enligt Vygotskij utvecklas eleverna genom samarbete och imitation. Han menar att 
”inlärning är möjlig när det finns möjlighet att imitera” (Vygotskij 1934/1999:333). Barn kan arbeta 
tillsammans med någon i sin närmaste utvecklingszon men klarar uppgifter på egen hand endast i sin 
aktuella utvecklingszon. Han skriver att ”det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det i 
morgon att kunna göra självständigt” (Vygotskij 1934/1999:333). 
 
I det sociokulturella perspektivet utgör kommunikation och språk länken mellan barnet och den vuxne. 
Genom att kommunicera lär sig barnet om olika företeelser i vår omgivning. Genom samspel med 
andra lär sig barnet använda språkliga uttryck som ett intellektuellt redskap (Säljö 2000:67). 
Pedagogens roll är handledande och det är pedagogen som alltid måste bestämma den lägsta tröskeln 
för inlärningen men även ha förmåga att fastställa den högsta tröskeln för inlärningen. 
(Vygotskij1934/1999:334) Den vuxnes roll enligt Smidt (2010) är att hjälpa barnet att gå från sin 
aktuella prestationsnivå till sin potentiella nivå. Ett centralt moment i inlärningsprocessen enligt 
Vygotskij är just samarbetet mellan barn och vuxna som får barnets psykologiska processer att mogna 
(Vygotskij 1934/1999:254). 
 
För att undersöka barns lärande ur ett sociokulturellt perspektiv krävs tre samverkande företeelser: 
utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap, utveckling och 
användning av fysiska redskap, kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former 
för samarbete i olika kollektiva verksamheter (Säljö 2000:22) 
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3.2 Begrepp i det sociokulturella perspektivet 
 
Artefakter: är fysiska redskap som finns i vår vardag t ex verktyg, informations- och 
kommunikationsteknologi, fortskaffningsmedel mm. Genom att använda oss av artefakter lär vi oss att 
hantera olika situationer (Säljö 2000:29). 
 
”Redskap eller verktyg: de resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi har 
tillgång till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den” (Säljö 2000:20). 
Kulturella redskap behöver vi för att kunna tänka och reflektera över våra värderingar, idéer och 
vanor. De utgörs av symboler, tecken och företeelser där framförallt språket anses vara det viktigaste 
redskapet, men även musik, konst och datorer ingår här. Intellektuella redskap – hjälper oss att hantera 
vardagen i praktiska sammanhang, t ex räkna pengar för att köpa mat. Fysiska redskap – består av 
apparater där kunskapen har byggts in, vilket hjälper oss att lösa intellektuella problem. Våra sociala 
erfarenheter har vi lärt oss av de handlingsmönster vi är vana vid i det samhället vi växt upp i. Barn 
behöver få tillgång till redskap som hjälper dem att förstå omvärlden. 
 
Mediering: Begreppet kommer från tyskans ”vermittlung” vilket betyder förmedla. Detta antyder att 
människan inte står i direkt kontakt med omvärlden. Till vår hjälp att hantera omvärlden har vi fysiska 
och intellektuella redskap. Vårt tänkande och våra föreställningsvärldar kommer ur vår kultur och dess 
intellektuella och fysiska redskap (Säljö 2000:81). Språket hjälper oss att mediera omvärlden så att 
den blir meningsfull d.v.s. vi använder språket som en form för att förändra vårt tänkande och 
förmedla våra tankar. Både tal och skrift är kulturella redskap som vi behöver för lärandet. 
 
Den närmaste utvecklingszonen (zone of proximal development, ZPD): Genom att samarbeta och 
imitera andra kan barnet höja sig till en högre intellektuell nivå. Med hjälp av imitation förflyttar sig 
barnet från det som det redan kan till det som det inte kan (Vygotskij 1934/1999:332). Eleverna löser 
uppgifter som ligger nära deras egen utvecklingszon. För att inlärning ska vara möjligt krävs 
samarbete. Om barnet arbetar på egen hand kan det endast lösa uppgifter i sin aktuella utvecklingszon 
(Vygotskij 1934/1999:333). 
 
Appropriering: Vi kommunicerar med andra, lär oss olika sätt att resonera och kan sedan använda 
dessa sätt själva vilket innebär att i samspelssituationer har vi möjlighet att ta till oss kunskaper från 
andra människor (Säljö 2000:119). Framförallt språklig kommunikation är ett sätt att göra olika 
händelser tillgängliga för diskussion.  
 
Vardagliga och vetenskapliga begrepp: De vardagliga begreppen (benämns även som spontana 
begrepp) uppstår via samspel i vardagslivet, hemma och i samhället. De vardagliga begreppen lär sig 
barnet genom att till exempel delta i semesterresor, läkarbesök och matlagning. Vetenskapliga begrepp 
är begrepp som barn lär sig via undervisning i förskolan/skolan. Dessa begrepp ingår i den kultur 
barnet växer upp i. För att kunna hantera och förstå de vetenskapliga begreppen behöver barnet en 
grund av vardagliga begrepp. Lärarens uppgift är att föra samman barnens/elevernas vardagliga 
erfarenheter med de vetenskapliga begreppen så att deras spontana tänkande utvecklas (Smidt 2010).
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4.  Metod 
 
Här kommer vi att beskriva vilka metoder vi har valt att använda oss av i vår undersökning.  
Vi presenterar även urval, genomförande, databearbetning, analysmetod, tillförlitlighetsfrågor och 
forskningsetiska principer.  

4.1 Val av metod 
 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur barnen i tillrättalagda miljöer i förskolan utvecklar 
intresse för och stimuleras till skrivinlärning. I undersökningen studeras hur samspelet ser ut mellan 
barn, pedagoger och miljö i olika skrivsituationer och hur miljön används i barnens lärprocess.  
 
Vi kommer i studien att använda oss av en kvalitativ metod. Metoden kan relateras till studiens syfte 
och frågeställningar genom att vi i studien vill få syn på hur olika miljöer ser ut på olika förskolor som 
stimulerar barns skrivinlärning. Vi är även intresserade av att höra hur pedagogerna arbetar i dessa 
miljöer. Därför anser vi att en kvalitativ ansats passar bra in på studien. I vår studie kommer vi att 
använda oss av både intervjuer och observationer för att kunna jämföra svaren i intervjuerna med det 
som vi observerar i olika verksamheter. Syftet är att få en välgrundad uppfattning om ämnet.  
 
Patel och Davidson (2011:107) menar att i en kvalitativ forskningsprocess tillämpas ofta begreppet 
triangulering och kan ske på lite olika sätt. Vid datainsamling kan flera olika datainsamlingsmetoder 
tillämpas som t.ex. intervjuer, observationer, dagböcker och dokument. Fördelen är att intervjuer och 
observationer kan komplettera varandra för att få en rikare tolkning.  

4.2 Intervju 
 
Kvale och Brinkmann (2009:19) talar om den halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Den beskrivs som 
en intervju med syfte att få beskrivningar av intervjupersonernas uppfattningar och deras livsvärld 
med målet att kunna tolka betydelsen av det beskrivna fenomenet. En halvstrukturerad livsvärlds-
intervju liknar ett vardagssamtal men har syftet att utgå från undersökningspersonens levda värld och 
perspektiv. Genom att den är halvstrukturerad så är det inte ett vanligt vardagssamtal men det är inte 
heller ett slutet frågeformulär (Kvale & Brinkmann 2009:43). Själva intervjuformuläret kan utformas 
med temat eller öppna frågor i en kvalitativ intervju. Det är upp till intervjuaren att bestämma 
ordningen på frågorna för att få ett så bra samtalsupplägg som möjligt (Patel & Davidson 2011:84). 
Kvale och Brinkmann (2009:144) menar att intervjuaren ska skapa en god kontakt med den 
intervjuade genom att vara en god lyssnare och visa sitt intresse men även att visa respekt och 
förståelse för den intervjuade. Patel och Davidson (2011:82) påtalar att det är intervjupersonens ansvar 
att hjälpa den intervjuade att föra ett så bra och meningsfullt resonemang som möjligt. 

4.3 Observation 
 
I vår studie har vi valt att använda oss av observationer som komplement till intervjuerna för att på så 
sätt få se hur pedagogerna arbetar samt för att se hur barnen agerar.  
 
