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Abstrakt 
 

Vårt syfte med studien var att beskriva några förskollärares tankar angående 

skriftspråksutveckling i förskolan, samt hur de arbetar med detta. Våra forskningsfrågor 

utgick från syftet. Vi gjorde kvalitativa intervjuer med sex förskollärare, och fick fram ett 

resultat som visar på att det finns nästan lika många sätt att tänka angående skriftspråkande 

som det finns förskolor. Gemensamt för de flesta intervjuobjekten är att de inte har ett 

utarbetat förhållningssätt angående hur de ska arbeta med skriftspråk i förskolan, och flertalet 

av förskollärarna är heller inte medvetna om läroplanens strävansmål angående ämnet. De 

skriftspråksförberedande aktiviteterna har trots detta en relativt stor plats i förskolans vardag, 

och många pedagoger arbetar mer med ämnet än de själva är medvetna om. Detta gäller även 

för de aktiviteter som härrör konkret läs- och skrivinlärning, även om skillnaderna 

intervjuobjekten emellan är större här. 

 

Nyckelord: förskola, skriftspråk, ordbilder, läs- och skrivinlärning, symboler 
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1. Inledning 
 

Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet, Anita Norbrink och Ida-Sofia Rova, som 

ska ta examen till lärare i förskolan och förskoleklass. Vi har valt att göra ett examensarbete 

om skriftspråksutveckling i förskolan. Citatet i titeln är hämtat från ett telefonsamtal då vi 

ringde till olika förskolor i Luleå kommun för att finna intervjuobjekt till denna studie. Detta 

citat visar på det komplexa i att uttrycka sig i skriftspråkstermer inom förskolan, och våra 

telefonsamtal visade oss på vilka olika förhållningssätt som råder inom de olika 

verksamheterna. Detta förstärkte vår nyfikenhet ytterligare angående att ta reda på mer om 

förskollärarnas olika tankegångar kring barnens skriftspråksutveckling i förskolan och hur de 

idag arbetar med detta. Vår nyfikenhet inför skriftspråksutveckling i förskolan väcktes tidigt 

under vår universitetstid då vi kom i kontakt med ämnet i kurser i vår inriktning; lärare mot 

förskola och förskoleklass. Vi fick då vetskap om att ämnet kan introduceras i betydligt 

tidigare ålder än vad vi tidigare erfarit.  

 

Denna nyfikenhet ledde i förlängningen till att vi under vår sista verksamhetsförlagda 

utbildning genomförde ett skriftspråksutvecklingsprojekt med barn i åldrarna 4-5 år. Detta 

projekt varade under fem veckors tid, två gånger i veckan. Vi använde oss mestadels av 

ordbilder för att väcka barnens intresse för skriftspråkande. Barnens livsvärld var 

utgångspunkt i valet till ordbilderna, då vi valde att forma ordbilder av namn och föremål som 

barnen var förtroliga med sedan tidigare. Med dessa ordbilder utformades lekar för ett lustfyllt 

lärande, och via samtal med barnen undersökte vi deras förkunskaper samt vad de lärde under 

tidens gång. Detta både för att vi skulle uppfatta barnens lärande och för att barnen själva 

skulle se sin egen lärandeprocess. Vi kombinerade vidare ordbilderna med ljudande för att 

barnen skulle förstå de enskilda bokstävernas värde. Vår upplevelse är att barnen engagerades 

samt att deras utveckling i ämnet fördes framåt.  

 

Widebäck (1998) menar att förskolan inte har några historiska erfarenheter av att arbeta med 

barnen angående skriftspråksutveckling, då begreppet infördes först under 1980-talet. Även 

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2006) tar upp detta, och de fortsätter med att 

förklara att utbildningen är bristfällig i ämnet. Därmed har förskollärarna ofta endast egna 

erfarenheter att utgå från vid skriftspråksutvecklingsövningar med barnen. Detta leder till 

skolliknande situationer vilket vidare gör att en del förskollärare ställer sig avvaktande till 

skriftspråkande i förskolan. Gustafsson och Mellgren (2005) anser att som förskollärare 

räcker det inte att gå efter sina egna erfarenheter angående hur barn lär skriftspråk, lärarna 

behöver teoretisk kompetens, samt att de behöver ”dekonstruera sin egen förförståelse och 

sina egna för-givet-taganden, inte för att undervisa barnen utan för att förstå och bemöta deras 

frågor” (s. 84). Lärarna i förskolan har ofta en bild av att läs- och skrivinlärning är något som 

barnen skall undervisas i. Därför undviks detta strävansmål ofta i förskolan istället för att 

lyftas fram på ett lustfyllt sätt utan krav (Pramling & Mårdsjö, 1997). Skriftspråket är något 

som kan läras lika naturligt som att gå och prata och intresset väcks långt före barnet börjar 

sin skolgång, exempelvis när barnet börjar låtsasskriva eller intresserar sig för konkreta 

bokstäver och meningar i bilderböcker (Eriksen Hagtvet, 2004; Trageton, 2005).  

 

Gustafsson och Mellgren (2005) förklarar skriftspråkande med att vi människor har ett 

grundläggande behov av att kommunicera, och därför har vi vidareutvecklat samtalet till 

skriftlig form. De menar vidare att barnen bör sättas in i det skriftspråkliga tänkandet tidigt, så 

att de förstår den kommunikativa grundidén och bokstävernas användningsform redan innan 

de börjar skolan. Björklund (2008) vidgar begreppet skriftspråksutveckling ytterligare i sin 

avhandling om skriftspråkande, där hon istället använder ordet litteracitet, vilket hon förklarar 
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inbegriper barnens lärande inom alla områden som påverkar skriftspråksutvecklingen, såsom 

symboler, texter, talat språk, sång, samt kroppsspråk. Vi berör de flesta av dessa delar i vår 

studie, men har huvudsakligen inriktat vårt arbete med tankegångarna om 

skriftspråksutveckling riktade kring symboler i form av bokstäver.   

 

Utifrån den litteratur vi tagit del av i ämnet, samt det telefonsamtal som föregick titelvalet, så 

har vår undran stärkts angående hur skriftspråkande går till i praktiken i förskolan och vi vill 

därför undersöka ämnet vidare. Vi vill lära mer om hur vi kan arbeta med barnens 

skriftspråksutveckling. Vi undrar hur pedagogerna i förskolan arbetar med barnen angående 

skriftspråk? Vad vill de att barnen skall lära kring detta? Varför väljer de att arbeta på just 

detta sätt? Vi känner att det kommer att vara en viktig del i vår kommande yrkesprofession att 

arbeta med barnens skriftspråksutveckling i och med vårt uppdrag enligt läroplanen.  

