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Sammanfattning 

Studien syftar till att studera hur förskollärare uttrycker att skriftspråket integrerats i den fysiska 

miljön på förskolans småbarnsavdelningar. Studien syftar även till att studera hur förskollärare 

utrycker sig kring betydelsen av att integrera skriftspråket i den fysiska miljön. För att undersöka detta 

använder vi i vår kvalitativa studie av intervjuer som metod. Med stöd i ett sociokulturellt perspektiv 

studeras förskollärares uttryck om den fysiska miljön som en del av barns socialisation in i 

skriftspråket. Resultatet visar att förskollärare uttrycker att skriftspråket är integrerat som en del av den 

fysiska miljön och att det är av betydelse. Skriftspråket uttrycktes främst vara integrerat genom 

konkreta material, alfabet och namnskyltar. Uttryck som intresse och traditioner framkommer som 

centrala. I slutsatserna av studien lyfts den fysiska miljön och förskollärares förhållningssätt som 

betydande. Traditioner i förskolans kultur framhävs ha en stark inverkan på hur skriftspråket integreras 

i förskolan. 
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Förord 

Vi som har skrivit studien är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet på 

Stockholms Universitet. Under hösten år 2015 läste vi fördjupningskursen ”Språk, kommunikation och 

digitala miljöer”. Våra gemensamma erfarenheter från förskolans småbarnsavdelningar är att den 

skriftspråkliga miljön inte är av lika stor betydelse som hos de äldre barnens avdelningar. Med ett 

gemensamt intresse för miljö och skriftspråk som väcktes av kursen valde vi att fördjupa oss inom 

detta område. För att undersöka detta valde vi att intervjua förskollärare vilket vi vill passa på att rikta 

ett varmt tack till. Tack vare ert engagemang och tid fick vi möjlighet att genomföra denna studie på 

ett inspirerande sätt. Vi vill även rikta tack till vår handledare Rikard Apelgren för stöd under studiens 

gång. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi valde att skriva examensarbetet tillsammans då vi som studenter skiljer oss åt. Med olika 

egenskaper ansåg vi att vi skulle komplettera varandra väl. Under studiens gång visade sig detta 

stämma. Arbetet delades upp på ett sådant sätt att våra insatser kan anses vara lika stora. Studiens delar 

har vi tillsammans diskuterat och arbetat fram och därefter arbetat enskilt med delarna i syfte att öka 

effektiviteten. Sedan sammanställdes delarna tillsammans genom gemensam granskning och 

diskussion. De gemensamma diskussionerna har varit av stor betydelse för arbetet då vi haft olika 

infallsvinklar och därmed utmanat varandra. Detta bidrog till rikare delar och en studie utformad på 

bästa sätt. På detta sätt undvek vi missuppfattningar och otydligheter samtidigt som vi kunde ta till 

vara på varandras kompetenser. Även intervjuerna genomfördes gemensamt där vi turats om att ha en 

passiv respektive aktiv roll. Då vi haft denna uppdelning i vårt arbetssätt går det inte att peka ut vem 

som skrivit vad.   
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Inledning 

År 2010 reviderades Läroplanen för förskolan gällande bland annat språk. I och med att målen kring 

kommunikation kompletterades i den reviderade upplagan blev förskolans uppdrag tydligare. Det som 

tydliggörs i den reviderade upplagan är betydelsen av att barnet ska få möjlighet att möta skriftspråket 

i meningsfulla sammanhang så tidigt som möjligt (Dahlberg, Gustafsson, Mellgren & Olsson 2013, s. 

46). Dahlberg et al. (2013, s. 48) skriver om hur de nya formuleringarna bygger på ny kunskap som 

tillkommit om att barn börjar förhålla sig till skriftspråket i tidig ålder. Barn inväntar inte en viss ålder 

för läs- och skrivutvecklingen, skrivprocessen börjar redan vid födseln (Marsch 2004 i Fast 2011, s. 

157). På senare tid har det tillkommit forskning kring barnens möte med skriftspråket i förskolan. 

Denna forskning berör mestadels barns skriftspråkande i sociala sammanhang och berör förskolans 

äldre barn. Med utgångspunkt i studiernas resultat knyter vi an till förståelsen av skriftspråktillägnan 

som en process som börjar tidigt. Efter en viss yrkesverksam tid i förskolan talar vår erfarenhet för att 

avdelningarna för de äldre barnen integrerat skriftspråket i sin miljö. Däremot har vi gjort iakttagelsen 

att detta inte har förekommit på avdelningarna för de allra yngsta barnen (1-3 år). Vi anser det därmed 

intressant och högst aktuellt att med denna studie komplettera tidigare forskning genom att undersöka 

hur förskollärare uttrycker att skriftspråket integreras på ett naturligt sätt i den fysiska inomhusmiljön 

för de yngsta barnen i förskolan. Med naturligt menar vi hur de yngsta barnen i sin fysiska miljö får 

möta skriftspråket utöver språkrelaterade aktiviteter. Studien kommer även att undersöka hur 

förskollärare uttrycker sig kring betydelsen av att integrera skriftspråket i miljön. Ett uttryck som 

framkom under datainsamlingen utgör titeln för vår studie. Detta uttryck anser vi beskriver vad vår 

studie kommer behandla där bland annat förskollärares förhållningssätt lyfts fram som förutsättning 

för integrering av skriftspråket i den fysiska miljön.  

 

Bakgrund 

Den dominerande traditionen inom förskolan har varit att man velat ta avstånd från att använda 

begrepp förknippade med skolan. Förutom brist på kompetens dominerade en rädsla att beträda 

skolans område (Dahlberg et al. 2013, s. 46). Detta har varit en orsak till att skriftspråket inte varit 

aktuellt som område i förskolan förrän nu. Skriftspråket fick en mer framträdande roll inom förskolan 

år 2011 i samband med att förskolan blev en skolform och förskollärarens uppdrag blev tydligare 

(Dahlberg et al. 2013, s. 47). Revideringen av förskolans Läroplan tydliggör att förskolan ska främja 

barns kreativitet av skrivandet snarare än att undervisa bokstävers ljud och utformning (Dahlberg et al. 

2013, s. 48). Bland annat framhålls det hur förskolan ska sträva efter att väcka barnets intresse för 

skriftspråket och skapa förståelse för dess kommunikativa funktion (Skolverket 2011, ss. 7, 10). 

Intresse och nyfikenhet lyfter Fast (2011, s. 10) som betydande faktorer för barns väg in i 

skriftspråket. Trots detta belyser Dahlberg et al. (2013, s. 8) det faktum att skriftspråket hittills använts 

i mer formella sammanhang. Fast (2011, s. 10) betonar att skriftspråkande inte ska vara begränsat till 

specifika platser eller tider. Avgörande för hur barnets väg in i skriftspråket möjliggörs är barnets 

kulturella och sociala miljö (Fast 2011, s. 10). Samma tankegångar finns hos Dahlberg et al. (2013): 

”Att skriva och läsa bör därför ses som en kulturell handling och inte som genomförandet av en 

sekvens tekniska färdigheter.” (Dahlberg et al. 2013, s. 38) 
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Fast (2011, s. 157) menar att barns erfarenheter av skrivandet är beroende av faktorer som vanor och 

den inställning till skrivande som finns i deras vardag. En stor del av barns vardag utgörs av förskolan 

som därför har en betydande roll i barns skrivande. Detta gäller framför allt de barn som inte får ta del 

av skriftspråket hemma. Särskilt viktigt blir då att pedagogerna i förskolan med sina erfarenheter 

inspirerar barnen i deras skriftspråkande (Fast 2011, s. 37). Förutom den viktiga roll pedagogen spelar 

utgör även den fysiska miljön en betydande roll. Hagtvet (2006 i Dahlberg et al. 2013, s. 180) lyfter 

betydelsen av att barn i sina första möten med skriftspråket ska få möta det i meningsfulla 

sammanhang snarare än som abstrakta fenomen. Med detta menas att barn ska ha möjligheten att i sin 

omgivning kunna identifiera deras funderingar kring skriftspråket (Hagtvet 2006 i Dahlberg et al. 

2013, s. 180). Att omgivas med material som pennor och papper lyfter Hagtvet och Pálsdóttir (1993, s. 

48) fram som betydelsefullt så barnen får möjlighet att uppleva skriftspråkets kommunikativa 

funktion. Även Gustafsson och Mellgren (2005 i Fast 2011, s. 197) skriver att texter utplacerade i den 

fysiska miljön relaterar till barnen. Utöver skriftspråkligt material lyfter Dahlgren et al. (2013, s. 179) 

och Fast (2011, s. 37) fram betydelsen av en stimulerande fysisk miljö i form av platser där barn 

stimuleras till att använda skriftspråket. Mot ovanstående bakgrund finner vi intresse i att studera hur 

förskollärare uttrycker att skriftspråket integrerats i förskolans fysiska miljö. Vi finner det även 

intressant att studera hur förskollärare uttrycker sig kring betydelsen av att integrera skriftspråket.  

Tidigare forskning 

Gemensamt för den forskning vi har hittat är att studierna undersöker barns litteracitet. Säljö (2014, s. 

186) förklarar litteracitet som ett samlingsbegrepp för aktiviteter som att läsa, producera och använda 

skrift. Vi vill här betona att vi i vår studie inte kommer att använda oss av detta begrepp. Detta då 

litteracitet som begrepp innefattar fler aspekter än vad vår studie syftar till att undersöka. Att vi utgår 

från forskningsstudier som använder begreppet litteracitet är dels för att studier som behandlar 

skriftspråket använder sig av detta begrepp. Vi anser även att dessa studier är de som har högst 

relevans för vårt område. Vidare har området dominerats av ett tänkande kring utveckling (Björklund 

2008, s. 19). Detta har medfört att en del av den forskning som presenteras i detta avsnitt berör den 

skriftspråkliga inomhusmiljön för förskolans äldre barn. Forskningen berör även till stor del 

pedagogers förhållningssätt och barns samspel med skriftspråket. Vi har valt att dela upp forskningen i 

kategorier för att på ett tydligt sätt lyfta fram vilka faktorer som dominerar forskningsfältet inom vårt 

område. Denna del avslutas sedan med en sammanställning av studierna där gemensamma resultat 

lyfts fram.  

Skriftspråket i förskolans fysiska miljö – yngre barns möten med skriften 

Björklund (2008, s. 15) studerar i sin avhandling Att erövra litteracitet - Små barns kommunikativa 

möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan hur förskolans yngsta barn i samspel med 

varandra och den fysiska miljön erfar och erövrar litteracitet. Studien visar observationer av barn som 

samspelar med böcker genom att bläddra, öppna och uttrycka sig kring innehållet. Även när barn ritar 

visar studien på att de förhåller sig till det som om det vore skrift (Björklund 2008, ss. 105-108, 158, 

183). Detta påpekar Björklund (2008, ss. 140-143) visar hur det enskilda barnet kan interagera med 

boken som redskap. Att barn i tidig ålder får bläddra bland bilder och bokstäver och se sammanhanget 

lyfter Björklund (2008, s. 215) i sin studie av stor betydelse. Björklund (2008, s. 234) skriver att 



4 

 

böcker, förklarande texter och namn på barnens platser var vanligt förekommande i förskolans miljö. 

Det framkom att texter uppsatta i barnens ögonhöjd väckte intresse till läsning och samspel (Björklund 

2008, s. 159). Bokstäver och texter som synligt existerar i en kulturell omgivning möjliggör för barn 

att ta till sig budskap i sin omgivning (Björklund 2008, s. 208). Björklund (2008, ss. 151, 184) menar 

att ett centralt resultat i studien är att barn tidigt börjar hantera och förhålla sig till skriftspråket genom 

att positionera sig själva som läsare och skrivare. Studien visar på att detta sker både solitärt och 

kollektivt (Björklund 2008, s. 200). I studien belyser Björklund (2008, s. 237) hur förskolan genom sin 

miljö och resurser skapar förutsättningar för barns tillgodogörande av ett skriftspråk. Placering av 

synligt och lättåtkomligt skriftspråksmaterial och en välorganiserad omgivning lyfts fram som faktorer 

som skapar möjligheter för barnen att erövra det skrivna språket. I studien ges exempel på hur en soffa 

kan uppmuntra barns läsande och syftar till att lyfta fram betydelsen av att ha platser som möjliggör 

litterata händelser (Björklund 2008, s. 231). Vad gäller barn under tre år visar Björklunds (2008) 

forskningsresultat att om rätt förutsättningar ges, i form av verktyg i miljön, är även de yngsta barnen 

aktiva i skriftspråkandet. 

Skriftspråket i förskolans fysiska miljö – förskolans fysiska 

inomhusmiljö 

Gustafsson och Mellgren (2005) har i sin avhandling Barn skriftspråkande – att bli en skrivande och 

läsande person studerat den fysiska textmiljön i förskolan genom observation av 27 svenska förskolor. 