Syftet med studien är att öka vår kunskap om samspelet mellan pedagoger, barn och miljö i förskolan i 
skrivsituationer. I studien vill vi ta del av hur barn arbetar i olika skrivsituationer ur ett lärande 
perspektiv men även ta del av pedagogernas föreställningar om hur de arbetar.  
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Fördelar med observationer är att det sker här och nu i ett naturligt sammanhang för barnen. Varför vi 
inte valt att göra barnintervjuer beror på att en del barn inte vill prata i intervjuer och vissa barn kan 
känna en rädsla att inte motsvara intervjuarens förväntningar. Nackdelen med observationer är att det 
är tidskrävande att fånga spontana beteenden och skeenden i förskolan. Ibland krävs det noggranna 
förstudier som kan hjälpa till att se användbara beteenden i studien (Patel & Davidson 2011:92). 
Patel och Davidson (2011:91) påtalar vikten av observationer och menar att det är den bästa metoden 
när man vill samla in informationer i naturliga situationer som rör beteenden och skeenden. Med ordet 
beteende i detta sammanhang är det inte bara de fysiska handlingarna som studeras utan även 
relationer mellan barn-barn och barn-pedagoger och de verbala yttringar som kan tas till vara i studien. 
Repstad (2007:34) delar denna åsikt och menar att observationer är värdefulla om forskaren vill se det 
sociala samspelet och är ett bra sätt att se hur människor agerar i olika naturliga situationer. Vi 
kommer verka som både kända och okända observatörer i studien. Som känd observatör menar vi att 
det är då vi observerar på en välbekant förskola. Okända är vi då vi observerar på okända förskolor. 
 
Observationerna kommer troligtvis att bli både strukturerade och ostrukturerade. Med det 
strukturerade menas det att man följer en i förväg bestämd plan över vilka olika situationer/händelser 
som kommer att observeras och utgår från studiens frågeställningar. Med det ostrukturerade menas det 
att man vill fånga upp det mesta som sker i aktiviteten utan ett bestämt schema (Patel & Davidson 
2011:93,97). Det är själva miljön som observeras, vad som sker och samspelet mellan barn-barn och 
pedagoger-barn. Vi kommer att använda oss av ett observationsschema (Patel & Davidson 2011:94) 
som anpassats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det kan sammanfattas med att studera 
samspel mellan barn och barn-pedagoger, samt att se vilka typer av material som finns tillgängligt och 
otillgängligt på de olika avdelningarna där observationerna kommer att ske (Bilaga 1). 
 
I studien kommer vi använda oss av öppna observationer som Repstad (2007:41,45) beskriver. Vi vill 
berätta för barnen vad vi gör där för att se om de utvecklar sitt görande eftersom många barn vill visa 
vad de gör och kan. Som deltagande observatör kommer vi aktivt ta del av den situationen som vi 
observerar. Det kan bli så att barnen vill visa och berätta vad de gör samtidigt som det kan bli att 
barnen inte vill visa eller berätta (Patel & Davidson 2011:98). Vi kommer att använda oss av en 
trespaltsdokumentation (Wehner-Godée 2000:59,61) under observationerna. Fördelen med det är att vi 
redan under observationstillfället kan sortera tankar och intryck (Bilaga 2). 

4.4 Urval och avgränsning 
 
Studien utfördes på fyra olika avdelningar fördelat på två förskolor i två kranskommuner till 
Stockholm. De observerade avdelningarna har alla barn i åldern fyra-fem år. En av avdelningarna är 
en uteavdelning vilket innebär att alla aktiviteter genomförs utomhus under en stor del av året. 
Uteavdelningens pedagogiska rum är en egen del på gården med ett förråd för materialförvaring, två 
grillkåtor, bord och bänkar. Repstad (2007:99) påtalar att det är viktigt i urvalet av informanter att de 
som ska göra intervjuer tänker på att frågorna i intervjuerna kan knytas an till informanternas 
personliga intressen och erfarenheter. Därför valdes pedagoger med många års erfarenhet av 
skriftspråksinlärning. I studien kommer fyra intervjuer att göras. Det är tre kvinnor och en man, som 
alla arbetar med barn i fyra- och femårs ålder på de förskolor där vi gjort observationerna. Pedagog 
Röd och Gul arbetar på en fyra-fem års avdelning med 19 barn i den ena gruppen och 22 barn i den 
andra. Pedagog Grön arbetar också på en fyra-fem års avdelning som är en uteavdelning med 19 barn. 
Dessa tre pedagoger arbetar på samma förskola. Pedagog Blå arbetar med 21 barn i en renodlad fem 
års grupp.  
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4.5 Genomförande 
 
Vi valde att genomföra observationer där någon form av skriftspråklig aktivitet pågick. Vi ville 
intervjua pedagoger för att få en djupare förståelse för hur de tänker kring skriftspråksinlärning.  
Pedagogerna på de utvalda avdelningarna tillfrågades om de kunde tänka sig att bli observerade. En 
pedagog per avdelning tillfrågades om han/hon kunde tänka sig att bli intervjuad. Kontakt togs både 
muntligt och skriftligt. På de avdelningar vi observerade sattes informationsbrev upp (Bilaga 3). En av 
de tillfrågade avdelningarna var tvungen att tacka nej till att bli observerad i sista stund på grund av 
tids- och personalbrist. Vi genomförde den intervjun vid ett senare tillfälle. Observationerna 
genomfördes när någon form av skriftspråklig aktivitet pågick samt under en icke skriftspråklig 
aktivitet d.v.s. observationerna är både strukturerade och ostrukturerade (Patel & Davidson 
2011:93,97). Syftet med att observera olika situationer var att få en större bredd på undersökningen. 
Under observationerna användes papper och penna då vi ansåg att en videokamera kunde distrahera 
barnen och hamna mer i fokus än aktiviteten. Vi har använt digitalkamera för att dokumentera det 
skriftspråkliga materialet som användes vid de observerade tillfällena. Varje observation pågick i ca 
20-60 minuter och intervjuerna varade i ca 45 minuter. 
 
Intervjufrågorna konstruerades utifrån studiens syfte med fokus på miljöns betydelse för 
skriftspråksinlärning (Bilaga 4). Observationsschema (Patel & Davidson 2011:94) konstruerades 
utifrån studiens syfte att studera samspel mellan barn och barn-pedagoger samt förskolornas 
utformning av miljön och tillgången till material (Bilaga 1). Intervjuerna genomfördes efter 
observationerna med syftet att kunna ställa följdfrågor på det vi sett under observationerna.  
Intervjufrågorna delades ut i förväg till de utvalda informanterna för att de skulle få möjlighet att 
förbereda sig och på så sätt kunna ge mer genomtänkta svar på frågorna. Repstad (2007:94) menar att 
man ska välja en plats där man inte blir störd under intervjun. Det är viktigt att tänka på att 
informanten är på en neutral plats och ska kunna känna sig trygg där för att det kan påverka resultatet 
om det blir bra eller dåligt. Samtliga intervjuer ägde rum i förskolornas samtalsrum där pedagogerna 
arbetar och med en i taget. 

4.6 Databearbetning och analysmetod 
 
Vi kommer att göra en kvalitativ bearbetning av våra intervjuer och observationer. Patel och Davidson 
(2011:122) menar att i en kvalitativ bearbetning av insamlad data finns ingen bestämd metod. Därför 
är det viktigt att forskarna beskriver noggrant hur de gått till väga. Vi kommer att skriva ut intervjuer 
och observationer för att kunna analysera det vi hört och sett. Patel och Davidson (2011:121) talar om 
löpande analys när man arbetar med en kvalitativ analys. Fördelen med en löpande analys är att den 
påbörjas i direkt anslutning till intervjun eller observationen. Här ges tillfälle att reflektera kring svar 
och upptäckter och få nya idéer hur vi kan gå vidare i studien. Efter varje intervju eller observation 
kommer vi att direkt efteråt renskriva för att våra upptäckter ska vara färska i minnet.  
 
Bearbetningen av observationer och intervjuer i studien handlar om att leta efter skillnader och likheter 
för att kunna se mönster, avvikelser och göra andra intressanta upptäckter. När alla observationer och 
intervjuer är gjorda kommer vi att sammanställde dessa och välja ut de svar som har anknytning till 
syfte och frågeställningar. Vi har analyserat observationerna ur ett sociokulturellt perspektiv.  
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4.7 Tillförlitlighetsfrågor 
 
Patel och Davidson (2011:103) talar om reliabiliteten, tillförlitligheten av data som samlats in genom 
intervjuer och observationer. Vi valde ut förskolor och verksamma pedagoger med många års 
erfarenhet av skriftspråkligt arbete för studien. Data som samlats in känns trovärdigt eftersom studiens 
syfte och frågeställningarna kunde knyta an till informanternas personliga intressen och erfarenheter.  
Informanterna fick läsa igenom de svar som de gav oss under intervjuerna efter renskrivning av data. 
Detta bidrar till studiens trovärdighet och tillförlitlighet då det är lätt att annars missuppfatta eller 
missa väsentliga delar under en intervju. Trovärdigheten i en kvalitativ studie är inte enbart relaterad 
till datainsamlingen eftersom det gäller hela forskningsprocessen. Det betydelsefulla för validiteten är 
att se om det insamlade materialet verkligen tillför kunskap om det studerade. När det gäller data-
insamlingen kopplas trovärdigheten till om forskaren lyckats samla in bra underlag för att kunna göra 
en trovärdig tolkning av det insamlade materialet (Patel & Davidson 2011:106). 

