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Sammanfattning 
Syftet med vårt arbete var att öka vår kunskap om den skriftspråkliga praktik som barnen lever i. Vi 
ville se vad barnen själva gör i mötet med skriftspråket, men vi ville också undersöka hur pedagogerna 
svarar på vad barnen gör under sina skriftspråkliga aktiviteter. För att på bästa sätt få svar på vara 
frågeställningar använde vi kvalitativ observation genom videoinspelning. Observationerna skedde på 
fyra förskolor i två geografiska områden: Eskilstuna och Uppsala. Resultatet av vår studie visar att 
barnens möte med skriftspråket skedde kontinuerligt vid användning av bokstäver och symboler i 
vardagssituationer i förskolan, vilket gör att de så småningom dels bryter  koden, dels använder sitt 
skriftspråk i meningsfulla texter i olika situationer. Vi såg att pedagogerna i sin tur svarade på barnens 
literacyaktiviteter på olika sätt; ibland bekräftade och uppmuntrade de barnen och lämnade dem ifred, 
ibland närmade de sig en mer formell bokstavsundervisning. Ibland gick de in i barnens värld och 
hjälpte barnen på deras egna villkor. 

Nyckelord 
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Inledning 
Under de senaste åren har samhället förändrats och barn möter ständigt symboler, bilder, logotyper 

och texter i sin omgivning. Det kan vara på leksaker, förpackningar, väg- och restaurangskyltar, 

kläder, i leksakskataloger i form av t ex varumärken som McDonald’s. I den nya reviderade Läroplan 

för förskolan Lpfö (98 2010:7, 10) står det att: 

”… förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråket samt förståelse för 

symboler och deras kommunikativa funktioner. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera 

varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 

den skriftliga världen.”. 

Under vår lärarutbildning har vi haft flera verksamhetsförlagda utbildningar, VFU, där vi har sett att 

barn ritar streck, krumelurer och gör teckningar som liknar bokstäver. Barn är aktivt deltagande i sin 

omvärld i relation till vuxna, till andra barn och därmed också i abstrakt tänkande. Vi blev inspirerade 

av förskolebarns skriftspråksförmåga, när de engagerar sig i att lära sig skriva redan i tidig ålder. De 

använder papper och penna för att skriva. Det är startpunkten som snart leder till att öka barns förmåga 

till skriftspråk.  

Familj, miljö och omgivning spelar stor roll för barns skriftutveckling. När barn  börjar förskolan tar 

de med sig den erfarenhet som de har hemifrån. För att utveckla deras skriftspråk är det en 

nödvändighet för pedagoger att använda barns tidigare erfarenhet. Det kan vara grunden till barns 

tidiga läs- skriftutveckling. Carina Fast (2007:92) nämner att barn uppfattar sig som skrivkunniga 

långt innan de lär sig läsa. 

Vi båda kommer från en bakgrund där barn möter skriftspråk på ett annat sätt och där pedagogerna 

inte talar om ”knäcka koden”, ljudning, om literacy eller om olika praktiker. Denna skillnad 

intresserade oss och därför ville vi undersöka dels vad barn gör i mötet med skriftspråklighet och dels 

hur pedagogerna möter barnens skrivande.   
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Litteraturgenomgång 

Literacybegreppet 
 

Många barn börjar sin läs- och skrivprocess tidigt. De tittar, är nyfikna och dras till de vuxnas läsande 

och skrivande. Literacy är interaktionen mellan barn och vuxna t.ex. i familjen när den vuxna skriver 

en inköpslista, tittar på tv-program, skriver eller läser. Även i situationer där läsandet och skrivandet 

praktiseras på ett omedvetet sätt är det en literacyaktivitet, det sker genom att barn deltar med vuxna. 

Därmed förknippas literacy med olika områden i livet. Känslor är knutna till literacy och styr våra 

handlingar, som till exempel att de styr barns intresse, vilket gör att barn själva tar itu med texter på 

egen hand. Fast (2008:39-45) utgår från Kress forskning att barn inte bryr sig om de stavar rätt eller 

fel, utan barn experimenterar själva med skrivandet och de gör detta på ett naturligt sätt. Barns 

literacyhistoria är knuten till det sociala och kulturella sammanhanget. Dessutom påverkas literacy 

också av ekonomi i familjen, vilket skapar skillnader mellan barn. En del barn har tillgång till vissa 

leksaker, dator, film och böcker i sitt hem medan andra barn inte har dessa tillgångar.  

Lars Holm (i Skoog 2012:64) ser på begreppet literacy som tre olika diskurser: en kognitiv, en 

funktionell och en sociokulturell. I den första kognitiva överväger literacy som läsning och skrivning. 

Den andra funktionella, handlar om att individer ska ha tillräckliga literacykompetenser för att kunna 

fungera i samhället. Till sist inom den sociokulturella diskursen betraktas literacy som ett komplext 

fenomen som förändras i olika sociala kontexter.  

Skoog (2012:43) refererar till Björklunds literacybegrepp som handlar om barns kommunikation, lek, 

aktivitet och hur de engagerar sig i den läsande och skrivande i praktiken. Björklund vill veta hur barn 

är engagerade i aktiviteter som rör skriftspråklighet, hur de samspelar, interagerar och hur de ser på 

dessa aktiviteters innehåll. Sker detta med stöd av andra eller självständigt? Björklund menar att 

”låtsas- skriva och läsa leken” som vuxna ser det, är för barn på riktigt. 

Barns unika literacy 
Barn bär med sig sin erfarenhet av skriftspråket hemifrån och tar steg för steg till sig det egna 

skrivandet och läsandet. Det är en unik literacy historia. Den sociokulturella miljö som barn växer upp 

i är betydelsefull för deras utveckling i skriftspråket. Fast (2008:35) skriver att det inte finns en 

speciell tidpunkt för starten för barns läs- och skrivinlärning. Barn är ständigt inblandade i 

textorienterade aktiviteter och dessa varierar från barn till barn. Det visar att barn uppfattar sig som 
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skrivkunniga långt innan de ser sig som läsare. Deras skriftspråkliga utveckling börjar redan när de 

uttrycker sina känslor genom att teckna.  

Hemmet är utgångspunkten när barn kommer i kontakt med texter, det sker på olika sätt. När vuxna t 

ex skriver  en inköpslista, meddelanden, brev eller läser tidningen och barn imiterar dem. Barn skapar 

sig en förståelse för skriftspråket och symboler. Fast (2012:161) skriver att barnets eget namn är en 

central utgångspunkt för skrivandet, som när barnet säger ”Titta! Där är min bokstav!”. Barns väg in i 

skriftspråket ser olika ut. Det beror på det individuella barnet, och den sociokulturella miljö som 

barnet befinner sig i. När barn börjar förskolan har de olika förutsättningar och därför befinner de sig 

på olika nivåer i sin utveckling. Fast (2012:10,11) skriver att läsande, skrivande, tal eller lyssnande 

aldrig har skett  på samma vis under olika historiska perioder. Eftersom läsande och skrivande alltid är 

kopplat till en specifik social omgivning tillhör de också en specifik plats och tidpunkt. Familjen har 

en viktig roll för barns läsande och skrivande, det medverka till att varje barn får sin unika literacy-

historia. 