Observationerna bestod av inventering av hur skriftspråket integrerats i miljön genom texter, 

skriftspråkligt material och organisation av läsmiljö. Empirin sorterades sedan utifrån barns möjlighet 

till samspel och kommunikation med och genom miljön (Gustafsson & Mellgren 2005, ss. 71-72). I 

analysen används två begrepp för att förstå resultatet; berättande textmiljö och passiv textmiljö. 

Berättande textmiljö är när texten organiserats i ett kommunikativt sammanhang, det vill säga när 

texten förmedlar ett budskap. Exempel på en sådan miljö var dokumentationer och skyltar som visade 

var saker ska placeras på ett naturligt sätt i det dagliga samspelet. Säljö (2000 i Gustafsson & Mellgren 

2005, s. 621) menar att denna typ av miljö möjliggör för barn att förstå den kommunikativa funktion 

som skriftspråket har. Den passiva textmiljön beskrivs som sammanhang där skriftspråkets form är 

mer framträdande, exempelvis bokstäver eller ordbilder. Dessa två olika sammanhang menar 

Gustafsson och Mellgren (2005, s. 622) uppfyller olika funktion för barns skriftspråkande. Gustafsson 

och Mellgren (2005, s. 622) menar att barn ska få möta skriftspråket som kommunikation. En 

berättande textmiljö ger barnen möjlighet att kommunicera med hjälp av skriftspråket (Gustafsson & 

Mellgren 2005, s. 39). Gustafsson och Mellgren (2005, s. 622) menar att när skriftspråket integreras på 

ett berättande sätt, uppmuntrar det barnet att möta skriften på ett naturligt sätt. Denna typ av miljö kan 

bidra till att barnen blir mer självständiga i sitt skriftspråkande (Gustafsson & Mellgren 2005, s. 621). 

Ett vanligt förekommande exempel i studien på ett sådant sammanhang var att bokstäver integrerats i 

dekorativa sammanhang (Gustafsson & Mellgrens 2005, s. 622). Bokstäver i isolerade sammanhang 

framhålls i studien ha en relativt betydelselös funktion (Gustafsson & Mellgren 2005, s. 622). 

 

Att den fysiska miljön kan organiseras olika och få olika betydelse för barnet framhålls även i Guo, 

Justice, Kaderavek och McGintys (2012) artikel The literacy environment of preschool classrooms: 

contributions to children’s emergent literacy growth. Studien undersöker betydelsen och relationen 

mellan den fysiska och psykologiska miljön i förskoleklassrum samt dess betydelse för barns 

litteracitet. En metodskillnad i jämförelse med Gustafsson och Mellgrens (2005) studie var att man här 

i förväg bestämde vad som var en bra litteracitetsmiljö genom en checklista (Guo et al. 2012, ss. 313- 
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314). Checklistan bestod av tillgängligt skrivmaterial, böcker samt hur man organiserat skriv- och 

läsmiljön (Guo et al. 2012, s. 314). Ett kriterium för en motiverande fysisk miljö var att den var 

organiserad på ett sätt som bjuder in till skriftspråkliga aktiviteter (Guo et al. 2012, s. 322). Med 

psykologisk miljö menar Guo et al. (2012, s. 308) instruktionsstöd mellan förskollärare och barn. 

Gustafsson och Mellgren (2005, s. 623) undersökte inte förskollärare specifikt men lyfter fram hur den 

fysiska miljöns organisation ofta beror på förskollärarens förhållningssätt till skriftspråket. Under ett 

år mätte studien barnens litteracitet förmåga i relation till fysisk miljö och förskollärare (Guo et al. 

2012, ss. 313, 315). Resultatet i denna studie baserades på barns litteracitetsförmåga i jämförelse med 

Gustafsson och Mellgren (2005) som studerade möjlighet till samspel och kommunikation. Av Guos et 

al. (2012) studie framkom det att utbudet av skriftspråkligt material inte var av stor betydelse. Istället 

var det viktigt hur materialet var organiserat. Detta då det visades en tydlig koppling till barns kunskap 

om alfabetet. Detta resultat menar Guo et al. (2012, s. 321) kan bidra med förståelse för hur ett väl 

organiserat litteracitetsmaterial kan uppmuntra och motivera barn till att utforska skriftspråket. 

Förutom detta visar studien inte på någon avgörande betydelse av den fysiska miljön för barns 

litteracitet. Samtidigt visade studien att enbart ett gott samspel mellan förskollärare och barn inte 

heller hade någon större betydelse (Guo et al. 2012, s. 322). Vad som istället framhävs som studiens 

centrala resultat är betydelsen av en rik fysisk miljö och en bra förskollärare (Guo et al. 2012, s. 323). 

Därmed går det att urskilja en enighet mellan Gustafsson och Mellgren (2005) och Guo et al. (2012) 

studie vad gäller den fysiska miljön. Det gemensamma som framhävs är att miljöns organisation är av 

betydelse för barns skriftspråkande. Däremot talar Guos et al. (2012) studie för att en bra fysisk miljö 

inte räcker i sig. Att Gustafsson och Mellgrens (2005) studie betonar den fysiska miljöns betydelse 

beror på att resultatet kan skilja beroende på hur miljön organiseras. Resultatskillnaden i studierna 

behöver nödvändigtvis inte på något sätt tala emot varandra. Mer troligt kan vara att förstå dessa 

skillnader utifrån studiernas metodskillnader. Gustafsson och Mellgrens (2005) studie mätte inte barns 

förmåga, vilket de inte heller syftade till. Vidare hade Guo et al. (2012) förbestämt miljön, vilket kan 

tänkas påverka deras resultat.  

Skriftspråket i förskolan fysiska miljö – studier av förskollärares 

förhållningssätt 

Hvit (2015) har i sin artikel Literacy events in toddler groups: Preschool educators talk about their 

work with literacy among toddlers intresserat sig för skriftspråket hos de yngsta barnen i svenska 

förskolor. Genom intervjuer undersöker hon hur förskollärare uttrycker sig om arbetet med litteracitet 

på småbarnsavdelningarna. I Hvits (2015) studie framkommer det att skriftspråket med barn under tre 

år inte var ett vanligt samtalsämne. Å andra sidan framhölls det att förskollärarna förhåller sig till barn 

under tre som kompetenta och litterata individer. Exempelvis uttrycker förskollärarna att när barn ritar 

så kan det förstås som att de skriver (Hvit 2015, ss. 319, 325-326). Ett intressant resultat är att när 

förskollärarna blir ombedda att berätta hur de arbetar med litteracitet och barn under tre år så verkar 

detta vara ett outforskat och utmanande område. Förskollärarna uttrycker sig delvis om barnens ålder 

som ett hinder för att arbeta med skriftspråket (Hvit 2015, s. 326). Hvit (2015) menar att studien visar 

på att förskollärarna blockeras av ett traditionellt ”lära ut” tänkande i samtal om deras arbete. 

Avslutningsvis menar Hvit (2015, s. 327) att hennes studie visar på att det behövs mer utbildning om 

de yngsta barnen och skriftspråket. Detta då Hvit (2015, s. 327) menar att brist på teoretisk kunskap 

kring skriftspråk och barn under tre år kan bidra till att man istället svarar och förhåller sig utifrån 

traditionella idéer och kunskaper.  

Hur förskollärare förhåller sig till skriftspråket studerar även Norling (2015) i sin avhandling 

Förskolan – en arena för social språkmiljö och språkliga miljöer. Avhandlingen som består av fyra 
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delstudier syftar till att studera den sociala språkmiljön i förskolan. Delstudie II och delstudie III 

(Norling 2015) undersöker genom intervjuer förskollärares förhållningssätt. Ett grundantagande i 

Norlings (2015, s. 37) avhandling är att en fysisk plats i sig inte kan skapa kunskap. Däremot betonar 

Norlings (2015, s. 34) studie vikten av en miljö som uppmuntrar till aktiviteter och kommunikation för 

barns skriftspråkande. Studien lyfter det faktum att intresset för skriftspråket kan möjliggöras i en 

uppmuntrande miljö (Pramling Samuelsson och Pramling 2013 i Norling 2015, s. 24). Vidare skriver 

Norling (2015, s. 33) att tillgång till skrivmaterial, böcker och bilder kan väcka intresse hos barnen 

och erbjuda och uppmuntra till aktiviteter. Att Norlings (2015) studie på så sätt skulle utesluta den 

fysiska miljöns betydelse går inte att påstå. Snarare visar studien på att den fysiska miljön kan 

organiseras på olika sätt och därmed få olika betydelse för barns skriftspråkande. Vad som i sin tur 

erbjuds i miljön är beroende av pedagogers förhållningssätt till bland annat läs- och skrivmaterial 

(Norling 2015, s. 33).  I likhet med Hvits (2015) visar Norlings (2015, s. 80) studie dels på att 

förskollärarna uttryckte en avsaknad av kunskap inom skriftspråket. Skriv- och läsaktiviteter 

tillämpades under formella sammanhang exempelvis vila och samling (Norling 2015, s. 80). Bland 

annat uttryckte förskollärarna i Norlings (2015) studie att: 

”skriftspråksprocessen är något som kommer senare i barns liv och inte en pågående process i barns 

liv som leder till skriftspråklighet” (Norling 2015, s. 85). 

Förskollärarna beskrev vidare att de inte har kunskapen och de verktyg som krävs för att stödja 

barnens skriftspråkprocesser (Norling 2015, s. 85). Detta är liknande uttryck som Hvit (2015) 

synliggör i sin studie genom att lyfta traditionell idé om skriftspråket. 

Sammanställning av tidigare forskning 

Ovannämnda studier har studerat skriftspråkligt material, textmiljöer och pedagogers förhållningssätt 

till skriftspråket. Gemensamt för nationell och internationell forskning kring skriftspråket i förskolans 

fysiska miljö är att det råder en enighet kring att organisationen av miljön får betydelse för barns 

skriftspråkande (Guo et al. 2012; Gustafsson & Mellgren 2005; Norling 2015). Studierna lyfter på ett 

eller annat sätt hur viktigt det är att skriftspråket finns närvarande för barnen. Gustafsson och 

Mellgrens (2005) och Guo et al. (2012) studier betonar att miljön bör vara inbjudande och detta kan 

uppnås genom att skriftspråket integreras i den fysiska miljön. Björklunds (2008) studie visar liknande 

resultat genom att lyfta fram vikten av tillgängligt skriftspråkligt material. Detta genom att synliggöra 

att barn aktivt samspelar med sin omgivning. Att barnet får bli självständigt i sitt skriftspråkande 

genom möjlighet att positionera sig som läsande och skrivande förstås vidare som en viktig faktor 

(Björklund 2008; Gustafsson & Mellgren 2005). Efter genomgång av forskningsfältet framträder 

skriftspråket i den fysiska miljön som ett studerat område som framhålls som betydande. Barnet 

framställs som aktivt i samspel med sin omgivning. Det mest centrala är att det inte bara är viktigt att 

det finns material för skriftspråk, utan snarare att det kan integreras på olika sätt och därmed få mer 

eller mindre betydelse. Det råder ingen tvekan om att skriftspråket bör finnas tillgängligt och väl 

organiserat för att det ska uppfylla en funktion för barnen. Samtidigt har förskollärares förhållningssätt 

till skriftspråket studerats där traditioner och okunskap framträder som hinder (Hvit 2015; Norling 

2015). Att vi antyder en avsaknad av studier av de yngsta barnen i sammanhanget stärker vår 

nyfikenhet för de yngsta barnens miljö. Med vår studie vill vi följa spår i tidigare forskning som vi 

tycker skapats. Med följande syfte vill vi komplettera forskningsfältet genom att studera hur 

förskollärare uttrycker sig om skriftspråket i miljön för förskolans yngsta barn.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är dels att undersöka hur förskollärare uttrycker om, och i så fall hur, 

skriftspråket integrerats på ett naturligt sätt i inomhusmiljön på förskolans småbarnsavdelningar samt 

hur förskollärare uttrycker sig kring betydelsen av skriftspråket i den fysiska miljön.  

 

För att besvara syftet kommer vi att använda oss av följande två frågeställningar: 

1. Hur uttrycker förskollärare att skriftspråket integrerats i den fysiska inomhusmiljön på 

småbarnsavdelningar i förskolan? 

2. Hur uttrycker sig förskollärare om betydelsen av att integrera skriftspråket i den fysiska 

inomhusmiljön? 