4.8 Etiska aspekter 
 
Det kommer att vara frivilligt att delta i studien och informanterna kommer få läsa igenom svaren som 
de gett oss under intervjuerna efter renskrivningen av data. Inga namn på pedagoger, barn eller 
förskolor kommer att namnges i studien. I brevet vi satt upp på de avdelningarna där vi observerat och 
intervjuat informerade vi om studiens syfte och de forskningsetiska principerna. 
Vi har valt att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) och de har fyra huvudkrav 
när det gäller forskning och det är:  
 

• Informationskravet:  
Vi lämnar information om studiens syfte. Det är frivilligt att delta och ni kan när som helst 
avbryta ert deltagande. De uppgifter som lämnas kommer inte att användas i något annat syfte 
än i denna studie.  

 
• Samtyckeskravet: 

Ni som är med i denna studie har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor ni vill 
medverka. Vi frågar även pedagoger, föräldrar och barn om de vill medverka.  

 
• Konfidentialitetskravet: 

Vi upplyser om att alla personuppgifter är hemliga, alla har rätt att vara anonyma.  
Vi berättar inte ens i studien vad förskolan heter eller platsen. Vi värnar om de enskilda 
individerna i studien. 

• Nyttjandekravet: 
Data som samlats in får endast användas i denna studie.  

 
För att klara av anonymitetskravet har vi valt att kalla förskolorna där observationerna skedde för 
avdelning Röd, avdelning Gul, avdelning Grön och avdelning Blå. De intervjuade kallar vi för 
pedagog på Röd, pedagog på Gul, pedagog på Grön och pedagog på Blå.  
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5. Resultat  
 
Här kommer vi att redovisa resultatet av vår studie. Syftet med studien var att öka vår kunskap om hur 
barnen i tillrättalagda miljöer i förskolan utvecklar intresse för och stimuleras till skrivinlärning. Vi 
har studerat samspelet mellan barn, pedagoger och miljö och dess betydelse för skriftspråksinlärning i 
förskolan. De genomförda observationerna och intervjuerna är här sammanfattade utifrån 
forskningsfrågorna.  

5.1 Hur ser samspelet ut mellan pedagoger-barn och 
barn-barn i skriftspråkliga aktiviteter? 
 
På avdelning Röd är det språksamling med sju barn (fyra-fem år) och en pedagog. Samlingen startar 
med att barnen sitter i ring. Pedagogen tar fram sandpappersbokstäverna (bokstäver som är urgröpta i 
en plastram och själva bokstaven är ifylld med sandpapper, barnet kan följa bokstavens form med 
fingret). I dag ska barnen undersöka en av bokstäverna n, i, o, e. Barnen ljudar bokstäverna 
tillsammans med pedagogen. Pedagogen skriver bokstäverna på whiteboardtavlan och när de är klara 
föreslår pedagogen att de ska rösta om vilken bokstav som de ska undersöka i dag. Det blir ”e”. 
Pedagogen skickar runt bokstaven och barnen ljudar samtidigt som de drar med fingret på 
sandpapperskonturen. Nästa moment är att arbeta med bildkort och rörligt alfabet vilket innebär bilder 
på olika fordon, djur mm. På baksidan av bilden står ordet skrivet. I en separat låda finns det 
inplastade bokstäver vilket pedagogen kallar för ”rörligt alfabet”. Barnen arbetar i par, i en grupp är 
det tre barn. Barnen får en bunt med kort där de får välja en bild som de vill arbeta med. Pedagogen 
uppmanar barnen att välja en bild som båda är överens om. Övriga kort lämnas tillbaka. Barnen 
försöker ljuda ordet och hämtar sedan bokstäver för att skriva ordet under bilden. Två barn arbetar 
med ordet häst, två barn med ordet polisbil. Den tredje gruppen som består av tre barn vill ha tre kort 
så de väljer elefant och motorcykel och älg. Barnen småpratar med varandra. De ljudar och diskuterar 
vilken bokstav som de ska hämta. De frågar pedagogen om något är svårt och de turas hela tiden om 
att hämta bokstäver. De barn som tidigare skrev polisbil, vill nu ha ett långt ord. De väljer ”brandbil”. 
Denna gång gör de lite annorlunda, barnen lägger fram bilden och vänder sedan hela tiden på kortet 
för att läsa bokstäverna, hämtar sedan bokstaven och ljudar i efterhand. Pedagogen tittar på men 
kommenterar inte. 
 
På avdelning Grön, som är en uteavdelning, är det språksamling med nio femåriga barn och två 
pedagoger. Samlingen startar med att barnen står i en ring på gräsmattan. Pedagogen tar fram lådan 
med pinnar som barnen brukar använda som bokstäver. Pedagogen lägger pinnar i mitten av ringen så 
att de bildar en bokstav och barnen säger vilken bokstav det är. Dagens bokstav är ”a”.  
P: ”Är det någon av er som har a i sitt namn?” De som har a i sitt namn kommer på det själva utan 
pedagogens hjälp. Pedagogen har ett papper där hon skriver upp alla namn där a finns med. 
P: ”Nu ska vi gå på ordjakt på gården, titta er omkring och fundera på om ni ser någon sak som har 
bokstaven a i sig”. Barnen springer runt på gården och ”smakar på” olika ord och kommer sedan 
tillbaka till pedagogen för att säga sitt ord. Det blir många blandade ord både med och utan a t.ex. 
gunga, sandlåda, gräs, bord, tak, staket, spade mm. Pedagogen hjälper barnen att ljuda ordet så att de 
tillsammans kan höra om bokstaven a ingår. Pedagogen skriver orden på samma papper där hon 
tidigare skrev namnen. När alla börjar känna sig klara samlas de vid bordet och pedagogen läser upp 
alla ord de hittat. Pedagogen häller ut bokstavspinnar på bordet och säger att barnen nu kan forma sitt 
namn med hjälp av pinnarna. Barnen ”skriver” sina namn med hjälp av olika pinnar som de formar till 
bokstäver. När de är klara är det ett barn som ber att få se listan där de skrev upp alla ord som de 
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hittade vid ordjakten. Han börjar nu skriva de ord som barnen kom på med hjälp av pinnarna. De flesta 
barnen följer efter och snart är de två borden fyllda med olika ord och namn. Barnen småpratar hela 
tiden och läser för varandra vad de skrivit. De tar hjälp av pedagogen endast om det verkligen kör ihop 
sig. 
 
På avdelning Blå är det språksamling med tio barn (fem år) och en pedagog. På avdelningen arbetar 
pedagoger och barn med ”Före Bornholmsmodellen”. Pedagogen inleder med att barnen i tur och 
ordning får ljuda fram första bokstaven i sitt namn och säga vilket ljud som kommer först i namnet. 
Sedan är det dags att läsa boken ”Petter och hans fyra getter”. Barnen får då fylla i de olika rimorden 
medan pedagogen läser. Alla barn ropar i kör, man märker att de har roligt, pedagogen får be barnen 
att inte skrika och barnen skrattar medan sagan läses. Nästa uppgift är att leka ”ett skepp kommer 
lastat”. Barnet får en bild med ett föremål på och ska sedan ljuda den första stavelsen och säga ett 
skepp kommer lastat med t.ex. fffffågel. Barnet skickar vidare bilden till en kompis, som lägger den 
framför sig och får ett nytt kort och ljudar fram den första stavelsen i ordet osv. Pedagogen lägger ut 
flera olika bilder på golvet, barnens uppgift är nu att hitta minst två bilder som rimmar på varandra. 
Några har svårare än andra, men de får ta hjälp av en kompis och det blir mycket roligare för de barn 
som inte riktigt är ”där i rimtänket”. När språkstunden är över lägger pedagogen ifrån sig boken, 
”Petter och hans fyra getter” på ett bord för att hjälpa några andra barn i sitt görande, genast börjar en 
flicka att skriva av bokens titel. När pedagogen tar boken ber flickan att få tillbaka den så hon kan få 
skriva klart. Vid mellanmålet upptäcker ett barn matematiska ord på väggen. Han tror att det är 
barnens namn som står på väggen. Pedagogen frågar om han känner igen första bokstaven och hur den 
låter. Pojken säger att ordet som börjar på S är hans namn. Pedagogen svarar att det är inga namn på 
barn utan matematikord och nu är gissningarna i full gång vad det står och nu är det helt plötsligt fem 
barn som är nyfikna på orden. Lite senare på dagen går en fem årig flicka dit och frågar vad det står. 
Pedagogen frågar henne hur den första bokstaven låter, ”Llllll”, svarar flickan. ”Ok”, svarar 
pedagogen, ”den andra bokstaven då, hur låter den?” Liiiii, svarar flickan. ”Nu vet jag, Liten”, svarar 
flickan. När flickans mamma kommer vill hon visa att hon har lärt sig läsa. ”Kolla mamma, här står 
det liten”. Sedan ser hon ett ord som hon är nyfiken på och frågar vad det står. Pedagogen frågar henne 
hur första bokstaven låter, ”K,k,k,k,k”, svarar flickan. ”Å då vet jag, kvadrat” säger hon.  
 
