
Skriftspråklig miljö i förskolan 

En studie om förskolans innemiljös betydelse för barns literacy 

Enas Fadhil och Joy Srisawat 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 15 hp, GN  

Förskoledidaktik  

Förskollärarprogrammet, 210 hp  

Vårterminen 2015 

Handledare: Susanne Kjällander 

Examinator: Cecilia Caiman 

English title: Written language environment in the preschool  

- A study of the preschool indoor environment regarding children’s literacy 



 

 

Skriftspråklig miljö i förskolan 
 

 

En studie om förskolans innemiljös betydelse för barns literacy 
 

 

 

Enas Fadhil och Joy Srisawat 

 
Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskolan kan organisera en stimulerande skriftspråklig 

innemiljö som omfattar barnets vardag. För att vårt syfte ska kännas relevant ville vi även ta reda på 

pedagogens förhållningssätt till skriftspråket. Då vi valt ett sociokulturellt perspektiv, som utgår från 

att barn lär när de gör något tillsammans med andra, t.ex. när de samspelar med varandra och med 

pedagoger. Med en etnografisk ansats och fallstudie som metod har vi genom deltagande 

observationer, som kompletterats med ljudinspelningar och fotografering av miljön, undersökt hur 

förskolan kan skapa en stimulerande skriftspråklig innemiljö samt att väcka barns intresse för 

skriftspråk. Vi vill med vår studie bidra med kunskap som visar på att den skriftspråkliga processen 

börjar tidigt. Barn ges på förskolan tillfälle, vid aktiviteter samt vid användning av fysiska verktyg, att 

använda sig av skriftspråk på ett meningsfullt sätt. Studien genomfördes på en förskoleavdelning med 

barn i åldrarna tre till fyra år. I vår analys av resultat blev det tydligt hur viktigt det är att ta hänsyn till 

den miljön som barn vistas i för att skapa förutsättningar för skriftspråkslärande. Det blev också tydligt 

hur barns skriftspråkstimulering är beroende av de vuxna, som vägleder barnet i sitt skrivande. En 

organiserad innemiljö samt möte med kompetenta pedagoger kan tolkas stimulera barns skriftspråk 

enligt vår studie. 
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Förord 

 

Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen på Stockholms universitet. 

Skriftspråket har varit vårt stora intresse under utbildningen, vilket har lett oss till att undersöka den 

pedagogiska miljön i förskolan samt vilken betydelse miljön har för barnens möjligheter till lärande. 

Under vår utbildnings gång har vi också fått förståelse för hur betydande pedagogens roll är för att 

erbjuda barn möjlighet till skriftspråksutveckling. Vi vill med vår studie fokusera på betydelsen för 

den skriftspråkliga miljön i förskolan för barns literacy.  

Under vårt arbetes gång har vi tagit gemensamt ansvar och delat beslut inför alla delar i denna studie. 

Det vill säga, vi har framför allt varit öppna för varandras synpunkter, åsikter, värderingar, omdömen 

och utbyte av tankar. Detta har bidragit till bådas lärande och även varit givande för diskussionsdelen.   

Slutligen vill vi tacka all personal som tog emot oss på avdelningen och som gjorde det möjligt för oss 

att genomföra vårt examenarbete. Vi vill tacka barnen för att de accepterat oss som observatörer. Vi 

vill även tacka vår handledare, fil. dr. Susanne Kjällander i didaktik, som har hjälpt oss att kritiskt 

granska vårt arbete och stöttat oss under genomförandet av vårt examensarbete.  
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1 Inledning 
 

”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till 

vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 98\2010, s. 7).  

 

Det här citatet som är hämtat från Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) visar tydligt hur 

viktigt det är att förskolan arbetar för att utveckla och stötta barns skriftspråkliga utveckling. Att kunna 

läsa och skriva är idag en nödvändig förutsättning för att över huvud taget kunna delta i samhälls- och 

arbetslivet. Utbildningsdepartementet (2010, s. 7) resonerar dessutom i sin text Förskola i utveckling-

bakgrund till ändringar i förskolans läroplan att barns språkutveckling i förskolan är viktigt för att 

barn ska få goda förutsättningar att senare lära sig läsa och skriva i skolan. Förskolan utgör en viktig 

del av barns skriftspråkliga miljö och bidrar till att skapa ramar för hur barn använder och utvecklar 

sina erfarenheter av skriftspråk.  

Barn behöver inte nå en viss ålder för att lära sig läsa eller skriva utan börjar utforska skriftspråket 

långt före skolåldern (Fast 2007, s. 33). Fast menar att skrivandet är en process som börjar tidigt och 

som är förlagd till det dagliga livet i samspel med andra och omgivningen. Alla barn har rätt till vägar 

in i skriftspråket som är kulturellt och socialt relevanta för deras liv. Under vår utbildning märkte vi 

hur barnen hela tiden har olika idéer om hur man skriver och läser, samtidigt som de är nyfikna på 

varför man skriver och hur det går till. Vi anser att pedagogen har en viktig uppgift att ta vara på denna 

lust och nyfikenhet som finns hos barn och att arbeta för att stimulera barns tillägnan av skriftspråk.  

Idag är vi medvetna om att barn tidigt möter olika texter, symboler och logotyper i t.ex. 

leksakskataloger, på olika slags förpackningar och kläder i sin omgivning. Skriften finns överallt och 

det är nästan omöjligt att föreställa oss en tillvaro utan skrift. Fast (2011, s. 9) framhåller att lära sig 

skriva är fundamentalt viktigt för barns liv. Om barnet inte behärskar skrivandet ställs det utanför 

mycket i det föränderliga samhället som alla barn är en del av. Allt detta framhåller att det är angeläget 

att stimulera barns skriftutforskande, vilket var vår anledning till att vi har valt att undersöka 

skriftspråket. Vi har valt att fokusera på hur förskolans innemiljö kan organiseras för att väcka barns 

intresse för skriftspråk, samt hur pedagogen arbetar i denna miljö för att stimulera utforskandet av 

skriftspråk, vilket ger barn goda förutsättningar till att senare lära sig läsa och skriva i skolan. 

2 Bakgrund 
 

Vi lever i ett samhälle i ständig förändring. Under vissa historiska perioder har förändringar skett 

långsamt, under andra har de gått mycket fort (Liberg 2006, s. 7). Den period som vi nu befinner oss i 

innebär kraftiga och snabba förändringar. Inom tidigare forskning förknippas barns skriftspråkliga 

lärande med äldre barn på väg in i förskoleklass eller i skolan. Gillen & Hall (2013, s. 4) poängterar att 

det sedan på slutet av 1990-talet har skett en gradvis förändring när det gäller synen på barns 

skriftspråkslärande. Det är orimligt att tänka sig att ett fyra eller fem år gammalt barn som växer upp i 

en miljö, där skrift finns överallt, på leksaker, på skyltar och vägskyltar, på sina kläder, på tv, inte 
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utvecklar några idéer om skriftspråket tills de befinner sig sittande framför en lärare, menar Gillen & 

Hall (2013, s. 4-5). De menar vidare att i dagens forskning betonas dock att barn både vill och kan lära 

sig läsa och skriva innan de börjar skolan. Det nya och växande forskningsfältet kring yngre barns 

skrivande benämns, enligt Larson & Marsh (2013), som early childhood literacy eller early literacy, 

och har lett till ett ökat intresse att undersöka barns tidiga skriftspråkande. Barns lärande ses nu som 

kontinuerligt och som ett resultat av dagligt samspel med andra människor. Fast (2007, s. 14) hänvisar 

i sin avhandling till Marie Clay, som är en av de språkforskare, som i sina studier betonar att många 

barn börjar utforska skriftspråket långt före skolåldern. När de involveras i läs- och skrivaktiviteter 

tillsammans med andra börjar de förstå läsandets och skrivandets funktion och mening. I kontrast till 

den traditionellt linjära synen på barns lärande, där alla barn förväntas läsa och skriva vid en bestämd 

ålder, ser man barn idag istället som kompetenta individer och aktiva skapare i sitt lärande, skriver 

Björklund (2008, s. 16). Enligt detta betraktas barns lärande som en process som börjar så snart barnet 

börjar samspela med omvärlden. Det är dessutom viktigt att ta hänsyn till att skapa en lärandemiljö 

som ger möjlighet att skapa kunskap på många olika sätt, vilket vi också kommer att undersöka i vår 

studie. 

Utbildningsdepartement (2010, s. 4) betonar betydelsen av att förskolan i högre utsträckning ska ge en 

tidig pedagogisk stimulans för barns språkliga utveckling utifrån det enskilda barnets erfarenheter, 

intressen, behov och förutsättningar. Detta stöder vår uppsats om hur förskolan kan organisera 

innemiljön för att väcka barns intresse för skriftspråket, samt hur pedagogens förhållningssätt kan 

betraktas inom denna miljö. 

Fast (2007, s. 33) skriver att begreppet literacy innebär att barns läs- och skrivlärande börjar tidigt i 

livet och sker gradvis. Fast menar vidare att literacy kännetecknas av att det är en social aktivitet, som 

människor gör på egen hand eller tillsammans med andra. I enighet med Fast skriver Björklund (2008, 

s. 24) att literacy således uppstår tillsammans med andra, där barnet är den aktiva individen och att 

människorna de möter är deras samspelspartners. I förskolan interagerar barnen i olika aktiviteter och 

situationer med varandra, med pedagogerna och med den fysiska miljön. Det vill säga att barns 

läsande och skrivande utvecklas genom samspel och aktivt deltagande med sin omgivning.  

Vi har i denna studie valt att utgå utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Skriftspråk, enligt detta 

perspektiv, är angeläget för att kunna hantera och förstå vår omvärld, där vi skriver för att minnas eller 

för att förmedla känslor och andra budskap. Norling (2015, s. 35) redogör i sin avhandling för 

Vygotskys sociokulturella teori. Teorin baseras på människans yttre lärandemiljö och de inre mentala 

processerna, där båda dimensionerna utvecklas ömsesidigt i samspel individer emellan och med 

miljön. Pedagogens förhållningssätt till barns lärande av skriftspråk blir därmed ett viktigt redskap. 

Denna redogörelse fann vi även stöd för hos Skoog (2012, s. 63) som i sin avhandling belyser att 

tillsammans med mer kompetenta skrivare, som pedagoger, får barn möjlighet att klara av saker som 

de inte skulle klara av på egen hand. 
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3 Tidigare forskning 
 

Under denna del inspirerades vi av Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 26-27) och 

deras tankar kring systematisk litteraturstudie. Denna typ av studie strävar efter att heltäckande 

identifiera, bedöma och syntetisera alla relevanta studier inom ett givet ämne. Eriksson Barajas et al. 

(2013, s. 26) skriver att en förutsättning för en systematisk litteraturstudie är att det finns ett tillräckligt 

antal studier av god kvalitet som kan utgöra underlag för bedömning och slutsatser. Vi upplevde att vi 

kunde hitta tillräckligt med lämpliga studier, såväl nationellt som internationellt, som var relevanta för 

vår studie. Vi kommer att presentera ett urval av den litteratur som vi tagit del av, samt refererar till 

författare vars texter har visat sig relevanta i relation till vår studie om barns skriftspråk i förskolans 

verksamhet. Vi inleder detta kapitel med att beskriva tidigare forskning som fokuserat på hur en 

innemiljö kan organiseras för att kunna stödja och stimulera barns skriftspråkslärande. Detta följs av 

ett avsnitt om pedagogens förhållningssätt, där vi belyser pedagogens vägledande roll för 

skriftspråksstimulering. Detta kapitel behandlar även de fysiska redskap som används vid skriftspråk 

och hur barn använder sig av dessa. 

 

3.1 Skriftspråkstimulerande innemiljö 

Avsikten med detta avsnitt är att belysa hur en skriftspråkstimulerande innemiljö kan stödja barns 

skriftspråkslärande. Norling (2015, s. 23) skriver i sin avhandling att det, för att motivera och skapa 

mening för barns lust att lära, är nödvändigt att ta hänsyn till den miljön som barn vistas i samt att det 

skapas förutsättningar till skriftspråkslärande. Barn behöver möta skriftspråkshändelser för att 

spontant ta initiativ till lärande, och gör inte det av sig själva om de inte har en miljö som uppmuntrar 

till det, menar Norling. Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson (2013, s. 172) skriver att det är 

angeläget att förskolan ser till att miljön, på ett positivt sätt, innehåller och understödjer skriftspråklig 

verksamhet. Enligt Dahlgren et al. ska miljön idealiskt vara sådan att barnet ständigt omges av 

skriftspråk i form av bilder, texter, sagoläsning. ”Att leva och verka i en rik skriftspråksmiljö utvecklar 

och stimulerar barnet” (Dahlgren et al. 2013, s. 172). Vidare beskriver de hur den skriftspråkliga 

miljön kan göras attraktiv och tydlig, d.v.s. hur förskolan kan skapa en stimulerande skriv- och 

läsmiljö.  

Dahlgren et al. (2013, s. 179) börjar med att betona betydelsen av en skrivhörna med attraktivt 

skrivmaterial som block, papper, pennor, brevpapper, kuvert, i syfte att uppmuntra barnen att 

anteckna, rita eller skriva något. Säljö (2014, s. 80-81) lyfter i sin text betydelsen av dessa fysiska 

redskap som är uppfunnet av människan i ett speciellt syfte. Han menar att det är nödvändigt att det 

inom den pedagogiska verksamheten finns material som stöttar eller antas stimulera barns utforskande 

av olika strategier och tekniker för skriftspråkande. Dessa redskap kallas för medierande redskap 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2014, s. 80). Jakobsson (2012, s. 154) poängterar att när en 

artefakt konstrueras så transformeras materialet från ett tillstånd till ett annat genom att integrera 

mänskliga kunskaper och erfarenheter i föremålet. Artefakterna får på så sätt dess egenskaper. När 

penna och papper exempelvis används för skrivning förmedlar de därmed ett budskap, vilket läsaren 

kan ta del av, menar Jakobsson. Barn behöver inte ha kunskapen om dessa artefakter/redskap kan 

användas för att stimulera deras skriftspråk, men de kan dra fördel av dessa skrivmaterial när de 

använder dessa och delar därmed kollektiva mänskliga erfarenheter (Jakobsson 2012, s. 155). Wertsch 
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(i Jakobsson 2012, s. 155) framhåller också betydelsen av denna interaktion mellan barn och artefakt 

och menar att artefakter ses som hjälpmedel som underlättar och leder barns handlingar på specifika 

sätt.  