Teoretiskt perspektiv 

För att möjliggöra studien med ovanstående syfte använder vi oss av det sociokulturella perspektivet 

som teoretiskt verktyg. Då vår studie syftar till att studera de förskollärares uttryck om de yngsta 

barnen i förskolan anser vi denna teori som mest lämplig då man med det sociokulturella perspektivet 

inte ser färdigheter och lärande som ett resultat av att barnet nått ett viss mognadsstadie (Säljö 2005a, 

s. 121). Istället förstås barnets lärande vara beroende av omgivningen och vad man i den ges tillgång 

till (Säljö 2005b, s. 62). I och med att lärande ur det sociokulturella perspektivet inte är begränsat till 

eller beroende av utveckling går det inte att påstå att människan någon gång har lärt färdigt. Det går 

alltså inte att göra skillnad mellan barnets eller den vuxnes lärande. Att tillägna sig skriftspråket 

handlar ur ett sociokulturellt perspektiv om att socialiseras in i en kommunikativ värld. En del av 

denna socialisation för barnet utgörs av skolmiljön, den sekundära socialisationen (Säljö 2005b, ss. 14, 

119; Säljö 2014, s. 41). Detta perspektiv blir således ett verktyg för oss att studera hur förskollärare 

uttrycker sig om skriftspråkets plats i den fysiska miljön i vilken de yngsta förskolebarnen vistas. Det 

blir även ett verktyg för att djupare förstå förskollärares uttryck.  

Kultur 

Barnet föds som en kommunikativ varelse och med en biologisk bas som förutsättning för lärande 

(Säljö 2014, s. 36). Barnets biologiska förutsättningar förstås enbart som en bas i sociokulturellt 

perspektiv. Hur barnet utvecklas och vilken kunskap barnet tillägnar sig avser man är beroende av den 

kultur barnet ingår i (Säljö 2005b, s. 62; Säljö 2014, ss. 36-37). Säljö (2014, ss. 29-30) förklarar att 

kultur är en uppsättning av idéer, värderingar och kunskaper. Hur människan kommunicerar och 

tänker är beroende av de sociala och kulturella erfarenheter hen blivit en del av (Säljö 2014, s. 35). 

Olika kulturer har tillgång till olika kunskaper. Det barnet lär sig handlar om att tillgodogöra sig de 

samhälleliga kunskaper som gjorts tillgängliga i kulturen (Säljö 2005b, s. 22; Säljö 2014, s. 35). 

Hemmet utgör för barnet den primära socialisationen där kulturella erfarenheter införskaffas. Vår 

studie studerar vad förskolan som barns sekundära socialisation erbjuder (Säljö 2014, ss. 40-41). Då 

förskolan är en institution med egna idéer, kunskaper och värderingar kommer vi använda kultur som 
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begrepp för att förstå förskolan som en egen kultur. I en kultur skapas och utvecklas redskap som 

anpassas till olika verksamheter (Säljö 2005b, s. 232). Genom att vi förstår förskolan som en kultur 

kan vi förstå varför redskap används och anpassas på ett visst sätt (Säljö 2005b, s. 57). Med kultur som 

begrepp kan vi genom att studera hur förskollärare uttrycker sig om förskolans fysiska miljö studera 

hur barnen socialiseras in i skriftspråket. Vi kan då även skapa djupare förståelse kring innebörder i 

förskollärares uttryck. Detta då innebörd i termer och ord beror på det kulturella sammanhang det 

uppstår i (Säljö 2014, s. 115).  

Intellektuella och fysiska redskap 

Ett grundantagande i det sociokulturella perspektivet är att människan inte står i direkt kontakt med sin 

omvärld. Tänkande och kognitiva resurser förstås inte som enbart existerande i människans huvud 

(Säljö 2014, s. 76). I varje kultur skapas olika redskap som människan använder för att komma i 

kontakt med, hantera och förstå sin omvärld (Säljö 2014, ss. 29, 81). I samexistens med dessa redskap 

sker tänkande (Säljö 2014, ss. 75, 81). På så sätt medieras verkligheten för oss (Säljö 2005b, ss. 26-

27). Förskolebarnets handlingar, kunskaper och färdigheter går på så sätt inte att skilja från de redskap 

de får tillgång till (Säljö 2005b, ss. 54, 66). Redskap finns i både fysisk och intellektuell form (Säljö 

2014, ss. 22, 29). Fysiska redskap – artefakter – är föremål skapade av människan för att enklare 

interagera i sin omvärld (Säljö 2010, ss. 22, 28). I och med att samhället är i ständig utveckling, 

utvecklas våra erfarenheter och behov och därmed även artefakterna (Säljö 2010, ss. 22, 30). Ett 

exempel på artefakter som utvecklas i samband med samhället är skriftspråkets tecken. Förr i tiden var 

grottmålningar skriftspråkliga tecken. I och med att samhället utvecklades ökade vårt behov att 

kommunicera vilket ledde till utveckling av dagens alfabet (Säljö 2014, ss. 163-165). Med hjälp av 

alfabetet kan vi skapa ord och på så sätt använda oss av skriftspråket för att kommunicera. Tillgångar 

som människan använder för att kommunicera med förstås som intellektuella redskap (Säljö 2005a, ss. 

119-120). Därmed utgör skriftspråket i denna studie ett sådant intellektuellt redskap (Säljö 2014, s. 

157). När skriftspråket används blir det medierande redskap (Säljö 2005b, s. 110). När vi i vår analys 

studerar hur skriftspråket integreras i miljön, använder vi begreppet intellektuellt redskap som 

analysverktyg för att förstå vad skriftspråket är i vårt resultat. Att läsa handlar inte om att barnet ska 

lära sig att avkoda bokstäver. Inte heller förstås det som en färdighet man en gång för alla tillägnar sig 

(Säljö 2014, ss. 186-187). Snarare handlar det om att lära sig hantera ett redskap, där läsande ses som 

en tolkning av ord i det sammanhang där ordet ingår. För barnet handlar det på så sätt om att upptäcka 

rådande kulturella och kommunikativa regler kring skriften (Säljö 2014, s. 187). Att det inte förstås 

avkoda bokstäver är för att det görs skillnad mellan isolerade bokstäver och skriftspråket. Detta 

exemplifieras av Säljö (2005b, ss. 164-165) genom skillnad mellan noter och musik. Noter, förstås 

som en visuell representation av ljud. Dessa noter ska fungera som vägledning snarare än att kopieras 

mekaniskt. Att förhålla sig till noten utan vidare kunskap om musikgenrer blir inte musik. Snarare blir 

det då en ton. Besitter man däremot kunskap om regler kring musiken som musikgenrer kan man 

förhålla sig till noter på ett sätt och skapa musik (Säljö 2005b, s. 165). Vad detta kan innebära i en 

förskolekontext är att det är av vikt för barnet att möta skriftspråket som helhet, snarare än enbart dess 

enheter. För att i analysen förstå skillnad mellan bokstäver och text används artefakter som begrepp. 

Vidare förstås fysiska och intellektuella redskap möjliggöra varandra vilket innebär att det blir av vikt 

för oss att i miljön se de fysiska redskap som möjliggör användning av skriften (Säljö 2014, s. 22).  

Externalisering 

Att människan använder och handlar genom redskap beskriver Säljö (2005b, s. 51) medför förståelsen 

att vi lever i en kulturell snarare än i en naturlig värld. Att lära ur ett sociokulturellt perspektiv handlar 
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om att tillgodogöra sig samhälleliga erfarenheter. Säljö (2005b, s. 51) framhåller att när vi ska förstå 

hur och vad människor lär är det av betydelse att förstå hur kunskaper gjorts tillgängliga för oss i 

samhället. Kunskap förstås inte som något fast och statiskt som den enskilda individen besitter. Istället 

återanvänder individen gjorda erfarenheter i en ny situation och ny kunskap uppstår (Säljö 2014, ss. 9, 

13). Denna kunskap förs i sin tur vidare som tillgängligt i samhället och för nästkommande 

generationer genom externalisering (Säljö 2005b, s. 80). Vad detta innebär är att när artefakter skapats 

så har människans idéer och kunskaper byggts in, det vill säga externaliserats till dessa artefakter 

(Säljö 2014, s. 9). Exempelvis finns i en miniräknare människans räknekunskaper tillgängliga (Säljö 

2014, s. 82).  För oss blir det då relevant att titta på hur kunskaper och idéer om skriftspråket 

externaliserats och gjorts tillgängliga i förskolans fysiska miljö. Med externalisering kan vi på så sätt 

skapa djupare förståelse kring det fysiska material vi studerar. Externalisering som begrepp möjliggör 

för oss att förstå hur kunskap gjorts tillgänglig i miljön genom att det integrerats artefakter. Att 

kunskap i det sociokulturella perspektivet inte är något fast medför däremot att den tillgängliga 

kunskapen i artefakterna inte bara finns där för att ”hämta ut” eller kan förstås som färdigdefinierade. 

På samma sätt finns inte en fast innebörd i språk. Att läsa ett ord, är en tolkningsprocess beroende på 

situation och kunskaper och erfarenheter hos den som tolkar budskapet (Säljö 2005b, s. 53). Vad detta 

innebär är att enbart för att barnet i förskolan får tillgång till ett redskap med externaliserade 

kunskaper om skriftspråket så lär barnet inte att sig skriva. Istället erbjuder artefakterna vissa 

meningserbjudande och i samspel med artefakten skapar barnet sedan mening och gör erfarenheter 

(Säljö 2005b, s. 55). Detta för oss in på en djupare förståelse av barnets lärande genom redskap i 

förskolan. 

Appropriering  

I ett sociokulturellt perspektiv tar man avstånd från kunskap som något som individen inhämtar (Säljö 

2014, s. 152). Lärande sker genom att individen approprierar- tar över, tar till sig och lär sig behärska 

– kunskap (Säljö 2005b, s. 66). I vardagliga situationer har individen möjlighet att appropriera 

kunskap i samspel med medmänniskor och genom handlande med redskap (Säljö 2005b, ss. 71-72, 

232; Säljö 2014, s. 119). För studiens relevans kommer denna del fokusera på appropriering genom 

redskap. Artefakter är döda objekt tills dess att människan använder dem. Man bekantar sig med, 

prövar och ökar succesivt sin kunskap om redskapet och hur man använder det (Säljö 2005b, s. 51). 

Vid den initiala kontakten med ett okänt redskap anar man ett syfte beroende på vilket sammanhang 

redskapet ingår i. Englund (2004b i Säljö 2005, s. 55) förklarar detta med att artefakter har olika 

meningserbjudanden. Artefakten föreslår olika typer av aktiviteter i vilka människan bekantar sig med 

redskapet. Successivt uppfattar man redskapets olika funktioner, möjligheter och mönster (Säljö 

2005b, ss. 229-230; Säljö 2014, s. 119). Detta är en process som kan ta olika lång tid, dels beroende på 

tidigare erfarenheter. När man bemästrat redskapet normaliseras det genom att man förhåller sig till 

det som en naturlig del av sin vardag (Säljö 2005b, s. 231). Däremot är appropriering aldrig färdig då 

det ständigt finns nya kunskaper att erfara (Säljö 2014, s. 152). Hur appropriering kan ske mellan 

barnet och fysiska redskap exemplifieras av Säljö (2005b, s. 167) genom barnet som approprierar 

räknekunskaper genom att räkna mynt. Appropriering blir för oss ett analysverktyg då det dels bidrar 

till en förståelse hur förskolans fysiska miljö kan erbjuda barnen att skapa kunskap. Det medför att vi 

kan inta förståelsen att skriftspråket kan neutraliseras för de yngsta i förskolan under förutsättning att 

de får möta detta redskap i sin miljö.  
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Metod 

Val av metod 

Fejes och Thornberg (2015, s. 33) betonar vikten av att välja den metod som kan ge störst förståelse av 

det fenomen och de sammanhang man studerar. Vi valde att göra en kvalitativ studie med syfte att 

undersöka hur förskollärare uttrycker sig kring skriftspråket som fenomen i den fysiska miljön. Som 

datainsamlingsmetod ansåg vi intervjuer lämpa sig bäst. Intervjuer definieras som ett samtal med 

tydligt syfte kring ett ämne där frågor blir besvarade och ny kunskap inhämtas (Kvale & Brinkman 

2014, s. 19). En styrka med intervju som metod är att praktiken synliggörs genom att bland annat ge 

insikt i förhållanden som råder i miljön (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, ss. 56, 36). På så sätt kan 

vi få fatt i förskollärares uttryck kring hur skriftspråket integrerats i den fysiska miljön. Vi får även 

möjlighet att ta del av förskollärarens uttryck angående betydelsen av att integrera skriftspråket i den 

fysiska miljön. Detta skulle bli svårt att uppnå med annan metod varav vi anser intervjuer lämpa sig 

bäst som metod. Vi valde att använda oss av ostrukturerade intervjuer med förhoppning om att det 

skulle bidra till mer fria uttryck i ett mer vardagligt samtal. Ostrukturerad intervju innebär att man har 

ett fåtal frågor kopplade till sin forskningsfråga som vägledning under intervjun. Intervjun präglas 

sedan fritt av följdfrågor och bidrar till att intervjupersonen får möjlighet att berätta mer öppet 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 128). Kvale och Brinkman (2014, s. 32) framhäver 

att man bör besitta kunskap om sitt ämnesområde samt förhålla sig medveten om eventuella 

utmaningar. I och med detta valde vi att påbörja intervjuerna först efter genomgång av tidigare 

forskning samt teoretiskt perspektiv. Studiens teoretiska perspektiv medförde att det resultat vi fick 

från intervjuer dels behöver förstås som situerat och inte som en spegling av intervjupersonernas 

tankar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 37) lyfter svårigheten med intervju att det som sägs 

inte nödvändigtvis kan betraktas som sanning eller oberoende av situationen. En intervju påverkas av 

faktorer som kultur, värderingar och minnet. Fägerborg (2011, s. 89) lyfter exempelvis hur minnet kan 

påverka att vissa saker omedvetet utelämnas eller hur värderingar påverkar intervjufrågornas 

besvararingar. Därmed förhåller vi oss medvetna till att det resultat vårt metodval genererar är en 

kommunikation som ligger till grund för vår analys. För att undvika att studien uttalar sig om 

intervjupersonernas tänkande granskade vi intervjufrågorna kritiskt. Med ostrukturerad intervju som 

metodval var detta inte något som kunde göras i förväg. I stället granskades samtliga frågor i efterhand 

där frågor som riskerade studiens kvalitet valdes bort. Detta medförde däremot inte några 

konsekvenser för studiens resultat. Till vår hjälp har vi utgått från Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2014, s. 103) lista över frågor som ska undvikas där det bland annat framgår att frågor med 

värderingar i sig ska undvikas. Vi har även använts oss av Kvale och Brinkmans (2014, s. 176) olika 

intervjufrågor där vi bland annat har utgått från uppföljningsfrågor då vi valt ostrukturerad 

intervjumetod. Vidare har vi arbetat med sonderande frågor vilket innebär att man efterfrågar exempel 

och beskrivningar (Kvale & Brinkman 2014, s. 177). Detta ansåg vi klargöra intervjupersonernas 

uttryck samtidigt som vi kunde undvika missförstånd eller egna tolkningar. 