Sammanfattning: Det som blev väldigt tydligt i observationerna var att barnen samspelar mer med 
varandra än med pedagogerna. Barnen använder gruppen för att föra diskussioner och utforska 
skriftspråket. De vänder sig till pedagogen när de behöver få bekräftelse för sitt resonemang.  

5.2 Hur används förskolans miljö för att stimulera 
skriftspråksutveckling? 
 
På alla observerade avdelningar finns bildkort med text (ex. månaderna) och alfabetet uppsatta väl 
synliga på väggen. Månadskorten är skrivna med versaler, dagarnas namn är skrivna med gemena 
bokstäver. ABC-planscherna är endast skrivna med versaler. Eftersom Grön är en uteavdelning är 
deras innemiljö begränsad. Under vinterhalvåret använder de förskolans matsal som ”sin” avdelning. 
Där står barnens portfolio-pärmar med namn på. Barnens namn finns även på lådor och 
teckningsmappar. I hallen sitter barnens namnskylt tillsammans med ett foto på deras klädskåp. 
Bokstavspussel, böcker, papper och pennor finns tillgängliga. Alla avdelningar har en 
Whiteboardtavla som barnen får skriva och rita på. På den ena avdelningen finns det bildkort som 
barnen väljer och sätter upp på tavlan där de sedan får skriva ordet under. Det finns enkla läseböcker 
på en avdelning som t.ex. ”Fågeln äter” för de barn som kommit längre i sin läs- och skrivutveckling 
och barnen använder dessa för att skriva av orden. Barnen gör ofta egna böcker där de ritar och skriver 
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av ord och bokstäver. Det finns kontrollerat material, d.v.s. material som barnen får be om att ta fram, 
t.ex. sandpappersbokstäverna. Det finns även tillgängligt material d.v.s. material som barnen kan nå 
och får ta fram själva, t.ex. bokstavspussel. Bilder och text finns väl synliga för att barnen ska 
stimuleras i sin språkutveckling. Pedagogen på Grön menar att det är viktigt att vara omgiven av det 
skrivna ordet för att väcka nyfikenhet. Pedagogen på Blå berättar att barnen erbjuds papper och pennor 
i olika former och färger varje dag. Magnetbokstäver och spel i olika former används av barnen på två 
avdelningar.  
 
Sammanfattning: Tre avdelningar har ABC planscher uppsatta på väggarna, uteavdelningen har 
begränsad innemiljö och erbjuder bokstavspussel samt har barnens namn synliga på hyllor och pärmar. 
Två avdelningar erbjuder magnetbokstäver och alla har en whiteboardtavla. Bara en pedagog påtalar 
att de erbjuder penna och papper. En pedagog menar att det är viktigt att vara ”omgiven” av det 
skrivna ordet för att stimulera intresset för skriftspråket.  

5.3 Vilka redskap använder pedagogerna vid 
skriftspråksutveckling? 
 
I samlingen på Röd leker de lekar där barnen får lyssna, titta och hitta ord och bokstavsljud. De 
försöker att komma på udda ord som de skriver på Whiteboardtavlan för att hitta sammansättningar. 
Dessa ord blir veckans ord som får stå kvar på tavlan så att barnen kan titta på dem. De har tillverkat 
ett memoryspel med barnens namn. Avdelning Gul använder sandpappersbokstäver vars syfte är att 
uppleva bokstäver med alla sinnen. Barnen drar med fingret i sandpappret för att känna bokstavens 
form samtidigt som de ljudar. När de har skapande verksamhet får barnen tillverka sitt eget alfabet. 
Pedagoger och barn tittar mycket på bokstäver och symboler och pedagogerna utgår ifrån barnens 
intressen. Avdelning Grön (uteavdelningen) har också memorykort med fotografier på barnen och 
namn. De har även memorykort med naturbilder och under bilden står det skrivet vad den föreställer. 
Barnen skriver med pinnar i skogen och de stimuleras att hitta pinnar som liknar en bokstav. De 
skriver ofta hela ord eller sitt namn med pinnar. Barnen ritar sagor och vissa barn försöker skriva 
själva. En del barn berättar för en pedagog vad de vill ha skrivet och tittar på när pedagogen skriver 
ner berättelsen. Pedagogerna uppmuntrar barnen att själva skriva sitt namn på teckningar och om 
barnet känner sig osäkert så skriver pedagogerna på en lapp och barnet skriver av. På Blå använder de 
sig av kroppen för att träna rytm, klappa, sjunga, rim och ramsor. De övar på begynnelsebokstäver i 
ord genom olika lekar som t.ex. att göra bokstavsverser med barnen. 
 
Sammanfattning: På två avdelningar finns memorykort med barnens namn och den ena avdelningen 
har fotografier också. Barnen uppmuntras att skriva sina namn med hjälp av olika redskap. På 
uteavdelningen använder barnen pinnar för att forma bokstäver och de leker lekar. Endast en pedagog 
talar om att använda sig av kroppen för att träna in rytm, rim och ramsor.  

5.4 Hur kan förskolan bidra till barns tidiga skriftspråks-
utveckling enligt pedagogerna? 
 
Pedagogerna tolkar läroplanens mål:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråket som att: 
”Vi ska stimulera nyfikenheten för bokstäver så att barnen sedan kan bilda ord som de kan 
skapa en berättelse av. Barnens intresse för att skriva startar oftast med att de vill skriva sitt 
namn och lärandet ska vara lustfyllt”. 
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”Vi ska se varje barn där det är och utmana dem utifrån det”. 
”Vi är nuförtiden motiverade att dokumentera och visa upp det barnen presterar. Barnen ser då 
det skrivna ordet och stimuleras till att fortsätta utforska språket”. 
”5 åringar är naturligt intresserade av bokstäver och att skriva, de vill gärna komma över det 
trappsteg som de befinner sig på”. 

 
I den nya reviderade läroplanen har förskolans roll när det gäller att skapa intresse för skriftspråket 
förtydligats. De intervjuade pedagogerna anser att pedagogens ansvar har blivit mer synliggjort och 
förväntningarna har blivit tydligare, det skulle vara fel att inte följa de uppsatta målen. En av 
informanterna tror att alla tänker efter mer när de planerar verksamheten och kopplar målen i 
läroplanen till den planerade aktiviteten. Pedagogen på Blå menar att ”Förr i tiden var inte barnen 
intresserade på samma sätt som idag för skriftspråket. Det är av någon anledning som det har kommit 
in i vår verksamhet nu. Barnen idag är mer verklighetsintresserade, massmedia är något som påverkar 
barnen och det blir ett naturligt intresse med teknik idag”. Alla tycker sig nu ha tydligare mål att arbeta 
efter. Pedagogen på Grön tycker att fördelen är att man tänker efter och planerar mer men det kan 
däremot kännas svårare att vara spontan. ”Det som är positivt är att alla barn får en tydligare bild av 
det de har rätt till i sitt lärande på förskolan”. Pedagogen på Blå beskrev fördelen med den nya 
läroplanen. ”Det är fler barn som kan få det lättare när de börjar skolan om de har en viss kännedom 
om bokstäver, rim och ramsor. Det är också minst lika viktigt att utveckla lekens magi och att få leva i 
fantasins värld. Detta är något som kommer mer i skymundan för tekniken”. Pedagogen påtalar även 
att ”vissa föräldrar tycker att barnen är så duktiga på bokstäver och kan räkna att de kan börja i skolan 
tidigare. Ofta saknas andra bitar i utvecklingen som t.ex. att många barn får mindre av det sociala idag 
p.g.a. all teknik. Därför är det minst lika viktigt att få leka som att hela tiden ha styrda aktiviteter och 
att det inte alltid är positivt att gå till skolan ett år tidigare”. Det kan vara ”farligt” med skolliknade 
lektioner, det blir en prestationshöjning som inte är bra för barnen enligt pedagogen på Blå. 
 