Dahlgren et al. (2013, s. 180) lyfter även i sin text att för att organisera en stimulerande skrivmiljö för 

barn så kan ordbilder och texter användas. Om barnet blir osäker på hur en bokstav ser ut, ska de 

kunna söka sig fram via de ordbilder och texter som finns uppsatta, eller på skyltar med barnens namn 

som hängs upp på väggen. Användningen av ordbilder har stor betydelse, enligt Dahlgren et al. (2013, 

s. 139-141) för den vardagliga verksamheten i förskolan. Ordbilder som barn ofta lär sig snabbt är sina 

namn skrivna tydligt på hyllor eller lådor. Norling (2015, s. 33) betonar i enighet med Dahlgren et al. 

(2013) att för att skapa motivation till läs- och skrivaktiviteter samt erbjuda en meningsfull 

skrivpraktik för dem, tycks det vara betydelsefullt för en medvetenhet hos personalen för ordbilders 

betydelse för barns läs- och skrivprocess.  

Fast (2011, s. 34) belyser i sin text att det inte bara är att sätta bilderna var som helst, utan det måste 

finnas en tanke bakom. Fast menar att det är nödvändigt att tänka på hur och vart man sätter upp bilder 

på väggen. Enligt Fast (2011, s. 32-34) måste texter, ordbilder och andra skyltar vara i barnens 

ögonhöjd, det måste finna linjer för ögat att följa, samt att texten ska vara tydlig. Björklund (i Norling 

2015, s. 24) har i sin studie kommit fram till att barn som får möjlighet att använda sig av redskap så 

som skrivmaterial, ordbilder, texter, böcker, får erfarenheter som ger dem mening och motivation i sitt 

skrivande. 

Björklund (2008, s. 137) betonar exempelvis betydelsen av barns böcker som en specifik läs- och 

skrivpraktik i förskolan. Enligt Björklund är det nödvändigt att organisera förskolans miljö på ett sätt 

där böckerna finns tillgängliga närhelst barnen önskar använda dem. Björklund (2008, s. 142-143) 

skriver att boken har många funktioner som kanske börjar när barn går och bär böckerna, bläddrar i 

dem, vickar på sidorna för att sedan leda till att granska, peka på bilder och låtsas-läsa. En miljö där 

böcker finns tillgängliga kan skapa förutsättningar för och väcka intresse för läsande och skrivande, 

menar Björklund. Böcker kan erbjuda möjlighet för barn att interagera med varandra om hur ett ord 

eller en mening t.ex. ser ut och vilka bokstäver ett ord innehåller. Allt det här fungerar som ett 

betydande stöd för barns skriftspråkande, förklarar Björklund. 

Enligt Laursen (2010, s. 57) utgör förskolan en viktig del av barnets skriftspråkliga miljö och bidrar 

till att skapa ramar för hur barnet använder och utvecklar sina erfarenheter av skriftspråk. Laursen 

menar att barn sätter undan för undan igång med att hitta sin väg in i skriftspråket genom de faktiska 

möjligheter som den omgivande miljön erbjuder. Den upplevelsen kan förskolan bidra med genom att 

skapa en stimulerande miljö.  

 

3.2 Pedagogens förhållningssätt med skriftspråk 

Norling (2013, s. 572) belyser i sin avhandling hur angelägen pedagogs roll är, för att barn i förskolan 

ska bli skrivande personer. Där skriver hon att barn behöver pedagoger att samspela med i sitt 

skriftspråkande. Harle och Trudeau (i Norling 2013, s. 572) poängterar övergripande strategier som är 

viktiga för pedagogen att följa när skriftspråket är lärandeobjektet. Enligt dem ska förskolläraren 

reflektera över sin praktik, använda ett språk som uppmuntrar barns skriftspråkstänkande, samt arbeta 

med en bred ansats mot olika aspekter till skriftspråket. På så sätt betraktas barns 

skriftspråksstimulering som en process, där barn gradvis blir mer och mer kunniga i att använda 

skriftspråket i vanligt situationer genom att använda det tillsammans med mer kompetenta 
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skriftspråkare, d.v.s. pedagoger (Berthén & Eriksson 2006, s. 56-57). Berthén och Eriksson menar 

vidare att barns skriftspråkstimulering är beroende av de vuxna som vägleder barnet i sitt skrivande. I 

samspelet med en kunnig och engagerad pedagog lär sig barnet ett sätt att förhålla sig till kunskap och 

vetande...”undervisningen organiseras i syfte att ge barnen den hjälp de behöver för att lyckas 

producera de texter de vill” (Berthén & Eriksson 2006, s. 64). Vygotskij framhåller, enligt Dahlgren et 

al. (2013, s. 127) att kunskaper inte blir tillgängliga utan att det finns en pedagog som visar på var 

kunskapen finns och bereder vägen, med barnens tankar och erfarenheter som vägvisare. I en 

internationell forskningsöversikt av Scull, Nolan & Raban (2012, s. 381) poängteras att pedagogens 

förhållningssätt till barns skriftspråk är oerhört viktigt och att det är nödvändigt att pedagogen stöttar 

och uppmuntrar barnet. Där Interaktionen mellan barn och pedagog kring skriftspråkliga aktiviteter är 

ett viktigt redskap för utveckling av skriftspråket, menar de. I sin forskning lyfter Scull et al. (2012, s. 

384) dessutom fram betydelsen av att pedagogen ritar, läser sagoböcker och bidrar med andra 

aktiviteter som stödjer barnens skriftspråkande. Vygotskij (i Säljö 2014, s. 119-120) benämner här 

pedagogens stöd som den närmaste utvecklingszonen. Det vill säga avståndet mellan vad ett barn kan 

prestera på egen hand samt vad barnet kan prestera med stöd av t.ex. pedagogen. Därför är det 

betydelsefullt, enligt Norling (2015, s. 29) att personalen finns tillhands och är lyhörd för barnets 

närmanden till samspel. Norling menar vidare att pedagoger som lyssnar och är lyhörda i 

kommunikation med barn och relaterar till barns erfarenheter av skriftspråk, har de verktyg som krävs 

för att stödja barns skriftspråks lärande. 

En viktig punkt som Eriksen Hagtvet (2006, s. 139) lyfter fram i sin text om pedagogens 

förhållningssätt till skriftspråk är att pedagogen tar hänsyn till den fysiska miljön och hur lokalerna ser 

ut. Där menar Eriksen Hagtvet att det är viktig att förskolepersonalen så långt det är möjligt skapar en 

omgivning som avspeglar och stödjer barns skriftspråk. Ett sätt, för att skapa denna miljö förklarar 

Eriksen Hagtvet (2006, s. 141), är att använda ett antal olika ordbilder. Dessa kan vara namn på 

personer som alla känner eller ord på saker som barnen själva använder så som dockor, stolar, lådor. 

Dessa ordbilder kan hängas på väggen och användas som en modell för hur man kan skriva. Fast 

(2007, s. 71) hänvisar till Meek som poängterar att ett första steg till en begynnande medvetenhet om 

skriftspråket är att lägga märke till och känna igen text, i såväl en bild som skrift. Meek menar att barn 

ofta gissar sig till meningen, får bekräftelse av personer i sin omgivning, gissar igen, ställer hypoteser, 

jämför bokstäver och ord med varandra, vilket hjälper till att stimulera skriftspråket. I likhet med 

Eriksen Hagtvet poängterar Norling (2015, s. 33) att det tycks vara betydelsefullt att pedagogen tar 

hänsyn till den fysiska miljön i förskolan för att kunna skapa motivation till läs- och skrivaktiviteter. 

Att det finns tillgång till t.ex. böcker, bilder och skrivmaterial har således betydelse för barns intresse 

och motivation för läs och skrivpraktiker, menar Norling.  

Norling (2015, s. 28) poängterar dessutom att det är betydelsefullt om pedagogen är lyhörd för barnets 

intressen och erfarenheter. Hon menar att det är viktigt att förskolans vardagliga skriftspråkliga 

aktiviteter direkt relaterar till barnet, dess erfarenheter och intressen. Dahlgren et al. (2013, s. 171-172) 

lyfter i sin text vikten av att arbetet med skriftspråk måste präglas av skriv- och läsglädje. Detta 

upplevs meningsfullt för barnet och är utvecklande. De menar vidare att det är betydande att 

pedagogen visar intresse för det som barnet skriver eller försöker skriva samt uppmuntrar barnet att 

fortsätta sitt utforskande av skriven text. De betonar dessutom vikten av att svara på barnets frågor 

samt att skriva tillsammans med barnet och ställa egna frågor. Detta betonas även av Eriksen Hagtvet 

(2006, s. 151) som skriver att pedagogen bygger stöttor som ger barnet så mycket hjälp som det 

behöver vid ett visst tillfälle, för att kunna komma vidare i sin skrivutveckling. Lärandet medieras på 
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så sätt via pedagogen som genom sina frågor, sina tillrättalägganden och sina svar utmanar barnet i 

dess lärande. 

Det är mest betydande för barns skriftspråks lärande är pedagogens förhållningssätt (Eriksen Hagtvet 

2006, s. 151). Eriksen Hagtvet menar att förmågan att bygga upp situationer som barn kan dra lärdom 

av ställer krav på pedagogen. Pedagogen behöver besitta kunskap, kreativitet samt förmågan att ta 

hänsyn till att olika barn befinner sig på olika nivåer. Således behöver de språkliga verksamheterna 

anpassas till det enskilda barnets förutsättningar (Eriksen Hagtvet 2006, s. 125). En förutsättning för 

att pedagogen ska kunna stödja barns skriftspråkliga utveckling på bästa sätt är därför att han\hon 

känner till vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig på, menar Eriksen Hagtvet. Norling (2015, s. 30-

31) visar också på att barn hela tiden behöver få möta kompetenta pedagoger för att kunna få ett 

gynnsamt skrivspråks utveckling. Barn behöver kontinuerlig motivation i sitt skrivande samt att få 

känna meningsfullhet i samband med skrivandet. Barns skrivande blir meningsfullt när de har en 

konkret mottagare som t.ex. pedagogen, menar Norling. 

 

4 Syfte och frågeställningar  
 

Vårt syfte med denna studie är att ta reda på hur förskolan kan organisera en stimulerande 

skriftspråklig innemiljö som omfattar barnets vardag. Här vill vi betona att det är angeläget att 

förskolan ser till att barns miljö på ett positivt sätt innehåller och understödjer skriftspråklig 

verksamhet. Dahlgren et al. (2013, s. 172) poängterar att leva och verka i en rik skriftspråksmiljö 

utvecklar och stimulerar barnet, men det är hur denna miljö kan göras attraktiv och tydlig, d.v.s. hur 

förskolan kan organisera en stimulerande skrivmiljö, vilket undersöks i denna studie. Att kunna läsa 

och skriva är idag en nödvändig förutsättning för att över huvud taget kunna delta i många delar av 

samhälls- och arbetslivet (Säljö 2014, s. 157). Således är att lära sig läsa och skriva idag är ett 

avgörande steg i barns liv. Om barnet inte behärskar skrivandet ställs det utanför mycket av det 

föränderliga samhället som vi alla är en del av. Det handlar om föreställningen som idag hävdar att 

barn börjar bete sig som skrivare tidigt i livet, d.v.s. att barn långt innan de börjar skolan har påbörjat 

sin utveckling till kompetenta skriftspråksanvändare i olika utsträckning och på olika sätt. Här vill vi 

betona utifrån den reviderade läroplanen för förskolan att det är betydande att förskolan lägger stor 

vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling, samt uppmuntrar och tar till vara barnets nyfikenhet 

och intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö 98\2010, s. 7). 

För att vårt syfte ska kännas relevant vill vi även förutom att undersöka hur förskolan kan organisera 

en stimulerande skriftspråklig innemiljö, ta reda på betydelsen av pedagogens förhållningssätt till 

skriftspråket. Där barns språkstimulering är beroende av de pedagoger som vägleder barnet i sitt 

skrivande, d.v.s. i samspel med en kunnig och engagerad pedagog, lär sig barn ett sätt att förhålla sig 

till kunskap och vetande. Kunskaper blir inte tillgängliga för barnen utan en handledares vägledning, 

d.v.s. en pedagog som visar på var kunskapen finns och bereder vägen, med barnens tankar och 

erfarenheter som vägvisare (Dahlgren et al. 2013, s. 127).  
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Utifrån vårt syfte med denna studie har vi preciserat följande frågeställningar: 

 

 Hur kan förskolan skapa en stimulerande skriftspråklig innemiljö för att väcka barns intresse 

för skriftspråk? 

 På vilket sätt kan pedagogens förhållningssätt stimulera barns skriftspråk i förskolans 

innemiljö? 

 Hur använder barn sig av olika fysiska redskap som finns tillgängliga i förskolans innemiljö 

för sitt skrivande? 

 

5 Teoretiskt perspektiv 
 

I följande avsnitt kommer vi att sammanfatta och förtydliga det teoretiska perspektiv som legat till 

grund för vår studie. Vi kommer först att fokusera på synen på lärande inom detta perspektiv. Detta 

följs av ett avsnitt om hur pedagogens förhållningsätt till skriftspråket, vilket vi förklarat i ovanstående 

text, betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

5.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande  

Vi har valt att utgå från en sociokulturell syn på kunskap och lärande, där kunskap inom detta 

perspektiv, enligt Skoog (2012, s. 60-61) inte betraktas som något förutbestämd och beständigt. 

Kunskaper konstrueras genom interaktion mellan människor, där barn lär när de gör något tillsammans 

med andra, d.v.s. genom samspel med andra människor. Skoog menar vidare att barns lärande 

uppfattas som en grundläggande social process, d.v.s. när barn deltar i aktiviteter tillsammans med 

andra lär de sig något och utvecklar sin kognitiva kompetens. Utifrån detta perspektiv poängterar 

Dahlgren et al. (2013, s. 38) att skriftspråk är skapat av av människor för att uppfylla mänskliga 

behov, vilket gör språket till en produkt av vår kultur. Att läsa och skriva kan ses som en kulturell 

handling som involverar minst två personer, en förmedlare och en mottagare. Det vill säga en skrivare 

som har ett budskap att förmedla och en läsare som ska ta del av budskapet (Dahlgren et al. 2013, s. 

7). Dahlgren et al. menar vidare att skriftspråksanvändning inte kan ses isolerade från sitt 

sammanhang. När barn lär sig ett skriftspråk innebär det alltså att de blir en del av en skriftspråklig 

värld och får ta del av alla de motiv, känslor och relationer som existerar i mänsklig kommunikation.  