Urval och avgränsningar 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 136) menar att urval ökar möjligheten och förståelsen av valt 

problemområde vilket i sin tur har betydelse för studiens resultat. I vårt val av förskollärare utgick vi 
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ifrån vad vi ansåg relevant för vårt syfte. Relevanta faktorer för urval blev förskollärare 

yrkesverksamma på en småbarnsavdelning. Utöver det faktum att syftet specifikt efterfrågar 

förskollärare, blev det relevant då de har ansvaret att organisera förskolans fysiska miljö. Det kan 

förstås som att vi gjort ett strategiskt urval, att man väljer deltagare som utifrån sin forskningsfråga 

kan bidra mest (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 137). En avgränsning vi gjort i vårt urval är att vi 

bortsett från förskolors pedagogiska inriktningar och driftsform. Detta då vår studie inte syftar till att 

jämföra pedagogiska inriktningar. Det var inte heller relevant för studien i vilka områden förskolorna 

var belägna i. Däremot tog vi reda på antal år som intervjupersonerna varit yrkesverksamma samt antal 

barn i barngruppen ifall det skulle visa sig bli relevant, vilket det inte blev. Titeln för studien valdes i 

slutet och är ett citat från en av intervjupersonerna. Att vi valde ett citat som titel för studien var då vi 

ansåg det relevant då studien baseras på förskollärares uttryck. Det valda citatet var det vi ansåg 

tydligast beskriva studiens innehåll genom att vi anser det framhäva förskollärares förhållningssätt 

som förutsättning för integrering av skriftspråket i den fysiska miljön. Avgränsningar gjordes även i 

resultatdelen där irrelevanta uttryck för studien valdes bort. Exempel på detta var när 

intervjupersonerna uttryckte områden som vi inte ansåg berörde vårt studieområde. Detta har 

markerats med tecknet […] och visar att intervjupersonen uttryckt något men som vi valt att ta bort. 

Till datainsamling valde vi att formulera fyra stycken intervjufrågor i syfte att fungera vägledande i 

den ostrukturerade intervjun (se Bilaga 3). 

Genomförande 

Via Stockholms Stad hemsida sökte vi upp förskolor med småbarnsavdelningar. Till dessa skickade vi 

ut ett informationsbrev med förfrågande om deltagande via mail (se Bilaga 1). Sammanlagt kontaktade 

vi 30 förskolor varav fem svarade och tre av dem var intresserade. De två första intervjupersonerna 

hörde av sig direkt för intervju. Vid dessa intervjuer använde vi oss av Eriksson-Zetterquist och 

Ahrnes (2011, s. 43) metod snöbollsurval. Detta innebär att man frågar om fler intervjupersoner som 

kan tänkas vara intresserade av att medverka. Detta gav inget resultat och tids nog svarade den tredje 

intervjupersonen. Efter otillräckligt gensvar som troligtvis berodde på kort varsel skrev vi även en 

förfrågan i ett förskoleforum på Facebook (förskolan.se) vilket inte gav något gensvar. Därefter 

frågade vi två studenter ifall de hade verksamhetsförlagda utbildningsplatser vi kunde kontakta vilket 

gav oss ytterligare två stycken intervjupersoner. Fägerborg (2011, s. 103) betonar vikten av att anpassa 

sig till intervjupersonen. Detta gjorde vi genom att besöka intervjupersonerna på deras arbetsplats när 

det passade dem. Vid intervjutillfället påminde vi intervjupersonerna om studiens syfte samt att 

deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Vi informerade även om att vi skulle 

använda oss av ljudupptagning men att även detta var frivilligt. Fägerborg (2011, s. 103) menar att 

ljudinspelning är att föredra då uppmärksamheten kan ägnas åt intervjun istället för anteckningarna. 

Anteckningar fungerade som säkerhet ifall tekniken skulle krångla. Vid intervjuerna intog en av oss en 

passiv roll med ansvar för det tekniska medan den andra genomförde samtalet. Detta turades vi om 

med under studiens gång. Antal intervjuer bestämdes inte i förväg. Istället avslutade vi 

datainsamlingen när vi upplevde en mättnad (Eriksson-Zetterquist 2011, s. 44; Kvale och Brinkman 

2014, s. 156). Denna mättnad uppstod efter 17 sidor transkriberat material från 2 ½ timmar inspelad 

data. Avgörande för att vi upplevde denna mättnad var då vi ansåg att fler intervjuer inte skulle ha 

någon större betydelse för vårt resultat.  
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Databearbetning och analysmetod 

Vårt insamlade material bestod av ljudinspelningar på smartphone samt anteckningar. Anteckningarna 

kom däremot inte till användning eftersom samtliga intervjupersoner godkände ljudinspelningar och 

att det tydligt hördes vad som uttrycktes. Bearbetningen av datainsamlingen påbörjades direkt efter 

intervjuerna där vi gemensamt lyssnade igenom ljudfilerna. Dessa transkriberades gemensamt i Word 

på datorn. När transkriberingen var klar lyssnade vi återigen igenom ljudfilen för att uppmärksamma 

om det överensstämde med transkriberingen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 54) skriver att 

transkribering utan hjälpmedel är tidskrävande men till fördel för tolkningsarbetet. Vi valde att 

utesluta hjälpmedel trots att detta skulle kunna påskynda transkriberingen. Transkribering i Word var 

tidskrävande men resulterade i att vi var väl förberedda i de senare avsnitten. Kvale och Brinkman 

(2014, ss. 217-218) skriver att transkribering är att transformera muntligt tal till skriven text. 

Skillnaden mellan dessa former blev tydlig för oss. Vid transkriberingen av första intervjutillfället 

transkriberade vi intervjun ordagrant vilket innebar att även vardagliga uttryck skrevs ned. Vi utgick 

från Fägerborgs (2011, s. 108) grundregel att det som sägs, noggrant ska skrivas ned utan att något 

förvrängs eller ändras. Detta gjorde vi i syfte att återge intervjun så exakt som möjligt. Vid genomgång 

av utskriften insåg vi däremot att det faktum att vi skrivit ut intervjun ordagrant försvårade läsning. 

Dessa uttryck var även irrelevant för studien. Fägerborg (2011, s. 107) menar att talspråket inte alltid 

behöver överföras exakt till skrift om studien inte kräver detta. Även Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011, ss. 54, 55) skriver att pauser och småord kan utelämnas ifall de inte är relevanta. Vid 

genomgång av vårt material kunde vi urskilja teman som samtliga intervjupersoner återkom till. Den 

analysmetod som blev mest relevant var tematisk analys. Öhlander (2011, s. 275) förklarar en sådan 

analys för innehållsteman och menar att man upptäcker vissa innehåll i sitt material. Med denna metod 

kunde vi uppnå struktur och mönster i vårt material. Genom att dela upp materialet i teman kunde vi 

enklare koppla det till våra forskningsfrågor. Återkommande teman som tillgängligt material, alfabet 

och bokstäver hjälpte oss att besvara vår första forskningsfråga. Teman som intresse, utmaningar och 

traditioner besvarade vår andra forskningsfråga. I och med att vi använde oss av tematisk analys blev 

det tydligt vilket material som var relevant för studien. Detta analyserades sedan utifrån valda begrepp 

från studiens teoretiska perspektiv.  

Forskningsetiska överväganden  

Under studiens gång arbetade vi kontinuerligt med forskningsetik där vi utgått från de allmänna 

reglerna i vetenskapsrådets rapport God forskningssed (Vetenskapsrådet 2011).  Med intervju som 

datainsamlingsmetod har vi behövt överväga hur vi ska förhålla oss till hur vi bör värna om personers 

integritet. Vi har förhållit oss medvetna om och reflekterat kring vårt bemötande av 

intervjupersonerna. Detta då en etisk aspekt i en forskningsstudie att ingen deltagande utsätts för 

kränkning eller dåligt bemötande (Vetenskapsrådet 2011, s. 35). Bland annat var vi tydliga med att 

deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan. Detta framkom i informationsbrevet och vid 

intervjutillfället. Vi har förhållit oss etiska i utformandet av intervjufrågorna genom att granska de få 

frågor som förberetts. Vi har diskuterat kring ämnen och frågor som ur ett etiskt perspektiv ska 

undvikas. Exempel på sådana frågor är frågor som rör personers privatliv (Löfdahl 2014, ss. 36-38). 

En annan etisk aspekt som blev relevant för vår studie är anonymitet vilket innebär att utelämna 

uppgifter som kan identifiera personer eller förskola (Vetenskapsrådet 2011, s. 68). Detta utlovades till 

samtliga intervjupersoner och framkom även skriftligt i informationsbrevet (se Bilaga 1). Vidare 

medförde detta inga problem för studien då intervjupersonernas identitet inte var relevanta. 
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Personernas namn byttes ut och sådant som på något sätt kunde identifiera personerna eller förskolan 

utelämnades. Löfdahl (2014, s. 37) betonar vikten av att vara uppmärksam vid observationer för att se 

ifall någon känner obehag. Detta tillämpade vi även i våra intervjusituationer genom att bland annat 

uppmärksamma intervjupersonens kroppsspråk. Vi var även medvetna om den maktposition vi befann 

oss i under intervjun. Kvale och Brinkman (2014, s. 52) förklarar intervjuer som en asymmetrisk 

maktrelation där samtalet är en enkelriktad dialog. Att vi vid intervjutillfällen var två ansåg vi kunde 

intensifiera maktpositionen. Utifrån detta gjorde vi valet att en av oss under intervjun fick inta en 

passiv roll och sköta tekniken medan den andra höll i samtalet. Vi behövde också förhålla oss till 

hanteringen av materialet av intervjun genererade. Vid intervjutillfället informerade vi att materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt. Konfidentiellt innebär att vi ansvarar för att ingen obehörig fick 

ta del av uppgifterna. Anteckningarna användes som komplement till ljudinspelningen ifall de 

medverkande inte ville spelas in. Det insamlade materialet ska på ett etiskt och korrekt sätt förvaras 

säkert (Kvale & Brinkman 2014, s. 228). Detta tillämpade vi genom att vi förvarade materialet på ett 

säkert sätt och det kommer förstöras efter studien. När materialet analyserades utgick vi från Kvale 

och Brinkmans (2014, s. 99) etiska frågor kring hur intervjusituationen kan ha påverkats av bland 

annat stress och förändringar hos intervjupersonen. Detta kan lösas genom att låta den som intervjuas 

se över transkriberingen vilket även resulterade i att intervjupersonerna fått inflytande över hur deras 

uttalande har tolkats (Kvale & Brinkman 2014, s. 99). Trots att vi bifogat det transkriberade materialet 

till samtliga intervjupersoner fick vi inte gensvar från samtliga. Vi ställdes därmed inför ett etiskt 

dilemma huruvida dessa transkriberingar skulle användas eller inte. Vi valde att använda dessa 

transkriberingar då intervjupersonerna givit sitt medgivande och inte hört av sig om att avbryta 

medverkan.   