Olika vägar till literacy 
 

Fast refererar till Vygotskij (2009:70) när hon skriver att leken är barns naturliga sätt att kommunicera 

med sin omvärld. Barn styrs av sina inre behov när de leker. Det skapar sammanhang mellan deras 

upplevelser, minnen, känslor, önskningar och förväntningar. Genom leken läser och skriver barn. Det 

är grunden till den kreativa förmåga till sin skriftspråk som bildas utifrån deras intresse. Barn imiterar 

ofta vuxna och de använder kunskapen som de har fått från den kulturella miljön dvs sin omgivning. 

De samspelar på ett kreativt sätt.  

Högläsning bidrar till språklig habitus. Fast (2008: 90, 91) refererar till Rosenblatt och Säljö om att det 

finns en anknytning mellan läsaren och den skrivna texten. Barn för in sin tidigare erfarenhet och 

kunskap om texten, när de interagerar med orden uppstår en kommunikation. Fast kallar det 

transaktion. Barn uppmärksammar hur skriftspråket är strukturerat. De deltar i literacy-aktiviteter med 

andra och anstränger sig så att de lär sig att läsa och skriva. Det är en väg till skriftspråket.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv finns kunskapen i ett kulturellt, historiskt och socialt sammanhang. 

Skriftspråkliga aktiviteter fungerar som en del i den sociala, institutionella och kulturella kontexten. 

Känslor, attityder och värderingar är en del av makten och identiteten.  

Skoog (2012) säger att det inom den sociokulturellt inriktade literacyforskningen finns två analytiska 

begrepp; det ena är literacy event (dvs literacyhändelse) och det andra literacy practice 

(literacypraktik) som lägger fokus på den sociala praktiken i läs- och skrivprocessen. Literacyhändelse 

betyder en bestämd aktivitet där skrift används och spelar en roll. Literacypraktik är den praktik som 
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är socialt och kulturellt bestämd, dvs hur vi använder oss av och skapar skriftspråket inom en viss 

domän inom samma kultur.  

Fast (2008:8) menar att bägge begreppen är centrala och betydelsefulla för barns literacyerfarenhet. 

Det betyder att literacyevent och literacypraktik utgår hand i hand under hela människors liv.  

Tidigare forskning  
Vi är intresserade av barnens möte med skriftspråklighet i förskolan. För att öka vår kunskap om detta 

har vi läst två studier. 

Carina Fast skriver om barns skriftspråkliga erfarenheter tas till vara i förskolan, Marianne Skoog 

studerar om skriftspråkandet i förskoleklass och årskurs 1. 

Carina Fast (2008) studerar mötet mellan barn och pedagoger i förskolan under skriftspråkliga 

aktiviteter. Fasts studie är etnografisk där sju barn från olika sociokulturella miljöer ingår. Hon följde 

barnen under en treårs period, från fyra års ålder i förskolan, genom förskoleklassen och första klass. 

Fast utförde sin forskning genom att observera, samtala, intervjua, spela in, fotografera och insamla 

barnens teckningar och texter. Under observationerna såg Fast att vissa barn fick använda sin 

erfarenhet och kunskap i skolan, för att det fanns en kontinuitet mellan familjens läs – och skrivpraktik 

och skolan. Däremot fick andra barn inte använda den.  

Resultatet av Fast avhandling visar att det inte finns en tidpunkt för barnen att lära sig läsa och skriva 

utan det beror på den sociala och kulturella miljön som barnen befinner sig i, samt vilka läs- och 

skrivaktiviteter de möter i hemmet. Barn träder successivt in i skriftspråket redan långt innan de får 

någon formell undervisning i läsande och skrivande. Populärkultur och media påverkar barns sätt att 

lära sig läsa och skriva ofta långt innan skolstarten. Barn skapar sig en förståelse för bokstäver 

fonologiskt och visuellt. Dessutom bildas det ett nätverk bland barn så att de får även en social 

kulturell tillhörighet som bygger på samspel och kommunikation.  

Literacybegreppet är också ett förhållningssätt, det rör allt som har med läsande och skrivande att göra 

oavsett om det är barn eller vuxna. Barn skaffar sig literacy erfarenhet från hemmet när föräldrar läser 

och skriver vid olika aktiviteter som t ex högläsning, skrivande av listor eller bläddrande i en 

leksakskatalog. Fast nämner i sin avhandling att barn har mycket kunskap och erfarenhet som de tar 

med sig när de börjar förskolan. Pedagoger borde kunna ta tillvara på den för att berika barns 

skriftspråksutveckling, men tyvärr lämnas den utanför förskolans/skolans dörr. Pedagoger kan skaffa 

sig kunskap om vad barnen gör på fritiden och vilka texter de möter. 
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Marianne Skoog (2012:15) undersöker i sin avhandling om barns tidiga skriftspråkstillägnande på 

vilka sätt det tidiga skriftspråkslärandet byggs i förskoleklass och årskurs 1. Det är två olika 

verksamheter, men samtidigt har de båda gemensamt att lärarna ska stödja barnens 

skriftspråksutveckling. Skoog skriver ur ett sociokulturellt perspektiv och vill därför först ta reda på 

vilka literacysituationer som uppstår i de båda undersökta årskurserna och vilka 

”meningserbjudanden” (2012:18,19) som blir synliga genom dessa. Därefter tittar Skoog på vilken 

betydelse dessa meningserbjudanden har för att barn ska ha en chans att vara aktiva i sin 

skriftspråkliga utveckling. Slutligen undersöker Skoog på vilka sätt det kan sägas att det finns en 

fortsättning och ett sammanhang mellan förskoleklassen och i skolan gällande literacypraktik.  

Skoogs (2012) resultat visar att såväl i forskoleklass och i årskurs 1 predominerar praktiken som 

stödjer kodbrytning, mönster repeteras i båda verksamheter. Barnen övar med ljud och bokstäver men 

att det inte kopplas till meningsbärande sammanhang, utan läsandet och skrivandet blir isolerat från 

elevernas egen värld.  

Lärarna använde sig av redan färdiga övningar som stod i skolböcker och dessa bands inte samman på 

ett funktionellt sätt med barnens/elevernas eget intresse och erfarenhet. När barn gick vidare från 

förskoleklassen till årskurs 1 hände inte mycket nytt. Barn har olika erfarenhet och alla behöver inte 

lära sig bokstäver från grunden. Skoogs resultat liknar Fasts i att lärare missar att integrera barns 

tidigare erfarenhet och kunskap från hemmet in i skolan.  

Lek har en stor betydelse som pedagogiskt redskap men tyvärr används det inte på ett effektivt sätt 

menar Skoog. En spontan situation kan ge mer lärande och blir inte tråkig, utan hjälper att utveckla 

barns kreativitet. Skoog ser att förskoleklass och årskurs 1 liknar varandra, att lärarna repeterar samma 

modell av literacypraktik d v s övningar som lägger vikt på att lära sig öva bokstäver och ljud. Skoog 

undrar över varför lärare inte frågar sig vilka aktiviteter de kan skapa som kan utöka barns intresse för 

att lära sig skriva och läsa. En viktig aspekt skulle vara att integrera barns erfarenhet och ta den på 

allvar, vilket gör att det bidra till att bygga broar mellan barns erfarenhet och läroprocessen så att barn 

skulle bli aktiva i sitt lärande och deras intresse för detta skulle öka. 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att öka vår kunskap om den skriftspråkliga praktik som barn lever i på 

förskolan, dvs deras literacypraktik. Vi vill veta mer om barnens liv med och i skriftspråket och 

samtidigt se hur pedagoger svarar på barnens intresse för skriftspråket och skriftspråkliga aktiviteter. 