Pedagogen på Röd påpekar vikten av att använda både kontrollerat och tillgängligt material. Det 
kontrollerade materialet är t.ex. bildkort, inplastat alfabet, sandpappersbokstäver och det tillgängliga 
materialet är bokstavspussel, böcker samt magnetbokstäver. De använder ofta whiteboardtavlan där 
barnen själva får skriva. Barnen gör egna böcker där de ritar och skriver av ord. På Gul gör de sagor 
tillsammans med barnen, de både ritar och skriver ner berättelsen. Barnen berättar sin historia och de 
barn som vill skriver själva av det pedagogen skrivit på en separat lapp. På samlingen ljudar de 
bokstäver och använder sig av bildkort och ordkort som barnen får para ihop, t.ex. en bild på en sol 
och sedan finns det en bildtext på ordet sol. Barnen får försöka ljuda ordet och sätta det under rätt bild. 
Att använda sig av barnens fantasi och kreativitet och följa barnens intressen är viktigt. På Grön 
skapar pedagogerna intresse för skriftspråket genom att möta varje barn där det är och sedan ge dem 
det stöd och även den frihet de behöver. De hjälper barnen att hitta orden och ljudar sedan 
tillsammans. Barnen frågar ofta hur olika ord stavas. De yngre barnen (fyra år) vill att pedagogen 
skriver på ett papper och de skriver sedan av det som står. De äldre barnen (fem år) vill att de vuxna 
bokstaverar och de skriver själva. De vill ge barnen många infallsvinklar och metoder. De förklarar 
som exempel att med magnetbokstäver kan även de barn som inte har så bra finmotorik skriva. 
På Blå anser pedagogen att ”det är viktigt att vara med barnen och se vad de håller på med, att vara i 
deras görande och hjälpa dem att komma vidare”. Pedagogerna utgår från det som barnen kan eller 
känner till, det konkreta. Här påtalas det att alla teckningar med klotter är en bra början på att forma 
bokstäver, lekskrivning är något som barnen ofta gör själva. De skriver sina namn och vill gärna att 
pedagoger ska skriva först och att de sedan får skriva av. De använder sig även av ”Före Bornholms-
modellen” där man leker språklekar. Att spela spel och ha en närvarande vuxen är viktigt. För att 
skapa större möjligheter att stimulera skriftspråksinlärningen önskar pedagogen på Röd tillgång till 
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ytterligare en pedagog som kunde fixa allt som barnen kommer på och ge barnen möjlighet att skriva 
ner sina berättelser direkt. Hon menade att idag finns inte tiden till att kunna arbeta under en lång 
stund med enbart ett barn när de har 22 barn i gruppen. Pedagogen på Gul tycker att man tydligt och 
konkret ska skriva ord som benämner saker, som exempel på det säger hon ”sätt en lapp på dörren där 
det står dörr, det är en bra början”. Grön önskar att de kunde få en ”riktig” avdelning inne som 
komplement till deras uteavdelning där de kunde sätta upp bokstäver och ordbilder som alla andra 
avdelningar. Pedagogen på Blå önskar större lokaler med fler rum och mindre barngrupper.  
 
Sammanfattning: För att stimulera tidig skriftspråksutveckling kan man använda sig av kontrollerat 
och tillgängligt material samt whiteboardtavlan att skriva på och magnetbokstäver. Barnen får göra 
sagor och egna böcker på två av avdelningarna. Två pedagoger påtalar vikten av att ljuda och att de 
arbetar med att ljuda fram bokstäver/ord. Pedagogerna låter barnen skriva av text istället för att 
pedagogen skriver det barnen vill. Två pedagoger menar att de utgår från det barnen kan eller känner 
till och utmanar dem sedan till att komma vidare i sitt lärande. Alla informanter tycker att den nya 
reviderade läroplanen för förskolan har gjort att målen för skriftspråksutveckling är tydligare. En 
pedagog menar att skriftspråksverksamhet i förskolan kräver fler pedagoger och mindre barngrupper. 
Fler pedagoger och mindre barngrupper är ett önskemål.  

5.5 Analys av resultat 
 
Här kommer vi att analysera resultatet ur ett sociokulturellt perspektiv. 
 
Det som blev tydligt i observationerna var att barnen samspelar mer med varandra än med 
pedagogerna. Barnen använder gruppen för att föra diskussioner och utforska skriftspråket. Barnen 
vänder sig till pedagogen när de behöver få bekräftelse för sitt resonemang eller har en fråga som de, 
efter att ha provat, inte kan lösa på egen hand. I sitt utforskande av skriftspråket för barnen en dialog 
sinsemellan. De delger varandra sina erfarenheter i aktiviteten, de uppmuntrar varandra att prova något 
nytt och leder varandra vidare mot nya kunskaper. Kunskaperna approprieras d.v.s. genom att barnen 
kommunicerar med varandra tar de till sig kunskapen. Genom att använda språket som ett kulturellt 
redskap uppstår en diskussion vilket bidrar till lärandet.  
 
Kunskapen förmedlas genom det utforskande arbetet mellan barnen. När de samtalar och provar att 
ljuda bokstäver använder de både tal- och skriftspråket som en form för att förändra tänkandet, d.v.s. 
omvärlden medieras. Under intervjuerna ställde vi frågan Hur tar ni pedagoger tillvara på barns 
skriftspråksintresse? En av pedagogerna svarade ”vi försöker skapa ett intresse för skriftspråket genom 
att möta varje barn där det är och sedan ge dem det stöd och även den frihet de behöver. Vi vill ge 
barnen många infallsvinklar och metoder”. Detta tolkar vi som att pedagogen tar en handledande roll 
vilket är det Vygotskij eftersträvade med sitt sociokulturella perspektiv. Han menar att pedagogens 
roll ska vara handledande och att det är pedagogen som alltid måste bestämma den lägsta tröskeln för 
inlärningen men även ha förmåga att fastställa den högsta tröskeln för inlärningen (Vygotskij 
1934/1999:334). Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet ska den vuxnes roll vara 
handledande. På de observerade avdelningarna använder pedagogerna bildkort och bokstäver som ett 
redskap för att stimulera inlärningen. Pedagogen är närvarande och är den som har initierat aktiviteten, 
och följer sedan barnen för att i möjligaste mån utveckla barnens tänkande. På den gröna avdelningen 
kan vi se ett tydligt exempel på hur barnen med hjälp av ett barn som kommit längre i sin 
skriftspråkliga utveckling rör sig i den närmaste utvecklingszonen när de skriver ord med hjälp av 
pinnarna. En pojke skriver av de ord som pedagogen skrivit och detta startar en nyfikenhet och lust att 
delta hos de andra barnen. Barnen härmar honom och lärandet blir gemensamt. Detta förfarande är 



 

17 
 

endast möjligt i samarbete med andra enligt Vygotskij (1934/1999:333). Genom att samarbeta och 
imitera varandra tar sig barnen från sin aktuella utvecklingsnivå till sin potentiella utvecklingsnivå. 
Lärandet stimuleras när uppgiften blir svårare. Barnen behöver varandra för att utvecklas i den 
närmaste utvecklingszonen (ZPD). Eftersom läraren låter barnen samarbeta är det möjligt att barnen 
kan lära av varandra och det som de kan utföra idag tillsammans kan de utföra själva i morgon. 
Vygotskij menar att barnet tar sig till en högre intellektuell nivå genom att samarbeta och imitera och 
på så sätt tar sig an kunskapen. Barnet går från det kan till det som det inte kan. Utifrån detta 
perspektiv skulle man kunna säga att tillsammans med handlingarna är samarbetet med ett eller flera 
barn, det som blir det betydande för hur lärandet sker. För att barnen ska nå nästa aktuella 
utvecklingszon gör läraren rätt i att samspela med barnen och eftersom lärandet sker genom imitation 
och samspel är det viktigt att det enskilda barnet får vara med och delta i det som pedagogen och de 
andra barnen gör och leker. 
 
De vardagliga begreppen är den grund som behövs för att förstå de vetenskapliga begreppen. När 
barnen på avdelning Röd arbetar med bildkort och rörligt alfabet skulle en möjlig tolkning ur ett 
sociokulturellt perspektiv kunna vara att de går från ett vardagligt perspektiv till ett vetenskapligt. Med 
hjälp av bilder på föremål som finns i deras omvärld t.ex. häst och bil tar de sedan klivet vidare till att 
skriva ordet. Bildkorten och bokstäverna är de redskap som behövs för att utveckla tänkandet. Den 
vuxne utvecklar barnens begreppsvärld genom att sammanföra de vardagliga- och de vetenskapliga 
begreppen. 
 
Vi kan genomgående i studien koppla lärandet till det sociokulturella perspektivet. Det är i interaktion 
med andra som lärandet och tänkandet utvecklas. Vi kan här se tydliga tecken på det eftersom barnen 
samspelar med både pedagoger och andra barn. I den inlärningsprocess som pågår under 
observationerna krävs ett samarbete med pedagogen genom att pedagogen förklarar, meddelar 
kunskap, frågar barnen samt att pedagogen ber barnen att förklara. Ett exempel är observationen på 
avdelning Blå, då flickan vill visa sin mamma att hon vet vad det står på matematik-korten på väggen. 
Pedagogen frågar barnet vad de tidigare talat om under dagen och utgår då från barnets tidigare 
erfarenheter, d.v.s. pedagogen utgår från vad barnet redan kan och vet genom att hon utgår från 
barnets aktuella utvecklingsnivå. I ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att läraren stimulerar 
inlärningen med utgångspunkt från den aktuella utvecklingsnivån och inte från den intellektuella 
åldern. Pedagogens roll i det sociokulturella perspektivet är att samarbeta med barnet för att bidra till 
att de högre psykologiska funktionerna ska mogna. Pedagogen handleder barnet fram till ny kunskap 
med hjälp av barnets tidigare erfarenheter. I observationerna och genom de uppgifter som vi fått av 
pedagogerna tolkar vi det som att de har antagit en handledande roll. De följer barnens intressen och 
har ett tillåtande förhållningssätt. Lärandet sker delvis genom fri lek, men aktiviteterna är också 
kontrollerade eftersom de mestadels sker på samlingar. En möjlig tolkning ur ett sociokulturellt 
perspektiv skulle kunna vara att flickan på avdelning Blå, som skriver av ”Petter och hans 4 getter”, 
har förstått hur hon ska använda sina redskap/artefakter penna och papper. Flickan går vidare i sin 
inlärningsprocess. Hon har gått från att vara beroende av andra till att självständigt kunna minnas och 
tillämpa sina erfarenheter. 