Studiens kvalitet 

En kvalitetsaspekt som låg till grund för vårt metodval var den subjektivitet forskarrollen medför. Att 

våra egna tolkningar och föreställningar kan påverka studiens objektivitet förhöll vi oss medvetna till 

under studiens gång (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 56). Vi uteslöt övriga intervjuformer då vi ansåg 

en större risk med att våra föreställningar skulle äventyra empirins objektivitet. Ostrukturerade 

intervjuer ansåg vi medföra större utrymme för deltagarnas svar och mindre för våra föreställningar. 

Att vi förhöll oss medvetna till detta under metodval samt vid tolkning av empiri anser vi resulterade i 

vår studie som tillförlitlig (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014, s. 64). En kvalitetsaspekt med vår 

studie är enigheten mellan vårt metodval och teorival. Det sociokulturella perspektivet medför 

förståelsen att det som vid ett intervjutillfälle sägs, inte är en spegling av intervjupersonens tankar. 

Istället är det situerat. Därmed är det inte förenligt med ett sociokulturellt perspektiv att studera vad 

någon tänker. Det man studerar är en kommunikation som utgörs av kontextuella villkor (Säljö 2014, 

ss. 115, 118). Denna aspekt lyfter även Erikson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 57) som säger att det 

som sägs i en intervju inte nödvändigtvis representerar verkligheten. Vår studie syftar inte till att 

studera, likväl som den inte uttalar sig om, intervjupersonernas tänkande. Vi har därför i vår studie valt 

att använda oss av ”uttrycker” för att visa att studera det vi kan uttala oss om, en kommunikation. Vid 

intervjutillfällena har det hänt att vi rent spontant uttryckt frågor som efterfrågar personers tänkande. 

Dessa frågor och svar har vi inte tagit med som resultat i vår studie då det ej skulle ansetts som 

tillförlitligt. I och med att vi intagit denna förståelse och utformat studien därefter anser vi vår studie 

som tillförlitlig. Vi anser även studien ha reliabilitet då man senare med andra intervjuare har stor 

chans att få fram likande resultat (Kvale & Brinkman 2014, s. 295). Å andra sidan kan man inte bortse 

från hur intervju som metodval innefattar mänskliga faktorer som minnet och värderingar som skulle 
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påverka vid en ny intervju. Studien innefattar förskollärares uttryck som kan förstås influeras av 

förskolans Läroplan (Skolverket 2010). Skulle Läroplanen revideras måste man förhålla sig till att det 

skulle kunna medföra förändring i hur förskollärare uttrycker sig kring studiens område. Skulle man 

dessutom ändra teoretiskt perspektiv blir andra begrepp relevanta och studien skulle uppnå annat 

resultat. Förutom reliabilitet ska en studie även uppnå validitet i bemärkelsen att den ska anses 

relevant och begriplig (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014, s. 62). Vår studie anses ha hög validitet 

då vi via intervjuer lyckats samla in data som var relevant samt behövlig för studien. Därmed betraktar 

vi vår studie som intressant, trovärdig samt begriplig vilket Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 

60) menar är viktigt i en studie. Med uteslutning av annan intervjuform anser vi att studien besvarar 

dess syfte samt frågeställningar. Detta då det gav oss möjlighet att fråga hur skriftspråket integrerats i 

den fysiska miljön samt hur de uttryckte sig om betydelsen av skriftspråket integrerats i den fysiska 

miljön. Förutom att teorin möjliggjorde att besvara syftet gav den oss störst förståelse av det vi 

studerade. Med teoretiska analysverktyg kunde vi arbeta fram studiens resultat.  

Resultat och analys 

I följande avsnitt har vi använt oss av tematisk analys där resultatet presenteras utifrån återkommande 

teman. På så sätt har forskningsfrågorna kunnat besvaras utifrån empirins olika teman. Avsnittets 

rubriker presenterar innehåll från intervjuerna kopplat till tema och forskningsfrågor. Vi har valt att 

inte skilja på vilken förskollärare som uttryckt vad då detta inte blev relevant för studiens innehåll. 

Varje del avslutas med en analys.  

Skriftspråket uttryckt i den fysiska miljön - skriftspråkets innebörd 

För att besvara våra forskningsfrågor var det av vikt att få reda på förskollärarnas innebörd av 

begreppet skriftspråk. 

 

Skriftspråket som det som bygger på språket, att kunna förstå skriftspråket senare i 

livet. 

En löpande text, en mening, det är för mig skriftspråk med en massa bokstäver som blir 

något av. Det är skriftspråk.  

Skriftspråk i ordets bemärkelse tänker jag är ett skrivet språk […] om jag lyssnar på 

ordet skriftspråk då tänker jag skrivet språk. 

 

Det framkom att förskollärarna definierade skriftspråket på liknande sätt. Att de har en gemensam 

definition om skriftspråket kan förstås utifrån att de ingår i en gemensam kultur. Säljö (2014, ss. 29, 

106) förklarar att individen socialiseras in i olika kulturer där skriftspråket ges mer eller mindre 

betydelse. Kunskap om skriftspråket skapas som kulturell erfarenhet som många möter olika (Smidt 

2010, s. 11). Hur förskollärarna definierar skriftspråket kan då förstås som beroende av skriftspråkets 

roll i samhället samt i den kultur de medverkar i. De gemensamma svaren kan förstås som att 

förskollärarna förhåller sig till skriftspråket som en kommunikationsform så självklar att det inte 
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kräver någon vidare reflektion. Att förhålla sig till skriftspråket på det sättet menar Ong (1982 i Säljö 

2014, s. 160) kan leda till en svårighet med att ge en definition av skriftspråket. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv förstås skriftspråket som begrepp inte ha någon fast innebörd. Istället ges skriftspråket 

betydelse utifrån kontextuella och kulturella villkor. Vilken betydelse förskollärarna ger skriftspråket 

kan därmed förstås som ett resultat utifrån den rådande situationen. Att bokstäver framhålls i resultatet 

kan förstås som att de förhåller sig oreflekterat till det. Detta då skrift i vår kultur även innefattar 

bokstäver där bokstäver förstås som enheter som används i konstruktion av språket (Olson 1994 i 

Säljö 2014, s. 161). Att svaren inte gav något djupare resonemang kring skriftspråket kan likväl förstås 

utifrån att det inte efterfrågades. Detta kan förstås utifrån att vi i stunden delade förskollärarnas 

kulturella uppfattning om skriftspråket och på så sätt var medskapare av resultatet.  

 

Skriftspråket uttryckt i den fysiska miljön - fysiska redskap  

När vi bad förskollärarna beskriva hur de integrerat skriftspråket i inomhusmiljön uttrycktes det 

skriftspråkliga materialet som ett gemensamt område:  

 

Sen att böckerna är på deras nivå och det jobbar vi med till och från. [...] faktiskt får 

vara längst ner. 

[…] vi har både pekböcker där det inte finns någon text och pekböcker där det finns 

text.  

[…] böckerna är alltid tillgängliga, till en viss del.  

Det är böcker. Pennor och papper brukar stå här på bordet så det finns alltid här. Alltid 

papper, kritor och färgpennor.  

Vi har ju våra knoppussel där man får sin rätta pennfattning, det är därför man har dessa 

knoppussel. [...] Vi har tillgångna till pennor, kritor, att kunna måla. [...] Och pennor 

och papper, självklart! Sådant ska alltid finnas tillgängligt [...] Det finns alltid där och 

det kan man alltid jobba med. 

Vi har ju pennor och papper här i ateljén och det finns ju tillgängligt hela tiden. [...] Ja 

det är just det att vi gärna vill att det ska finnas papper.  

Där har vi våra färgpennor. 

Vi har till exempel tangentbord som vi också har liggandes framme. 

Att materialet i stort sett uttrycks vara detsamma hos samtliga förskolor kan förstås utifrån 

förskollärarnas gemensamma kulturella erfarenheter gällande vilka fysiska redskap som används i 

skriftspråkandet (Säljö 2014, s. 157). Fysiska och intellektuella redskap är ömsesidigt beroende av och 

möjliggör varandra (Säljö 2014, s. 22). Det innebär att det intellektuella redskapet skriftspråk 

möjliggöra av fysiska redskap. Material som pennor, papper och böcker kan förstås som artefakter 

skapade för användandet av skriften som intellektuellt redskap (Säljö 2014, ss. 80, 177). Om 

artefakterna enbart uttrycks närvarande i miljön utan att användas förstås de endast som döda objekt. 

Därmed är det av vikt att de skriftspråkliga artefakterna uttrycks som tillgängliga för barnen för att de 

ska ges möjlighet att skapa förståelse om dessa. I empirin framkommer det att samtliga förskolor 

integrerat materialet tillgängligt för barnet. Närvarande artefakter i den fysiska miljön gör 

externaliserade kunskaper tillgängliga. Genom att de uttrycker tillgänglighet kan det även förstås som 
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att de uttrycker sig om vilka kunskaper som finns i den fysiska miljön. Kunskap som barnen så 

småningom genom samspel med artefakterna får möjlighet att appropriera (Säljö 2014, ss. 51, 80). Att 

detta material uttrycks integrerat kan därmed förstås innebära att det finns meningserbjudanden i 

miljön. Att barn ges möjlighet att använda redskap utifrån deras olika meningserbjudanden förstås av 

betydelse. Ett barn som använder det skriftspråkliga materialet för att måla kan förstås som viktigt steg 

i att börja handskas med skriften. En miljö som präglas av tillgängligt material bidrar även till att 

barnens så småningom kan neutralisera dessa redskap. Detta innebär att det material som 

förskollärarna uttrycker som integrerat, är det material barn uppfattar naturligt förekommande i deras 

socialisation. Utöver pennor, kritor och papper uttryckte några av förskollärarna knoppussel och 

tangentbord som skriftspråkligt material. Tangentbordet kan förstås som en skriftspråklig artefakt 

skapat av människan i modern tid som utvecklats med vår användning av skriften (Säljö 2014, ss. 247-

249). Säljö (2014, s. 81) skriver att vårt tänkande och våra föreställningar växer fram ur vår kultur med 

dess fysiska och intellektuella redskap. Det tillkommer nya artefakter och dessa artefakter kommer så 

småningom integreras som en del av förskolans kultur. Knoppusslet uttrycker förskolläraren 

integrerats i syfte för pennfattningen. En grundläggande förståelse i sociokulturella perspektivet är att 

människan agerar i sin omvärld med hjälp av redskap (Säljö 2014, s. 18). Att knoppusslet uttrycks 

vara integrerat som en del av miljön kan förstås som att man utgått från att barnen för att appropriera 

skriftspråket behöver erfarenhet om pennteknik. Slutligen, vad som i empirin uttrycks finnas i 

omgivningen signalerar och möjliggör för barn vad som förväntas (Säljö 2014, s. 128). Att 

skriftspråkliga artefakter uttrycks integrerats och tillgängliga kan således förstås som att miljön 

möjliggör skriftspråket på ett naturligt sätt då det inte begränsats till formella aktiviteter.  

 

Skriftspråket uttryckt i den fysiska miljön - alfabet och bokstäver 

Alfabet och bokstäver uttrycktes som en dominerande del av hur skriftspråket integrerats. 

 

Vi har bokstäver på golvet hela avdelningen in för att våra barn var jätteintresserade 

och där går dem på bokstäverna och de kan benämna och sen har vi små namnlappar 

som barnen kan ha att leka med och hämta när de ska göra teckningar och sådant. Sen 

hänger det bokstäver i en gammal cykeleker från taket och det är också barnens 

bokstäver som hänger ner i olika färger. [...] så att de kan plocka fram just bokstäver ur 

lådan, så det är tillgängligt för dem när som helst. 

Vi har även massor med tidningar med massa bokstäver som de kan klippa ut och sådär. 

[...] de kan klippa ut och även bilda egna, hitta på ord.  

Vi har ju även bokstäver de ritar i. Både namn och lösa bokstäver. 

Det är väl alfabetet som sitter uppe. 

Vi har alfabetet på ganska många ställen. Ett är vid skötbordet och de är 

jätteintresserade. Och sen har vi alfabetet på två ställen till.  

[…] vi har alfabet uppe och vi har även symboler [...] 

Sen tänker jag enklare saker som alfabetet som många har uppe att man inte alltid 

reflekterar kring varför man har uppe så kan jag ändå tycka att det är ganska bra för där 

tycker jag att det blir intressant för de allra yngsta.  
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Bokstäver och alfabet är med sociokulturell förståelse artefakter som skapats för att representera ljud 

(Säljö 2014, s. 170). Det är först när bokstäverna används i ett kommunikativt sammanhang som det 

förstås som ett medierande redskap i form av skriftspråk (Säljö 2014, ss. 170-174, 186). Det är därmed 

av vikt att belysa hur förskollärarna uttrycker sig om i vilka sammanhang bokstäverna integrerats i den 

fysiska miljön. Förskollärarna lyfter fram hur man integrerat bokstäver på golvet, väggen och i en 

cykeleker. Den funktion bokstäver i sådana sammanhang förstås uppfylla ur ett sociokulturellt 

perspektiv är att visualisera ljud. Detta då bokstäverna integrerats separat och på så sätt inte utgör ord. 