Mediering och den närmaste utvecklingszonen är centrala begrepp inom sociokulturell teori, vilka vi 

använder oss av i vår studie. Vi har gjort ett medvetet urval av begreppen för att kunna generera en 

fördjupad analys. Vi kommer här näst att definiera dessa begrepp och hur de relaterar till skriftspråks 

lärande. 

 



9 

 

5.1.1 Mediering  

Idén om mediering av sociala handlingar är ett av de grundläggande antagandena inom ramen för ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö 2014, s. 90-92). Detta begrepp är nära knutet till föreställningar om 

att människan är en redskapsanvändande och redskapsutvecklande varelse. Enligt detta skaffar sig 

barn förståelse för omvärlden, sig själv och andra genom att konstruera kunskap tillsammans med 

andra, där kunskap medieras eller förmedlas genom olika redskap. Säljö visar på att genom den 

sociokulturella utvecklingen har människor skapat mängder av hjälpmedel, som vi använder i våra 

dagliga verksamheter. Detta innebär att vi aldrig möter världen direkt utan vi använder oss alltid av 

olika medierande redskap. Dysthe (2003, s. 45) poängterar dessutom i sin text att det som skiljer 

människan från andra arter är att vi utvecklar fysiska och tekniska redskap. Där dessa redskap eller 

verktyg betyder i ett sociokulturellt läroperspektiv de intellektuella och praktiska resurser som vi har 

tillgång till, och som vi använder för att förstå omvärlden och för att förhandla. Dysthe förklarar att 

dessa redskap kan mediera barns lärande på olika sätt, där pennor, papper, datorer samt böcker t.ex. är 

fysiska redskap som är uppfunnet av människan i ett speciellt syfte. Dessa redskap betraktas som 

viktiga medel för att mediera barns skriftspråk samtidigt som de kan betraktas som attraktivt 

skrivmaterial. Säljö (2014, s. 80-81) lyfter i sin text att det inom den pedagogiska verksamheten är 

betydande att finns material som syftar till, stöttar eller antas stimulera barns utforskande av olika 

strategier och tekniker för skriftspråkande. Dessa material har meningserbjudanden genom att de ofta 

leder användaren till att agera på ett visst sätt.  

Vygotskij, enligt Dysthe (2003, s. 45) skiljer mellan de fysiska redskap, som också benämns som 

artefakter, och de psykologiska redskap, som Säljö (2014, s. 81) benämner som språkliga/intellektuella 

redskap. De språkliga redskapen (Säljö 2014, s. 76-77) utgörs av språk, symboler och bilder som riktar 

sig mot inre ingripande på samma sätt som att minnas, tolka och tänka. Säljö förklarar dessutom att de 

språkliga redskapen används för att kommunicera samt att samla och dela erfarenheter. Detta innebär 

att vårt lärande inte är begränsat till vad vi själva erfarit via vår personliga fysiska kontakt med 

världen, utan att vi också lånar och byter information och kunskaper i samspel med andra i olika 

sociala sammanhang (Säljö 2014, s. 119-120). Genom interaktionen med andra människor bygger 

individen upp sociala erfarenheter som medieras genom språket.  

I vår kulturkrets är skriften, skriver Säljö (2014, s. 157-158), en central och mycket viktig medierande 

resurs som haft ett djupgående inflytande på hela vårt samhälle, och de sätt på vilka vi lär, utvecklar 

kunskaper och kommunicerar. Säljö menar vidare att skriften, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, ses 

som ett redskap för kommunikation i sociala sammanhang. Där skriften har förändrat det sätt på vilket 

vi löser problem, bevara information och får ta del av den. Skoog (2012, s. 68) lyfter dessutom i sin 

avhandling betydelsen av skriftspråket genom att skriva att människor använder sig av skriftspråket på 

olika sätt, och för olika syften i olika sammanhang som exempelvis förskolan, skolan eller hemmet. 

Enligt detta betraktas skriftspråkliga aktiviteter som integrerade delar av människor liv och 

erfarenheter och vilka är inbäddade i sociala och kulturella kontexter och som innefattar känslor, 

attityder.  

Med stöd i ett sociokulturellt perspektiv blir det rimligt för oss att studera skriftspråket i en konkret 

verksamhet. Där syftet är att ta reda på hur förskolans innemiljö kan organiseras för att väcka barns 

intresse för skriftspråk samt hur pedagogens förhållningssätt i denna miljö kan stimulera barns 

skriftspråk. 
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5.1.2 Den närmaste utvecklingszonen 

Eftersom vår studie också handlar om hur pedagoger ger barnen så mycket hjälp som var och en 

behöver för att komma vidare i sin skrivutveckling, lyfter vi således fram hur förhållandet mellan 

pedagogen och barnet förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Där belyser Dysthe (2003, s. 51) att 

Vygotskjis begrepp mediering betyder alla typer av stöd eller hjälp i läroprocessen antingen det är 

redskap, vilket vi förklarat i tidigare avsnitt, eller personer i syfte att barnet i samarbete med vuxna kan 

prestera mer än det kan klara på egen hand. Det vill säga avståndet mellan vad ett barn kan prestera 

ensam och utan stöd å andra sidan och vad detta barn kan prestera under en pedagogs ledning å andra 

sidan, vilket Vygotskijs (i Säljö 2014, s. 119-120) kallar det för den närmaste utvecklingszonen. Det 

innebär att barnet alltså har en potential för lärande som kan förverkligas i samspelet med andra som 

kan och vet mer. Berthén och Eriksson (2006, s. 56-57) skriver att barn gradvis blir mer och mer 

kunniga i att använda skriftspråket i vanliga situationer genom att använda det tillsammans med mer 

kompetenta skriftspråkare, d.v.s. pedagogen. Att ställa frågor som hjälper barnen att skapa och 

upprätta meningen i budskapet, så att barnen upplever sig som kompetenta skrivare, kan vara ett av de 

sätt som hjälper barnet med att utveckla sitt skriftspråk. Det vill säga genom att barnet ges möjlighet 

att utbyta tankar och idéer med den som kan och vet mer kan barnets tänkande utmanas. Enligt detta är 

att interagera och samarbeta med andra är utifrån ett sociokulturellt perspektiv grundläggande för 

barns lärande. 

 

6 Metod 
 

I metodkapitlet kommer vi att beskriva vårt val av metod som forskningsansats och arbetsmetod, 

urvalsstrategi samt undersökningspersoner. Därefter beskrivs genomförandet av undersökningen, 

bearbetningen av insamlat material och för att sedan redovisa de etiska aspekterna av studien. 

Avslutningsvis problematiserar vi kring studiens tillförlitlighet och giltighet samt övriga 

kvalitetsaspekter. Vi för också metoddiskussion genomgående i alla metoddelarna. 

6.1 Val av metod 

Vi använde oss av en systematisk litteraturstudie för att göra en litteratursökning (Eriksson Barajas et 

al. 2013, s. 74). Efter att vårt problemområde hade avgränsats kunde vi formulera sökord som barns 

skriftspråk, vilket sedan utgjorde grunden för vår litteratursökning. Vår litteratursökning skedde främst 

genom databassökning (Barajas et al. 2013, s. 75). 

Syftet med studien var att undersöka hur förskolans innemiljö kan organiseras för att väcka barns 

intresse för skriftspråk, samt att ta reda på pedagogens förhållningssätt och hur detta kan påverka barns 

skriftspråksstimulering. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har vi valt en etnografisk ansats. Där 

förklarar Fast (2011, s. 14) att etnografi kommer av grekiskan ethnos ”folk” och graphia 

”beskrivning” vilket är en forskningsmetod som används inom många olika discipliner som till 

exempel pedagogik, sociologi och etnologi. Vårt metodval bygger på Skoogs (2012, s. 75) beskrivning 

av att etnografi innebär att allt socialt handlande måste förstås i relation till den sociala kontexten, 
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vilket ger en analytisk beskrivning av deltagarna och deras sociala samspelsmönster. Enligt Skoog 

(2012, s. 75-76) läggs stor vikt vid etnografisk studie vid att observera händelser och handlingar i 

naturliga sammanhang. Syftet med detta är att kunna beskriva vad människor säger och gör i 

situationer som för dem framstår som vardagliga och naturliga. Hon menar vidare att etnografi betyder 

en sociokulturell tolkning av informationen som samlats in, vilket vi anser går i linje med vår 

teoretiska utgångspunkt. Eftersom vi i vår etnografiska studie hade vi brist på tid, vilket man har i ett 

studentprojekt, belyser Löfdahl, Franzén & Hjalmarsson (2014, s. 47), planerade vi vår studie i 

enlighet med en komprimerad form av etnografisk studie. Det komprimerade sättet innebär enligt 

Löfdahl et al. (2014, s. 47) att forskare studerar en miljö under en kort tid, men använder många olika 

metoder för att beskriva denna miljö, utifrån olika perspektiv och så fylligt som det överhuvudtaget är 

möjligt. Det innebär att välja ut en liten del som man vill studera samt att se till att samla så mycket 

information som möjligt om denna del på flera olika sätt. Vi är medvetna om att barn tillbringar en 

stor del av sin tid på förskola utomhus men vi valde att fokusera på innemiljön samt pedagogens 

förhållningssätt. Enligt vår etnografiska metod med den komprimerade formen kunde vi finnas med i 

den pågående verksamheten, vi fångade upp stämningar och skapade en förståelse för det som pågick. 

Vi genomförde detta med hjälp av olika metoder så som deltagande observationer, fältanteckningar, 

ljudinspelning samt att fotografering av miljön.  

Vår utgångspunkt var barns skriftspråkstimulering med fokus på förskolans organisation av 

innemiljön. För att kunna undersöka hur barn interagerar med miljön och pedagoger var det angeläget 

att vi var nära pågående aktiviteter och händelser i verksamheten. Vi valde därför att använda oss av 

en etnografisk ansats med kvalitativ arbetsmetod, där vi genomförde deltagande observationer i 

verksamheten. Löfdahl et al. (2014, s. 47) belyser att kärnan i etnografisk forskning är att forskning 

kring och om människor inte sker utan att forskaren själv på sitt sätt deltar observationen. I likhet med 

Löfdahl et al. förklarar Skoog (2012, s. 81) att deltagande observation utgör traditionellt det mest 

karakteristiska sättet att samla etnografisk data, samt att det förutsätts att forskaren alltid påverkar 

situationen med sin närvaro. Skoog menar vidare att den etnografiske forskaren med sin deltagande 

observation som en metod strävar efter att komma nära de människor och den verksamhet som 

studeras, med syfte att skapa en trovärdig och en så rättvisande bild som möjligt av fältet. Vi valde att 

använda observation som metod utifrån vår uppfattning om att observation brukar vara lämpligt när 

man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör.  

Vår position som deltagande observatör var att förhålla oss nyfiket intresserade men samtidigt neutrala 

i relation till barn och pedagoger. Vi ville medvetet undvika att bli alltför involverad i skeendet och se 

det från vår egen subjektiva utgångspunkt. Skoog (2012, s. 83) hänvisar till att det är nödvändigt att 

forskare försöker skapa distans till den studerade verksamheten för att kunna förstå den i ett nytt ljus. 

Vidare menar hon att hålla distans är angeläget när forskare använder deltagande observation som en 

metod, för att säkerställa en objektiv beskrivning.  

Genomförandet av en kvalitativ studie gav oss möjlighet att undersöka skriftspråksstimulering i 

relation till förskolans innemiljö samt förskollärares förhållningssätt i denna miljö. Löfdahl et al. 

(2014, s. 32) beskriver hur en kvalitativ arbetsmetod kan bidra till en djupare förståelse för 

människans upplevelser. De ger som exempel att ett fenomen i sitt sammanhang kan beskrivas bäst då 

forskaren inte är skild från fenomen som studeras. De beskriver vidare hur forskaren, genom att 

använda denna metod, blir en del av det sociala sammanhang som studeras. Vi uppfattade den 

kvalitativa arbetsmetoden med deltagande observationer som mest passande med syftet för vår studie. 

Vi anser att de olika metoder som vi använde oss av vid insamling av material, d.v.s. observationer, 

fältanteckningar, ljudinspelning samt foto på miljö, var av stort värde för oss, då vi fick en rik och tät 
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beskrivning att reflektera kring. Här följer en redogörelse för var och en av de olika metoder som vi 

använde oss av i studien. 

 

6.1.1 Deltagande observation 

Genom att använda deltagande observation som en metod samlar forskaren direkt, och på ett 

systematiskt sätt, intryck via både syn och hörsel om företeelser i sitt naturliga sammanhang, skriver 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 132). Detta betydde att vi var aktiva och delaktiga under 

observationen när vi ville ta reda på vad barnen faktiskt gjorde vid ett visst tillfälle istället för att göra 

antaganden. Att observera, deltaga och även dokumentera bygger på en nära relation mellan forskare 

och subjekt (Skoog 2012, s. 83). I enlighet med detta försökte vi att involvera oss och delta under vissa 

observationer. Detta för att få möjlighet att samtala, umgås och arbeta tillsammans med barnen för att 

erfara det barnen gjorde ur deras perspektiv. Innan vi började observera började vi alltid med att fråga 

barnen vad de gjorde och om vi kunde vara med. Vi gjorde detta för att skapa en trygg relation mellan 

oss och barnen. De signalerade oftast med kroppsspråk men svarade och berättade också om vad de 

höll på med. Vi frågade också barnen om vi kunde vara med och antecknade vad som gjordes och 

sagts. Barnen svarade ofta ja och accepterade oss som observatörer.   

Vid analys av våra observationsdata beskrev vi de händelser som utspelats och de interaktioner som 

hade observerats. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 133) skriver att data ska vara beskrivande på ett sätt 

så att läsaren kan förstå vad som hände, och hur det som har observerats utspelade sig. 

Observationerna transkriberades därför alltid. Vi strävade efter att beskrivningarna av observationer 

skulle vara så exakta och noggranna som möjligt. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 133) hänvisar till 

Ahren & Svensson som förklarar att det grundläggande kravet på en beskrivning av en 

observationssituation ska vara att läsaren kan uppleva det som utspelats i den observerade situationen. 