6. Diskussion 
 

Vi har valt att dela upp diskussionen i två delar, resultatdiskussion och metoddiskussion. 
I resultatdiskussionen diskuterar vi resultatet. I metoddiskussionen kommer vi att reflektera kring vårt 
metodval samt vad som gått bra och mindre bra. 
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6.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att se hur barnen samspelar med varandra och med pedagoger samt vilken 
betydelse miljön har för skriftspråksutvecklingen. Vår önskan med studien var att få svar på 
frågeställningarna: Hur ser samspelet ut mellan pedagoger-barn och barn-barn i skriftspråkliga 
aktiviteter? Hur används förskolans miljö för att stimulera skriftspråksutveckling? Vilka redskap 
använder pedagogerna vid skriftspråksutveckling och hur kan förskolan bidra till barns tidiga 
skrivutveckling enligt pedagogerna?  

6.1.1 Hur ser samspelet ut mellan pedagoger-barn och barn-
barn i skriftspråkliga aktiviteter? 
 
I våra observationer kan vi tydligt se hur barnen samspelar med varandra och de hjälper varandra och 
uppmuntrar varandra. På avdelning Röd turas de om att välja bokstav och när ordet är klart läser de 
tillsammans. Barnen samspelar inte så mycket med pedagogen utan frågar endast om de kör fast och 
de använder varandra mer än vad de använder pedagogen. Det är lätt för barnen att arbeta utifrån sin 
egen nivå eftersom pedagogen har ett tillåtande arbetssätt, det ges inga rätt och fel. Detta är 
genomgående under alla observationer i studien. Liberg (2006) påtalar vikten av det sociala samspelet 
i olika typer av läs- och skrivaktiviteter. Söderbergh (1988:110) hävdar i sin forskning att barn kan 
lära sig läsa och skriva själva i samspel med en läsande och skrivande omgivning, eget prövande och 
genom övning. Detta bekräftas på avdelning blå i arbetet med barnboken ”Petter och hans fyra getter” 
då pedagogen låter barnen fylla i rimorden när hon läser. Få barn knäcker den skriftspråkliga koden på 
egen hand, men det finns de som gör det menar Söderbergh (1988). Vi ser pedagogen som handledare 
åt barnen eftersom barn behöver vuxna som skriver med eller bredvid barnen och som är delaktiga. 
 
Under observationerna kunde vi även se pedagogernas handledande roll. De var stöttande och 
tillåtande och väntade in barnen och svarade på deras frågor utan att styra för mycket. Till exempel på 
avdelning Blå så tog pedagogen hänsyn till de barn som inte riktigt knäckt koden för att ljuda genom 
att hon återgick till de som behövde extra hjälp och de fick prova en gång till. För att inlärning ska 
vara möjlig anser vi att det krävs en närvarande pedagog som kan vidareutveckla lärandet. Pedagogens 
uppdrag enligt förskolans läroplan (Skolverket 1998/2010) är att utgå från barns egna erfarenheter och 
utifrån dessa skapa sammanhang och mening. ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för 
att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter” (Skolverket 
1998/2010:7). 

6.1.2 Hur används förskolans miljö för att stimulera 
skriftspråksutveckling? 
 
Söderbergh, Stadler och Liberg talar om att barns skrivutveckling är möjlig om barnen ingår i miljöer 
där läsning och skrivning ingår. Liberg (2006) menar genom forskning att i vilken takt inlärningen 
sker beror på i vilka läs- och skrivmiljöer barnen ingår i och hur de får delta i olika skrivaktiviteter. 
Svensson (1998) beskriver också miljön som en viktig faktor för att stimulera skriftspråks-
utvecklingen. Hon anser att ett sätt att stimulera intresset för skriftspråket är att samtala om det man 
läser vilket ger skriftspråket ett innehåll vilket i sin tur skapar ett motiv för att lära sig att läsa och 
skriva. Barn har också olika behov av att lära sig läsa och skriva. En del barn har bråttom och andra är 
inte nämnvärt intresserade (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson 1993). Detta kunde vi även se 
i våra observationer när några barn var väldigt ivriga och samtidigt höll sig andra barn lite mer i 
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bakgrunden. Eftersom barn har olika inlärningsstrategier behöver de olika former av stöd i 
inlärningsprocessen. Enligt Vygotskij behövs både kultur och interaktion med omvärlden för att 
inlärning ska ske. Barn behöver själva få möjlighet att undersöka och experimentera (Dahlgren et al. 
1993). 
 
I våra observationer studerade vi förskolans miljö och tillgången på skriftspråksstimulerande material. 
Nordin Hultman (2006:78) talar om tillgängligt material och otillgängligt material. Det tillgängliga 
materialet identifierar hon som centralt/lågt placerat och ofta använt. Otillgängligt material är det som 
är högt placerat/långt bort och sällan använt. Det material vi kunde se som var tillgängligt på alla 
avdelningar var: Spel, magnetbokstäver, bokstavspussel, böcker samt papper och pennor. Bara en 
avdelning påtalar under intervjuerna att de erbjuder penna och papper vilket gjorde att vi ställde oss 
frågan om det inte fanns pennor och papper tillgängligt på avdelningarna? Genom att vi använde oss 
av observationer kunde vi få svar på den frågan och såg att på samtliga avdelningar erbjöds papper och 
pennor i olika färger och former. Vi tolkar svaren på intervjufrågan som att penna och papper anses 
vara ett så pass naturligt och alltid tillgängligt material så ingen tänkte på att nämna det. På den 
uteavdelning vi observerade fanns pinnar som barnen kunde använda för att bilda bokstäver och dessa 
fanns både i en låda och tillgängliga på gården. Vi upplevde uteavdelningens användande av pinnar 
som skrivmaterial som väldigt positivt och kreativt. Pedagogerna tog tillvara på det material som alltid 
finns tillgängligt i utomhusmiljön. Det otillgängliga material som vi kunde upptäcka var bildkort och 
inplastat alfabet (rörligt alfabet) sandpappersbokstäver. Finns det inget tilltalande material på barnens 
nivå är det svårt för barnen att se vad som finns tillgängligt och deras valmöjligheter blir begränsade.  
 
Genomgående på alla avdelningar, förutom avdelning Grön som är en uteavdelning, var förekomsten 
av skriftspråkliga verktyg på väggarna i form av t.ex. ABC-planscher och månadskort (januari, 
februari…). Whiteboard tavlan användes flitigt av alla vilket vi kunde se i observationen och det 
framkom även i intervjuerna. Den fanns tillgänglig för barnen att använda både till att rita på och 
skriva. Vi upplever att barnen har stor möjlighet att få tillgång till skriftspråket på samtliga 
avdelningar. Det som gjorde oss lite fundersamma var att alla har ABC-planscher och under 
intervjuerna berättade informanterna att de fanns där men inte om eller hur de använde dessa. Är 
ABC-planscher något som bara ”ska” finnas på alla avdelningar? Samtliga alfabet som vi såg innehöll 
en bild som symboliserar varje bokstav. Stadler (1998:54) menar att många lärare använder bilder för 
att identifiera bokstävers ljud. Hon är skeptisk till att det är någon hjälp att koppla tanken till en bild 
innan man hittar det rätta ljudet. Då kan vi fråga oss om alfabetet verkligen ska sitta uppe på väggarna 
om det inte hjälper barnen på något vis och inte heller används. Våra observationer bekräftar det 
Stadler menar med att många använder bokstavsbilder. 