 
Mål: Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och 
sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler 

samt deras kommunikativa funktioner (Skolverket, Läroplan för förskolan, Lpfö 98, 2006,  

s 9). 

 

Enligt en artikel i Lärarnas tidning (Helte, 2009) kommer vår profession att stärkas ytterligare 

i och med den nya läroplanen, som förväntas komma år 2011. Enligt ett förslag till en ny 

skollag, så kommer förskolans status att höjas och nya begrepp såsom undervisning kommer 

att införas. Undervisningsbegreppet i förskolan inbegriper allt som pedagogerna gör för att 

skapa möjligheter för barnens lärande och är inte något led i att förskolan skall efterlikna 

skolan. I en skrift från Skolverket (2009) har vi även sett indikationer på en ökad betydelse för 

ämnet skriftspråksutveckling i förskolans kommande läroplan. De tar upp att barn tidigt bör få 

uppleva skriftspråk i flera olika sammanhang och att sporras vidare i sin 

skriftspråksutveckling.  

 

Vi vill i våran kommande profession möjliggöra att barnens första möte med skriftspråkande 

blir ett gott möte som stimulerar barnen till att vilja lära mera. Om vi väcker nyfikenheten hos 

barnen så lägger detta en stadigare grund för det livslånga lärandet, vilket även detta ingår i 

vår lärarprofession i läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2006). Vi har i vårt arbete 

valt att dela upp litteraturen mellan oss, detta för att vi har känt oss begränsade i tid. I övrigt 

har vi gjort ett medvetet val att skriva alla delar gemensamt, då vi båda vill känna oss 

delaktiga i hela arbetet. 

 

1.1 Centrala begrepp i studien 
 

1.1.1  Skriftspråksutveckling 

Vi kommer hädanefter i detta arbete företrädesvis att använda oss av uttrycket 

skriftspråksutveckling när vi refererar till förberedande aktiviteter inför läs- och 

skrivinlärning. Vi väljer begreppet då detta är det begrepp som benämns i läroplanen som 

strävansmål, där det tydligt framgår att verksamheten ska ”ta till vara barnets nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen” (Skolverket, 2006, s 6). 

 

1.1.2  Symboler 

När vi använder ordet symbol avser vi exempelvis bokstäver och andra skriftsymboler så som 

siffror, samt det skrivklotter som barn oftast ägnar sig åt tidigt i förskolan. Widebäck (1998) 

förklarar att ritning i kombination med lek är den första sortens symboler som barnen 

utvecklar.  
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1.1.3  Pedagoger 

Vi kommer i arbetet att skifta mellan uttrycken pedagog och förskollärare, men vi riktar oss 

huvudsakligen till vår kommande profession, benämnd lärare med inriktning mot förskola, 

förskoleklass, i vardagligt språkbruk benämnda som förskollärare. Vi har i vår studie endast 

intervjuat utbildade förskollärare.  

 

2. Syfte 
 

Vårt syfte är att beskriva några förskollärares syn på barnens skriftspråksutveckling i 

förskolan, samt hur och varför de arbetar med barnens skriftspråkande. Våra frågeställningar 

är som följer: 

 

1. Vad anser förskollärarna om skriftspråksutveckling i förskolan?  

 

2. När finner förskollärarna det lägligt att påbörja detta arbete med barnen? Varför? 

 

3. Hur arbetar förskollärarna för att möjliggöra en skriftspråksutveckling hos barnen på 

förskolan? Varför väljer de just detta tillvägagångssätt?  

 

3. Bakgrund 
 

Under denna rubrik kommer vi att ta upp för ämnet relevanta aspekter. Vi börjar med en 

historisk återblick för att se hur skriftspråkande i den svenska förskolan har gestaltat sig 

genom tiderna, fram till varför det kan ses som viktigt i dag att barnen tidigt får möta 

skriftspråk. Vi kommer därefter att beskriva motorikens betydelse, vikten av en språklig 

medvetenhet, samt några skriftspråksmetoder som förskolan kan arbeta efter, för att hjälpa 

barnen vidare i skriftspråksutvecklingen. Vi fortsätter med att gå in djupare på barnens 

lärande och betydelsen av de vuxnas förhållningssätt, samt hur ett intresse för skriftspråk kan 

skapas och användas i lärandesituationer i förskolan.  

 

3.1 Historisk återblick 
 

På 1840-talet var skriftspråksinlärningen fortfarande hemmets ansvar, men på grund av 

ändrade levnadsförhållanden som bland annat innebar att båda föräldrarna var tvungna att 

arbeta hela dagarna överfördes ansvaret till skolan (Ivarsson, 2008). Detta är upprinnelsen till 

småbarnsskolan som på dagtid tog hand om barn i 2-7-årsåldern. Barnen förväntades kunna 

läsa när de kom till folkskolan – som tillkom som skolform på 1840-talet – och för många 

barn var småbarnsskolan enda chansen att lära sig då deras föräldrar var analfabeter och 

därmed inte kunde lära barnen läsa och skriva. Småbarnsskolan använde sig av hjälpverktyg 

såsom exempelvis ABC-litografier och stavningslådor som bestod av både versala och 

gemena bokstäver (Vallberg Roth, 2002). Ordbildmetoden gjorde sin första entré redan 1859, 

men den sågs som så annorlunda än den ljudningsmetod som börjat användas i Sverige 1846, 

så ordbildmetoden (se sidan 14) försvann snabbt igen (Ivarsson, 2008). På 1860-talet så 

influerades småbarnsskolan av Friedrich Fröbels teorier, och undervisningen tonades ned. På 

många håll togs skriftspråksinlärningen bort helt samtidigt som leken betonades som mer 

betydelsefull än tidigare (Vallberg Roth, 2002). Förskolan vilar än idag på Fröbels teorier om 

lekens betydelse för lärandet (Widebäck, 1998). Vid sekelskiftet uppfördes 

kindergarten/barnträdgårdar i Fröbels anda. Barnträdgårdarna använde sig bland annat av 
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Fröbels egenutformade undervisningsmaterial som han kallade Lekgåvor. Dessa gåvor 

koncentrerade främst kring matematiskt lärande och det skriftspråkliga lärandet mer eller 

mindre upphör för de mindre barnen (Vallberg Roth, 2002). Fröbel ansåg att ritning och 

kopiering där barnen fick lära sig olika former och färger var grundläggande för att de skulle 

uppnå en förståelse för hur konkret inlärning kan gå till. Den vuxne bestämde ritmotivet 

(Widebäck, 1998). 