 

6.1.2 Fältanteckningar  

När vi var ute i verksamheten var det viktigt för oss att dokumentera eller notera det vi såg. Det som 

skrevs i fältanteckningarna bestod bland annat av korta noteringar om vad som hände i den 

observerade situationen, vem som gjorde vad, vad som sagts, vilka som deltog samt tid och plats 

(Skoog 2012, s. 85). Vi använde också fältanteckningarna för att skriva ner våra tankar och 

funderingar som ett hjälpmedel för minnet. Vid alla observationstillfällena hade vi varsitt 

anteckningsblock, där vi i löpande text skrev ned det vi såg, vilka som deltog, datum och plats. När vi 

var klar med observation, var det viktigt för oss att renskriva dessa anteckningar. Därefter gick vi 

igenom observationerna tillsammans och tog ut de delarna som var relevanta för vår studies syfte samt 

frågeställningar. Vi valde t.ex. observationer, där pedagogens förhållningssätt i barns skriftspråkande 

är tydligt för att kunna analysera den under analys och resultat delen. 

 

6.1.3 Ljudinspelning  

De primära hjälpmedlen under en deltagande observation var också användandet av diktafon (Kaijser 

& Öhlander 2011, s. 133). På så sätt var diktafonen mycket effektiv under vår studie. När vi lyssnade 

och antecknade samtidigt, hände det ibland att lätt tappa bort något som var viktigt under barns 

observation, så syftet med att använda ljudinspelning under vår studie var att inte missa något som 
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sades under observationer. Vi hade haft möjligt att stanna kvar i förskolan för att förvara 

transkriberade inspelning till USB- minnet efter dagens observations var avslutade. Vi hade 

tillsammans lyssnat på inspelningen, därmed valde vi att rensa bort vissa delar som var oanvändbart 

och behålla de viktiga som var användbart inför vår studie. Vi valde t.ex. att ta bort en inspelning av 

en observation i språkhörnan, eftersom det satt ett gråtande barn tillsammans med en pedagog när vi 

observerade några barn, ljudet blev otydligt. 

 

6.1.4 Fotografi 

En viktig del i vår studie bestod av fotografering av innemiljö på förskolan. Att fotografera den fysiska 

miljön blev ett effektivt sätt för oss att lära känna miljön. Kameran användes som ett verktyg för att 

hjälpa oss i förståelse av en plats och hur barn förhöll sig till den skriftspråkliga miljön. Kaijser & 

Öhlander (2011, s. 182) påpekar att fotograferande handlar om att lära känna ett område som är öppet, 

förbehållslöst som är inriktat på att upptäcka och att lära känna ett studiefält. Det finns många fördelar 

med ett sådant fotograferande. Det gav oss stöd för minnet och visuella information vid 

undersökningen av de frågeställningar och syfte som styrde vårt arbete. Vi var också medvetna om att 

det fanns nackdelar med att använda en kamera. Det var viktigt för oss att hanteringen av 

fotomaterialet stod i relation till vår undersökning, så det krävdes tid att välja ut vilka bilder som var 

lämpliga för studien. Vi valde att fotografera alla aktivitetsrum, då vi valt att fokusera på innemiljö. Vi 

fotograferade t.ex. ateljén och vilka typer av material som var lockande för barns skrivande i detta rum 

samt vad som hängde på väggarna. Att fotografera miljön hjälpte oss med vår beskrivning och analys, 

vilket vi kommer att förklara under resultat och analyskapitalet. 

6.2 Urval och avgränsningar  

I det här avsnittet redogör vi för våra överväganden när det gäller urvalet av försökspersoner och 

förskola. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 136) skriver att de urvalsmetoder forskaren använder vid 

kvalitativa ansatser har för avsikt att öka möjligheterna att beskriva, förklara och skapa förståelse för 

det problemområdet som studeras. Vilken typ av urvalsstrategi som väljas kan vara avgörande för 

studiens resultat påpekar Barajas et al. (2013, s. 136). Att valet av deltagare och miljöer bestäms 

utifrån studiens syfte kallar Eriksson Barajas et al. (2013, s. 136) för strategiskt urval. Enligt detta 

valde vi att utföra studien på en förskola som arbetade mycket med den pedagogiska miljön. Miljön 

enligt denna förskola skulle vara inspirerande, tillåtande, tillgänglig och varierad samt att 

verksamheten skulle präglas av barnens nyfikenhet, egna tankar och intresse. Utifrån vårt syfte valde 

vi att observera barn och pedagoger i denna förskola. Att forskaren väljer försökspersoner som har 

mycket att berätta om forskningsfrågan kan beskrivas som ett strategiskt urval. Genom att observera 

både barn och pedagoger kunde vi samla bra datamaterial om barns skriftspråksstimulering för vår 

analys. Vi valde att använda oss av observationer utifrån vår uppfattning om att observation brukar 

vara lämpligaste när man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör. 

Vi valde att begränsa oss till att studera förskolans innemiljö i relations till skriftspråkstimulering, trots 

att vi med stöd av erfarenheter är medvetna om att utemiljö också kan stimulera barns skriftspråk. Det 

var också nödvändigt att rikta in oss på att bara genomföra observationer på en förskola, då vi hade 

begränsat med tid. Under de deltagande observationerna valde vi att dokumentera och flöja upp 

situationer där vi upplevde att skriftspråksstimulering möjliggörs genom interaktionen mellan barn och 

pedagoger, eller genom användningen av de fysiska material som anses stimulera barns skriftspråk. 
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6.3 Genomförande 

Av praktiska skäl bestämde vi oss för att genomföra observationerna i Stockholms stad eftersom vi bor 

i olika kommuner. Vi gjorde en sökning via Google, där vi fick fram en lista på Stockholm stads 

förskolor. Vi valde ut en förskola vars fokus låg på den pedagogiska miljön, där barnen gavs möjlighet 

att välja sitt eget lärande, och där material fanns tillgängliga som lockade till utforskande och lärande. 

Därefter kontaktade vi förskolans arbetsledare via telefon och genom ett personligt möte, där 

arbetsledaren tog initiativ och tog emot oss för vårt examensarbete. Detta ledde till att hon i sin tur 

informerade personalen, barngrupper och föräldrarna till barnen på avdelningen. Studiens information 

lämnade över i form av samtyckesbrev till förskollärarens som sedan lämnade över till barnens 

vårdnadshavare. I samtyckesbrev informerade vi vårdnadshavare om studiens syfte, närvarande, 

användnings av insamlade material, reglerna inför självständigt arbete samt Vetenskapsrådets skrift 

om God Forskningssed (se bilaga 1).  

I undersökningen deltog tretton barn av arton, de flesta av barnen hade fyllt fyra eller skulle fylla fyra i 

år. Det var en slump men det blev mycket lyckosamt med just fyraåringar för att barn i denna ålder, 

hade en enorm nyfikenhet för skriftspråket. På avdelningen arbetade fyra pedagoger en förskollärare, 

två barnskötare och en vikarie. Vi kom överens om vilka veckodagar och tider som var passande för 

att genomföra våra observationer. Vårt upplägg såg ut på det sätt att vi observerade på förmiddagarna 

och transkriberade och bearbetade materialet på eftermiddagarna. Sammanlagt gjorde vi tolv 

observationer och valde ut fyra av dessa samt en miljöbeskrivning till studien.  

Redan vid första besöket såg vi spår av barns skriftspråkliga aktiviteter i form av skrift så som barnens 

alster på väggarna, text och bild på hyllorna, samt utbudet av material för barns skrivande. Vi använde 

oss av digitalkamera inför fotografering av den skriftspråkliga innemiljön. Det fotograferade 

materialet bestod av fyrtiosju bilder. Vid alla observationer hade vi varsitt anteckningsblock och en 

penna, där vi i löpande text skrev ned det som pågick. När observation var avslutad, var det viktigt för 

oss att renskriva anteckningar från observationer. Diktafonen var mycket effektiv under vår studie, 

eftersom det kunde vara rörigt och höga ljudnivåer i aktivitetsområde när vi dokumenterade. Dessutom 

underlättade ljudupptagningarna vårt arbete med transkribering för att få med allt i samtalet.  

Vi upplevde att pedagogerna var positiva, engagerade, lyhörda och uppmärksamma på det som pågick 

runt omkring. Vi fick möjlighet att samtala med pedagogerna om hur de hade organiserat de olika 

områdena för att stimulera barnens skriftspråk. 

 

6.3.1 Databearbetning och analysmetod 

Efter varje observations dag stannade vi kvar på förskolan och bearbetade det insamlade materialet. 

Materialet bestod av anteckningar, foton och ljudinspelningar, och bearbetningen av materialet skedde 

i flera faser. Anteckningarna renskrev vi dem efter varje observationstillfälle, sedan valde vi ut de 

observationer som var mest relevanta utifrån våra frågeställningar och vårt syfte. De utvalda 

observationer beskrivs i sekvenser som redogörs i form av dokument i Word. Därmed rubricerades 

sekvenserna under resultat och analysdelen. Ljudinspelningen överfördes först till data för att sedan 

sparas i USB-minnet efter observationerna var avslutade. Tillsammans lyssnade vi igenom 

inspelningarna och valde att rensa bort de delar som var oavvändbara och behålla det som var givande 
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för vår analys. Vi transkriberade också ljudinspelningen i form av dokument i Word som används 

under sekvensbeskrivningarna. På så sätt var diktafonen mycket effektiv under vår studie. Då syftet 

med att använda ljudinspelning under studien var att inte missa något som sades under 

observationerna. Digitalkamera används för miljöbeskrivningen och bilderna överfördes till data som 

sedan förvarades i USB-minnet. Bilderna valdes ut utifrån vårt syfte att försöka ta reda på hur 

förskolan kan organisera en stimulerande skriftspråklig miljö. Bilderna gav oss en uppfattning av hur 

den fysiska miljön var utformad. 

Sammanställningarna av dessa empiriska material kompletterades med reflektioner och tolkningar av 

litteraturen och tidigare forskningar som vi tagit del av. Efter att vi transkriberat allt insamlat material 

reflekterade vi tillsammans över materialet. Vi gjorde en tankekarta över våra observationer utifrån de 

tre frågeställningar som vi hade under studien (se bilaga 2). Tankekartan hjälpte oss till att tillsammans 

reflektera över och välja ut de situationer som presenteras under resultat och analysdelen. 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Vi valt att förhålla oss till följande etiska principer innan vi påbörjade studien. Forskningsetiska 

överväganden handlar om hela forskningsprocessen, där forskaren följer god forskningssed och har 

skyldigheter gentemot sina försökspersoner (Vetenskapsrådet 2011, s. 16). Vi använde oss av 

Vetenskapsrådets rekommendationer (2011) vilka berör frågor om hur personer som medverkar i 

studien bör behandlas. Skoog (2012, s. 90) nämner individskyddskravet som finns till för att skydda 

deltagarna i studien mot eventuella negativa konsekvenser av deltagandet. Individskyddskravet 

specificeras som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet från 

Vetenskapsrådet och dessa har vi tagit hänsyn till. Här följer dessutom en redogörelse för hur frågor 

som rör dessa principer har tillgodosetts i denna studie.  

I Vetenskapsrådet (2011) betonas vikten av att de som berörs av studien skall informeras om syftet 

med studiens undersökning, deltagarnas uppgifter samt villkor för deltagandet. Utifrån detta tog vi 

kontakt med förskolans arbetsplatsledare via telefon och genom ett personligt möte informerade vi 

dem om studiens syfte, att det är frivilligt att delta, att deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst, val av metod, samt hur resultaten kommer att användas och presenteras. Där 

arbetsplatsledaren i sin tur informerade personalen, barngruppen och barnens vårdnadshavare. Det var 

dessutom angeläget för oss att vårdnadshavarna till barnen, som skulle delta i studien, informeras 

skriftligt om studiens syfte och att allt deltagande är konfidentiellt. I brevet lämnade vi också kontakt 

uppgifter så att det fanns möjligheter att kontakta både vår handledare och oss personligen vid 

eventuella frågor. I samband med att vi presenterade studien och dess syfte informerade vi förskolans 

arbetsplatsledare och personalgrupper, att det är angeläget att deltagare skulle ge sitt samtycke till att 

delta i undersökningen. Där förklarade vi att deltagare själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan, d.v.s. deltagare har rätt att avgöra om hur länge och med vilka villkor de ska delta (Stukát 

2005, s. 131). I undersökningen deltog barn som är under 15 år. Därför var det viktigt att 

vårdnadshavare blev informerade om syftet med arbetet, val av metod, användning av material, samt 

att materialet skulle förstöras efter undersökningen. Vi har valt att informera vårdnadshavare i form av 

en skriftligt om studiens syfte samt om Vetenskapsrådet forskningsetiska principer med ett 

samtyckesbrev, som vi lämnades över till förskolläraren. I brevet underströk vi t.ex. att vi i studien 

kommer att ta hänsyn till och respektera de medverkandes anonymitet. Enligt Vetenskapsrådet (2011, 

s. 68-69) innebär det att forskaren måste skydda de medverkandes integritet och rätt till skydd mot 
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insyn i privatlivet, så att deltagarna inte kan identifieras. I studien var barnens namn och de andra 

deltagare anonyma. Den insamlade data i form av observationer, ljudupptagningar och foto på miljö 

har dessutom endast använts i arbetet med studien. Vi transkriberade vårt insamlingsmaterial endast på 

förskolan och när studien är avslutad kommer allt material att raderas. Enligt Vetenskapsrådet (2011, 

s. 35) innebär det att insamlad information inte får lånas ut eller användas för kommersiellt bruk eller i 

andra icke- vetenskapliga syften. Vi informerade föräldrarna även om detta. Insamlat material kommer 

dessutom att förstöras efter att examenarbete är avslutat och uppsatsen är godkänd.  

 

6.5 Studiens kvalitet 

Löfdahl et al. (2014, s. 51) skriver att trovärdigheten i en etnografisk studie handlar om att forskare 

har samlat in data på ett noggrant sätt och i tillräckligt stor mängd för att kunna dra slutsatser. I vår 

studie strävade vi efter trovärdighet, där vi använde oss av olika arbetsmetoder för datainsamling. 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 58) kallar det för triangulering, vilket betyder att forskaren använder 

fler än en metod för att undersöka samma fenomen. Dessa arbetsmetoder bestod av deltagande 

observationer, fältanteckningar, ljudinspelningar samt fotografering av miljö. Genom att använda 

dessa metoder kunde vi göra en tät beskrivning av det fenomen som vi studerade, vilket hjälpte till att 

öka studiens giltighet utifrån studiens frågeställningar. Användning av diktafon var särskild effektiv 

under vår studie och för studiens resultat. Diktafonen gav oss möjlighet att vid upprepade tillfällen gå 

tillbaka och lyssna på observationerna. På så sätt var minimerades risk för att missa betydelsefulla 

detaljer, vilket också hjälper till att stärka studiens validitet.  