6.1.3 Vilka redskap använder pedagogerna vid 
skriftspråksutveckling? 
 
I inledningen tar vi upp ett problemområde där Fast (2011:9) beskriver att många förskollärare 
uttrycker en oro för att de måste skolförbereda barnen inför början i förskoleklass med både läsning 
och skrivning. Fast (2011) utgår från läroplanen och menar att grunden för barns läsande och 
skrivande läggs tidigt i barnens liv. Om det sker på rätt sätt hör det hemma i förskolan. Barnen ska inte 
lära sig skriva och läsa där utan på ett mer lustfyllt sätt få intresse och utforska skriftspråket på sina 
villkor. Redan från två års ålder är det möjligt att erövra det skrivna språket genom lek om det finns en 
naturlig vuxenvärld i omgivningen som kan tillmötesgå det lilla barnets längtan efter gemenskap. 
(Söderbergh 1988). Vi anser i likhet med Fast, att barnen inte ska vara läs och skrivkunniga då de 
börjar i skolan. Förskolan ska skapa ett intresse för skriftspråket och lärandet ska ske på ett lekfullt 
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sätt. Detta bekräftas av förskolans läroplan som påtalar att förskolan ska skapa ett intresse för 
skriftspråket, inte lära barnen att skriva. Det som framgår tydligt i studien är att de observerade 
förskolorna arbetar med bokstäver, ljudning och skolförberedande skrivinlärning vilket även den 
tidigare forskningen påtalar att förskolor borde göra. Pedagogen på gul förklarar att de använder 
bildkort som barnen får para ihop med ordkort. De ljudar fram rätt ord vilket vi kan se som en 
kombination av att använda ljudning och ordbilder. Kanske arbetar pedagogerna på en av 
avdelningarna lite för mycket med skolundervisning. Samtidigt kan det vara svårt att bedöma var 
gränsen går mellan att leka och att ”ha skola”. Vi har samtidigt en förståelse för att alla tolkar 
läroplanen på olika sätt. Varje förskola och dess ledning lägger tonvikten på olika delar i läroplanen 
och formar verksamheten utifrån sin syn på läroplanens innehåll.  

6.1.4 Hur kan förskolan bidra till barns tidiga skrivutveckling 
enligt pedagogerna? 
 
För att skrivinlärningen ska ske på ett lustfyllt och lekfullt sätt som läroplanen betonar är det viktigt att 
ta tillvara på det Fast (2008:126) observerade när hon skrev sin avhandling. Fast uppmärksammade 
genom observationer, vilket bekräftar det vi upptäckte i studien, att barnen skriver om sådant som de 
är intresserade av när de får välja själva vad de ska skriva om. Fast hävdar att om vi inte tar tillvara på 
barnens intressen att skriva om det som intresserar dem kan det riskera att barnen helt tappar intresset 
för skrivning. Därför tycker vi att det är viktigt att förskolan tar tillvara barns intressen och arbetar 
vidare med dessa. Enligt läroplanen ska förskollärare ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs 
så att barnen ”ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela 
sin förmåga” (Skolverket 1998/2010:11). Det går att få barnen intresserade av skriftspråket med hjälp 
av rim, ramsor och att prova själv att skriva. Vi anser att förskolan inte tar över skolans roll när det 
gäller att lära barnen skriva. De flesta pedagoger i vår studie skapar ett intresse för skriftspråket på ett 
lustfyllt sätt. Detta bekräftar det som Johansson (Johansson & Pramling Samuelsson 2007) tar upp. 
Hon anser att de kompetenta lärarna kan väcka barns intresse om de lyckas skapa ett möte mellan den 
skrift-språkliga världen och det lekande lärande barnet. 
 
Vi återgår till Läroplanen och skriftspråket och varför det är så viktigt att barnen får en tidig inblick i 
skriftspråket i förskolan. Stadler (1998:54) menar att det är en risk att gå för fort fram med 
bokstavsinlärningen. Det är nödvändigt att börja tidigt med inlärning och automatisering för att barnen 
inte ska missa viktiga basfärdigheter inför deras kommande läs och skrivinlärning.  
Även Fast påtalar detta när vi utgår från vad läroplanen skriver ”förskolan ska sträva efter att varje 
barn utvecklar intresse för skriftspråket” (2011:9). När det gäller att utveckla ett intresse för 
skriftspråket menar Fast att det är något helt annat än att forma och läsa bokstäver. Vår upplevelse 
under studien är att barnens intresse för skriftspråket startar med att de vill lära sig att skriva sitt namn. 
Barnen frågar pedagogen vilka bokstäver de har i sitt namn eller så får pedagogen skriva namnet på ett 
papper och barnet skrivet av.  
 
Läsning är också skriftspråksträning. Ingen av de pedagoger som vi intervjuat tar upp läsningens 
betydelse. Talspråket och skriftspråket är tillsammans ett redskap för kommunikation mellan 
människor (Dahlgren et al. 1993). Kanske att det är så att pedagogerna skiljer på läsning och 
skrivning? Vi anser att det hör ihop nu när vi läst både forskning och litteratur i ämnet. Det framgick 
tydligt i intervjuerna att barnen ofta frågar hur olika ord stavas. De yngre barnen (fyra år) ville att 
pedagogen skrev på ett papper och de skrev sedan av det som stod. De äldre barnen (fem år) ville att 
de vuxna bokstaverade och de skrev själva. Detta kan relateras till det som Dahlgren, Gustafsson, 
Mellgren och Olsson (1993) skriver om, hur barn närmar sig skriftspråket genom att ”härmskriva” och 
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”lekskriva”. Endast en intervjuad pedagog nämner lekskrivning och menar att ”alla teckningar med 
klotter är en bra början på att forma bokstäver, lekskrivning är något som barnen ofta gör själva”. 
Barns skriftspråksintresse startar ofta med att de lär sig skriva sitt namn, visa sin identitet. Detta 
utvecklas sedan när barnet börjar få en förståelse för det skrivna ordets kommunikativa funktion med 
önskelistor, brevskrivning och meddelanden. Barnen härmar de vuxnas skrivande vilket Vygotskij 
ansåg vara en del i lärprocessen ”inlärning är möjlig när det finns möjlighet att imitera” (Vygotskij 
1934/1999:333). Detta framgick i både intervjuer och observationer. Stadler (1998:48) menar att innan 
barnet kan skriva låtsasskriver de och det ser ofta ut som bokstavslikande former. Under våra 
observationer på fyra- och femårsavdelningar såg vi ingen låstasskrivning, vilket kan bero på att de 
flesta barn redan kan bokstävernas form. Liberg (1993/2006) använder sig av begreppet 
”preskrivande” för barns försök till skrivande. Vidare utvecklas ”preskrivande” till 
”situationsskrivande”. Barnet kopierar ofta av ord de ser/läser och det blir därför mer grammatiskt 
korrekt men det betyder inte alltid att barnet vet vad de skriver eller anser att de vill ska stå där. 
 
Samtliga intervjuade talade om att skrivinlärning sker i de planerade aktiviteterna som t.ex. samling 
och skapande – varför talar alla informanter bara om de skriftspråkliga aktiviteterna med utgångspunkt 
från styrda aktiviteter? Det motsäger det som både förskolans läroplan samt många författare och 
forskare talar om nämligen vikten av att lära genom lek. Både Liberg (Myndigheten för skolutveckling 
2007) och Johansson (Johansson & Pramling Samuelsson 2007) anser att det är viktigt att se det 
lekande lärande barnet och att leka med talspråkets betoningar och rytm för att bli språkligt medveten. 
En metod för att stimulera språkutvecklingen genom lek är Bornholmsmodellen (Sterner & Lundberg 
2010). Syftet med denna modell är att öka barnens språkliga medvetenhet och på så sätt förbereda 
barnen för läs- och skrivinlärning. Språket är kommunikativt och man vill genom rimlekar och ramsor 
hjälpa barnet att bli fonologiskt medvetet, d.v.s. bli medveten om språkets form. På avdelning Blå är 
arbetet med leken ”ett skepp kommer lastat” ett sätt att leka med språkets rytm. Här kunde vi även se 
hur pedagogen arbetar med rimlekar. Även Söderbergh (1988:110) förespråkar läslappslekar där det 
skrivna ordet ingår på ett naturligt och roligt sätt för att göra den skrivna texten synlig för barnen. 
Frykholm (Myndigheten för skolutveckling 2007) menar även han att rim, ramsor och ordlekar är ett 
bra sätt att systematiskt stimulera och utforska språkets formsida. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det som blev väldigt tydligt under både intervjuer och i 
observationer var att alla pedagoger i studien anser att det är viktigt att ljuda bokstäver. Vi hade inte 
tänkt oss att det så starkt skulle genomsyra informanternas pedagogiska tankar kring skriftspråks-
utveckling i förskolan. För oss är ljudning förknippat med skriftspråkliga aktiviteter i förskoleklassen. 
Vi upptäckte att många barn situationsläser och låtsasläser. På t.ex. avdelning blå försökte ett barn läsa 
matematiska ord på väggen och gissade sig till att det var barnens namn som stod där. Vi observerade 
även att många barn skrev sitt namn baklänges vilket bekräftas av det Liberg (1993/2006:188) 
beskriver som spegelvänd skrivning. Barnen har inte lärt sig vilken skivriktning vår alfabetiska skrift 
har. För att stimulera skrivutvecklingen tycker pedagogerna i intervjuerna att ett bra sätt är att de 
skriver först och sedan skriver barnen av texten.  
 