Vi utgår från följande frågeställningar: 

• Vad gör barnen i mötet med skriftspråklighet? 

• Hur möter pedagogerna barnens skriftspråkande? 

Teoretiskt perspektiv: The four resources model  
Vi har valt att använda oss av Luke & Freebodys ”The Four Resources Model” som finns i Skoogs 

(2012:72) avhandling. Det är en modell om fyra literacypraktiker. Vi förstod att det var en intressant 

modell och därför ville vi fördjupa oss i den. 

Luke & Freebody (i Skoog 2012:72-74) skriver ur ett sociokulturellt perspektiv. I deras modell ingår 

såväl individuella aspekter som gruppens betydelse. Båda aspekter är avgörande vid läs- och 

skrivinlärning. De kan inte ses separat. Att lära sig att läsa och skriva handlar enligt Luke & Freebody 

(ibid)  om att engagera sig, förvandla, bearbeta och kritiskt granska det man skriver och läser. Kultur, 

bakgrund, miljö identitet - allt detta har också en stor betydelse.  

Literacy, enligt Luke & Freebody (ibid), är olika av olika sort - delvis motstridiga kulturella praktiker 

som hela tiden förändras beroende på situationen. I utbildningssammanhang handlar literacy om att ge 

barnen tillgång till olika literacypraktiker, verktyg, men också till de sociala institutioner där 

verktygen används. Luke & Freebody kallar dessa olika literacypraktiker för ”en familj av praktiker”. 

Ordet praktiker betyder för dem att det är något som görs och arbetas med, det handlar inte om 

förmåga eller kompetens. Begreppet familj innebär enligt Luke & Freebody att praktikerna är 

dynamiska och flytande mellan människor, och att de står i ständig variation, förändring, relation till 

varandra.  

Praktiker som bildar en familj  

Luke & Freebody (i Skoog 2012:73, Reading online 1999) beskriver fyra olika literacypraktiker, som 

handlar om: 

• praktiker som stödjer kodning: bryta koden i skrivna texter, genom att känna igen och använda 

alfabetet, ljud, stavning, konventioner och mönster. 
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• praktiker som stödjer meningsskapande: vara delaktig i att förstå och skapa meningsfulla skrivna, 

visuella och talade texter och då kunna ta in textens inre meningssystem i relation till egen kunskap 

och erfarenhet av andra kulturella diskurser, texter och meningssystem. 

• praktiker som stödjer textanvändning: använda texter på ett praktiskt sätt genom att känna till och 

kunna hantera olika kulturella och sociala funktioner som texter har. 

• praktiker som stödjer kritisk texturforskning: att analysera och förändra texter med användning av 

kunskapen och att texter inte är ideologiskt naturliga eller neutrala. 

Alla fyra praktiker är viktiga och kompletterar varandra, de kan användas på olika sätt i olika 

situationer. 

Metod  
I detta avsnitt presenterar vi vårt val av metod och hur vi har gått tillväga i vårt uppsatsarbete. För vår 

undersökning valde vi att använda kvalitativ observation genom videoinspelning. Vi beskriver vidare 

vilka barngrupper vi har filmat, hur vi har bearbetat våra insamlade data och kopplar vårt arbete till 

forskningsetiska aspekter.  

Val av metod 
Kvalitativ observation och videoinspelning 

Vår studie bygger på kvalitativa observationer genom videoinspelningar som hjälper oss att närmare 

undersöka hur barnen  möter skriftspråket i förskolan och hur pedagogerna  bemöter barnens 

skriftspråkliga aktiviteter. Att använda videoobservation ger oss möjlighet att se inspelningarna flera 

gånger, vilket gör att vi varje gång upptäcker något nytt och intressant. Barnens ansiktsuttryck, 

reaktioner, röstläge, allt detta ser vi i inspelningarna.  

Backman (1985:19) skriver att om man vill veta någonting om verkligheten ska man observera den. 

Det underlättar för oss att se och höra vad barnen säger. En viktig aspekt för oss är att kunna se 

barnens reaktioner genom deras kroppsspråk i olika aktiviteter på förskolan. När de håller pennan och 

skriver på papper eller när de ritar. Den metoden är användbar för vår studie så att vi kan tolka vår 

empiri genom att använda olika glasögon vid analysen, samt organisera och strukturera vår uppsats. 

Det tar tid eftersom vi behöver se om videoinspelningarna flera gånger för att skriva ner vad barnen 

säger och gör, även hur pedagogerna svarar och stöttar dem. Backman (1985:20) skriver att om 
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problemställningen ska besvaras korrekt måste man välja den metodologin som motsvarar problemet 

för att man ska få rätt svar.  

Urval och avgränsningar 

För vår studie gjorde vi nio videoobservationer under hösten 2012, fem var i Uppsala och fyra i 

Eskilstuna. Det tog en timme per tillfälle, sammanlagt var det cirka nio timmar. Observationerna 

skedde inomhus vid olika tillfälle, de ägde rum under planerade och spontana aktiviteter. De gjordes 

på fyra förskolor, på sju avdelningar i två geografiska områden: Eskilstuna och Uppsala. Vi använde 

oss av vår respektive arbetsstad: Munawar i Eskilstuna och Rosa i Uppsala. I Eskilstuna filmade 

Munawar på tre avdelningar på sin arbetsplats. I Uppsala observerade Rosa på tre förskolor i olika 

stadsdelar. Barnens intresse för skriftspråk var varierande. Rosa utförde sina observationer på olika 

förskolor och under aktiviteter som var planerade eller spontana.  

Vi var tvungna att göra ett urval från vårt observationsmaterial, som var innehållsrikt och mycket 

intressant. Vi bestämde oss för några scener som var relevanta att analysera.  

På varje avdelning fick vi stöd av personalen. I vissa grupper var det pedagogen som valde aktivitet 

och vilka barn som skulle delta i observationen. I andra grupper var det barnen själva som satt och 

ritade bredvid varandra. När vi valde förskolor i Uppsala tänkte vi att det kunde vara intressant att 

välja två förskolor som hade en Qualis certifiering (det är en certifiering som förskolor får när de 

uppnår en viss kvalité) och den andra som hade en Kvalitetcertifiering. Pedagogerna var nyfikna, hade 

en positiv inställning till samarbete och de integrerade modersmålsstödet i verksamheten.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

I undersökningen deltog allt som allt tjugofem barn i ålder från 2,5 till 5,5 år, med sju kvinnliga 

erfarna pedagoger. I varje barngrupp fanns sex barn, både flickor och pojkar. I Uppsala var några barn 

tvåspråkiga, i Eskilstuna nittionio procent av barnen har svenska som modersmål.  