I en etnografisk studie försöker forskaren att samla in så många olika sorters data som möjligt. Det 

insamlade materialet observerades vid olika situationer där barnen dels interagerade med varandra, 

med en pedagog och ibland med de fysiska materialen. Vi var medvetna om att för att kunna göra en 

etnografisk studie krävs det som forskare att vara nära den pågående verksamheten. Vi menar därför 

att det var nödvändigt för oss att vara nära och involverade i det sammanhang som studerades, vilket 

skulle öka trovärdigheten av vårt resultat. Vi tog också hänsyn till vår position som deltagande 

observatörer. Vi förhöll oss nyfikna och intresserade men samtidigt neutrala i vår relation till barn och 

pedagoger. Det vill säga vi ville medvetet undvika att bli alltför involverade i skeendet och se det från 

vår egen subjektiva utgångspunkt (Skoog 2012, s. 83).  

En ökad trovärdighet skapades också genom att vi var två studenter som studerade samma fenomen 

för att sedan tillsammans reflektera kring det vi upplevde. För att stärka trovärdigheten ytterligare 

reflekterade och analyserade vi tillsammans över de insamlade materialeten och kom fram till samma 

resultat. Stukát (2005, s. 129) poängterar att om flera personer ser samma sak blir resultatet mer 

trovärdigt. 

En svårighet som vi stötte på under studien var att vi fick tillåtelse att bara observera tretton av arton 

barn. Enligt detta var det nödvändigt att vi lärde känna igen de barn som vi fick respektive inte fick 

observera. Vi tog också hänsyn till vår position som observatörer i förhållande till de barn som vi inte 

fick observera. En del av dessa barn ville interagera och prata med oss, vilket vi gjorde, men vi var 

noga med att dessa barn inte skulle vara med i vårt insamlade material. Ytterligare en svårighet under 

valet av metod var att vi genomförde arbetet med fyra olika metoder: deltagande observationer, 

fältanteckningar, ljudinspelningar samt fotografering. Vi gjorde detta för att samla in så mycket 
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material som möjligt under en begränsad tid. Bearbetningen och sorteringen av dessa insamlade 

material var dock väldigt tidskrävande. 

 

7 Resultat och analys 
 

Vi har i vår studie valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv, där lärande konstrueras genom 

interaktion mellan människor (Säljö 2014, s. 11-101). Barn skaffar sig förståelse för omvärlden, sig 

själv och andra genom att konstruera kunskap tillsammans med andra. Där kunskap medieras genom 

olika redskap, vilket vi förklarat i ovanstående text. Enligt detta perspektiv är skrivandet en kulturell 

handling. I denna handling är minst två personer involverade, en skrivare som har ett budskap att 

förmedla och en läsare som ska ta del av budskapet (Dahlgren et al. 2013, s. 38). Vi har valt att studera 

och analysera hur förskolans innemiljö kan organiseras för att väcka barns intresse för skriftspråk, där 

skriftspråkanvändning inte kan ses isolerad från sitt sociala sammanhang, samt hur pedagogens 

förhållningssätt i innemiljö kan stimulera barns skriftspråk.  

I följande del av texten kommer vi att presentera vårt resultat i två delar med tillhörande analys. Först 

presenterar vi en miljöbeskrivning av den avdelningen, där vår observation ägde rum, därefter följer en 

sekvensbeskrivning i vilken vi valt att lyfta fram några av sekvenser ur vårt insamlade material. I 

analysen förhåller vi oss till några grundregler, vilket inspirerats av Öhlander (2011, s. 272). En av 

dessa grundregler är att alla våra tolkningar är grundade i materialet och vilket visas empiriskt. 

Materialet ska analyseras och återges i alla dessa aspekter, där de udda och unika fallen även ska vägas 

in i analysen (Kaijser & Öhlander 2011, s. 272).  

 

7.1 Miljöbeskrivning 

Att ge en så detaljerad miljöbeskrivning som möjligt av den aktuella förskoleavdelningen utgör en 

viktig del av vår studie, eftersom en stor del av denna studie bygger på att undersöka hur en 

skriftspråkstimulering innemiljö ser ut för att väcka barns intresse för skriftspråket. Presentationen av 

denna miljöbeskrivning är en del av vår etnografiska ansats, som ger läsaren möjlighet att bilda sig en 

egen uppfattning av organisationen av den pedagogiska miljön.  

Vi är två studenter som besökte en avdelning med barn i åldrarna tre till fyra år. På avdelningen 

arbetade fyra pedagoger med 18 barn. Här arbetade en förskolläraren, två barnskötare och en vikarie. I 

denna del av texten har vi valt att beskriva innemiljön, som har betydelse för barns 

skriftspråksstimulering, då vi anser denna mest relevant för vår studie. 

Till att börja med tittade vi på ateljén som är en mötesplats för två avdelningar. I denna ateljé fanns 

fysiska material såsom penslar, pennor och papper, vattenfärg, tidningspapper, lera, kritor och kuvert. 

Barnens teckningar med namn och dokumentationer på vad barnen gjort och sagt fanns dessutom 

uppsatta på väggen i ateljén (bil. 3, bild 1, 2, 3). I rummet fanns ett lågt bord med fem stolar där en 

pedagog ofta sitter, då barnen är involverade i olika aktiviteter. När vi gick vidare in på avdelningen 

möttes vi en stor hylla till vänster (bil. 3, bild 4). I denna fanns ett rikt utbud av material så som pussel, 

lego, spel, memory och bokstavskartor. På hyllan har pedagogen satt upp foto och skrivit text på de 
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olika materialen. I detta rum satt barnens alster på väggen i olika höjder. Förutom barnens alster 

hängde dokumentationer på väggen, vilket visade vad barnen hade gjort och sagt i ett ”tunnel projekt” 

som barnen arbetade med (bil. 3, bild 5). Pedagogerna berättade att barnen ofta tittade på dessa 

dokumentationer och bad att de skulle läsa vad som stod skrivet, speciellt när de såg sig själva på 

bilderna. Där fanns också barnens egna pärmar med namn och foto längs ner i en hylla så att barnen 

själva kan ta fram och titta (bil. 3, bild 6). Pärmarna innehöll barnens dokumentationer i både bild och 

text. I rummet fanns också fyra låga bord med 22 stolar varav fyra var pedagogernas sittplatser. 

Följande rum var ett stort öppet rum som var indelade i fem olika aktivitetsområden. Varje område var 

markerade med skrivna ord på väggen som berättade om vad man kan göra där som t.ex. ”språk 

hörna” där det fanns sagoböcker (bil. 3, bild 7). I denna hörna fanns även en alfabetstavla som hängde 

på väggen och som visade både bokstäver och något som börjar på den bokstaven (bil. 3, bild 7). Det 

fanns också en soffa, ett lågt bord samt olika material så som en spis, återvinningsflaskor, mjölkpaket, 

skor, kläder och väskor. Pedagogen förklarade att syftet med materialet var att erbjuda barnen 

möjlighet till samspel med varandra och materialet, samt att lära sig av varandra.   

I samlingshörnan fanns bilder på barnen med namn och födelsedatum, en stor alfabetstavla, barnens 

dokumentation, sångtexter som man använder sig av på samlingen (bil. 3, bild 8). En “familjebok”, 

som pedagogen och barnen kallade den för, hängde också på väggen i detta rum. Pedagogen förklarade 

att syftet med ”familjeboken” var att synliggöra och tillgängliggöra barnens bilder med sin familj (bil. 

3, bild 9). Under barnets bilder fanns dessutom en kort text på vad barnet gjorde på bilden och vilka 

som är med i bilden. Familjeboken hjälper barnen att inte bara titta på deras namn och foto utan också 

på sina föräldrars och syskons namn. Här observerade vi vid flera tillfällen hur barnen tillsammans satt 

och diskuterade och jämförde deras bilder och texter med varandra.  

I en annan del av rummet stod ordet ”ljushörna” på väggen (bil. 3, bild 10). Pedagogen berättade att 

denna hörna också kallades för läshörna för att barnen tillsammans med en pedagog ofta sitter och 

läser sagoböcker där. Vid våra besök var barnen ofta upptagna med en pedagog som satt och läste de 

böcker som barnen önskade att läsa. I bygg och konstruktions hörna (bil. 3, bild 11) fanns det massor 

av byggmaterial, fruktkartonger med text och barnens dokumentation från konstruktionsaktiviteter 

uppsatta på väggen. Allt material var lättillgängligt och placerat så att barnen kunde nå allt själva.  

Vid våra besök var barnen alltid uppdelade i mindre grupper i dessa två rum och de var alltid upptagna 

med olika aktiviteter tillsammans med pedagoger. Barnen satt ofta i språkhörnan och bläddrade i 

barnböcker eller lekte rollekar. De använde sig av ateljén där de målade och ritade något för att sedan 

skriva något på sina teckningar med hjälp av den pedagog som var med barnen i ateljérummet. Vi 

noterade att pedagogerna visade ett intresse för och engagerade sig i de aktiviteter som pågick.  

 

7.1.1 Analys av miljö 

 I detta avsnitt kommer vi att analysera den ovanstående texten ”miljöbeskrivning” med fokus på hur 

denna miljö genom sin organisation kan väcka bans intresse för skriftspråk.  

Fast (2011, s. 157) skriver att barns första skrivande utvecklas i ett för barnen meningsfullt 

sammanhang. Detta sammanhang fann vi i avdelningens indelnings av rum i olika hörnor, där barn 

och pedagoger interagerade. Pedagogerna satt tillsammans med barnen vid de låga borden och bjöd in 

barnen till gemensamma aktiviteter. Vi såg att barnen ibland låtsade skriva något, ritade mönster och 

hittade på egna symboler som sakteliga började likna bokstäver. Pedagogens roll i detta sammanhang 

var att möta och stötta barnens kreativitet. Att barn lär sig skriftspråket betraktas som en process, där 
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de blir mer och mer kunniga i att använda det tillsammans med mer kompetenta skriftspråkare 

(Berthén & Eriksson 2006, s. 57). Här skriver Säljö (2014, s. 120-121) om den närmaste 

utvecklingszonen för att lyfta fram pedagogens betydelse för barns lärande. Där barnet, i samspel med 

en mer kompetent person som pedagogen, kan prestera mer än det kan klara av på egen hand. Barns 

streck och ringar på ett papper kan ha en betydelse och kan vara något som barn kan berätta om. Då 

behöver barnen en pedagog som vägleder dem i sitt skrivande, vilket anses vara betydelsefullt för 

barns skriftspråkstimulering. Vi finner även stöd för detta hos Liberg (2006, s. 113-114) då hon menar 

att genom meningsfulla sammanhang kan barns vilja till att lära sig läsa och skriva lockas fram. Hon 

lyfter fram pedagogens betydelse för att väcka barns intresse för skriftspråket via utmaning, stimulans 

och uppmuntran in i den språkliga världen.  

Till denna mötesplats och interaktion som pågår mellan pedagoger och barn är det viktigt att det finns 

material för barns skriftspråkliga aktiviteter (Dahlgren et al. 2013, s. 179). Vi noterade att det fanns ett 

varierat och ändamålsenligt skrivmaterial såsom pennor, kuvert, papper, vattenfärg, tidningspapper, 

lera, kritor. Vi kunde tydligt se hur materialet väckte barns intresse för att rita sina tankar eller skriva 

tecken samt bokstäver. Enligt detta kan dessa material beskrivas som medierande redskap (Säljö 2014, 

s. 80) för barns skriftspråksstimulering. Inom den pedagogiska verksamheten är det betydelsefullt att 

det finns material som stöttar och syftar till att stimulera barns utforskande av olika strategier och 

tekniker för skriftspråkande, förklarar Säljö. Dessa material som antas stimulera barns skriftspråk ses 

inte som döda objekt, utan att i kombination med en tänkande individ blir ett föremål ett ytterst 

känsligt redskap som kan användas för att kommunicera med omvärlden (Säljö 2014, s. 80-81).  

Böcker betraktas som central artefakt där boken fyller olika funktioner i barnens literacy (Björklund 

2008, s. 139). På förskolan kunde vi tydligt se hur böckerna fanns tillgängliga när helst barnen 

önskade att använda dem. I läshörna satt ofta barnen tillsammans med en pedagog och läste olika 

sagoböcker. Björklund menar att samvaron över en bok kan väcka barnets intresse för läsande och 

skrivande. Boken kan exempelvis betraktas som ett sätt för interaktion med andra genom att barn 

samtalar med varandra om hur ett ord eller en mening ser ut eller vilka bokstäver ett ord innehåller. 

Dessa material fungerar som ett betydande stöd för barns skriftspråkande. Fast (2007, s. 84) framhåller 

i enighet med Björklund att barn genom att ta del av sagoböcker, erhåller en kunskap om språket, som 

kommer till stor användning när de själva berättar eller ska lära sig att läsa och skriva.  

Redan vid vårt första besök på avdelningen upplevde vi betydelsen av att sätta barns namn på väggar, 

lådor, pärmar och andra ställen med personliga saker. Detta betraktas som ett viktigt 

skriftspråksstimulerande element i miljön (Dahlgren et al. 2013, s. 164-166). Vi såg tydligt hur barnen 

jämförde bokstäver och namn med varandra när de såg sina namn uppsatta på väggen eller på sina 

egna pärmar, medan andra barn kunde känna igen sitt namn efter antal bokstäver, d.v.s. om namnet är 

lång eller kort. Fast (2011, s. 161) skriver att barn lär sig tidigt att känna igen sitt namn och att det 

egna namnet upplevs särskild fascinerande.  

Vi noterade barnens skriftspråkliga handlingar presenterade på barnens teckningar som fanns uppsatta 

på väggarna på avdelningen. Barnen beskrev ofta vad de hade ritat så att pedagogerna sedan kunde 

skriva ner det tillsammans med barnen på teckningarna. Det kunde vara barns namn eller andra texter 

som barnen ville förmedla till någon som barnets vårdnadshavare eller annan anhörig. Enligt Dahlgren 

et al. (2013, s. 38) använder barn skriftspråket för att kunna förmedla ett budskap.  
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7.2 Sekvensbeskrivning 

Vi har i denna del av texten valt att presentera ett urval sekvenser, vilket vi anser representativa för 

barns skriftspråk i relation till förskolans innemiljö och pedagogers förhållningssätt till skriftspråk i 

denna miljö. Varje sekvens följs av ett analysavsnitt, där vi försöker lyfta fram det vi fått syn på när 

det gäller skriftspråksstimulerande innemiljö, och hur innemiljön tillsammans med pedagogers 

förhållningssätt kan påverka barns utveckling av skriftspråket. I denna del av analysen gör vi olika 

tematiseringar av det empiriska materialet, där vi sorterar upp material och förser olika textavsnitt med 

ett eller flera ord som beskriver textavsnittets innehåll, vilket är inspirerat av Öhlander (2011, s. 275). 