När det inte utgör ord, och därmed inte förmedlar ett budskap uppfyller det inte skriftspråkets 

funktion. Detta då skriftspråket som redskap är till för att kommunicera. För barnet att socialiseras in i 

ett sammanhang där bokstäver sitter på väggen, blir för dem att socialiseras in på ett sätt som 

skriftspråket egentligen inte används. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir det också nödvändigt att 

förstå bokstäverna som döda objekt om de inte är tillgängliga för samspel för barnet, som på väggen 

eller i taket. Att bokstäver uttrycktes integrerade i lådor och tillgängliga för urklipp i tidningar kan 

förstås möjliggöra för barnen att konstruera egna ord. På så sätt kan det förstås möjliggöra för barnen 

att möta och därmed använda skriften som medierande redskap i och med att det uppfyller en 

kommunikativ funktion. Säljö (2014, s. 186) lyfter det faktum att det i ett sociokulturellt perspektiv 

inte handlar om att avkoda bokstäver. Istället handlar det om att appropriera kommunikativa och 

kulturella regler kring hur skriften används. Däremot betonar Säljö (2014, ss. 175-176) det faktum att 

det finns en dominerande tradition att man utgår från att barn lär uppifrån och ner, att första ljuda A 

och sedan ljuda B. Att alfabetet och bokstäver uttrycks dominera i hur skriftspråket integrerats i 

förskolans miljö kan förstås som ett resultat av att denna tradition fått vara utgångspunkt. Säljö 

(2005b, s. 57) lyfter att man i olika miljöer utvecklar vissa sätt att förstå hur intellektuella och fysiska 

redskap ska användas. Kanske visar detta på hur man i förskolans tradition utvecklat förståelse om hur 

skriftspråket används i förskolan.  

 

Skriftspråket uttryckt i den fysiska miljön - texter i miljön  

Texter uttrycktes som en integrerad del av den fysiska miljön.  

 

[...] en hörna där vi sätter upp de ramsor som barnen gillar och där kan man ju bygga på 

med egna ramsor eller rimma. 

 

För föräldrarna blir det mer synligt att vi kanske arbetar med bygg och konstruktion och 

vi kallar det hemvrån och inte dockvrån. […] sätter vi upp ändå och skriver ut vad 

parken heter. 

 

Men på samlingen pratar vi om veckodagarna och där står ju veckodagarna. 

 

De har självklart sina namn i hallen och på toaletten. 

 

För lådorna är oftast lågt och de lägger sig på golvet, så börjar de titta och skriva av sina 

namn. 

 

Det är som våra klädnypor. Vi har klädnypor vid blöjbytet, med barnens namn. 

Klädnypor med barnens namn i torkskåpet. 

 

På hyllorna i hallen har vi deras namn, inga bilder. 
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Med sociokulturell förståelse är den avgörande faktorn i barns möte med skriftspråket inte huruvida 

barnet formellt kan läsa. Snarare är det den sociokulturella miljön som skapar ordets betydelse och på 

så sätt är den avgörande faktorn (Smidt 2010, s. 38). Att skriften uttrycks ha integrerats på barnens 

platser kan då förstås som att det sätts i ett sammanhang där barnen kan ges tillgång till skriften som 

redskap. Den omgivande miljön kan tänkas visa barnen att det skrivna ordet medierar deras plats. 

Genom att det integrerats i ett sammanhang till vilket barnen dagligen återkommer får barnen möta 

skriften upprepande gånger. Detta kan förstås ge möjlighet för barnen att appropriera skriftens 

kommunikativa och kulturella regler och kan på så sätt närma sig en förståelse av att det står deras 

namn (Säljö 2005b, s. 55). Barnet ges på så sätt möjlighet att hantera skriftspråket som redskap genom 

den fysiska miljön. Det centrala är därmed inte vad som står utan snarare skriftspråkets sammanhang. 

Skriftspråket integrerat genom namnskyltar uttrycktes av samtliga förskollärare. Att skriftspråket 

uttrycktes vara integrerat på detta sätt hos samtliga förskolor kan förstås som en idé som skapats och 

omskapats som en del av förskolan skriftspråkliga kultur. Vidare uttrycktes skriftspråket som 

integrerat genom beskrivande ord som bygghörna på väggen. Detta kan förstås som ett exempel där 

det används som redskap. I likhet med att barnens namn förmedlar deras plats kan bygghörna förstås 

kommunicera en plats. Samtidigt blir det med det sociokulturella perspektivet av vikt att belysa 

skillnaden mellan dessa sammanhang. Namnen kan förstås som integrerat i ett sammanhang som gör 

skriften tydlig och tillgänglig för barnen som redskap. Bygghörna kan förstås ha större distans från 

barnen då det sitter högt och uttrycks mest vara till för föräldrarna. Detta kan försvåra barnets 

möjligheter att möta det och på så sätt använda det som redskap. Å andra sidan betonas det i det 

sociokulturella perspektivet vikten av att ingå i en verksamhet som använder skriftspråk som redskap. 

Det är även av betydelse att förstå vilka former av kommunikation som är framträdande (Säljö 2014, s. 

187). Därmed är inte dessa texter betydelselösa (Säljö 2005b, s. 119). Genom skriften kan vår verbala 

kommunikation även uttryckas skriftligt (Säljö 2014, s. 167).  En förskollärare uttryckte skriftspråket 

som integrerat genom rim och ramsor på väggen. Dessa uttrycktes vara något som barnen gillade så 

det kan antas att de uttryckt dessa verbalt. På så sätt så kan det förstås att en del av vardagen 

integrerats i den fysiska miljön genom skriftspråket. I miljön blir då skriftspråket en framträdande 

kommunikationsform. På så sätt ger den fysiska miljön barnen möjlighet att möta skriftspråkets 

funktion. 

 

Betydelse av att integrera skriftspråket i den fysiska miljön - intresse  

Intresse uttrycktes som en gemensam faktor för betydelsen av att integrera skriftspråket i den fysiska 

miljön.  

Ofta är det ju så att om ett barn börjar bli intresserad så får man ju med sig alla i det och 

det beror också på hur vi gör. [...] för dem är ju intresserade. 

Men inte innan barnen själva visar intresse eftersom det är så mycket i skolan och 

förskoleklass. Men har de intresse så ska de ju få annars kan det ju bli tråkigt när det 

kommer, och får vänta ett år, för de går i förskolan. Det är jättesvårt. Just vi har 

uppfattat också en del vart man ska lägga balansen, hur mycket vi ska gå in på skolans 

område när barnen har intresse, för det kan bli så olika när barnen kommer till skolan. 

Tanken är att väcka intresse, att här står det någonting som jag har glädje utav och 

kommer ha användning av. Men även för kommunikationsintresse […] Med de äldre 

barnen börjar man ljuda och få ihop barn men här handlar det om att väcka intresset. 
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Allting här handlar om att väcka intresse och sen få träna fast då tränar vi på väldigt 

konkreta sätt. Men att väcka intresset för bokstäverna, absolut. Det är syftet. [...] Det är 

ingenting dem kan hantera än men däremot att väcka intresset för dem förstår ju, de ser 

att det är ett sätt att kommunicera på. Sen kan ju inte de intellektuellt förstå vad det är 

jag gör men de förstår ju att jag använder det, på ett sätt att kommunicera med. Det är 

det som är det viktiga. 

[...] man ska utveckla intresse för skriftspråket och då tänker inte jag att det först och 

främst behöver vara att skriva själv [...] 

Har de intresse för det så är det ju viktigt. 

Det är inte så att barnet har svårare att forma en bokstav än en gubbe. Barn har inte 

svårare att lära sig skriva eller räkna än andra saker utan det är vad vi tror för att vi har 

en begränsning i det.  

 

När förskollärarna uttryckte att man skulle avvakta med att integrera skriftspråket framkom intresse 

som en faktor. Det kan tolkas så att man väntar på att något ska komma inifrån barnen själva för att 

sedan anpassa verksamheten efter det. Detta kan förstås utifrån det situerade villkoret att det berör de 

yngsta barnen. Barnen lever i olika omgivningar och tar till sig olika kulturella erfarenheter vilket 

resulterar i olika stort intresse för skriftspråket. Ur ett sociokulturellt perspektiv förstås det därmed 

oförenligt att intresse skulle komma inifrån barnet. Istället skapas det utifrån erfarenheter gjorda i en 

gemensamhet (Säljö 2010, s. 18). Säljö (2010, ss. 40, 41) skiljer mellan primär och sekundär 

socialisation, där hemmet tillhör den primära socialisationen som lägger grunden för kunskaper. Vad 

barnet lär sig och får syn på kopplas då samman beroende av vilken kultur som råder i den primära 

socialisationen. Barnets erfarenheter av skriftspråket i hemmet följer med till förskolan. Kanske är det 

just detta som förskollärarna förhåller sig till när de uttrycker ett behov av att vänta på intresset. 

Möjligtvis kan uttryck om att vänta på intresset förstås utifrån att de uppstår i en kontext som berör de 

yngsta barnen. Samtidigt uttrycks det behov att av väcka intresset för skriftspråket genom miljön. En 

av förskollärarna uttrycker sig genom ”det är inte så att barnet har svårare att forma en bokstav än en 

gubbe”. Detta tyder snarare på att intresset för skriftspråket kommer utifrån, snarare än inifrån barnet 

självt. Att det under samma kontext framkommer skillnad i förskollärarnas uttryck kanske synliggör 

olika förhållningssätt till skriftspråket och de yngsta barnen. Att vara medveten om barnets intresse 

förstås som betydelsefullt i ett sociokulturellt perspektiv. Detta då man på så sätt i en gemenskap med 

barnet kan erbjuda och skapa en ny kultur och nya redskap (Smidt 2010, s. 107). De förskollärare 

uttrycker behov av att väcka intresset verkar inte begränsas av barnens ålder. Återigen kan detta 

förstås hur förhållningssätt påverkar. Ur det sociokulturella perspektivet förstås barnet som kulturell 

varelse mottaglig för kulturella intryck (Säljö 2014, s. 33). Därmed kan inte barnets ålder förstås som 

något slags hinder. Snarare förstås då barnet som mottagligt för intryck om skriftspråket. Vidare 

uttrycker förskollärarna betydelse av att skriftspråket görs tydligt för barnen. Kanske är det skilda 

kulturella uppfattningar bakom att man uttrycker olika stor betydelse av att integrera det i den fysiska 

miljön. Med förståelsen om förskolan som en kultur kan det tänkas att det skapats traditioner om de 

yngre barnen som nu uttryck av förskollärarna. Att det uttrycks som skolans område kan tyda på att 

det kanske skapats en kulturell uppfattning om att intresset för skriftspråket kommer i senare ålder.  
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Betydelse av att integrera skriftspråket i den fysiska miljön – traditioner 

och uppfattningar 

Vid frågor rörande betydelsen av att integrera skriftspråket i den fysiska miljön uttryckte sig 

förskollärarna dels kring traditioner men även uppfattningar.  

 

[…] skriftförberedande hur jag planerar verksamheten. Och det kan jag säga att jag inte 

har, jag tänker ärligt inte så. I och med att vi har ålder 1-3 så håller dessa barn på med 

att knäcker sitt språk, kunna tala helt enkelt.[…] Framför allt brukar man märka upp 

dörr, bord, men vi har inte kommit dit än men vi ska dit! 

Vi vill inte ha att det ska vara en skrivhörna och så utan att vi mer tänker så att både 

skrift o naturvetenskap ska finnas i alla våra basmiljöer som är tex ateljén. 

Den är ju som med allting annat, att den är vår tredje pedagog miljön. Då vill vi ju att 

det ska vara ska vara spännande och det ska vara estetiskt och väcka deras nyfikenhet. 

Vi har pratat om att eventuellt märka upp olika grejer, typ bordet, att det ska stå bord. 

Vi har pratat om att på bilar att de ska stå bilar även med ord men det är inget vi jobbar 

aktivt med för tillfället.[…] att kanske skriva dörr, hörn, att det kommer in olika 

begrepp.  

Sen kanske vi kommer in på det i andra frågor men vi tänker mycket att vi är en del av 

miljö så, inte vad barnen ser visuellt, men vad vi ger som pedagoger. 

Vi har nog tagit, när vi organiserat vår miljö, så har vi tagit det mer övergripande 

utifrån läroplanens mål där vi fokuserat mer på teknik och naturvetenskap och så har vi 

med ateljé, skapande och drama och rollspelsrum. Mer sådana typer av rum vi har 

fokuserat på och i det tänket då vad innefattar skriftspråksmiljön var också mer inne i 

vad hör till roll- och dramarummet. Där jag tänker att själva skriftspråket kommer in 

utifrån de här grunderna vi tänker, framför allt böcker skulle jag vilja säga i 

inomhusmiljön. Jag kan inte säga att den var huvudtanken utan liten del av alla saker. 

Att man ha sett bokstäver och ord och att vi även skriver ner det barnen säger och gör 

det tydligt för barnen. 