 

Det styrda Fröbeltänkandet var något som både Elsa Köhler och Alva Myrdal protesterade 

mot på 1930-talet. De förespråkade att barnen skulle få rita och skapa fritt, då detta skulle 

utveckla barnens fantasi och leda dem till bättre prestationer (Widebäck, 1998). Köhler och 

Myrdal var två förespråkare för några av de olika psykologiska rön som så smått började 

påverka pedagogiken från 1930-talet. Storbarnkammaren, som instiftades av Myrdal, väckte 

tankegångarna att alla barn skulle få möjligheten att gå i förskola under samma förutsättningar 

(Vallberg Roth, 2002). Myrdal såg till barnens perspektiv och ansåg att storbarnkammaren 

främst var för barnen och inte till för föräldrarna (Hatje, 1999). Den första boken som riktade 

sig specifikt till metodik i förskolan, dåvarande barnträdgården, kom ut 1945 och var 

redigerad av Stina Sandels och Maria Moberg. Boken riktade sig mot muskelträning och 

sinnesupplevelser som var ämnade att göra barnen redo för skriftspråksutvecklingen 

(Widebäck, 1998). Jean Piagets läror började göra entré i pedagogiken, Stina Sandels var en 

av dem som introducerade hans tankegångar i svensk psykologi på 1940-talet, och under 

1950-talet började de nya psykologiska rönen, bland annat Piaget, på allvar göra sig gällande i 

pedagogiken. Men dessa psykologiska teorier hade dock ingen egen pedagogisk metod så 

Fröbels metodik fortskred och att barnen ytterst lär genom lek var något som framstod som 

självklart även i de nya teorierna (Vallberg Roth, 2002). Ända fram till 1950-talet dominerade 

läsinlärningen i skolan, medan skrivning ansågs mindre viktigt att lära sig (Trageton, 2005).  

 

Gesell och Eriksen var teoretiker som märktes, men det var främst Piaget med sina 

mognadsteorier som kom att dominera och blev föredöme för barnstugeutredningens 

pedagogiska resonemang (Vallberg Roth, 2002). 1972 kom Barnstugeutredningen som 

fokuserade på Piagets läror om kognitiv inlärning med begreppsbildning. Språk, socialisering 

och kommunicering med samtal och högläsning skulle hjälpa barnen i begreppsbildningen. 

De yngsta barnen skulle få praktisera rim och ramsor i skriftspråksförebyggande syfte. 

(Björklund, 2008). Under 1960 och 1970-talet sågs det fortfarande som ett problem om 

barnen kunde läsa innan skolstart. Detta ansågs vara något som skulle läras ut av pedagogerna 

i skolan (Ivarsson, 2008). Ungefär 10 år senare, 1983, kom ett första förslag till pedagogiskt 

program för förskolan. Här föreslås att barnen i förskolan ska upplysas om och få en 

medvetenhet i texters användande och att barnen ska få stöd i sina försök att läsa och skriva 

(Widebäck, 1998). Detta förslag resulterade i Förskolans första pedagogiska program, som 

kom 1987. Här började Vygotskijs tankar om sociokulturell utveckling komma fram. Även 

här poängterades språkets betydelse, men det blev tydligare nu att barnen skulle få uppleva 

även det skrivna språket och få en förståelse för hur bokstäver och texter kan användas, samt 

även att barnen själva skulle få pröva skriva (Björklund, 2008). I förskolans första 

pedagogiska program var tankegången dock att barnen skulle förberedas inför skolstarten 

(Dahlgren et al., 2006). Den anglosaxiska och den nordiska pedagogiska forskningen, som 

skett sedan 1960-talet, hade till stor del grundat skriftspråkstraditionerna i Sverige. De 

forskarna menade från början att det var vid en viss ålder då barnen var mogna att möta 

skriftspråkandet. Detta skulle ske i skolan med hjälp av olika läs- och skrivinlärningsmetoder 

som oftast bestod av syntetiska metoder. Forskarna ändrade sig dock efterhand som deras 

studier fortskred och började så småningom övergå till dagens tankegångar, där barnen ses 

som kompetenta att vara medverkande i sitt eget lärande (Björklund, 2008). 
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3.2 Vikten av tidigt skriftspråkande 
 

Vi fortsätter med att utveckla studien kring dagens tankegångar. När det gäller det tidiga 

skriftspråkandet så finns det olika teorier och åsikter om huruvida detta är positivt för barnen 

eller ej, och hur stor inverkan detta har i ett senare skede. Vi har nedan samlat några 

resonemang angående en tidig skriftspråksutvecklings betydelse för barnen.  

 

Dagens informationssamhälle är en viktig anledning till att barnen tidigt bör inspireras till 

skriftspråkande, då samhället grundar sig på att dessa kunskaper finns hos medborgarna. 

Symboler kopplade till kommunikationsteknik går därför allt lägre ner i åldrarna (Björklund, 

2008). Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) förklarar att kommunikationstekniken är något som 

förskolan skall ta till vara på, och hjälpa barnen att utveckla sina multimediala förmågor, som 

de behöver i vardagen i samhället. Björklund (2008) förklarar att en skriftspråklig miljö 

lockar även de yngre barnen att lära skriftspråkande, och antyder att det därför vore 

obetänksamt av vuxna att inte ta till vara denna självverkande lust att lära. Hon ger exempel 

på de minsta barnens egna initiativtaganden till skriftspråkande förberedelser, såsom att 

barnen bläddrar i bilderböcker, låtsasskriver och låtsasläser, både på egen hand och 

tillsammans med andra barn. Detta är en naturlig vidareutveckling av att barnen iakttager den 

vardagliga miljön och vad de vuxna i omgivningen sysslar med. Även Ivarsson (2008) tar i 

sin studie fasta på att barn i förskoleåldern oftast själva visar ett intresse för skriftspråkande. 

Vuxna bör hjälpa barnen vidareutveckla denna lust att skriftspråka genom att uppfånga 

tecknen på intresse. Ivarsson gör en liknelse med att vi bör låta barnen lära sig skriva och läsa 

på samma sätt som de lär sig spela fotboll; att det finns material samt några interagerande 

människor som visar barnet hur det ska göra med materialet. Barnet får därefter prova sig 

fram, lekfullt i samspel med andra, samt vartefter lärs reglerna/bokstäverna i samspel med 

andra.  

 

Ivarsson menar vidare att vuxna inte ska utgå från att alla barn i förskoleåldern har ett 

naturligt intresse för skriftspråkande. Alla barn är olika och bland det viktigaste vi vuxna kan 

göra för att stödja barnet är att se hur individen bäst kan tillägna sig skriftspråksutvecklingen. 