Vi filmade och fotograferade mycket. Slutligen valde vi ut nio observationer för att koncentrera, 

tydliggöra, och fördjupa oss i det empiriska materialet. Detta för att se vilka teorier och tidigare 

forskning som var relevanta för vår studie baserad på ett kvalitativt arbete.   

Genomförande 

Eftersom vi bor i olika städer bestämde vi oss för att genomföra observationerna i vår arbetsstad av 

praktiska skäl, detta underlättade arbetet för oss. För att kunna genomföra våra observationer och 

videoinspelningar, informerade vi personalen, vårdnadshavarna och barnen. Vårdnadshavarna fick 

detaljerad information om syftet med studien sedan gav de oss skriftligt och muntligt tillstånd.  
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Med personalen kom vi överens om vilken veckodag och tid som var lämplig för att göra 

inspelningarna. Vi använde oss av en digitalkamera och en avdelnings mobiltelefon. Digitalkameran 

med stativet placerades, vid vissa tillfällen, i rummet så att vi hade en bra överblick över gruppen utan 

att störa dem. Vid andra tillfällen ställdes kameran på bordet, vi smälte in i gruppen utan större 

problem. Ibland observerade vi endast och andra gånger deltog vi mer aktivt. Det var viktigt att barnen 

inte kände sig obekväma. I vissa fall ville barnen se vad vi hade filmat eller fotograferat, de reagerade 

med en leende och gav oss feedback. Victor sa ”Du får ta kort på mig när jag har ritat” och när han var 

klar sa han: ”Ta ett kort på mig då!”. Nina gav sin åsikt om kameran: ”Oh, vad fin kamera!” ”Nu min 

tur eller till mig!”.  

Vi måste säga att de flesta barn var glada och koncentrerade. Vi märkte att en pojke var nervös när 

pedagogen informerade att vi skulle använda en digitalkamera. Han trodde att det var något 

skrämmande och han deltog därför inte. Där kände sig även en erfaren pedagog nervös inför filmadet 

så vi undvek även att filma henne. För oss var det roligt att delta i och genomföra observationerna. 

Det tog cirka fyra veckor att göra observationerna på förskolorna. När vi hade insamlat in vårt 

material, studerade och analyserade vi det var för sig. De scener vi tyckte var relevanta började vi 

beskriva och under varje scen lade vi en beskrivande text. Det var nödvändigt att se varandras 

filmobservationer av de utvalda sekvenserna, så att vi båda kunde göra oss en egen uppfattning. Nästa 

steg var att analysera vår empiri med hjälp av Luke & Freebodys modell. Under hela studieprocessen 

höll vi ständig kontakt och kommunicerade genom Skype.   

Databearbetning och analysmetod 

Efter inspelningarna, tittade vi på och gick igenom scenerna. Vi sorterade, grupperade, reducerade vår 

rådata. Vi valde bestämda scener som vi belyste i vår uppsats. Vad sa barnen i videoinspelningen och 

hur reagerade de i förhållande till literacy begreppet? Hur reagerade pedagogerna i förhållande till 

barnens literacy. När vi sorterade och kategoriserade observationerna upptäckte vi mönster, vissa 

skillnader och likheter t ex användning av rim, ljud, namnkort i det insamlade materialet. Vi ändrade 

vår frågeställning från pedagogernas arbetssätt till barnens literacy. Vi fokuserade på detaljer som var 

relevanta för syftet och frågeställningen, samt gav oss ett specifikt tema ”barns literacy” som vi inte 

hade varit uppmärksamma på från början. Dessutom läste vi litteratur som var en introduktion för att 

analysera materialet. Genom Fast (2008) och Skoog (2012) teorier om sociokulturella perspektiv, 

särskild i Skoogs avhandling som relaterar till Luke & Freebodys ”The Four Resources Modell”, fick 

vi ett nytt synsätt på den insamlade empirin och med hjälp av de olika praktiker analyserade vi dem 

observerade situationerna. 
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Forskningsetiska aspekter  

I våra observationer har vi använt oss av vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011), som 

behandlar regler och riktlinjer om forskningsetik. Hur man ska behandla information av 

videoinspelning, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

• Information: det gäller att informera alla deltagare (förskolechefer, pedagogerna och barnens 

vårdnadshavare) om vår observations syfte.  

• Genom samtycke godkänner vårdnadshavarna att vi utför våra videoinspelningar samt att deras 

barn kan delta. 

• Konfidentialitet betyder att alla deltagare är anonyma, och uppgifter blir behandlade under 

sekretesslagen.  

• Nyttjande innebär att materialet användas endast får forskningsändamål.  

Innan vi började observera och spela in, informerade vi personal, förskolechef och vårdnadshavare om 

vårt examensarbete för att få deras tillåtelse. På Munawars förskola gav vi ett brev till de 

avdelningarna som valts ut att utföra observationerna, det hängdes upp på väggen, så att alla kunde se 

och läsa det. I Rosas fall skrevs det också ett brev som skickades till vårdnadshavare till barnen som 

skulle delta i hennes observationer på förskolorna. Vi fick tillbaka deras skriftliga samtycke så kunde 

vi börja vårt arbete.  

Vi garanterade att alla deltagare, personal och barn, skulle få vara anonyma. Namnen fingerade vi för 

att skydda deras identitet. Det insamlade materialet har endast som syftet att bli använt till vårt 

examensarbete (Se bilagor 1 och 2).  

Resultat  

Beskrivning av vår empiri 
I detta avsnitt belyser vi sju olika situationer där barnen möter skriftspråklighet i förskolan och hur 

pedagogerna bemöter deras intresse. Under varje rubrik och i varje scen beskriver vi hur barnen tar sig 

in i den skriftliga världen i förskolan och vad pedagogen gör för att möta deras skriftspråkande. Det är 

planerade och spontana aktiviteter. Vi har valt scener som är relevanta i relation till våra 

frågeställningar, dvs scener som visar hur barnen själva initierar aktiviteter. Men också scener där 

pedagogerna på olika sätt tar initiativ till skriftspråkliga aktiviteter. Det finns också pedagoger som 

bekräftar barnen och lämnar dem i fred. 
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Skriva sitt namn på eget sätt  

”Fem barn sitter med en pedagog vid ett bord och pysslar. Pedagogen gör klar sin figur, 

skriver sitt namn på den och ställer den på en hylla. Pedagogen tittar på barnen och hjälper 

dem när det behövs. Hon ser att två flickor i gruppen väljer blyertspennor och börjar skriva 

krumelurer. Den ena flickan heter Emi, den andra Ella. Pedagogen frågar: ”Vad gör ni”? Då 

svarar det ena barnet ”Jag skriver Ella.” och det andra säger ”Det är Emi”. De skrattar: 

”Hahahahaha.” Pedagogen bekräftar dem och säger ”Vad bra!”.  Vi ser att barnen i gruppen 

inspireras av varandra, de gör likadant genom att skriva krumelurer på deras figur.” 

Barnen blir inspirerade av pedagogen och de skriver sitt namn på sin figur. På det sättet ser vi att 

pedagogen blir en förebild att följa. Barnen inspirerar även varandra genom att de tar blyertspennor 

och skriver krumelurer, som representerar deras namn, på det de skapat. Barnen ser glada ut när de är 

färdiga. Pedagogen bekräftar dem genom att säga: ”Vad bra!” sedan låter hon dem fortsätta. 