 

Det uttrycktes spontant att man ansåg det vara av betydelse att integrera skriftspråket i samtliga 

miljöer, och inte enbart genom typiska skrivmiljöer som en skrivhörna. Att det spontant uttrycks om 

skrivhörna skulle kunna förstås som att skriftspråk i miljön ges en viss kontextuell innebörd (Säljö 

2014, s. 115). I och med att vi pratar om skriftspråket i en förskolekontext så förknippas termer med 

vad som är typiskt för förskolan. Att förskollärare uttrycker mindre betydelse av typiska skrivmiljöer 

kan förstås utifrån att intervjun sker på en småbarnsavdelning. Det vill säga att man anser sådana 

skrivmiljöer vara för svåra. De kontextuella villkoren bidrar även till att uttryck som ”estetiskt” som 

kan tyda på att man anser att det ska vara en viss typ av miljö för de yngre barnen. Detta skulle vidare 

kunna förstås som att det uttrycks en skillnad mellan skriftspråk för små och vuxna. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv går det inte att göra skillnad. Att förskollärare uttrycker betydelse av att 

skriftspråket ska vara en närvarande del i alla miljöer kan med förståelsen att det är ett redskap för 

kommunikation bli svårt att begränsa till specifika platser. En förskollärare uttrycker att det är 

betydande att få se bokstäver och ord. Samtidigt uttrycker en förskollärare mindre betydelse av det 
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visuella och större betydelse av pedagogen. Det kan förstås som att det uttrycks en medvetenhet kring 

förskolan som en del av barns socialisation in i skriftspråket, men att synen på hur denna socialisation 

ska gå till skiljer sig åt mellan olika förskollärare (Säljö 2005b, s. 119). Att det uttrycks större 

betydelse av pedagogen än miljön kanske är ett uttryck för att man som pedagog ska socialisera in 

barnen i skriftspråket, inte att miljön ska göra det. Två av förskollärarna uttrycker att man är på väg att 

integrera skriftspråket i den fysiska miljön genom att märka upp objekt. Av empirin framkommer 

uttryck som att ”det är så man brukar göra”. Det kan förstås som att förskollärarna uttrycker kunskaper 

om skriftspråket som finns i förskolans kultur. I en kultur finns uppfattningar som delas och sprids 

(Smidt 2010, s. 38). Både att märka upp och skrivhörna skulle kunna förstås som sådana 

uppfattningar. Hur förskollärare uttrycker sig kan alltså förstås vara nära besläktade med traditioner i 

förskolan.  

Diskussion  

Vår studie syftade dels till att undersöka hur förskollärare uttrycker om, och i så fall hur, skriftspråket 

integrerats på ett naturligt sätt i inomhusmiljön på småbarnsavdelningarna i förskolan och hur 

förskollärare uttrycker sig kring betydelsen av att integrera skriftspråket i den fysiska miljön. I 

följande avsnitt kommer studiens viktigaste resultat lyftas fram för diskussion och ställas i relation till 

tidigare forskning och bakgrund. För att ge en tydlig blick av studiens resultat kommer avsnittet börja 

med en presentation av studiens centrala resultat utifrån våra två forskningsfrågor med varsin följande 

diskussion. Avsnittet avslutas sedan med en gemensam diskussion utifrån studiens syfte.  

Förskollärares uttryck om hur skriftspråket integrerats i den fysiska 

inomhusmiljön på småbarnsavdelningarna  

I studien framkommer det att skriftspråkligt material integrerats som en del av den fysiska miljön hos 

samtliga studiens förskolor. Ett centralt resultat av studien är vikten av materialets tillgänglighet. Vår 

studie visar på att tillgängligt material är en förutsättning för att barnet ska möta skriftspråket och på 

så sätt förstås integrerat naturligt i den fysiska miljön. Att mötet med materialet förstås som en 

förutsättning är dels då studiens teoretiska perspektiv medför förståelsen av fysiskt material som ej 

finns tillgängligt för användning är dött. Tidigare forskning som belyser det skriftspråkliga materialet 

förstärker vårt resultat om betydelsen av dess tillgänglighet. Björklund (2008, s. 67) skriver att språk 

ska förstås i sitt sammanhang och att det i dessa skilda sammanhang är av stor betydelse att involvera 

bra förutsättningar. En bra förutsättning för skriftspråket kan tänkas vara tillgängligt skriftspråkligt 

material. Material som pennor, kritor, papper och böcker uttrycktes som en tillgänglig del av den 

fysiska miljön. I sin forskning lyfter Björklund (2008, s. 230) fram materialets betydelse i miljön och 

hur barn i användandet av exempelvis böcker närmar sig erövrandet av skriftspråket. Björklund (2008, 

s. 209) ger exempel på hur ett barn bär runt en bok och låter den involveras i sin vardag. Att vår studie 

i likhet med Björklunds (2008) visar på skriftspråkligt material som böcker som en betydande del av 

det skriftspråkliga materialet visar på hur tillgängligt material kan uppfylla en betydelsefull funktion. 

Ett centralt resultat i vår studie är att hur och vad som uttrycktes integrerat är ett resultat av förskolan 

egna skriftspråkliga kultur. Vad detta kan tänkas innebära är att det skriftspråkliga materialet som 

integrerats är det som ska och brukar finnas och därmed utgör en oreflekterad del av förskolans fysiska 

miljö. I sin forskning visar Guo et al. (2012, s. 321) på hur organisationen av skriftspråkligt material i 
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förskolans klassrum kan väcka barns motivation till att skriva. Björklund (2008), Fast (2011, s. 178) 

och Hagtvet och Pálsdóttir (1993, s. 48) lyfter fram betydelsen av tillgängligt material som uppmuntrar 

till skrift. Guo et al. (2012, s. 311) menar att vad barnen lär delvis beror på den skriftspråkliga miljön. 

Ett intressant resonemang kring materialet som uttrycktes integrerat i vår studie endast existerade i 

miljön eller ifall det även uppmuntrade till skriftspråket. Särskilt intressant blir det eftersom det i vår 

studie framkommer som en oreflekterad del av miljön. Detta gör att vi ställer oss frågandes till 

huruvida den utmanar barnen eller inte. Att endast involvera pennor och böcker i den fysiska miljön 

kan förstås skapa en fattig snarare än en utmanande skriftspråksmiljö. Eller är det så att detta material 

är utmanande? Detta kan vi inte uttala oss om i och med att det skulle behöva undersökas via annat 

metodval än intervju. Däremot gav intervjuer möjlighet att undersöka hur förskolläraren uttryckte att 

skriftspråket integrerats på ett naturligt sätt. Naturligt är ett begrepp unikt just för vår studie. Vi skulle 

däremot vilja påstå att tidigare forskning behandlar detta begrepp utan att skriva ut det. Då den 

definition vi lägger i begreppet verkar dominera forskningen. Norlings forskning (2015, s. 92) lyfter 

att bland annat tillgängligt skrivmaterial möjliggör för barnen att skriftspråket involveras i barnens lek. 

Kullberg (2007 i Norling 2012, s. 26) lyfter fram betydelsen av att barn får vistas i miljöer där 

skriftspråket involveras på olika sätt i och med att barn blir intresserade av skriftspråket i olika 

sammanhang. Björklunds (2008) forskning lyfter barnet som aktivt och självständigt i en fysisk miljö 

med rätt förutsättningar. Vad vi vill lyfta är att den tidigare forskningen lyfter situationer där 

skriftspråket finns naturligt, snarare än språkaktiviteter.   

 

Utöver material uttrycktes alfabetet, bokstäver och texter som integrerade i den fysiska miljön. Alfabet 

och texter dominerade även i Gustafsson och Mellgren (2005) studie. Vi vill förstå detta som något 

som förstärker vårt resultat att uttryck om bokstäver och namnskyltar är uttryck om förskolans 

skriftspråkliga kultur. Vad detta kan tänkas innebära är att det representerar idéer skapade i förskolans 

kultur. Följden kan därmed tänkas bli att dessa delar av den fysiska miljön inte ifrågasätts. På samma 

sätt som att vi sällan ifrågasätter traditioner i den kultur vi är en del av. Ett annat resultat i Gustafsson 

och Mellgrens (2005, s. 37) studie var att det fanns olika typer av sammanhang där skriftspråket 

integrerats. De skiljer mellan berättande textmiljö och passiv textmiljö. Berättande textmiljö menar de 

sammanhang där texten används för att kommunicera ett budskap. I en passiv textmiljö är 

skriftspråkets form mer framträdande än dess funktion. Att skriften integrerats i olika sammanhang 

uttrycker även förskollärarna i vår studie. Det vanligaste sammanhanget i vilket förskollärarna 

uttryckte att alfabetet integrerats var på avdelningens väggar, tak och golv. Vi vill påstå att det 

förskollärarna uttrycker om hur alfabetet integrerats skulle kunna förstås i relation till Gustafsson och 

Mellgrens (2005) begrepp passiv textmiljö. Studiens teoretiska perspektiv anser vi förstärka 

kopplingen till den passiva textmiljön då dessa sammanhang förstås som enheter som representerar 

ljud. Gustafsson och Mellgren (2005, s. 37) uppmärksammar också det faktum att bokstaven kan 

integreras på olika sätt, både i kommunikativt sammanhang och med egenvärde. Det sociokulturella 

perspektivet möjliggjorde för oss att på syn på olika sammanhang. En förskollärare uttryckte bokstäver 

integrerade som utklippta i syfte för barnen att forma egna ord. I studiens resultat förstås detta som ett 

kommunikativt sammanhang. Vidare kunde vi urskilja uttryck om hur bokstäver integrerats i isolerade 

sammanhang. Exempel på detta var som tidigare nämnt när bokstäver uttrycktes integrerade utan ett 

kommunikativt sammanhang. Då detta utrycktes vara det sammanhang som dominerade lyfts det i 

studien som en skriftspråklig tradition i förskolan. Denna skriftspråkliga tradition kan som tidigare 

nämnt i diskussionen tänkas vara oreflekterad. Å andra sidan kanske det inte är en oreflekterad del 

utan snarare en del som är reflekterad, varav den levt vidare som en del av förskolans kultur. Vad vi 
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med det vill påstå är att vår studie inte ska förstås försumma alfabetets betydelse. Snarare vill vi 

argumentera för att det bör finnas som naturlig del av verksamheten, det vill säga i ett sammanhang 

där barnet kan möta och samspela med det. Vi förstår det med samma resonemang vi lyfter om vikten 

av tillgängligt material. Vad vårt resultat kan tänkas innebära är att det bör finnas en medvetenhet om 

att reflektera kring de sammanhang man sätter bokstäverna i. Ett annat sammanhang som uttrycktes 

vara dominerande var barns namnskyltar. Utskrivna namn menar Gustafsson och Mellgren (2005, s. 

37) markerar tillhörighet. Björklunds (2008) forskning visar på att barnet vid det första mötet testar 

skriftspråkets funktion. Vi anser att vår studie visar namnskyltar som en del av förskolans 

skriftspråkliga kultur och i relation till tidigare forskningsresultat kan vi förstå det som en meningsfull 

del av kulturen. 

 

Utöver barnens namnskyltar uttrycktes skriftspråket integrerat genom beskrivande ord som bygghörna 

på väggen. Beskrivande ord i förskolans miljö fann även Gustafsson och Mellgren (2005) genom sina 

observationer. Gustafsson och Mellgren (2005, s. 37) menar att beskrivande ord är meningsfulla under 

förutsättning att de integrerats i ett konsekvent sammanhang. I och med att bygghörna beskriver rätt 

plats förstår vi det som text i ett konsekvent sammanhang. Däremot anser vi att vår studie talar för att 

konsekventa sammanhang inte alltid tilltalar barnet. Vi menar att utöver att det är konsekvent är det 

också till betydelse hur texten placerats. Då vi studerar förskollärares uttryck och inte barns samspel 

med miljön kan vi inte uttala oss om exakt hur barnet möter dessa texter. Med naturligt som begrepp 

och studiens teoretiska perspektiv kunde vi däremot förstå texters tillgängligt som betydande. Under 

studien har vi kunnat ställa oss frågandes till hur stor möjligheten är att barnet möter dessa 

beskrivande ord. Med observation som metod hade detta kunnat studeras närmare. Däremot kan vi dra 

slutsatsen att vad gäller namnskyltarna så är möjligheten till möte stor. Vi ställer oss däremot 

frågandes till hur barnen möter sammanhang som bygghörna i vårt resultat.  

Förskollärares uttryck kring betydelsen av att integrera skriftspråket i 

den fysiska miljön 

Ett centralt uttryck i huruvida det var betydande att integrera skriftspråket i den fysiska miljön var 

intresse. En del förhöll sig till intresse som något som kommer naturligt från barnet. Andra uttryckte 

behov av att väcka intresset genom miljön i syfte att göra barnen medvetna om skriftspråket. 