Barn som är tidiga läsare blir inte automatiskt motiverade läsare när de går i skolan, utan 

vuxna bör följa upp de barn som kan läsa tidigt, och ge dem den stimulans de behöver för att 

växa vidare som läsare. Både Ivarsson och Björklund betonar att det är i socialiseringen med 

varandra och med stödjande vuxna som barn lär bäst. Båda förtydligar också vikten av att de 

vuxna samtalar med barnen så att de får ett välutvecklat språk, vilket understödjer läran av 

skriftspråkande (Björklund, 2008; Ivarsson, 2008). Barn som växer upp i skriftspråksmiljöer 

får ett ökat inflytande över sitt liv och den miljö som omger barnet, därför är det viktigt att 

tidigt få börja med skriftspråkande. För att barn skall få chans att äntra mer öppna och 

samhälleliga världar krävs att de får använda och se skriftspråkande i olika multimediala 

kontexter i förskolan (Skolverket, 2007). 

 

Widebäck (1998) förklarar att barn som börjar läsa tidigt endast får ett tillfälligt försprång 

före de barn som börjar läsa i skolan. En stor vinst med att lärarna börjar med skriftspråkande 

övningar redan i förskolan, är att de barn som behöver mer tid för att lära skriftspråkande får 

möjligheten att praktisera och repetera. De barnen riskerar annars att få problem i skolan med 

läs- och skrivinlärningen. Pedagogerna i förskolan bör analysera vilka barn som verkar riskera 

senare problem, så att de kan hjälpa barnen till ett ökat intresse. Ytterligare skäl till att börja 

tidigt med skriftspråkande ger Eriksen Hagtvet (2004). Hon menar att eftersom barnens 

hjärnor är mjuka och formas de första åren, så är all form av stimulering för att utveckla 
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barnens hjärnkapacitet ytterst nödvändig redan i ett tidigt skede. Detta inkluderar att barnen 

får möjlighet att utveckla sitt skriftspråkande. Ett annat skäl grundar sig i hur vårt samhälle är 

uppbyggt, i förskolan kan barnet på ett kravlöst sätt lära och ta den tid det behöver, utan att 

känna att ett misslyckande är ett nederlag. Varje framsteg barnet gör kan istället hjälpa till att 

ge det självförtroendet som kan behövas när det kommer till skolan med dess mål att klara.  

 

Söderbergh (1979) förklarar att det tidigare inte ansågs positivt att barn lärde sig läsa och 

skriva innan skolstarten då det bedömdes finnas risk för att barnen lärde sig fel. Barn ansågs 

vara mogna för att möta skriftspråkandet först vid sju års ålder, och skulle därför inte 

presenteras för skriftspråket därförinnan. Ivarsson (2008) visar på en jämförelse med andra 

länder, och förklarar att den svenska åldern för skolstart, sju år, är ganska sen. I Österrike, 

Frankrike, Tyskland och Spanien startar barnen skolan vid sex års ålder, i Nederländerna och i 

England vid fem års ålder, samt i Nordirland vid fyra års ålder. Detta har ingen synbar 

påverkan till Sveriges nackdel, då svenska elever i en årligt återkommande undersökning 

tvärtom länge har legat bland de bäst placerade i läsförståelse.  

 

Vi kan sammanfatta att Björklund (2008), Hagtvet (2004), Ivarsson (2008), Skolverket (2007) 

samt Widebäck (1998); alla håller med om att skriftspråksutveckling genom ett kravlöst 

lärande är positivt i förskolan. Flera tar även upp socialiseringen och vikten av att lära av 

varandra. Något annat som tas upp som betydelsefullt att utveckla hos barnen för att 

möjliggöra tidig skriftspråksutveckling är motoriken, vilket vi tar upp om under nästa rubrik.   

 

3.3 Motorikens betydelse 
 

Motorikens betydelse för skriftspråksutvecklingen är stor eftersom finmotoriken måste tränas 

upp för att barnen skall kunna forma bokstäver utan datorns hjälp (Eriksen Hagtvet, 2004). 

Motorisk stimulering i förskolan är något som ska ingå i verksamheten (Skolverket, 2006). Ett 

steg i detta är att öva på koordinationen mellan öga - hand genom att klottra, vilket också är 

första steget i att forma alfabetets bokstäver. I detta skede är det ypperligt att passa på att 

introducera alfabetet med alla dess former för barnen. Barn lägger stor möda på att kopiera 

bokstäver, vilket tränar upp de muskler i handen som ej används vid målning (Widebäck, 

1998). Även de mest anspråkslösa former, såsom O, M och S, är svåra att forma för de yngsta 

barnen (Leimar, 1974). Klotterstadiet är något som alla barn går igenom innan de utvecklar en 

ny tillväxtfas angående det språkliga och litterära lärandet (Vygotskij, 1995). Versala 

bokstäver är enklare att forma än gemena, då även barnens egen utveckling går från stora 

rörelser till mindre och mer förfinade. Gemena bokstäver kan inte heller spegelvändas lika 

enkelt som versala, vilket en del barn tenderar att göra i sin utveckling (Dahlgren et al., 2006). 

 

3.4 Språklig medvetenhet 
 

Vi börjar här med att förklara några begrepp som vanligen används i arbete med att utveckla 

den språkliga medvetenheten. Eriksen Hagtvet (2004) berättar att lingvister delar upp språket i 

olika delar efter hur ljud uttalas och den betydelse de olika ljuden får tillsammans med andra 

ljud, exempelvis hur ord bildas samt hur olika ord i nästa stadie bildar meningar. Mycket 

kortfattat kan stadierna beskrivas som kommande i följande ordning; Fonologi skildrar hur 

ljuden används och där ingår fonemen som beskriver bokstävernas olika ljud. Detta börjar 

utvecklas redan hos spädbarnet, men vissa uttalsproblem är vanliga ända upp i skolåldern. 

Prosodin står för det melodiska och anger betoning, rytm och pauser. Barn utvecklar tidigt en 

förståelse för att ord kan uttalas olika beroende på känslor. Morfologi förklarar ordbildning 

och – böjning, och barn i treårsåldern har vanligen hunnit utveckla en stor del av detta. Syntax 
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är att kunna skapa längre meningar, Semantiken handlar om begreppsbildning och förklarar 

ord och meningars betydelse, och avslutningsvis står Pragmatik för förståelsen av i vilka 

sammanhang som ord och meningar är lämpliga, dessa tre stadier brukar utvecklas i tre-

femårsåldern.  