 

7.2.1 Sekvens 1- Att skriva inköpslista  

Tre barn Lara, Gina och Mats (4 år) befinner sig i hemvrån tillsammans med en pedagog, där de leker 

rollekar och låtsas att de packar ner lite leksaker för de ska iväg och handla. Lara kommer först fram 

till observatören som sitter och observerar barnen med en penna och anteckningsblock i handen och 

ber observatören om ett papper och en penna. Efter en liten stund kommer Mats och Gina också fram 

till observatören och säger ”vi vill också ha ett papper och penna”, och går till skrivhörna (bil. 3, bild 

2,3 och 12) som innehåller attraktivt skrivmaterial och hämtar dessa material. Observatören frågar 

barnen vad de skriver. Lara pekar på sitt papper och säger: 

             - Jag ska skriva en lista, som min mamma gör. 

            - Vad är det för listan, frågar observatören. 

Lara berättar för observatören att hennes mamma brukar skriva en lista innan hon går och handlar. 

Gina och Mats som också har en penna och papper i handen säger plötsligt: 

             - Jag vill också skriva en lista, säger Gina till observatören.  

             - Jag handlar alltid med min pappa och han skriver alltid en lista, Mats till observatören. 

Lara tar pennan och börjar skriva olika streck och krumelurer på pappret och säger samtidigt vad hon 

önskar att köpa såsom bröd, lax, köttbullar. Lara fortsätter att skriva sin lista och säger att listan är till 

hennes mamma och pappa för att de ska handla idag. Mats fortsätter också att skriva sin inköpslista. 

Observatören frågar Lara vad hon skriver.  

            - Är det din inköpslista, frågar observatören. 

            - Nu!!! Ska jag skriva L-A-R-A och det är Laras köps lista, svarar Lara. 

            - Jag fick skriva M för den här är min lista, säger Mats plötsligt. 

            - Vilken lång lista, säger observatören till Mats 

            - Ja..! för min pappa handla mycket, vi handlar från våran butik, ingen annanstans- då blir det   

              fel, svarar Mats. 

Gina tar pennan och ritar olika streck på pappret och säger samtidigt choklad och mango. Efter att hon 

är klar med sin inköpslista, skriver hon sitt namn högt upp på pappret och lägger sin inköpslista i 

fickan och säger: 

            - Nu är jag klart,  jag hämtar min matsäck, säger Gina. 
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Pedagogen i denna sekvens sitter med barnen och försöker att inte avbryta barnens samspel med 

varandra och med observatören för att skriva en inköpslista trots att det är tid för samling.  

 

7.2.2 Analys- Att skriva inköpslista 

I sekvensen blir det tydligt hur barnen i början leker rollekar, där de låtsas att de packar ned lite 

leksaker för de ska iväg och handla. Då upptäcker barnen att de först bör skriva en inköpslista innan de 

handlar, vilket deras föräldrar brukar göra, förklarar de. Ett av barnet ber observatören, som sitter 

bredvid om pennan och pappret som hon har i handen. Andra barn hämtar varsitt papper och penna 

från skrivhörnan, där skrivmaterial finns tillgängliga för barnen. Barnen börjar beskriva för 

observatören vad de skriver ner på pappret och vad de önskar att köpa. Lara som är ett av barnen i 

sekvensen gör olika streck och krumelurer på pappret samtidigt som hon säger att hon bara ska handla 

bröd, lax, köttbullar för det är bara det som hon skrivit ner. Vi tolkar det sättet barnen skriver på som 

ett sätt som är det närmaste de kan komma de vuxnas sätt att skriva på. Barnen gör streck och 

krumelurer som visar spår av alfabetiska principer på pappret, vilket avslöjar det ett begynnande 

intresse för skriftspråket. När Lara är klar med sin inköpslista skriver hon LARA högst upp på pappret 

och samtidigt uttalar hon bokstäverna tydligt. På så sätt blir det hennes inköpslista som hon har skrivit 

och som hon tar med när hon ska handla. Att barnen skriver medan de leker t.ex. rollek ger dem 

möjlighet att göra erfarenheter och gruppmedlemmarna fungerar som varandras inspiratörer (Eriksen 

Hagtvet 2006, s. 101). Vi ser tydligt hur Gina, andra barnet i sekvensen, skriver sitt namn högt upp på 

pappret efter att hon har sett Lara skriva det på sin inköpslista, medans Mats skriver bokstaven ”M”, 

hans första bokstav, efter att han är klar med sin inköpslista. Det är intressant att se hur barnen 

använder sig av varandras idéer. Barnens interaktion blir därmed ett viktigt medierande redskap, där 

de lyssnar, samtalar, härmar och samverkar med varandra för att ta del av kunskaper och färdigheter 

(Dysthe 2003, s. 51). I sekvensen använder barnen sig av varandra och delar med sig av sina 

kunskaper och idéer om hur de skriver en inköpslista. Barnen använder sig av pennor och A4 papper 

för att skriva ner sin inköpslista, där dessa material ses som medierande redskap för barns skrivande 

(Säljö 2014, s. 80-81). Att skrivmaterial finns framme och är tillgängligt för barnen skapar möjlighet 

till att faktiskt skriva sin inköpslista.  

Även om pedagogen har iakttagares roll i denna sekvens, anser vi att denna pedagog har en positiv 

inverkan och uppmuntrar till skrivande. Det blir tydligt hur pedagogen i sekvensen är medveten om att 

barn kan leka och att leken går av sig själv. Pedagogen observerar hur barnen skriver på pappret och 

lyssnar intresserat och visar därmed att leken är viktig. Norling (2015, s. 28) menar att det då tycks 

vara betydelsefullt om personalen i förskolan är lyhörd för barnens intressen, och att personalen finns 

tillhanda och är lyhörd för barnens närmanden till samspel. Vi tolkar det denna pedagog gör i 

sekvensen, då hon lyssnar intresserat och försöker att inte avbryta barnens skrivande och deras samtal 

kring sina inköpslistor trots att det är samlingstid, som uppmuntrande. I den närmaste 

utvecklingszonen som Säljö (2014, s. 120-121) skriver om blir det pedagogens uppgift att vägleda och 

stötta barnets utveckling och lärande. Pedagogen uppmuntrar barnens aktivitet med att skriva 

inköpslistor samt ger aktiviteten ett värde genom att låta barnen skriva klart. Vi tolkar detta som ett 

tecken på att barnen ses som kompetenta och aktiva skapare av sitt eget lärande. 
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7.2.3 Sekvens 2- Att skriva namn 

Gina (4 år) sitter i språkhörnan tillsammans med en pedagog. Hon hämtar en bok till pedagogen som 

sitter bredvid. Boken som hon valt innehåller olika färgers namn med tydligt text under. Boken kan ses 

som ett sätt att lära sig de olika färgers namn med skrivna ord. Medan pedagogen läser boken för Gina, 

lägger hon plötsligt märke till att i ordet (GRÖN) finns hennes första bokstav. Hon känner igen 

bokstaven G i ordet Grön som den första bokstaven i hennes namn. Då säger hon: 

            - Titta fröken, här är min G, säger Gina och pekar på bokstav G som är den första bokstaven i 

ordet GRÖN. 

            - Ja, säger pedagogen och nickar.  

            - Fröken, jag vill rita, säger Gina och går direkt med pedagogen till skrivhörna och hämtar A4   

             papper och tuschpennor.  

Gina tar en grön tuschpenna och skriver först ner på papper bokstaven G för att sedan skriva hela sitt 

namn med hjälp av namnet som sitter på väggen. Efter att hon är klar med att skriva sitt namn, säger 

hon plötsligt till pedagogen. 

          - Min mamma heter Sara, säger Gina och samtidigt pekar hon på ordet SVART som finns i      

           boken, där hon kopplar den första bokstaven S i ordet svart med hennes mammas första 

bokstav.  

          - Ja, och din kompis heter också Sara, säger pedagogen och pekar på namnet Sara som sitter på   

          väggen med andra barns namn.  

          - Ja, säger Gina. 

Efter en liten stund så tar Gina denna gång en svart tuschpenna och försöker skriva ner namnet Sara 

med hjälp av det skrivna namnet på väggen. 

 

7.2.4 Analys- Att skriva namn 

I sekvensen ser vi först hur boken, som innehåller olika färgers namn, inspirerar barnet till att 

förknippa bokstäverna med varandra. Gina förknippar först bokstaven G i ordet grön med hennes 

första bokstav, för att sedan förknippa bokstaven S med hennes mammas namn. Där boken fungerar 

som den första medierande redskap (Björklund 2008, s. 137) i denna sekvens. Dahlgren et al. (2013, s. 

219) skriver att för att skapa en stimulerande skriftspråklig miljö är det betydande att betona läsning 

och bearbetning av böcker och barnsagor. Genom boken kan barn se hur ett ord eller en mening ser ut 

och vilka bokstäver ett ord innehåller. Detta fungerar som ett betydande stöd för barns skriftspråkande. 

Det blir tydligt i sekvensen att Gina använder texten som finns i boken för att förknippa bokstäverna 

med varandra, vilket sedan ger hennes motivation till att skriva sitt namn samt hennes mammas namn.  

De andra fysiska medierande redskap (Säljö 2014, s. 80-81) som Gina använder är tuschpennor och 

papper. Som strategi i sitt skrivande av namnen använder hon sig av ordbilderna på barnens namn som 

finns uppsatta på avdelnings vägg. Då hennes kompis och hennes mamma har samma namn (Sara), så 

hon använder sig av det skrivna namnet Sara för att skriva av namnet. Att hänga upp barns namn på 

väggen ses som ett viktigt skriftspråksstimulerande element i miljön (Dahlgren et al. 2013, s. 164-

166). Då barnen ser namnen och försöker de ofta skriva av dem på papper, där namnen således väcker 
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intresse för skriftspråket. Det är betydande att namnen inte sitter för högt upp på väggen, utan de ska 

vara på barnets ögonhöjd. 

I sekvensen blir det också tydligt hur pedagogen är medveten om hur man läser en bok för barn. 

Pedagogen håller boken så att barnet kan se texten som samtidigt har barnet möjlighet att följa med i 

texten med fingret. Det blir då tydligare för barnet att det är texten man läser (Dahlgren et al. 2013, s. 

206). På det sättet kan barnen utforska texten som finns i boken tillsammans med pedagogen, så som 

Gina som började förknippa olika bokstäver med både hennes namn och mammas namn. Detta ger 

hennes en motivation för att sedan använda papper och tuschpennor för att skriva på egen hand. Vi ser 

också hur Gina utmanas och möts upp av en pedagog som även strävat efter att uppmuntra henne till 

att skriva. Detta kopplas vi till Vygotskjis begrepp den närmaste utvecklingszonen (Dysthe 2003, s. 

51). Där barnet i samspel med en mer kompetent person som pedagogen i denna sekvens, kan vara en 

avgörande betydelse för sitt lärande, d.v.s. att barnet i samarbete med en pedagog kan prestera mer än 

det kan klara på egen hand. Pedagogen visar på att namnet Sara faktiskt redan står på väggen och att 

Gina kan använda sig av den. 

 

7.2.5 Sekvens 3- Barns namn med foto uppsatta på väggen 

Sara och Adam (4 år) sitter på golvet i samlingsrummet tillsammans med en pedagog. Vi observatörer 

sitter på golvet i samma rum och försöker lyssna på interaktionen mellan en pedagog och två barn. 

Interaktionen handlar om ordbilder, d.v.s. bilder på barnen med namn och födelsedatum som finns 

uppsatta på väggen i detta rum. Under dessa ordbilder finns det en stor bokstavskarta. Både ordbilder 

och bokstavskarta är uppsatta på väggen i barnens ögonhöjd så att det skulle vara lätt för barn att följa. 

Då säger Sara plötsligt till pedagogen och Adam: 

                - Titta! Här är min bild och mitt namn, säger Sara och tittar på pedagogen.  

                - Ja, svarar pedagogen. 

Sara tittar på Adam som sitter bredvid och samtidigt frågor honom om han vet var är hans namn. 

Adam går fram till ordbilder på barnen med namn och pekar på fel namn.  

                 - Här är mitt namn, här är mitt namn, säger Adam till pedagogen och Sara.                 

                - Vet du Adam på vilken bokstav börjar ditt namn? säger pedagogen till Adam efter att hon   

                  märkt att Adam pekar på fel namn. 

Adam lägger handen på bokstavskartan och pekar på bokstaven A och säger:  

               - Ja, det börjar med A, svarar Adam. 

               - Ja, skulle vi kunna se nu hur många barn som deras namn börjar på A som första bokstav?    

                 frågar pedagogen Adam och samtidigt pekar hon på barnens namn med bilder som finns   

                 uppsatta på väggen. 

Adam är tyst i några sekunder. Han tittar först på bokstavskarta och sedan på barnens namn, där han 

plötsligt säger: 

               - Alice, Alex, Aron, svarar Adam och titta på pedagogen med ett leende. 

               - Bra, Adam och var är ditt namn? frågar pedagogen. 
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                -Här är mitt namn, här är Adam, svarar Adam och pekar på sitt namn. 

 

7.2.6 Analys - Barns namn med foto uppsatta på väggen 

 Här blir det tydligt hur ordbilder på barnens namn med foton som hänger på väggen kan vara ett sätt 

att inspirera barn till att utforska sambandet mellan ljud-bokstav. Adam använder en bokstavskarta 

som finns uppsatta på väggen för att hitta sin första bokstav, efter att förskolläraren frågat honom om 

på vilken bokstav hans namn börjar. Adam pekar direkt på bokstaven A, då han vet att hans namn 

börjar med denna bokstav, för att sedan forma och uttala denna bokstav och med munnen. Liberg 

(2006, s. 22) skriver att barn, som innan de börjar skolan, har kunskap om språkljud och bokstäver, 

vilket har stor hjälp av detta för läs- och skrivlärande. Genom att använda en bokstavkarta som 

hjälpmedel, och som ett medierande redskap (Säljö 2014, s. 80-81), kan Adam komma fram till hur 

hans skrivna namn ser ut. Han blev först visuellt bekant med sin första bokstav innan han kunde läsa 

hela sitt namn.  