Leka med bokstäver och utforska likheter 

På förskolan har foton på barnen hängts upp med deras namn under. Barnen ser tydligt att det är dem 

på fotot och känner igen texten med förnamnet. Första bokstaven är skriven i röd färg och uppklistrad 

på fönstret.              

”Ada och Eliu leker med bokstäver som är tillgängliga i en korg. De tittar, vrider och vänder på 

dem. De sätter bokstäver bredvid deras foto och namn sen säger de: ”Det ä Ada.” Även om det 

är bokstaven Q. Eliu säger: ”Det ä Eliu.” men det är bokstaven T. De ser glada ut och skrattar 

högt. Pedagogen vill visa dem konkret hur deras första bokstav ser ut genom att plocka fram 

glasspinnar och forma A som Ada och E som Eliu.  De tittar på vad pedagogen gör. Och Eliu 

säger: ”Det är min och Emi och Ellas bokstav”. Pedagogen svarar ”Du har rätt!”. 

De två pojkarna lekar med bokstäverna som finns tillgängliga. De plockar upp var sin bokstav ur 

korgen och tittar på den. Därefter jämför de bokstaven med deras namnskylt. De är nöjda och ser glada 

ut. Men eftersom pedagogen inte är nöjd så tar hon fram glasspinnar och vill visa dem hur första 

bokstaven i deras namn ska skrivas. När hon har format klart bokstäverna säger Eliu högt: ”Det är min 

och Emi och Ellas bokstav”. Han är glad. Pedagogen blir nöjd när hon ser att Eliu knäckar koden för 

bokstaven. Det visade dessa barns intresse för bokstäver. De läser av bokstäverna på sitt egna sätt, 

medan pedagogen visar dem visuellt hur bokstaven ska se ut.  

I nedanstående scen ser vi att barnen utforskar bokstävernas likheter. Det finns en korg med olika 

bokstäver bredvid barnens foto och namn vid fönstret. Barnen brukar stå där och leka med 

bokstäverna, de tittar vänder och jämför med deras egna namn. 

Ella och Emi hittar var sin bokstav E i korgen. Ella säger: ”ELLAAA” och Emi säger: ”Titta 

det är EMIs bokstav." De ser glada ut och skrattar. Båda flickorna säger: ”Det är E." De pekar 
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på namnet och jämför bokstaven med texten. Pedagogen svarar: ”Vad bra!”. Idén sprider sig 

bland barnen så att andra barn kommer fram för att testa och prova. Sedan hämtar pedagogen 

play doh deg med mallar i form av bokstäver så att barnen kan fortsätta leka.”  

I scenen ser vi att barnen visar intresse för bokstäver. De leker, testar, provar, jämför bokstäver. När Ella och 

Emi hittar deras bokstav blir de imponerade. De visar glädje över att den första bokstaven i deras namn är 

densamma d v s bokstaven E. Pedagogen bekräftar barnen, sedan fångar hon barnens intresse genom 

att plocka fram ett annat material så att processen kan fortsätta med play doh deg. Barnen bakar och 

plattar ut degen med en kavel, sedan lägger de bokstävs- mallarna på degen och trycker för att forma 

bokstäver. Då ser barnen tydligt hur bokstäverna ser ut. Vi ser att pedagogen har en aktiv och passiv 

roll som hjälper barnen att utforska skriftspråkets värld. 

Skriva ett brev och göra ett frimärke  

Under den här observationen ser vi att ett barn vill ge en present till sin bror, han vill skriva sitt eget 

namn och även till vem presenten är. Presenten ska vara en teckning som ett brev i kuvertet. 

”Pedagogen undrar om han kan skriva sitt namn. Det gör han och dessutom bokstaverar han 

väldig tydlig: ”Em, i, l, o Milo”. Han är väldigt fokuserad och säger: ”Och nu ska vi skriva 

till”. Han frågar: ”Hur gör man med T”? Pedagogen repeterar: ”T? Ett rakt streck och ett annat 

ovanpå.” Sen ”I”, säger han, ”I”? ”Ja, de kan du” pedagogen svara och han skriver säkert. Hon 

fortsätter: "Och nu ”L”. Milo frågar: ”Hur gör man ”L”? Pojken frågar om pedagogen kan visa 

bokstavens form med fingrarna. Hon visar med tummen och pekfinger hur en ”L” ser ut.” 

Det ovanstående exemplet visar att Milo är väl medveten om att hans namn innehåller olika bokstäver. 

Han vet vilka det är. Han vill skriva mer. På presenten ska det stå ”till” och han behöver pedagogens 

hjälp.  Brevet har en viktig innebörd. Pedagogen hjälper till, utan att ta över, de jobbar tillsammans. 

Ett annat ögonblick:  

”Milo gör en teckning, han säger till pedagogen: ”Det är en present till min storebror”. Han 

skriver broderns namn på pappret och viker ihop det. Han ber pedagogen om hjälp, han 

säger: "Jag vill en … så en, en” och visar med fingret. Pedagogen svarar: ”Ahhh! Menar du 

ett frimärke?”. ”Ja!” säger han. Hon ger honom en sicksack sax och med den klipper han ut 

en pappersbit. Pedagogen förklarar: ”På frimärken kan det vara djur, människor…” Nina 

sitter bredvid honom och lyssnar på dem, säger: ”Eller dockor, eller fågel, eller uggla”. Ivrig 

svarar han: ”En fågel, en läskig fågel!" Han ritar en fågel och flickan lägger till: ”Och vingar, 

och huvud och ögon!!" Han blev lite irriterad och säger: ”Man behöver inte göra ögonen”. 

Pedagogen kompletterar: ”Kanske den flyger så högt så att man inte ser ögonen”. Hon 

fortsätter och frågar: ”Kan det vara moln och sol på himlen på frimärket?”. Han ritar solen 

ovanpå fågel. Sen säger pojken:” Så behöver vi lim!”. Han klistrar frimärket på kuvertet och 

säger till pedagogen: ”Kolla!”. Hon bekräftar vad barnet säger: ”Precis som ett frimärke! 

simsalabim, brevet är klart!”. Milo ser fascinerad ut och tittar på kuvertet, han ler glad mot 
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pedagogen och visar kuvertet. Nina frågar: ”Får jag kolla på brevet?”. Milo visar kuvertet 

med ett stort leende.”  

Pedagogen ser att Milo är koncentrerad och tecknar. Hon tittar uppmärksamt på det han gör. När han 

är klar berättar han att det blir ett brev till hans bror. Han skriver broderns namn på teckningen och 

viker ihop pappret. Milo försöker visa med fingret att han vill ha ett frimärke till kuvertet men hittar 

inte rätta ordet. Pedagogen undrar om han menar ett frimärke. Pojken svarar ja. För att frimärket ska se 

ut som ett riktigt använder han en sicksack sax. Pedagogen och Nina bidrar med förslag för hur 

frimärket kan se ut. Slutligen väljer pojken att rita den läskiga fågeln. Pedagogen försöker veta mer om 

bakgrunden, finns det en sol eller moln?. När flickan säger att han ska rita huvud och ögon på fågeln, 

gillar han inte det och förklarar att det inte behövs. Pedagogen gör ett inlägg genom att säga att fågel 

kanske är högt upp så att man inte kan se ögonen. Han instämmer. Till sist limmar han fast frimärket 

och visar glad för pedagogen. Hon bekräftar honom med ett simsalabim! Nina vill också se på 

kuvertet, han visar det för henne med ett stort leende.  