De flesta av aktiviteterna som observerades skedde på ett lek- och lustfyllt sätt som vi kan koppla till 
förskolans läroplan (Skolverket 1998/2010) men vi kunde även se ”skollikande lektioner” i en 
observation. Detta motsäger både det läroplan och tidigare forskning talar om. Vi anser att det är 
viktigt att möta barnen där de är, vilket även Vygotskij (1934/1999) påtalade, men förskolan ska inte 
skapa skolliknande lektioner utan låta lärandet utvecklas genom lek vilket läroplanen betonar. Vi 
noterade att pedagogernas fantasi och kreativitet skapade ett bra samspel och en tillfredsställande 
skriftspråklig miljö på avdelningarna. Genom intervjuerna och observationerna fick vi många bra tips 
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och idéer på vad man kan göra med barnen för att stimulera barns intresse för skriftspråket, t.ex. att 
använda pinnar som bokstäver och att arbeta mer med rim och ramsor. Vi såg hur viktigt det är att det 
finns engagerade och kreativa vuxna i förskolan som kan följa barnens intressen och på så sätt 
stimulera skriftspråksintresset. Det gäller att ta tillvara barns olikheter och se dessa som tillgångar. En 
av informanterna påtalade att ”med magnetbokstäver kan även de barn som inte har så bra finmotorik 
skriva”. Detta var något som vi inte hade tänkt på. Det vi saknade i studien är att ingen pedagog 
nämnde läsningen som en del i skriftspråksutvecklingen. Redan det lilla barnet börjar sitt utforskande 
av språket när en vuxen läser sagor, sjunger eller rimmar. För oss hänger läsning och skrivning 
samman, vilket bekräftas av det Liberg (Myndigheten för skolutveckling 2007:29) betonar, att i 
skriftspråkets kulturella redskap ingår inte bara papper och penna utan även böcker. Om barnet får 
tillgång till både tal- och skriftspråk uppstår ett möte som skapar en förståelse för varför man läser och 
skriver. Det som krävs är att dessa möten sker tillsammans med en vuxen eftersom även samtalet är en 
del i läs- och skrivutvecklingen.  

6.2 Metoddiskussion 
 
Här görs en tillbakablick på studiens metod och datainsamling.  
 
Vi valde att göra intervjuer och observationer på fyra olika avdelningar. Fördelen var att intervjuerna 
gjordes på samma avdelningar som vi observerade barn och pedagoger vilket gjorde att vi kunde ställa 
frågor om verksamheten eftersom intervjuerna gjordes efter observationerna. Att vi använde oss av 
triangulering d.v.s. att observationer gjordes på samma avdelningar som vi intervjuade pedagogerna 
kan ha påverkat vårt resultat. Vi ville kunna sammanställa intervjuer med de observationer som vi 
gjorde för att få en rikare tolkning. Vi borde kanske ha valt att göra observationer på fyra helt olika 
förskolor och inte på två avdelningar på samma förskola som arbetar nästan lika. Svaren vi fick fram 
skilde sig inte mycket åt mellan avdelning Röd och Gul. Det som påverkade oss under vissa 
observationer var att vi var kända och okända observatörer. Där vi var mer kända ville barnen visa vad 
de gör/gjort. Barnen ville att vi skulle vara delaktiga genom att de ställde frågor och ville visa vad de 
gjort och skrivit men denna gång var vår roll enbart att vara observatörer. Under observationerna 
utgick vi från observationsschemat (Bilaga 1) där vi prickade av våra upptäckter. Det vi upptäckte, som 
vi inte hade med som en punkt, var att avdelningarna arbetade med magnetbokstäver. Observationerna 
blev strukturerade eftersom vi följde observationsschemat eller gjorde tre spaltsdokumentationer. 
Ostrukturerade observationer blev det t.ex. när vi observerade andra tillfällen än de planerade 
skrivaktiviteterna som vi bokat in oss på. Observationsmetoden upplevde vi som ett bra hjälpmedel för 
att studera både miljön och samspelet mellan barn-barn och barn-vuxna. Vi anser att vi som 
intervjuare var goda lyssnare samtidigt som vi bestämde ordningen på intervjufrågorna då vi utgick 
från frågeformuläret. Det blev mer ett slutet frågeformulär eftersom vi hade ett bestämt frågeformulär 
från början och få följdfrågor. Några informanter lade till egna synpunkter och information. Tyvärr 
ville inte pedagogerna på avdelning Gul bli observerade och de hoppade av bara några dagar innan 
vårt planerade besök. Detta resulterade i att det var omöjligt att på kort tid hitta en ny avdelning som 
kunde tänka sig vara med i vår studie. 

6.3 Vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna handla om skolliknande lektioner i förskolan. Vad sker genom lek och 
vad som sker genom undervisning när det gäller skrivinlärning i förskolan? Enligt förskolans läroplan 
är leken viktig för barns utveckling och lärande. ”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 
utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” (Skolverket 1998/2010:6). 
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En av pedagogerna påtalade i intervjun att läs- och skrivinlärning nu för tiden startar i förskolan, d.v.s. 
femåringarna gör det som förskoleklassen gjorde förr när det gäller läs- och skrivinlärning. Detta 
skulle kunna vara en intressant forskningsfråga med utgångspunkt ifrån att läs- och skrivinlärningen i 
och med den reviderade läroplanen har blivit en mer accepterad aktivitet i förskolan. På vilket sätt kan 
förskolan och förskoleklassen mötas för att stimulera barns språkutveckling?  
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Bilaga 1: Observationsschema  

 
Avdelning:________________ 
 
 
 

Sammanställning av våra observationer:                                   Antal: 

Samspel mellan barn  

Samspel mellan barn - vuxen  

Tillgängligt material  

Otillgängligt material  

Alfabet eller annat skriftspråk på väggarna  

Penna och papper finns tillgängligt  

Alfabetiska Spel  

Barnens namn finns synligt  

Ordbilder uppsatta  

Används rim och ramsor  

 
 
Övrigt att tillägga:  
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Bilaga 2: Trespaltsdokumentation 
 

Barnen säger Barnen gör Reflektion 
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Bilaga 3: Informationsbrev 
Hej! 
Vi heter Alexandra Jonsson och Anna-Karin Sjölund och läser till förskollärare/lärare mot yngre åldrar 
vid Stockholms Universitet. Vi skriver ett examensarbete som handlar om barns skrivinlärning i 
förskolan. Det vi vill studera är vilken betydelse förskolans miljö har för skrivinlärningen samt hur 
barn samspelar vid inlärning. Vi är även intresserade av pedagogers tankar kring förskolans arbete 
med skriftspråksinlärning. 
Vi önskar göra observationer i barngrupp för att studera hur barnen samspelar med varandra och även 
hur de sampelar med den vuxne vid någon form av skriftspråklig aktivitet. 
För att öka vår kunskap om miljöns betydelse för skriftspråksinlärning och pedagogernas syn på 
förskolans skriftspråkliga uppdrag skulle vi vilja intervjua en pedagog från varje avdelning som blivit 
observerad. 
Förskolan och intervjupersonerna är garanterade anonymitet. Alla avdelningar och namn kommer att 
avidentifieras. Allt deltagande är frivilligt och efter renskrivning kommer ni att få läsa igenom svaren 
ni gett oss under intervjuerna samt det vi observerat på avdelningen. Det insamlade materialet kommer 
endast att användas av oss i syfte att ställas i relation till tidigare forskning och den litteratur vi läst. Vi 
har valt att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) och de har fyra huvudkrav 
när det gäller forskning och det är:  

• Informationskravet:  
Vi lämnar information om studiens syfte. Det är frivilligt att delta och ni kan när som helst 
avbryta ert deltagande. De uppgifter som lämnas kommer inte att användas i något annat syfte 
än i denna studie.  

• Samtyckeskravet: 
Ni som är med i denna studie har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor ni vill 
medverka. Vi frågar även pedagoger, föräldrar och barn om de vill medverka.  

• Konfidentialitetskravet: 
Vi upplyser om att alla personuppgifter är hemliga, alla har rätt att vara anonyma.  
Vi berättar inte ens i studien vad förskolan heter eller platsen. Vi värnar om de enskilda 
individerna i studien. 

• Nyttjandekravet: 
Data som samlats in får endast användas i denna studie.  

 
Ert deltagande är av stor betydelse för oss. 
 
Vänliga hälsningar 
Alexandra och Anna-Karin 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 
 
Hur ser avdelningens skriftspråksmiljö ut? 
 
 
 
Använder du/ni några andra sätt än miljön för att få barnen intresserade? 
 
 
 
Vilka metoder finns för att stimulera skriftspråksintresset? 
 
 
 
Hur tar du som pedagog tillvara på barns skriftspråksintresse? 
 
 
 
Hur tolkar du läroplanens mål Förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar intresse för skriftspråket? 
 
 
 
Tror du att intresset för skriftspråket har förändrats då den nya reviderade 
läroplanen har kommit som påtalar förskolans roll när det gäller att skapa 
intresse för skriftspråket? 
 
 
 
Vad kan vara mindre bra/fördelar med det? 
 
 
 
Hur skulle du vilja att er miljö på avdelningen utformas i syfte att stimulera 
skrivinlärningen? 
 

 

 

 

 

 