Adam går tillbaka till de uppsatta namnen på väggen för att först titta på bilderna och sedan på det 

skrivna namnet, han vet vilka barn som börjar på A som första bokstav. Han bekantar sig visuellt med 

bokstaven A för att sedan hitta sitt eget namn och de andra barnens namn, som börjar på samma 

bokstav (Alice, Alex, Aron). Namnet som hänger på väggen kan dessutom bli en modell för hur 

barnen själva ska skriva. Fast (2007, s. 71) hänvisar till Meek som poängterar att lägga märke till och 

att känna igen text, i såväl bild som skrift, kan vara ett första steg till en begynnande medvetenhet för 

skriftspråk. I observationen gissar Adam sitt namn, får bekräftelse av pedagogen, gissar igen, pekar på 

sin bokstav och sedan på sitt namn och på sina kompisar namn. Detta lägger grunden för en fonologisk 

medvetenhet, vilket utgör grunden för en fortsatt förståelse av förhållandet mellan ljuden i det talade 

språket och de skrivna symboler, som representerar dessa ljud (Fast 2007, s. 71).  

Att göra barnet fonologiskt medveten kan vara ett sätt som pedagoger använder, som i denna 

observation, för att väcka barns intresse för skriftspråk. I sekvensen blir det tydligt hur pedagogen 

stödjer Adam genom att fråga honom vilken bokstav hans namn börjar på, hur den kan uttalas samt 

vilka namn som kan börjar på samma bokstav som hans namn. Genom att barnet ges möjlighet att 

utbyta tankar och idéer med en person som behärskar skriftspråket, kan barnets tänkande utmanas och 

den närmaste utvecklingszonen utnyttjas (Skoog 2012, s. 63). Det innebär att lärande bör riktas mot 

det barnet klarar av med stöd av pedagogen för att de så småningom ska kunna klara av det på egen 

hand (Berthén och Eriksson 2006, s. 64). Pedagogen visar på en medvetenhet om betydelsen av att 

fånga de små tillfällena som uppstår i verksamheten som kan stimulera barnets skrivutveckling. 

Om vi tar organisationen av denna miljö och kopplar den till barns skriftspråkstimulering, blir det 

tydligt hur pedagoger har inrett denna miljö, där sekvensen äger rum, för att väcka barns intresse till 

skriftspråket. Ordbilder på barnens namn med foto är placerat på väggen i barnens ögonhöjd, så att 

bilderna kan leda till samtal och diskussioner om namnen. Det finns tillräckligt med plats runt omkring 

ordbilderna så att barnen kan se det enskilda namnet. Det finns tillgång till en alfabetets tavla som 

visar bokstäverna och som är placerat under barnens namn, för att barnen direkt ska kunna jämföra 

bokstäverna och koppla dem till bokstäverna i sina namn.  
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7.2.7 Sekvens 4- Att utforska texten på mjölkpaketet 

Vid det långa bordet i ateljén sitter Karin (4 år) tillsammans med en pedagog och en av 

observatörerna. På bordet ligger mjölkpaket vilket barnen är vana med att måla på med vattenfärger. 

Medan Karin målar, upptäcker hon plötsligt att det står ordet (EKO) på mjölkpaketet. Karin tittar på 

pedagogen och samtidigt pekar hon på bokstav K. 

               - Titta fröken!! Här är min första K, säger Karin. 

               - Oj, vad härligt att du upptäckte det, vad duktig du är, säger pedagogen till Karin. 

Karin fortsätter med att utforska texten på mjölkpaketet och efter en liten stund pekar hon på ordet 

mjölk och urskiljer bokstaven K igen i ordet mjölk.         

                - Titta fröken!! Här ett annat K, säger Karin till pedagogen.  

                - På alla mjölkpaketet står min första K, fortsätter Karin. 

                - Ja, vad spännande, skulle vi kanske kunna nu leta efter din andra bokstav? Vet du hur din   

                 andra bokstav ser ut? säger pedagogen.  

Karin vänder sig till väggen med en stor bokstavkarta. Hon går dit och pekar på bokstaven A som är 

hennes andra bokstav. Efter en liten stund går hon tillbaka till bordet och tar upp mjölkpaketet igen 

och börjar leta efter bokstav A. Karin pekar på ordet MELLANMJÖLK och sedan på bokstaven A och 

säger: 

               -Titta fröken, här finns också min andra bokstav. 

               -Ja!!! spännande Karin, vad duktig du är, säger pedagogen till Karin 

På bordet finns även en stor mängd tuschpennor i olika färger och A4 papper. Karin tar en penna och 

ett papper och säger: 

              -Fröken!!! Jag vill rita nu. 

               -Ja, det får du göra, säger pedagogen. 

               -Ett streck upp, ett streck ner och en i mitten och nu blir det ett litet K, berättar Karin hur hon  

               skriver bokstav K. 

 Karin fortsätter med att skriva ner på pappret bokstaven A som hennes andra bokstav. 

 

7.2.8 Analys- Att utforska texten på mjölkpaketet 

I sekvensen första del ser vi hur Karin utforskar texten som står på mjölkpaketet med hjälp av en 

pedagog medan hon håller på att måla det. Karin lägger först märke till att i ordet EKO som står på 

mjölkpaketet, där finns hennes första bokstav ”K”. Det motiverar henne till att fortsätta med att 

utforska texten och förknippar bokstäverna med hennes namn. Hon förknippar till och med bokstaven 

”K” med ordet MJÖLK och bokstaven ”A” med ordet MELLAN MJÖLK. Där det blir tydligt hur 

Karins utforskande av texten som står på mjölkpaketet ger henne en motivation och stimulering till 

skriftspråket. Då använder hon först en bokstavkarta för att visa till pedagogen att bokstaven ”A” är 

hennes andra bokstav i hennes namn. Karin använder sedan sig av papper och penna som redskap för 

att skriva ner bokstäver som hon hittar och vilka utgör hennes namn. Enligt detta är Karins 
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skriftspråkande i sekvensen fokuseras kring hennes namn, där hon till en början visar stor fascination 

för bokstäver som utgör hennes namn och som hittar på texten som står på mjölkkartongen.  

I sekvensen ser vi betydelsen av medierande redskap (Säljö 2014, s. 80-81) för barns skriftspråkande. 

Inledningsvis erbjuder mjölkpaketet en lockelse som motiverar och stimulerar till skriftspråket. I 

sekvensen blir det tydligt hur Karin utforskar texten som står på mjölkpaketet, där ordet EKO lockar 

Karin först för att sedan förknippa det med bokstaven ”K” hennes första bokstav. Tuschpennor och 

papper i sekvensen fungerar dessutom som ett attraktivt medierande redskap för Karin, där hon 

använder dessa fysiska redskap för att skriva bokstäverna som utgör hennes namn. Dessa fysiska 

redskap är nödvändiga för att stimulera och väcka bans intresse för skriftspråket (Dahlgren et al. 2013, 

s. 179). Enligt detta är det betydande i förskolans innemiljö och för barns skriftspråk att finnas 

material, som syftar till att stötta eller antas stimulera barns utforskande av olika strategier och 

tekniker för skriftspråkande. Där artefakterna agerar meningserbjudande genom att de ofta leder 

användaren till att agera på vissa sätt. Säljö (2014, s. 80-81) lyfter i sin text betydelsen av de fysiska 

redskapen som är skapade av människan för ett speciellt syfte. 

Pedagogen kan i sekvensen ses spela en viktig roll som stöd i barnets skriftspråkande. Pedagogen 

engagerar sig och visar intresse för barnets aktivitet med att utforska texten som står på mjölkpaketet 

och sätter på så sätt ett värde på aktiviteten. Pedagogen utmanar Karin till att fortsätta hitta bokstäver 

som utgör hennes namn, efter att hon ser hur Karins intresse för att utforska texten. Norling (2013, s. 

572) belyser i sin text hur angelägen pedagogens roll är för att barn i förskolan ska bli skrivande 

individer. Norling skriver att barn behöver en pedagog att samspela med i sitt skriftspråkande samt att 

pedagogen måste vara lyhörda för barnets intresse och erfarenheter. Vi upplevde i denna observation 

att pedagogen visar intresse, ställer frågor samt uppmuntrar barnet att fortsätta sin utforskning av text 

och skrift. 

 

7.3 Sammanfattande resultat 

Utifrån den första frågeställningen som lyder: Hur kan förskolan skapa en stimulerande skriftspråklig 

innemiljö för att väcka barns intresse för skriftspråk? Visar vårt resultat att leva och verka i en rik 

skriftspråksmiljö utvecklar och stimulerar barnets skriftspråk. Det vill säga att barn behöver möta 

skriftspråkshändelser för att spontant ta initiativ till lärande, i en miljö som uppmuntrar till det. Utan 

denna stimulans i innemiljön så tar barnet inte det steg som leder till ett utforskande av skriftspråket. 

Utifrån den andra frågeställningen: På vilket sätt kan pedagogens förhållningssätt stimulera barns 

skriftspråk i förskolans innemiljö? Visar vårt resultat på att pedagogens förhållningssätt till barns 

skriftspråk är oerhört viktigt och att det är nödvändigt att pedagogen stöttar och uppmuntrar barnet. 

Det som var av stor vikt var att pedagogen visade intresse för det som barnet skrev eller försökte 

skriva, samt att pedagogen uppmuntrade barnet till att fortsätta utforskandet av den skrivna texten. 

Pedagogen vägleder, samspelar och engagerar barnet, där lyhördhet och tålamod är nyckeln till ett 

positivt förhållningssätt och arbetesätt.  

Utifrån den tredje frågeställningen: Hur använder barn sig av olika fysiska redskap som finns 

tillgängliga i förskolans innemiljö för sitt skrivande? Har vi kommit fram till att de fysiska redskapen, 

som penna, papper, böcker och andra redskapen har en stor betydelse för barns skrivande. Dessa för 

medierande redskap stöttar eller antas stimulera barns utforskande av olika strategier och tekniker för 

skriftspråkande, enligt ett sociokulturellt perspektiv, vilket studiens resultat har visat. Det vill säga en 
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miljö där fysiska redskap finns tillgängliga kan skapa förutsättningar för och väcka intresse för läsande 

och skrivande. 

 

8 Diskussion  
 

Vi kommer i detta avsnitt att diskutera resultatet av vår undersökning i förhållande till tidigare 

forskning utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vi lyfter här först fram vilket syfte och vilka 

frågeställningar som vi hade under vår undersökning för att sedan synliggöra de mönster som vi 

observerat utifrån studiens frågeställningar. Syftet med studie är att belysa hur förskolan kan 

organisera en stimulerande skriftspråklig innemiljö som omfattar barnets vardag. Att leva och verka i 

en rik skriftspråksmiljö utvecklar och stimulerar barnet (Dahlgren et al. 2013, s. 172). För att vårt syfte 

skulle kännas relevant ville vi undersöka pedagogernas förhållningssätt till skriftspråket i förskolans 

innemiljö. Utifrån vårt syfte med denna studie har vi preciserat följande frågeställningar: 

 

 Hur kan förskolan skapa en stimulerande skriftspråklig innemiljö för att väcka barns intresse 

för skriftspråk? 

 På vilket sätt kan pedagogens förhållningssätt stimulera barns skriftspråk i förskolans 

innemiljö? 

 Hur använder barn sig av olika fysiska redskap som finns tillgängliga i förskolans innemiljö 

för sitt skrivande? 

 

8.1 Att undersöka skriftspråket 

Vi har under vår utbildning fått förståelse för att grunden till skrivande läggs tidigt i barns liv, och att 

läsandet och skrivandet är ett fenomen som förekommer på många olika nivåer och på många olika 

sätt. Diskussionen om att barn inte måste nå en viss ålder för att lära sig läsa och skriva har intresserat 

oss. Clay (i Fast 2007, s. 92) är en av de läsforskare som hävdar att barn långt innan de börjar skolan 

redan har, i olika utsträckning och på olika sätt, påbörjat sin utveckling till kompetenta 

skriftspråksanvändare. Forskning som visar på att barn inte inväntar en viss ålder för att kunna lära sig 

skriva ses som ett radikalt skift jämfört med tidigare forskning om barns läs- och skrivlärande från 

slutet på 1960-talet (Liberg 2006, s. 18). Forskningen visar nu att barn kan lära sig att både läsa och 

skriva i tidig ålder. Det skulle vara märkligt om barnen som växer upp i dagens samhälle, där de möter 

så mycket skriven text inte skulle utveckla några tankar om skriftspråket, även innan de börjar med 

mer formell undervisning i skolan. Det kräver att förskolan stöttar och utmanar barnet i lärprocesserna. 

Lpfö, 98 reviderad 2010 (s. 5) poängterar att förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt 

lärande, med en helhetssyn på barnet i centrum och där lärande, omsorg och utveckling bildar en 

helhet. I skolverkets rapport Förskola i utveckling − bakgrund till ändringar i förskolans läroplan 

(Utbildningsdepartementet 2010, s. 7) kan man läsa att barns språkutveckling i förskolan är 

nödvändigt för att barn ska få förutsättningar att lära sig läsa och skriva i skolan. Idén om att lära sig 
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läsa och skriva är ett avgörande steg i barns liv och om barnet inte behärskar skrivandet ställs det 

utanför mycket i det föränderliga samhället som barn är en del av (Säljö 2014, s. 175). 

I en internationell forskningsöversikt av Scull, Nolan & Raban (2012, s. 381-382) har betydelsen av 

förskolan som en plats för barns lärande lyfts fram. De menar att förskolan utgör ett viktigt steg i 

barnets utveckling, där barnet kan börja utveckla sin skrivförmåga. Kunskaper om barns tidiga 

skriftspråkslärande synliggör förskole tiden som början på barnens livslånga lärande. I sekvenserna, 

som vi belyst i det förra avsnittet, ser vi tydligt hur barnen intresserar sig för och engagerar sig i en rad 

skriftspråkliga aktiviteter. Det är mycket intressant att se hur barn aktivt, självständigt och kreativt 

medverkar i sitt skriftspråksutvecklande genom att t.ex. skriva inköpslistor (sekvens 1). Lara lever sig 

in i sin rollek med de andra barnen. Hon skriver en egen inköpslista, där hon gör olika streck och 

krumelurer på pappret och på slutet skriver hon sitt namn högst upp på pappret. Lara berättar samtidigt 

för oss observatörer och de andra barnen vad hon skriver. Mats och Gina, de andra två barnen i 

sekvensen, blir inspirerade av Lara och börjar skriva egna inköpslistor. I sekvensen har Mats en lång 

lista med olika krumelurer som visar spår av alfabetiska principer på pappret. Han skriver bokstaven 

”M”, hans första bokstav efter att han är klar med sin inköpslista. Som observatörer fascinerades vi 

över hur barnen använde sig av varandra och delar med sig av sina kunskaper och idéer om hur de 

skulle gå till väga för att skriva sin inköpslista. Denna observation ger oss ett exempel på hur barns 

skrivaktiviteter börjar, innan den för formella undervisningen, med läsandet och skrivandet som 

utvecklas i ett för barnet meningsfullt sammanhang.  