Hjälpa och korrigera varandra  

”Nina ser att Victor inte håller penna på rätt sätt och korrigerar: ”Man ska inte ha penna så 

där” Hon tar hans fingrar och placerar dem som de ska vara. Sen tar hon själv pennan och 

fortsätter med sin teckning. Milo säger till henne: ”Fast lite lägre Nina, så här.” och visar med 

sin hand. Han menar att hennes fingrar håller pennan för långt ner, på spetsen. Hon tittar på 

sin hand och ändrar fingrarnas position. Sedan vänder sig Nina mot Victor och fortsätter. Hon 

övertar pedagogens roll, skriver på hans papper och visar Victor nästa bokstav. Han går ner 

från stolen och går till sin låda och tittar på varje bokstav, sedan kommer han tillbaka till 

bordet och börjar nästa bokstav. Nina följer med honom och tillsammans tittar de på 

bokstaven ”R”. Hon tror att det är ett ”S” och säger: ”Är det inte ”S”?” Pedagogen förklarar 

att det är ett litet R. Pojken går till sin låda och pekar på bokstaven R och säger: ”Den är 

såååå och såååå”.” 

Vissa barn, i våra observationer, ger oss exempel på hur de samarbetar och inte bara leker tillsammans. 

De rättar varandra och det accepteras. Barnen förstår hur de ska göra genom att lyssna på varandra. I 

situationen ovan ser man hur flickan rättar ett barn och i sin tur rättas hon av ett annat. Detta sker på 

ett helt naturligt sätt, utan problem. Även om pedagogen är närvarande i scenen lägger hon sig inte i 

när barnen samtalar, hon stör inte och håller sig i bakgrunden så att barnen kan fortsätta själva.  Hon 

lyssnar uppmärksam och endast när barnen behöver hennes hjälp agerar hon aktivt. 

Skriva en välkomstskylt 

I nästa observation skriver barnen en välkomstskylt. Barnen som deltar i projekten har olika intressen 

och erfarenhet lite eller mycket, vad gäller skriftspråket. På den här avdelningen har barnen redan 

tidigare skrivit en skylt tillsammans till föräldrafikat. Pedagogen styr en del av skrivarbetet så att det 
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blir rättstavat, för att alla ska kunna läsa skylten. I vissa situationen är pedagogen en förmedlare för 

barnens skriftutveckling, i andra situationen är det barnens initiativ som står i fokus.  

Efter att barnen har skrivit välkomstskylten vill pedagogen att de reflekterar tillsammans om vikten 

eller meningen med att kunna läsa och skriva. Här är ett tydligt exempel:  

”Till slut frågar pedagogen: ”Varför är det viktigt att kunna skriva?”. Några barn räcker upp 

handen. En pojke säger ”För att man ska lära sig.”. Pedagogen frågar: ”Vad man ska lära sig?”, 

ett barn säger: ”Att skriva rätt och läsa rätt.”. En flicka svarar ”När den andra luras på pappret 

och då kan man säga vad det står”. Pedagogen säger det med andra ord en gång till: ”Att någon 

säger att det står någonting på pappret och det är fel, då kan du läsa själv och titta så att det blir 

rätt”. Pojken nickar med huvudet. De andra barnen håller med och säger ”Jaaa”. Hon frågar: 

”Hur viktigt är det att kunna läsa och skriva?”.  

Pedagogen upplever att barnen tar till sig skriftspråket. De tar in skriftspråket på ett naturligt sätt, på 

samma vis som de tillägnar sig talet. Barnen har redan en åsikt, de har redan egna tankar kring vad 

som är viktigt eller intressant. 

Analys av empiri med ”The Four 
Resources Model” 
I detta avsnitt kommer vi att analysera vår datainsamling och vi utgår från Luke & Freebodys modell 

om fyra praktiken. Deras modell som är baserad på ett sociokulturellt perspektiv, har vi beskrivit i 

teoretiskt perspektiv. 

Praktiker som bryter koden 

I vår analys ser vi exempel på det som de australiensiska forskarna Luke & Freebody kallar praktiken 

”bryta koden” för texter. Skoog kallar det att ”knäcka koden”. Enligt Luke & Freebody innebär att 

bryta koden i texter att barn kan känna igen alfabetet, identifiera ljuden i ord, stava, och använda 

strukturella konventioner och mönster. Det är handlingar som vi inte har med i vår deskriptiva analys, 

men när pedagogerna använder rimpåsar, rimkortspel så kan barnen identifiera det första ljudet i ett 

ord eller ljud som är i två eller flera ord. Pedagoger använder sig också av att klappa händerna för att 

barn ska kunna identifiera stavelser, en klapp lika med en stavelse.  Sedan räknar man hur många 

klappar som gjorts och dessa motsvarar antalet stavelser. På det sättet kan barnen skilja på ljud, lyssna 

på hur många stavelser ett ord har. 
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Skriva sitt namn på eget sätt 

På en avdelning för yngre barn har pedagogen hängt upp barnens bild med namn på det och den första 

bokstaven är skriven med en annan färg. Detta inspirerar barnen och pedagoger ser att vissa barn har 

börjat identifiera den första bokstaven i deras namn.  

På Ada och Elius avdelning finns bokstäver och barnen leker med dem. Ada plockar upp en 

bokstav och säger: ”Det ä Ada.” men det är bokstaven Q. I sin tur Eliu säger: ”Det ä Eliu.” fast 

det är bokstaven T. För att visa konkret för barnen hur deras första bokstav ser ut, tar 

pedagogen fram glasspinnar. Hon formar A som Ada och E som Eliu. De tittar på vad 

pedagogen gör. Då säger Eliu: ”Det är min och Emi och Ellas bokstav”. Pedagogen säger till 

honom: ”Du har rätt!”. 

Både barnen vet att det finns en koppling mellan den visuella och fonologiska bokstaven i deras namn. 

Pedagogen är med och passar på att visa konkret med glasspinnar hur deras första bokstav ser ut. Vi 

upptäcker att Eliu förstår den alfabetiska koden. Yngre barn börjar redan tidigt träna, urskilja och 

känna igen bokstäver från deras namn. Att få leka med bokstäver är en utgångspunkt för barns väg till 

skriftspråket. Barnen är delaktiga och visar intresse för bokstäver. Den situationen väcker en fråga: hur 

kan vi som blivande pedagoger förhålla oss så att barnen fortsätter på ett lekande sätt att lära sig 

alfabetet? Det här exemplet knyter vi till Luke & Freebodys praktik att bryta koden.  

I nästa scen Milo har en present till sin bror, presenten lägger han i ett kuvert och på kuvertet ska det 

stå hans egna namn och till vem presenten är.  