 

För att barnen skall utveckla en förståelse för bruket av skriftspråk krävs en språklig 

medvetenhet. Barn har i två- till femårsåldern en period då den grammatiska inlärningen i det 

talade språket pågår intensivt, och därefter minskar denna förmåga gradvis. Det är därför 

essentiellt att barnen får möjlighet att utveckla sin grammatiska medvetenhet under denna 

period (Lindö, 2002). Det egna namnet är det första barnet brukar lära sig att skriva, därefter 

börjar det förstå att det finns en läsriktning att utgå från. Vidare börjar barnet se sambandet 

”mellan skriftens bokstäver och talets ljud” (Allard, 2001, s 57) och därefter kan det börja 

uttyda ordbilder (ibid). Genom ordbilder kan barn vid 2,5 års ålder börja läsa enskilda ord och 

kortare meningar. Detta första möte med skriftspråk är logografiskt, vilket är att se orden som 

bilder, men kan vidareutvecklas till fonologiskt ljudningsmönster som leder till ett konkret 

läsande (Eriksen Hagtvet, 2004).  

 

Ivarsson (2008) anser att barn som kan betecknas vara tidiga läsare är de barn som innan 

skolstart flytande kan avkoda och begripa texter som är av intresse för dem själva. Trageton 

(2005) anser att för skriftspråksinlärning bör förskolan arbeta verbalt med fonologiska och 

morfologiska meningsbyggnader. Söderbergh (1979) menar att i olika sorters kommunikation 

får barnen ta del av de paralingvistiska uttrycksmedel som är hur rösten används, så som 

klang, volym, hastighet och rytm som länkar an i barnens skriftspråksutveckling. Rim och 

ramsor är mer än bara lek, påpekar Widebäck (1998), och förklarar vidare att detta är viktigt 

för att barnen ska utveckla en känsla för bokstäver, vilket i sin tur är avgörande för att barnet 

tar till sig skriftspråkandet. Även Skolverket (2007) förklarar att rim och ramsor hjälper 

barnen att få öva på prosodinbetoningar och rytm. 

 

Dahlgren et al. (2006) ställer sig frågande till ljudningens användningsområde. De menar att 

samma bokstav kan ljuda olika i olika ord. Även Björk & Liberg (1996) förklarar att det finns 

negativa aspekter med ljudande, då yngre barn endast kan hålla fyra till fem bokstäver i 

arbetsminnet. Detta låga antal bokstäver begränsar bildandet av nya ord och gör även att 

barnet inte kan tyda längre ord. Detta talar till ordbilders fördel, då barnen kan memorera även 

längre ord som bilder, vilket ger mer effektiva läsare. Likaså Trageton (2005) ifrågasätter 

ljudningen och menar att man först måste kunna läsa för att kunna ljuda, och menar att det är 

undantagsvis barnen kan ljuda fram nya ord med rätt uttal. Både Leimar (1974) och Witting 

(2005) är dock positiva till ljudningen, och de menar att ljudandet är viktigt för att barnen 

skall få en uppfattning om skillnaden mellan ord och fonem, och att fonem bildar ord.   

 

För att summera angående hur teoretikerna tänker kring barns språkliga medvetenhet, så kan 

vi uttyda att det finns olika tillvägagångssätt att utveckla skriftspråkandet, samt att det finns 

en viss följd som språket vanligtvis utvecklas i. Att språket kan ses som helheter, exempelvis 

ord eller delas upp i mindre enheter, exempelvis fonem. Rim, ramsor och sång är 

betydelsefulla aspekter som bör ingå i utvecklandet av en språklig medvetenhet.  

 

3.5 Skriftspråksmetoder 
 

Vi kommer nedan att berätta om några olika skriftspråksmetoder. Vi har valt att koncentrera 

oss kring metoder som en del förskolor använder sig av i olika sammanhang, och i olika 

omfattning. Vi vill börja med att förklara två olika teorier angående hur skriftspråksutveckling 
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kan gå till. Den ena teorin heter Top Down, analytisk metod, och innebär att man börjar med 

helheter, såsom rim, ramsor och ord för att sedan bryta ner dem till fonem, det vill säga 

bokstavsljud. Den andra teorin kallas för Bottom Up, syntetisk metod, och är när man tvärtom 

börjar med fonemet för att sedan bilda helheter såsom ord och meningar (Häggström & 

Lundberg, 1994; Trageton, 2005). Angående de metoder som vi har valt att ta upp, använder 

samtliga utom en Top Down. Undantaget, som använder Bottom Up, är Ljudmetoden, vilken 

lika ofta benämns som Den syntetiska metoden (Lindö, 2002).  

 

Ljudmetoden/Den syntetiska metoden är ända sedan 1940-talet den vanligast förekommande 

metoden när det gäller lärande av skriftspråk i den svenska skolan. Barnen får lyssna och 

själva ljuda varje bokstav, samt lära sig känna igen bokstäver i orden med hjälp av ljudande 

och bokstavens utseende. Vidare får barnen lära sig koppla samman de olika ljuden och bilda 

ord av bokstäverna (Lindö, 2002).  

 

Bornholmsmodellen bygger på antagandet att det först är viktigt med en allmän språklig 

medvetenhet för att kunna utveckla skriftspråket. Detta är särskilt betydelsefullt att tänka på 

när det gäller barn som verkar vara i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter, och 

detta arbete bör påbörjas redan i förskolan. Den språkliga medvetenheten blir hjälpt av att 

barnen får göra koncentrationsövningar som riktar sig till lyssnandet, samt utöva rim och 

ramsor, dela upp och jämföra meningar och stavelser, samt dela upp ord i fonem (Häggström 

& Lundberg, 1994). 

 

LTG - Läsning på talets grund. Metodgrundaren Leimar (1974) förklarar att den bygger på ett 

individualitetstänkande där man utgår från barnets tidigare kunskaper och erfarenheter för att 

bygga vidare på dem. Läsundervisningen påbörjas med ord inom barnets egna ordförråd. 

Pedagogen skriver ned det barnen säger, för att sedan ljuda detta tillsammans med barnen 

samt att barnen därefter stencilerar pedagogens text. Det är betydelsefullt att texten utgår från 

fraser som betyder något för barnen. På förskolan kan detta ske genom att barnet får berätta 

om sin teckning och pedagogen skriver ned det berättade under teckningen. Detta för att 

barnet skall komma till insikt om att det talade går att skriva och tvärtom. Dock används även 

här i viss utsträckning traditionella läsböcker för att skapa omväxling för barnen. Även 

Ivarsson (2008) framhåller vikten av att texten har betydelse för barnet istället för att enkla 

fraser såsom ”far är rar” används då detta inte är några ord som barnen appellerar till. 