 

8.2 En god miljö för barns skriftspråksstimulering 

I analysen av sekvenserna blev det tydligt hur barns skriftspråk stimulerades av en miljö som var väl 

organiserad. Här kunde vi se att det fanns ett varierat och ändamålsenligt skrivmaterial så som pennor, 

kuvert, papper, vattenfärg, tidningspapper, lera, kritor etc. Dessa material väckte barnets intresse för 

att skriva barnets och kompisarnas namn, inköpslistor eller olika bokstäver. Att skriva det egna namnet 

var det som mest fascinerade oss i arbetet med analysen av studiens resultat. I sekvenserna fick vi syn 

på hur barnen visade ett stort intresse med att skriva både det egna och kompisarnas namn. Vi fann 

stöd för denna iakttagelse hos Fast (2011, s. 161) som skriver i sin text att många barn lär sig tidigt att 

känna igen sitt namn och att namnet tycks ha en alldeles särskild fascination för dem. Barnets egna 

namn är relevant och meningsfullt för barnet själv. Barnen skrev sitt namn och även sina kompisars 

namn med hjälp av ordbilderna samt av bokstavskartorna på avdelningsväggen. Vi lade märkte till att 

pedagogerna inte satt dessa ordbilder var som helst utan de hade en tanke bakom hur och var dessa 

bilder satt. Texter, ordbilder och andra skyltar var i barnens ögonhöjd för tillgänglighet. I vår analys av 

miljöbeskrivningen funderade vi över hur betydelsefullt det är att sätta barns namn på väggar, lådor, 

pärmar och andra ställen med personliga saker. Enligt Dahlgren et al. (2013, s. 164-166) ses ordbilder 

på barns namn som ett viktigt skriftspråksstimulerande element i miljön. Vi menar att barnen visade 

ett stort intresse för att jämföra bokstäver och namn med varandra. Norling (2015, s. 23) belyser i sin 

text att för att motivera och skapa mening för barns lust att lära tycks det vara nödvändigt att ta hänsyn 

till den miljö som barn vistas i för att skapa förutsättningar för skriftspråkslärande.  

I sekvenserna fanns det ett flertal exempel på att barn som spontant tog initiativ till att skriva något 

men utan tillgängliga material och en uppmuntrande miljö hade dessa initiativ förmodligen inte lett till 

fortsatt utforskande. Vi menar att det är nödvändigt att skapa en stimulerande skrivmiljö genom att 

exempelvis skapa en skrivhörna med attraktivt skrivmaterial som block, papper, pennor, brevpapper, 

kuvert i syfte att uppmuntra barnen till att anteckna, rita eller skriva. Vi kunde i analysen se hur barns 
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skrivande byggde på användningen av dessa fysiska material. Genom att använda penna och papper 

och andra skrivmaterial stimulerades barns utforskande av olika strategier och tekniker för 

skiftspråkande. Detta redskap kan förstås som medierande redskap utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv för barns skrivande (Säljö 2014, s. 80-81). Vi noterade hur pennan och pappret som fanns i 

observatörens hand lockade Lara till att börja skriva sin inköpslista (sekvens 1). I sekvenserna tolkas 

bokstavskartan som ett betydelsefullt redskap. Den fick också en medierande funktion när Adam 

använder sig av den för att visa för pedagogen på vilken bokstav börjar hans namn (sekvens 3). 

Bokstavskartor som barnen använde sig av under sekvenser medverkade till att ge barnen utveckling i 

sitt skriftspråk. Vygotskij (i Jakobsson 2012, s. 157) skriver att vi inte upplever världen direkt utan vi 

tänker med hjälp av olika medierande redskap. Det blir tydligt i sekvenserna hur barn använde sig av 

olika medierande redskap som stöd i skrivandet. Gillen och Hall (i Björklund 2008, s. 150) poängterar 

att barn bör ges möjlighet att i sin literacy att använda material på ett sätt som är meningsfulla för dem. 

Det blev exempelvis möjligt att se hur böcker fanns tillgängliga närhelst barnen önskade använda dem. 

Där boken enligt Björklund (2008, s. 139) fyller flera olika funktioner för barns literacy. Här kan vi 

lyfta hur Gina använde sig av texten som boken innehöll för att förknippa bokstäverna med varandra, 

vilket gav henne motivation till att skriva sitt namn och hennes mammas namn (sekvens 2).  

 

8.3 Pedagogens roll i barns skrivande 

I sekvenserna kan vi även se hur pedagogens insatser och förhållningsätt är betydelsefulla för att stödja 

och utmana barns lärandeprocesser för skriftspråk. Barns skriftspråkstimulering är beroende av hur 

pedagogen vägleder barnet i sitt skrivande (Berthén & Eriksson 2006, s. 56-57). Det blev tydligt i 

analysen hur pedagogen engagerade sig och visade intresse för barnets aktivitet genom att exempelvis 

utforska texten, skriva namnet och förknippa bokstäverna med varandra. Norling (2013, s. 572) 

poängterar i sin text hur pedagogens roll är nödvändigt för att barn i förskolan ska bli skrivande 

individer. Norling menar att barn behöver en pedagog att samspela med i sitt skriftspråkande samt att 

pedagoger måste vara lyhörda för barnens intressen och erfarenheter. I den internationella 

forskningsöversikt av Scull et al. (2012, s. 378) påpekar dem dessutom hur det är nödvändigt att 

pedagogen visar intresse för det som barnet försöker skriva samt att skriva tillsammans med barnen 

och ställa frågor. Allt det här hjälper barnen till att kunna få ett gynnsamt skrivspråks utveckling, 

vilket lägger grunden för framtida lärande, menar Scull et al. Detta observerade vi i analysen av 

sekvenserna, då pedagogerna visade intresse, ställde frågor samt uppmuntrade barnen till att skriva 

något. Pedagoger stöttade var och ett av barnen för att de skulle komma vidare i sin skrivutveckling. 

Denna interaktion mellan barn och pedagog kopplar vi till Vygotskjis begrepp den närmaste 

utvecklingszonen (Dysthe 2003, s. 51). Då barnen ges möjlighet att utbyta tankar och idéer med den 

som är mer kompetent inom ett område. Pedagogen, i samspelet med Karin, utmanar henne till att 

fortsätta hitta bokstäver som utgjorde hennes namn i texten på mjölkpaketet, efter att pedagogen 

observerat Karins intresse att utforska texten (sekvens 4). Säljö (2014, s. 120-123) skriver att 

begreppet den närmaste utvecklingszonen framförallt fokuserar på situationer, där barn och pedagoger 

samarbetar eller interagerar med varandra i specifika aktiviteter. Detta samspel noterade vi under ett 

flertal av sekvenserna, där pedagogen fanns tillhanda och var lyhörd för barnets närmanden till 

samspel.  
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8.4 Betydelse för praktiken och professionen 

När vi reflekterat över hur barn i förskolan visar stort intresse för skriftspråket tolkar vi det som att 

barn idag vill och kan lära sig läsa och skriva innan de börjar skolan. Det är viktigt att det finns en 

medvetenhet hos pedagogen om denna vilja hos barn, samt en insikt i den gradvisa förändringen 

gällande synen på barns skriftspråks lärande. Tyvärr präglas förskolan i vissa avseenden fortfarande av 

den traditionellt linjära synen på barns lärande, där alla barn förväntas läsa och skriva vid en bestämd 

ålder, d.v.s. skolålder (Björklund 2008, s. 16). Det är en av anledningar till denna studie. Vi vill visa 

att barn på förskolan är individer som redan har tankar och teorier och framför allt ett intresse för 

skriftspråk. Barns skriftspråkliga lärande ska inte förknippas endast med äldre barn som är på väg in i 

skolans värld. Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) betonar vikten av att arbeta för att 

utveckla och stötta barns skriftspråkliga utveckling. Där förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera 

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

skriftspråkliga världen (Lpfö 98\2010, s. 7). Vi anser att det är nödvändigt att ta tillvara på spontana 

vardagliga tillfällen till literacy med hjälp av en väl organiserad innemiljö och att pedagogens 

förhållningssätt uppmuntrar till läs och skrivpraktiker.  

 

8.5 Slutsatser 

Det vi upplevde som mest spännande i vår studie är förskolans betydelse för utvecklingen av 

skriftspråket. I enighet med författarna, som vi har tagit del av, fick vi syn på hur förskolans innemiljö 

med sin organisation spelar en viktig roll för barns skrivstimulering. Därför kan det vara avgörande 

om den skriftspråkliga miljön runt barnen görs attraktiv och tydligt, vilket lockar barn till lärande. Det 

vill säga att det är av stor betydelse att låta barn växa upp i en miljö som är väl organiserad och som 

gynnar deras skriftspråkliga utveckling. Barns nyfikenhet och intresse uppmuntras i sådan miljö, vilket 

stämmer överens med vad Dahlgren et al.( 2013, s. 172) skriver om att miljön på ett positivt sätt 

innehåller och understödjer barns skriftspråkliga utveckling. I vårt insamlade material visar vi att barn 

exempelvis använder sig av olika fysiska material, som finns tillgängliga i innemiljö, för ett speciellt 

syfte och för sitt skrivande. Dessa material ger barnen möjlighet till att skriva egna inköpslistor som 

äger rum i hemvrån, att skriva sitt namn som sker i språkhörnan samt att utforska texten på mjölkpaket 

som äger rum i ateljén. Därmed lockar skrivmaterial så som papper och penna barnen till utforskande 

av skriftspråket, vilket vi visat på i studiens resultat. 

Vi blev dessutom positivt överraskade över hur barnen möttes upp av pedagoger, som även strävade 

efter att interagera med barnen och möta dem på deras nivå. Det blir tydligt hur pedagogerna i 

sekvenserna uppmuntrar och vägleder barnen i sitt skrivande utifrån barnens intressen och 

erfarenheter. Detta upplevs meningsfullt för barnen och är utvecklande. Det vill säga att det är 

betydande att pedagoger lyssnar och är lyhörda i kommunikation med barn och relaterar till barns 

erfarenheter av skriftspråk (Norling 2015, s. 29). Detta anser vi kan vara det bästa sättet att stimulera 

barns lärande, vilket också kan visa att barns literacy är en social aktivitet (Fast 2007, s. 35). Det 

menar vi att barnen behöver en pedagog omkring sig som möter dem i deras nivå och visar intresse 

och engagemang för det som fångar deras uppmärksamhet. 

På slutet vill vi poängtera att vi genom denna studie som studenter och blivande förskollärare lärt oss 

enormt mycket. Först och främst har vi lärt oss att barn behöver en pedagog att samspela med i sitt 

skriftspråkande. Pedagogen vägleder barnet i sitt skrivande genom samspel och interaktion. Vi har 
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också insett vikten av att arbetet med skriftspråk präglas av skriv- och läsglädje. Det vill säga att det är 

betydelsefullt för barnet att förskolan vardagliga skriftspråkliga aktiviteter direkt relaterar till barnet, 

dess erfarenheter och intressen. Vi har nu dessutom en mängd idéer samt en djupare förståelse för hur 

miljön kan väcka barns intresse för lärande, samt vikten av engagemang hos oss som pedagoger. 

 

8.6 Vidare forskning 

För fortsatt forskning kring vårt område tycker vi att det skulle vara intressant att undersöka barns 

skriftspråk i utomhusverksamheten istället för innemiljö. Hur leken och det lustfyllda lärandet 

utomhus kan vara ett sätt för barns skriftspråkstimulering. I denna studie kan man se hur barn utnyttjar 

och ta vara på naturens eget material för sitt skrivande. Det kan vara att observera hur barn t.ex. gör ett 

alfabet tillsammans av naturmaterial genom att använda pinnar, kottar, sand. Som metod skulle 

rundturer vara relevant för denna studie, där forskare kan följa barn i utemiljö och observera dem.  
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Bilaga 1 

Samtycke till observation av studien 

 

Hej Föräldrar på Förskolan X! 

Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om förskolans innemiljös 

betydelse för barns lärande av skriftspråket. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 13\4– 29\4. 

Vid dessa tillfällen vill vi observera förskolans innemiljö och hur barn använder denna miljö i form av symboler, 

teckningar, bilder osv. för att utveckla skriftspråket. Vi tänkte observera barnen med hjälp anteckningar och 

ljudupptagningar. Inga foton eller filmer av barnen kommer att tas.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och 

förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed 

att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade 

materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet 

kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni accepterar 

kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En 

förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja till medverkan, men barnen 

säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 

universitet. 

 

 

 

    Vänliga hälsningar Joy och Enas 

 

Enas Fadhil \ Joy Srisawat 

Tel – xxx \ xxx 

Xxx \ xxx 

 

Handledarens namn (XXX) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: xxx 

Mailadress: XXX 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare XXX innan den 7\4. 

Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

Barnets namn………………………………………………………………………………………………………... 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er……………………………………………………………………………….. 

Bilaga 2 

Tankekarta 
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Bilaga 3 

Observationer av innemiljön i förskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Barnens teckningar med namn och 

dokumentationer på vad barnen gjort och sagt 

fanns dessutom uppsatta på väggen i ateljén 

 

2.  Olika pennor med skrivet ord 

3. Papper med skrivet ord i ateljén 

 

4. Spel som är lättillgängliga för barnen  
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5. Dokumentation på vad barnen gjort i en 

”tunnel projekt” sitter tydligt framme i bilder 

6. Barnens egna pärmar med namn och foto 

längs ner i en hylla 

 

7. Språk hörna med skrivet ord på väggen och 

en alfabetstavla som visar både bokstäver och 

 något som börjar på den bokstaven 

 

8. Samlingshörnan med en stor alfabetstavla 

barnens dokumentation, sångtexter som hänger 

 upp på väggen 
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9. ”familjebok” hänger på väggen vilket 

innehåller barns bilder med texter 

 

10.” ljus” hörna på väggen 

 

11. Byggkonstruktions hörna med 

skrivet ord på väggen 

 

12. En Hylla med attraktivt 

skrivmaterial som finns tillgängliga för 

barn 
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