Pedagogen frågar Milo om han kan skriva sitt namn. Det kan han och börja bokstavera. Han är 

väldigt fokuserad och efteråt säger han: ”Och nu ska vi skriva till” och frågar: ”Hur gör man 

med T”? pedagogen repeterar: ”T? Ett rakt streck och ett annat ovanpå.” Sen ”I”, säger han, 

”I”? ”Ja, det kan du” säga pedagogen och han skriver säkert. Hon fortsätter: "Och nu ”L”. Milo 

frågar: ”Hur gör man ”L”? Dessutom säger han till pedagogen: ”Kan du visa med fingrar? Då 

tittar han på pedagogens fingrar och ”ser” bokstaven ”L”.  

Milo visar oss att han redan har en bild av bokstävers användning och att han vet hur många och vilka 

bokstäver tillhör i sitt namn, han kan ljuda. Milo är väldigt engagerad att skriva rätt vad det ska stå på 

kuvertet.  

Här ser vi att pedagogen lockar pojkens intresse genom att utmana honom till skrivspråket. Det bildas 

en dialog mellan dem, vilket gör att Milo undersöka med hjälp av pedagogen hur bokstaven ”T” och 

”L” utformas. Det ger honom möjlighet att skaffa förståelse för ordbilden av bokstäverna utifrån hans 

erfarenhet och kunskap.   
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Praktiker mot meningsfulla texter 

Leka med bokstäver och utforska likheter 

I följande observation kan vi ser tydligt barns medvetenhet om hur många bokstäver deras egna namn 

har. När Milo vill ge en present till sin bror, vill han skriva sitt eget namn och ”till vem” presenten är.  

Pedagogen frågar Milo om han kan skriva sitt namn. Det kan han och börja bokstavera. Han 

är väldigt fokuserad och efteråt säger han: ”Och nu ska vi skriva till”. Milo frågar: ”Hur gör 

man med T”? Pedagogen repeterar: ”T? Ett rakt streck och ett annat ovanpå.” Sen ”I”, säger 

han, ”I”? ”Ja, de kan du” säger pedagogen och han skriver säkert. Hon fortsätter: "Och nu 

”L”. Milo frågar: ”Hur gör man ”L”? Dessutom vill han att pedagogen ska använda fingrarna 

så att han kan se bokstaven. 

Det ovanstående exemplet tolkar vi som Lukes & Freebodys definition av praktiken som stödjer 

mening skapande. Barnet är aktivt och delaktigt i sin skrivinlärnings process, hans intresse för att 

skriva bokstäver är sammanbundet med hans önskan att skriva ett brev som förmedlar något viktig. 

Barnet har redan kunskapen om att brev är något viktig, dessutom associerar han bildligt hur 

bokstäverna ser ut och han kan skriva dem.  

Praktiker som stödjer textanvändning 

Skriva ett brev och göra ett frimärke  

“Milo skriver ett brev till sin bror och viker ihop. Han vill göra det som ett äkta brev med 

frimärke. Han ber pedagogen om hjälp. Pojken klipper ”frimärket” med en sicksack sax och 

väljer att rita en fågel på det. När Nina säger att det tillhör vingar, huvud och ögon, blir han 

irriterad och svarar att det inte behövs. Pedagogen som observerade scenen, säger: ”Kanske 

fågeln flyger så högt därför syns inte ögonen så tydligt”. Hon lägger till ”Ska finnas moln och 

solen på himlen på ditt frimärke?”. När han är klart, tittar han glad på kuvertet och visa det till 

pedagogen”. 

I den här scenen följer pedagogen barnets skrivvärld, hon delar pojkens upplevelse utan att korrigera, 

att värdera (bra/dåligt) eller pedagogisera, hon hjälper till. Pedagogen tittar uppmärksamt på det Milo 

gör. När han känner att han behöver hennes hjälp då frågar han henne. Han skriver broderns namn på 

teckningen och viker ihop pappret som ett kuvert. Sedan försöker Milo visa med fingret att han vill ha 

ett frimärke som ska sitta på kuvertet. Han hittar inte rätta ordet och använder fingret. Pedagogen 

förstår att han menar ”ett frimärke”. För att det ska se ut som ett äkta frimärke klipper han pappret med 

en sicksack sax. Pedagogen och Nina ger olika förslag för hur frimärket kommer att bli. Milo tänker 

efter och sedan använder sin erfarenhet. Han har redan sett olika frimärken och till sist ritar han den 

läskiga fågeln. Pedagogen försöker veta mer om frimärkets bakgrund. Nina föreslår att fågeln ska ha 
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ett huvud och ögon. Det gillar Milo inte alls och förklarar att det inte behövs. Pedagogen kommer in i 

situationen och säger att fågeln är högt uppe så att man inte kan se ögonen. Slutligen limmar han fast 

frimärket och visar glad för pedagogen, som bekräftar med ett simsalabim. Nina vill också se på 

kuvertet, Milo visar det för henne med ett stort leende.  

Hjälpa och korrigera varandra  

Tre barn; Milo, Nina och Victor, sitter och ritar på var sitt papper. Victor den minsta, vill 

skriva sitt namn på teckningen. Nina sitter bredvid honom och Milo bredvid Nina. Nina ser 

att Victor inte håller pennan på ett ”rätt sätt” och säger till honom hur han ska göra. Han tittar 

på henne, ändrar sina fingrar ställning och fortsätter att skriva. Milo lyssnar på vad Nina 

säger till Victor. I sin tur Milo korrigerar henne, hon ska hålla penna lite neråt. Hon hade inte 

märkt det, hon tittar på sina fingrar. Hon ser på honom, ser på hans fingrar och lyckas bara 

säga: ”Aha!” 

Det är intressant att notera deras reaktioner och relationen mellan dessa tre barn. De sitter mycket nära 

varandra och det verkar som att de är var och en i sin egna lilla bubbla. Samtidigt håller de koll på 

varandra gör och deltar i den andres aktiviteter, antingen genom att korrigera, hjälpa, undrar. Det visar 

sig att de får hjälp av varandra. Det roligast är att medan Nina korrigerar Victor, blir hon korrigerad av 

ett annat barn. Det är som ett utbyte av erfarenheter: det den ena ger tar den andra emot och vice versa. 

På ett naturligt sätt lär de sig tillsammans.  

Detta visar och bekräftar Luke & Freebodys praktiker, det sociokulturella perspektivet att varje barn 

har sin kultur, miljö och identitet som är mycket viktiga inom en familj och kontinuerligt 

sammanflätade. 

Det betyder att de har ett aktivt lärande, en kunskap och erfarenhet som de redan har använt praktiskt. 

Det är värt att notera att ingen blir arg utan att varje barn accepterar råd från den andra. Det är ett bra 

exempel på hur man använder sin erfarenhet.  

Detta betyder att barn har redan en idé vad och hur de ska göra, exempelvis hur man håller pennan när 

man skriver och att man skriver med en penna men den ska hållas på ett specifikt sätt. Det är deras 

tidigare erfarenhet som de fått hemifrån och använder aktivt i förskolan i kontakt med andra barn, som 

också Luke & Freebody beskriver i praktiken.  