 

Tragetonmetoden – att skriva sig till läsning innebär att barnen ska få använda datorn för att 

experimentera sig fram till skrivkunnighet. Denna metod innefattar inte läsning förrän vid ett 

senare skede, och barnen får skriva med pennor först i tredje årskurs. Vidare utgår metoden 

från att barnen ännu inte behöver ha utvecklat handmotoriken ordentligt. Metodskaparen 

Trageton menar att den därför lätt kan anpassas till förskolan, samt att barnens rädsla för att 

göra fel blir mindre då det är lättare att sudda och rättstavningsprogram finns som ytterligare 

stöd (Trageton, 2005). Barnet hämmas i sin tankeutveckling av att skriva med pennor, då 

tankegångarna är så mycket mer komplicerade och snabba än barnets fysiska kapacitet med 

handen är. Barnets kunskapsnivå inom skrivområdet är heller inte tillräckligt utvecklad för att 

följa tankegången (Vygotskij, 1995). Barnen ska vara två vid datorn; detta för att interagera 

samt utbyta kunskaper med varandra, förklarar Trageton (2005), och han fortsätter klargöra 

att det krävs bokstavskunskaper för att barnen ska få en stabil läsfärdighet. Björk & Liberg 

(1996) däremot förklarar att ordbilder är en bra metod för att lära yngre barn läsning.  

 

Ordbilder kräver inte bokstavskunskaper, eftersom det här handlar om att barnet ska lära sig 

se orden som bilder. Dessa bilder bör ha en nära koppling för barnet; exempelvis mamma och 
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pappas namn, eller barnets egna namn (Eriksen Hagtvet, 2004). ”Ordkort” är en konkret form 

av ordbilder, där barnen gärna kan arbeta i grupp. Detta gör att alla barn kan känna 

delaktighet i lärandet, och det ger inte den press som en enskild inlärning kan orsaka. 

Förskolläraren ljudar ordkorten tillsammans med barnen. Detta upprepas och leder slutligen 

till att barnen kan se ett samband mellan ett ord på bild och ett visst uttalat ord med betydelse 

(Björk & Liberg, 1996). Arbetet med ordbilder kan påbörjas i ett mycket tidigt skede hos 

barnen. Barn som är yngre än två år har i forskning visat på förståelse för skrivna enskilda 

ord, vilka har haft en speciell betydelse för dem själva. Detta har hjälpt dem att utvecklas till 

tidiga läsare. Samtidigt har barnen svårt att förstå samma ord när de kopplas till ett större 

sammanhang, exempelvis en längre text. För att denna läsestrategi ska bli hållbar krävs att 

ordbilder skall kunna användas av barnen i löpande text. Bilderböcker används ofta som stöd 

då bilder förstärker text. Vidare så hjälper redan kända ordbilder till att underlätta för barnen 

när de ska lära nya ordbilder (Allard, 2001). En vidareutveckling av ordbilderna kan leda till 

att barnen lär sig se ett samband mellan inledning och avslutning på ord, samt därefter kopplar 

samman språkljud med bokstäverna. Detta ger på sikt en bättre medvetenhet om de språkliga 

sambanden (Frost, 2002). Tvåårsåldern är en optimal ålder för att lära sig skriftspråkande med 

hjälp av ordbilder. Detta får dock inte vara tvingande utan skall ske genom leksituationer. 

Ordbilderna bör dessutom vara skrivna med gemena bokstäver, eftersom detta är den 

vanligaste formen som barnet kommer att möta skrift på i vardagen. När barnet kan ungefär 

ett 50-tal ord kan de med de vuxnas hjälp börja kombinera orden till meningar, förklarar 

Söderbergh (1979). 

 

Sammanfattningsvis, vid en jämförelse mellan de olika metoderna kan vi konstatera att 

teoretiker och forskare håller olika ordningsföljder som lämpligast angående inlärningen. 

Trageton (2005), som har kreerat metoden att skriva sig till läsning, hävdar exempelvis att 

skrivning är enklare än läsning för barn mellan fem och nio år. Leimar (1974), som utformade 

LTG-metoden, anser tvärtemot Trageton att skrivning är svårare än läsning att lära för små 

barn. Allard (2001) menar däremot att barnens läsning och skrivning behöver stimuleras 

samtidigt för att barnen bäst skall tillgodogöra sig båda delarna. Dahlgren et. al (2006) 

förklarar att de vuxna sällan ser till barnperspektivet. Fastän barnen ofta ser skrivningen som 

roligare och läsningen som mer kravfylld, så väljer de vuxna oftast att börja med läsinlärning 

för barnen.  

 

Vidare så utgår Trageton i sin modell från låtsasskrivning, medan Leimar utgår från barnets 

livsvärld med deras egna ord, även ordbildsmetoden använder sig av ord inom barnets 

referensramar. Trageton är den enda som börjar med endast skrivövningar, medan 

Bornholmsmodellen, Leimar och ordbildmetoden antingen kombinerar eller enbart riktar in 

sig på läsning i början. Bornholmsmodellen utgår främst från skriftspråksförebyggande 

aktiviteter, och håller tillsammans med Leimar, Trageton och ordbildsmetoden samarbetet 

som en viktig del för att utveckla barnens skriftspråk. Varken Trageton eller ordbildsmetoden 

kräver en utvecklad finmotoriksförmåga hos barnen, då ordbildsmetoden kan påbörjas för 

barn i tvåårsåldern och även Tragetons datoranvändning gör att barnen kan börja mycket 

tidigt. Trageton vill dock att barnen ska utveckla bokstavskunskaper direkt, medan 

ordbildsmetoden inte kräver denna kunskap eftersom barnen skall se orden som bilder. Båda 

metoderna börjar ljuda i ett senare skede i läroprocessen, medan Leimar, Bornholmsmodellen 

och Ljudmetoden ljudar orden i ett tidigt skede. (Allard, 2001; Björk & Liberg, 1996; Eriksen 

Hagtvet, 2004; Häggström & Lundberg, 1994; Leimar, 1974; Lindö, 2002; Söderbergh, 1979; 

Trageton, 2005). Vi kan konstatera att det finns många teorier kring hur barn lär sig, och detta 

undersöker vi närmare under kommande rubrik.  
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3.6 Barns lärande 
 

Vi ville veta mer om hur barn lär sig skriftspråkande, och vad barnen behöver för att kunna 

utvecklas inom området, samt vilka faktorer som har betydelse för läroprocessen.  