Skillnaden i uttryck kring intresse lyft som ett centralt resultat i studien och synliggör eventuella skilda 

erfarenheter och uppfattningar om barn och skriftspråk. Därmed syftar vår diskussion inte till att påstå 

vad som är rätt eller fel. Snarare bidrar dessa uttryck till en del resonemang kring varför förskollärare 

vill eller inte vill vänta på intresse. Med studiens teoretiska perspektiv förstods uttryck om att vänta på 

intresse som problematiskt. Dels för att det är oförenligt att påstå att något kommer inifrån samt att 

kulturella erfarenheter hemifrån kan skilja sig åt. Hvit (2015, s. 322) lyfter i sin forskning fram en 

förskollärares funderingar kring att skriftspråket involveras mer än vad som uttrycks. Vår studie 

undersökte uttryck och därmed inte exempelvis spontana vardagssituationer. Uttryck om att man ska 

vänta på intresset behöver alltså inte likställas med att de inte arbetar med skriftspråket. Det behöver 

heller inte förstås som att man anser skriftspråket som betydelselöst. Snarare kan detta synliggöra ett 

förhållningssätt till skriftspråket som något som kommer i senare åldrar. Att man förhållit sig till 

barnets ålder vad gäller skriftspråket lyfter Björklund (2008, s. 19) som en faktor till varför forskning 

kring barn under tre år och skriftspråket vart fattig. Väl inne på förhållningssätt anser vi det av 

betydelse att lyfta ett uttryck som framkom i studiens empiri: ”Det är ju inte så att barnet har svårare 

att rita en bokstav än en gubbe”. Uttrycket anser vi ifrågasätta den egentliga svårighetsgraden mellan 
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att forma en figur och en bokstav. Vi anser att detta synliggör att man kan förhålla sig olika till 

skriftspråket och barnet. Detta i sin tur leder till att skriftspråket ges olika betydelse i den fysiska 

miljön.  

 

Hvit (2015, s. 324) frågar i sin studie förskollärare kring hur de arbetar med skriftspråket. Som resultat 

får Hvit (2015, ss. 324-325) att hur förskollärarna resonerade kring och hur de arbetar med 

skriftspråket är nära besläktat med hur de ansåg att man på bästa sätt lär ut till barn under tre år. Ett 

annat viktigt resultat var att olika uppfattningar kring hur barnet socialiseras in i skriftspråket. Dels 

uttrycktes större betydelse av förskolläraren än det visuella i miljön. Våra resultat uttalar sig inte om 

vad som är det korrekta. Däremot studeras detta i tidigare forskning. Guos et al. (2012, ss. 321-322) 

forskning visar på att samspel mellan förskollärare och barn har betydande roll för barns 

skriftspråkstillägnan. Detta ska vår studie inte förstås bortse från. Vi funderar däremot kring huruvida 

detta kan bidra till att den fysiska miljön inte resoneras kring i lika stor utsträckning som 

förskolläraren. Guo et al. (2012, s. 322) lyfter i sin forskning att en duktig förskollärare inte alltid 

räcker, utan betonar betydelsen av både en duktig förskollärare och en motiverande fysisk miljö. När 

Guo et al. (2012, s. 322) i en förskoleklass studerar fysiska miljöns betydelse för barns skriftspråkande 

visar deras studie på att en motiverande miljö bidrar till samspel mellan barn och miljö. Förskollärare 

uttryckte en antydan på att vara på väg att börja använda sig mer av den fysiska miljön vad gäller 

integrering av skriftspråket. Ett intressant resultat vi fick när de uttryckte det tänkta tillvägagångssättet 

att de skulle märka upp objekt så som bord, stol etc. Detta uttrycktes i termer av att det var så man 

”brukar” göra. Här vill vi återigen argumentera för att detta resultat visar på förskolans befintliga 

skriftspråkliga kultur. Liknande resultat fick även Hvit (2015) i sin studie där hon menar att hennes 

resultat visar på att förskollärare styrs av traditioner. Vad det innebär är att förutom att skriftspråket 

kan bli en oreflekterad del av den fysiska miljön så kan kulturen fungera som ett stöd för 

förskollärarna. Detta då det kan tänkas svårt att förhålla sig till hur skriftspråket ska integreras 

naturligt när barnen inte formellt kan läsa än och att man då använder sig av de kunskaper som redan 

finns. Samtidigt som idéer och kunskaper i kulturen därmed kan utgöra ett bra stöd kan det här bli 

relevant att lyfta Gustafsson och Mellgrens (2005, s. 623) forskning. Där lyfts resultat som visar på att 

text i inkonsekventa sammanhang blir betydelselös för barnet. Att vi fick resultat som visar på att det 

finns tendenser att integrera skriftspråket oreflekterat blir då ett viktigt resultat.  

 

Sammanfattande diskussion 

Vår studie visar att på att förskollärarna uttryckte att skriftspråket integrerats på ett naturligt sätt i den 

fysiska miljön på studiens småbarnsavdelningar. Vi fann betydande likheter i hur och i vilka 

sammanhang skriftspråket uttrycktes ha integrerats. Med studiens teoretiska perspektiv kunde vi förstå 

detta som ett resultat av förskolans skriftspråkliga kultur. I och med att vi använde oss av begreppet 

naturligt kunde vi i vår studie utesluta formella språkaktiviteter och sammanhang vilket vanligen 

dominerar forskningsfältet inom detta område. På så sätt kan studien bidra med en ny syn på hur den 

fysiska miljön med sitt egenvärde kan bidra till de yngre barnens möte med skriftspråket. Som tidigare 

nämnts, har vi genomgående i studien förstått våra resultat utifrån förskolans skriftspråkliga kultur. 

Således har vi utgått från att det i förskolan finns kunskaper och idéer unika för förskolan. Dessa idéer 

anser vi träder fram i vårt resultat eftersom stora delar av miljön uttrycks ha organiserats utifrån 

kunskaper i förskolans skriftspråkliga kultur. Alfabetet, namnskyltar och skriftspråkligt material 

utgjorde den dominerande delen av hur skriftspråket uttrycktes integrerats. Studien visade att om detta 
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var tillgängliga så kunde skriftspråket anses integrerat naturligt. Med studiens teoretiska perspektiv 

framkommer det i studien att skriftspråket integrerat naturligt nödvändigtvis inte räcker. Det är även 

av vikt att det integrerats i kommunikativa sammanhang. Vad gäller hur förskollärare uttryckte sig om 

betydelsen av att integrera skriftspråket i inomhusmiljön kunde vi urskilja olika faktorer. Detta förstod 

vi i sin tur bero på att man förhöll sig olika till de yngsta barnen och skriftspråket. Det dominerande 

resultatet i vår studie är förskolans skriftspråkliga kultur. I studien framkommer det hur idéer och 

värderingar påverkar hur förskollärare uttrycker sig kring den fysiska miljön och dels vilken betydelse 

de anser skriftspråket i ha i den fysiska miljön. Det kan också väcka resonemang kring hur 

förskollärarnas förhållningssätt och organisation av miljön är beroende av förskolans kulturella 

värderingar. Hvit (2015) visar i sin studie på att förskollärarnas förhållningssätt till skriftspråket är 

viktigt och Guo et al. (2012) betonar skriftspråklig kompetensutveckling för förskollärarna. Kanske 

kan vår studie väcka tanke om att förstå vikten av och utvärdera traditioner förskolan skriftspråklig 

kultur.  

Betydelse för praktiken och professionen 

I och med den reviderade upplagan av förskolan Läroplan läggs det nu större vikt vid skriftspråket. 

För förskoleprofessionen innebär detta ett tydligare uppdrag gällande skriftspråket. Vad som 

framkommer av studien, likväl som tidigare forskning, är att förskollärare inte alltid vet hur de ska 

förhålla sig till skriftspråket och förskolans yngsta barn. Det framkommer inte heller i förskolans 

styrdokument hur uppdragen ska genomföras i praktiken. Denna studie får därmed betydelse för 

praktiken då den kan väcka och utveckla tankar om skriftspråket i den fysiska miljön i förskolan. 

Studien kan även bidra med förståelse kring förskolans yngsta barn och deras möte med skriftspråket. 

Detta genom att den utmanar förskolans skriftspråkliga tradition. Detta blir dessutom av stor betydelse 

för förskolläraren, vars uppdrag är att utveckla den pedagogiska verksamheten (Skolverket 2010). 

Slutsatser 

Vår ambition med studien var att studera och bidra med kunskap om hur den fysiska miljön kan ha ett 

egenvärde för skriftspråket för de yngsta barnen i förskolan. Genom förskollärares uttryck kan vi dra 

slutsatsen att den fysiska miljön är betydelsefull för vilka möjligheter de yngsta barnen ges att möta 

skriftspråket. Dessa möjligheter kan däremot variera beroende på hur skriftspråket i den fysiska miljön 

organiserats. Skillnader i hur skriftspråket organiserats naturligt sätts i studien i relation till förskolans 

kultur. Att förskolans har sin egen kultur är ytterligare en slutsats av vår studie. Det framkom i den 

mån att uttryck om den fysiska miljön och förhållningssätt till stor del präglas av traditioner. Därmed 

blir en gemensam slutsats av detta att det är viktigt med mer kunskap kring hur förskollärarna ska 

förhålla sig och arbeta kring skriftspråket. Detta för att ha ett medvetet förhållningssätt om förskolans 

skriftspråkliga tradition.  

Vidare forskning 

Vi anser att vår studie har öppnat upp ett spår för vidare studier av förskolan som kulturell praktik. 

Detta i och med studiens slutsatser om hur traditioner påverkar den fysiska miljön och förskollärares 

förhållningssätt. I och med att detta var något vi upptäckte men inte fick chans att undersöka vidare 

anser vi detta som intressant som vidare forskning. Förslag på områden skulle kunna vara hur 
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förskollärare förhåller sig till de traditioner som finns och till sig själva som medskapare i förskolans 

kultur. Ytterligare ett förslag på fortsatta studier är det skriftspråkliga materialet. Med vår studie 

studerades förskollärares uttryck om det skriftspråkliga materialet. Vad som däremot inte studerades 

var huruvida materialet utmanade barnen till skriftspråket. Vi föreslår därmed vidare forskning som 

undersöker detta.  

I och med att vi undersökte förskollärares uttryck kom vi fram till att den fysiska miljön är 

betydelsefull. Skulle man däremot använda sig av observation skulle man kunna ändra 

frågeställningarna och studera barns möte och samspel med skriftspråket. I och med att vi använde 

intervjuer som metod kunde vi ha valt ett fenomenologiskt perspektiv. Detta anser vi skulle vara 

intressant att göra i vidare studier.  Det skulle även vara intressant att studera om det är skillnad mellan 

olika pedagogiska inriktningar då vi i vår studie uteslöt detta. Varför detta skulle vara intressant är då 

man inom olika pedagogiska inriktningar lägger olika stor vikt av den fysiska miljön. Vi tycker 

fortfarande att det är viktigt att denna forskning vi föreslagit behandlar de yngsta barnen i förskolan då 

vi anser att det är ett aktuellt och viktigt område.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

      

 

 

 

Hej! 

 

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. Med vår studie vill vi 

studera skriftspråksmiljön på förskolans småbarnsavdelning/ar.  

 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua yrkesverksamma förskollärare eller 

barnskötare med syftet att få en inblick i hur skriftspråksmiljön är utformad. Vår förhoppning är att 

intervjua vecka 46-49 för att snarast påbörja studien.  

 

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.  

 

Vi undrar nu om ni är intresserade av att medverka i vår studie genom att under vecka 46-49 ställa upp 

på en intervju som tar max en halvtimme. Vi kommer att använda oss av ljudinspelning, vilket är 

frivilligt, samt anteckningar. Låter detta intressant så besvarar ni detta mail med eventuella 

kontaktuppgifter till er så kontaktar vi er ytterligare. 

All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

 

 

Vänliga hälsningar Carolina Carlson & Jessica Marjamäki 

 

Carolina Carlson Tel.nr: xxxxx Mail: xxxxx 

Jessica Marjamäki Tel.nr: xxxxx Mail: xxxxx 

 

Handledarens namn: Rikard Apelgren 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Mailadress: xxxxx 



 

 

Bilaga 2 Samtyckeskrav 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till oss studenter vid 

intervjutillfället. Om du inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 

 

 

 

Jag MEDGER samtycke att delta i studien. 

 

 

Ort och datum: ……………………………………………………………….. 

 

 

Underskrift:  …………………………………………………………………... 

 

 

Namnförtydligande: ……………………………………………………… 
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SE-106 91 Stockholm 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

 

 

Hur definierar du termen skriftspråk?  

 

Vilken betydelse har skriftspråket i den fysiska miljön i ert arbetslag/på er avdelning? 

 

Hur har ni organiserat skriftspråket i miljön på avdelningen? Ge gärna konkreta exempel 

 

Vilket skriftspråkligt material är integrerat i er fysiska miljö? Ge gärna konkreta exempel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