Vi lägger märke till att i båda observationerna är inte pedagogen aktiv i barnens samtal, hon håller sig i 

bakgrunden. Det ser ut som att hon står passiv i scenen för att hon inte stör och låter barnen fortsätter 

själva. Men egentligen lyssnar hon uppmärksamt och endast när barnen behöver hennes hjälp agerar 

hon aktivt. I den tredje praktiken från Luke & Freebodys modell kan vi se i exemplet att barnet vet att 

ett brev läggs i ett kuvert, på kuvertet ska det sitta ett frimärke och han vet hur det ser ut och man 

skriver ”till” någon. Det är ett sätt att använda brev och skrift funktionellt. 
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Praktiker som stödjer kritiskt textarbete 
Skriva en välkomstskylt 

Under vår observation såg vi att några barn tänkte skriva en välkomstskylt till förskolan. De var 

medvetna om att de behövde många bokstäver, att det fanns en relation mellan varje ljud och ord. Allt 

detta tillsammans blev deras skylt. I gruppen fanns det barn med olika bakgrund och erfarenhet av 

skrivning.  

När de är klara avrundar pedagogen med en fråga: ”Varför är det viktigt att kunna skriva?”. 

Några barn räcker upp handen samtidigt. Flickan E. förklarar att det är viktigt att kunna 

skriva så att man på så sätt också kan läsa vad det står och man blir inte lurad. 

Med hjälp av pedagogen hittar man rätt ord och blir förstådd, flickan är nöjd med hjälpen och alla barn 

är överens. Det är överraskande att se att 4, 5-åringar redan har en åsikt om skriftspråkets betydelse.  

Pedagogen behöver bara ställa en fråga för att sätta igång deras kritiska tankesätt. Den här scenen 

skulle vi med hjälp av begreppet ”praktiker som stödjer ett kritiskt textarbete” analysera som att 

barnen samtalar kritiskt om skriftens betydelse genom att använda sig av den kunskap de har i sitt 

bagage.  

Utifrån barnens erfarenhet tar pedagogen initiativ för skriftspråksutvecklingen genom att använda 

barnens upplevelse och kunskap i praktiken på förskolan. Ur det socio kulturella perspektivet ser vi att 

i exemplet med välkomstskylten skapas en interaktion mellan barnen så att de hjälper varandra, 

eftersom det i barngruppen fanns olika nivåer för skriftspråksutvecklingen. 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att öka vår kunskap om den skriftspråkliga praktik som barn lever i i 

förskolan. Vi ville undersöka hur pedagogerna arbetar och möter barnens intresse för skriftspråket. Vi 

var också även intresserade av att undersöka hur pedagogerna agerar i förhållande till vad barnen gör 

av skriftspråkliga aktiviteter. Vi utgick från vår frågeställning och för att få svar använde vi oss av 

kvalitativ observation genom videoinspelning. Med den här metoden kunde vi se och höra hur barnen 

möter skriftspråket i förskolan och vad pedagogerna gör i relation till detta. Vi såg även pedagoger I 

vissa aktiviteter gav formell undervisning för att lära barnen hur bokstäver utformas. I andra 
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situationer såg vi att pedagogerna bekräftade barnen. Det fanns också pedagogerna som gick aktivt in i 

barnens värld.  

Barnen var ständigt involverade i skriftliga aktiviteter utifrån eget intresse och pedagogernas 

handlingar. Att skriva krumelurer, forma bokstäver och leka med bokstäver, dvs att läsa och skriva, är 

olika sätt att stärka sin  förmåga till skriftspråkande. Barnen har rika erfarenheter och kunskaper när de 

börjar förskolan och skolan, men tyvärr tas de inte alltid tillvara och vidareutvecklas. Pedagogerna 

använder ofta formell undervisning för att lära barnen att skriva. Men i vissa situationer bekräftar 

pedagogerna dem och lämnar mer i fred eller lockar dem genom att plocka fram nytt material så att 

barnen får möjligheter att fördjupa sig i aktiviteten. Barn är olika och de lär sig på olika sätt. För att 

möta barns skriftspråkande på ett meningsfullt sätt måste pedagogerna skaffa sig kunskaper om vilka 

texter barnen redan är bekanta med hemifrån. Det kan underlätta för dem att planera aktiviteter utifrån 

barnens tidigare erfarenhet och intresse. Barnens erfarenhet är grunden för deras lärprocess. Enligt 

Lpfö (98/2010) är förskolans uppdrag att utgå från barnens tidiga erfarenhet och kunskap.  

Observationer på olika förskolor gav oss tankar och idéer om hur pedagogerna ska kunna ta tillvara 

barnens initiativ inför sitt lärande, utifrån deras ”ryggsäck”. Bagaget som barnen har med sig hemifrån 

ska inte lämnas utanför förskolans dörrar utan uppmärksammas och stöttas. 

Vi framhåller med Fast (2008) att barn har rik kunskap och erfarenhet som de tar med sig till 

förskolan. Pedagogerna skulle kunna vara uppmärksamma på detta för att både möta och utveckla 

barnens skriftspråkandeskrivande i förskolan. Det finns inte bara en tidpunkt för barn att lära sig att 

läsa och skriva, utan det beror på den sociala och kulturella miljö som barn befinner sig i, vilka läs- 

och skrivaktiviteter de möter i hemmet liksom i förskolan. Barn träder successivt in i skriftspråket 

redan långt innan de får någon formell undervisning i läsandet och skrivandet. I Luke & Freebodys (i 

Skoog 2012) sociala modell om fyra literacypraktiker, ser vi att den individuella och sociala aspekten 

inte går att isoleras från varandra, de går in i varandra. Vid läs- och skrivinlärning är båda avgörande.  

 Vår studie visar att barnens möte med skriftspråket sker ständigt vid användning av bokstäver och 

symboler i vardagssituationer och detta gör att de så småningom börjar bryta koden till 

skriftspråkligheten. I vårt resultat ser vi även att pedagogerna arbetar med bokstäver på olika vis, men 

att den dominerande praktiken på förskolan är formell undervisning som Fast och Skoogs också 

funnit. 

Metoddiskussion 

Vi hade tänkt använda intervjun som metod men vi hade inte de rätta verktygen, eftersom vi inte är 

utbildade i hur man intervjuar. Antagligen skulle intervjumetoden blivit ett komplement för våra 

observationer. Om vi endast skulle ha fört anteckningar, skulle vi under våra observationer ha missat 
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många detaljer som vi nu upptäckte genom videoobservationerna. En observation med papper och 

penna skulle inte gjort det möjligt att se alla detaljer. Vi kunde genom videoobservationerna se vad 

som skedde i bakgrunden medan barnen pratade eller kommunicerade med varandra. Detta var 

fördelen med valda metoden.  

Vidare forskning 

I vårt arbete upptäckte vi att barnen använder mycket kroppsspråket för att uttrycka sig när de inte 

hittar ord eller när de är ivriga. Vi tänker att det skulle vara ett intressant tema att utforska 

kroppsspråket relaterat till skriftspråklighet. Mötet med skriftspråklighet sker med väldigt varierande 

underlag dvs inte bara med papper och penna utan även med kroppen, med kläder, egentligen i allt. Vi 

måste bara öppna ögonen och se situationerna där det viktigaste är barnens delaktighet som ska 

integreras och tas på allvar i verksamheten.  
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