 

3.6.1  Teorier 

Vi framhåller i vårt arbete Vygotskijs tankar om vikten av interaktion för att uppnå lärande, 

och att språket har en stor betydelse för ett barns utveckling. Skriftspråket har även en stor 

innebörd för den inre reflektionen, det vill säga vikten av att kunna samla sina tankar i skrift, 

både för en själv och för andra (Vygotskij, 1995). Vygotskij är den som nu mest influerar 

förskolans tankegångar, men han föregicks av Piagets stadieteorier.  

 

Piagets huvudtes är att alla barn går igenom vissa stadier, en stadieteori, vid en viss tidpunkt 

och att även barnets kognitiva utveckling följer vissa förutbestämda mönster (Hwang & 

Nilsson, 2003). Även Vygotskij ansåg att alla barn följer samma utveckling biologiskt, men 

han hävdade tvärtemot Piaget att det inte var stadier som styrde den kognitiva utvecklingen. 

Vygotskij hade en interaktionistisk teori, i vilken han menade att de sociokulturella faktorerna 

var avgörande. Uppväxtmiljön med dess relationer utvecklar barnets kognitiva utveckling till 

kulturspecifik redan från spädbarnsåldern (Hwang & Nilsson, 2003; Vygotskij, 1995). Med 

kognitiv utveckling inom skriftspråkande hänsyftas att barnen i växande utsträckning, med 

hjälp av olika symboler, kan delge sig själv och sin omgivning vad de har för avsikter 

(Widebäck, 1998). Våra handlingar, vårt språk och våra tankar är skapade i sociala 

sammanhang. I det sociokulturella perspektivet menas att lärande stöds och beaktas av 

interaktioner mellan människor och sociokulturella verktyg, vilket kan vara olika sorters 

leksaker, eller olika medier (Skolverket, 2007).  

 

Piaget förklarade vidare att under barnets första levnadsår införskaffas erfarenheter genom 

barnets fysiska rörelser och konkreta kontakter med föremål. Dessa första erfarenheter stödjer 

symboltänkandet och leder vidare till språkutveckling. För detta lärande krävs dock att barnet 

finner sysslan meningsfull (Jerlang, Egebjerg, Halse, Joy Jonassen, Ringsted & Wedel-brandt, 

2008). Han menade vidare att barn lär sig själva av sina erfarenheter (Hwang & Nilsson, 

2003).  

 

Vygotskij (1995) anser att barnen alltid lär sig tala före de kan lära sig att läsa, medan Fast 

(2007) menar att barn lär oavsett ålder i olika sammanhang och på olika platser. Hon 

förtydligar att barn kan lära sig skriftspråk tidigt, vilket har visats då exempelvis tvååringar 

har lärt sig känna igen olika varumärken. Eriksen Hagtvet (2004) förklarar att en del 

teoretiska förespråkare menar på att barnen har en hög mottaglighet och drivkraft att lära i 

förskoleåldern och därför även relativt enkelt lär skriftspråkande samtidigt som de lär andra 

färdigheter. Söderbergh (1979) exempelvis, menar att barn själva kan lära sig läsa från och 

med 1½- årsåldern, när talet påbörjar sin utveckling. Förmågan att skriva har barnen vid tre- 

fyra årsåldern, dock kan detta påbörjas ännu tidigare med hjälp av datorn. Trots detta lär sig 

barnen oftast läsa först i skolan. Detta kan bero på en kvardröjande uppfattning att tidig 

läsinlärning förmodas påverka barnen negativt, exempelvis genom att barnen ska få svårare 

att etablera sociala kontakter, och att dessa barn skulle få det långtråkigare i skolan. Barnen 

lär sig parallellt att läsa och tala, förklarar Söderbergh vidare. Andra pedagogiska teorier anser 

att det är mindre lämpligt att barnen börjar tidigt med skriftspråksinlärning, exempelvis 

Waldorfpedagogiken som anser att detta tar den inre kraften som barnet behöver för den 

organiska utvecklingen (Carlgren, 1977).  
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3.6.2  Kunskapsskapande 

Essentiellt för barnens skriftspråkslärande är att de uppfattar innebörden i varför man skriver 

och inte tänker att bokstäver är något de bara ska lära sig utantill. De barn som tidigt förstår 

att skriftspråk är ett verktyg att både kommunicera med andra såväl som ett sätt att själv 

reflektera har fått ett stabilt förhållningssätt till skriftspråkandet. Detta barns möte med 

skriftspråk bör dock i förskolan ske på ett lekfullt sätt eftersom små barn lär genom 

leksituationer (Gustafsson & Mellgren 2005). Detta framhålls även i Läroplanen för 

förskolan, att skriftspråksanvändandet med symboler skall vara lustfyllt och ske med hjälp av 

leken vilket gör att barnen får en positiv syn på skriftspråkande och en nyfikenhet att lära 

mera (Skolverket, 2006).  

 

För att barnet skall kunna sägas ha utvecklat en god lässtrategi krävs textrörlighet, att kunna 

koppla lästexten till andra sammanhang, att kunna fördjupa sig och använda texten. För att 

stödja textrörligheten skall barnet ingå i en skriftspråkande miljö men också kunna samtala 

och läsa tillsammans med någon annan (Skolverket, 2007). Läsningen bör dock ske med 

litteratur speciellt utvald efter barnets kunskaper och behov för barnets optimala utveckling 

(Söderbergh, 1979). Vi är alla olika och har därmed olika läsestrategier. En del barn behöver 

bokstavligen känna på skriften de läser, och stryka under med fingret där de läser, medan 

andra kan fokusera ögat och koncentrera sig utan hjälpmedel (Allard, 2001). Även 

bildanvändandet i barns skriftspråksutveckling är viktig då bilden kan förstärka och hjälpa 

barnet att förstå textens innehåll (Fast, 2007). Härmningen är nödvändig för att barnen skall 

bearbeta sina upplevda intryck från vardagen. Alla människors beteende styrs av två 

handlingslägen, det återskapande handlingsläget då minnet hjälper till att repetera ett tidigare 

handlingsmönster, och det kreativa handlingsläget som skapar nya mönster och även ger 

upphov till nya idéer (Vygotskij, 1995). 

 

Piaget kungjorde att det är ytterst betydelsefullt med en för sinnena närande miljö för att 

barnet skall lära (Jerlang et. al., 2008). Gardner skapade teorin om de sju intelligenserna och 

menar att alla människor besitter dessa sju intelligenser, men att de är olika starka hos olika 

individer. Vi har därmed enklare för att lära på vissa sätt. Språklig intelligens är en av dessa 

intelligenser och handlar om att en del människor föredrar att lära genom att läsa, skriva och 

lyssna. Dessa människor har ett rikt ordförråd och vet hur de skall använda detta. De med den 

språkliga intelligensen anses ha en fördel i skriftspråksutvecklingen (Forsell, 2005). 

Forskning visar på att meningsskapande är medierat; att meningsskapande alltid sker med 

hjälp av olika sorters uttrycksformer, att vi får använda våra olika sinnen. Detta gör även att vi 

får ett vidgat textbegrepp, vilket är när vi får ta del av ett kunskapsområde på något annat sätt 

än i skriven text (Skolverket, 2007). Därför är det viktigt att barnen får pröva olika former av 

kommunikationstekniker såväl som utöva olika estetiska uttrycksformer. Detta bör 

exempelvis ske genom att de vuxna hjälper barnen till att självständigt våga pröva olika 

uttrycksformer. Barnen får därigenom egna erfarenheter som hjälper till en helhetssyn, vilket i 

sin tur genererar ett vidgat textbegrepp (Skolverket, 2006).  

 

Det är viktigt att barnen tidigt får möta skrift i olika situationer där skriftspråkandet egentligen 

bara är en positiv bieffekt i ett annat lärande (Gustafsson & Mellgren, 2005). Förskolan skall 

ha en helhetsbild där omsorg, fostran och lärande genomsyrar verksamhetens alla olika delar, 

för att frambringa ett livslångt lärande för barnen. Barnen ska få möjlighet att utveckla det 

verbala språket, och därmed skapa en grund för skriftspråkandet. Verksamheten bör utgå från 

barnets livsvärld angående detta, och skapa en motivation för lärandet. Detta kan företrädesvis 

ske genom lek och dialog, i sociala situationer (Skolverket, 2006).  
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Barn måste få samspela och interagera med andra individer för att utvecklas, inkluderat att 

lära av varandra (Widebäck, 1998). Studier visar på att barn som växer upp i en 

skriftspråkande miljö, där vuxna förebilder läser och skriver tillsammans med dem, kan lära 

sig själva att läsa. (Eriksen Hagtvet, 2004; Trageton, 2005). Vidare har barnen även visat på 

en allmänt tidig språkutveckling där föräldrarna i stor utsträckning har fört en dialog med 

barnen. De har samtalat med dem om läsningens form och innehåll samt visat på att läsning 

har ett kommunikativt värde även för barnen, exempelvis i tidskrifter och litteratur (Pramling 

& Mårdsjö, 1997; Ivarsson, 2008). Enligt Vygotskij har språket flera dimensioner, dels den 

kommunikativa yttre då människor interagerar med varandra, dels den inre där språket 

används till tänkande och reflektion (Forsell, 2005).  

 

För att kunna lära sig läsa och skriva så krävs även en rad av utveckling inom andra områden, 

exempelvis klotter- motorikstadiet, lekstadiet där barnet lär sig koppla ihop rörelser med det 

skrivna språket, samt att utveckla fantasin och minnet. Ritningsstadiet är när barnet lämnar 

klottret för att börja rita med ett större medvetande, att olika linjer kan betyda något och 

förstärka exempelvis minnet eller en berättelse. Ritandet och språket hänger ihop och barnet 

får ett medel i att bearbeta talet vilket är förstadiet till skrivning (Widebäck, 1998). Ritandet är 

barnets enklaste sätt att uttrycka sig i symbolform. I takt med att bokstäverna införs utbyts 

ritandet ofta mot skrift (Vytgotskij, 1995).  

 

Vi summerar här att teoretikerna förklarar att alla barn lär olika och därför behöver möta 

skriftspråket på det sätt som passar deras lärande bäst, genom lek och interaktion. Det är 

betydelsefullt att på olika sätt låta barnen utveckla sina känslor för symboler, och härmningen 

ses av flera som en viktig del i barnens lärandeprocess, likväl som barnens klottrande. Det 

finns flera olika teorier om när det anses vara lämpligt att börja med skriftspråk hos barnen. 

Piaget menar att barnen lär enligt en mognadsprocess där alla barn följer samma 

utvecklingsschema, medan Vygotskij anser att den sociokulturella omgivningen formar 

barnen mera. Detta inkluderar de vuxna. Hur betydelsefull är de vuxnas inverkan på barnens 

lärande? Detta granskar vi vidare nedan. 

 

3.7 Vuxnas förhållningssätt 
 

De vuxnas förhållningssätt torde ha en stark inverkan på barnets lärprocess, och därför finner 

vi detta relevant att presentera under en egen rubrik. Vygotskij menar att de vuxna kan hjälpa 

barnet i sin proximala utveckling. Med det menas att barnet kan höja sin kunskapsnivå 

ytterligare ett steg utifrån sina tidigare kunskaper, och att barnet i ett startskede av en aktivitet 

behöver hjälp av någon erfaren för att sedan klara denna aktivitet själv (Hwang & Nilsson, 

2003). Trots att skriftspråk finns omnämnt på ett flertal ställen i läroplanen är det fortfarande 

ingen självklarhet för lärare i förskolan att arbeta med detta (Björklund, 2008). Många lärare 

ser inte på barnens låtsasskrivande som en skrivaktivitet, utan som pysslande utan egentlig 

mening (Fast, 2007). En del förskollärare anser fortfarande att barnet först ska visa ett intresse 

för skriftspråkande innan pedagogerna börjar arbeta med detta. Det är Piagets mognadsteorier 

som fortfarande styr dessa tankegångar, att barnen inte är redo att förstå läsning och skrivning 

förrän de själva visar ett intresse (Widebäck, 1998).    

 

Enbart att barnen går i förskolan förbereder inte dem för skolan, det krävs att pedagogerna har 

ett medvetet förhållningssätt och ett mål med samtliga delar inom verksamheten, där 

reflektion utgör grunden för ett medvetet lärande (ibid). Det är viktigt att förskollärarna bryter 

ner sina förgivettaganden och blir medvetna om sitt förhållningssätt för att nå strävansmålen 

(Gustafsson & Mellgren, 2005). Arbetslaget bör samarbeta på ett aktivt sätt, vilket innebär att 
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förskollärarna behöver föra ett resonemang om hur de uppfattar olika begrepp, och hur de ska 

arbeta efter dessa tankegångar för att utveckla verksamheten. Exempelvis innefattar 

läroplanen, Lpfö 98, att skriftspråkande skall tas med i verksamheten på ett sätt som 

stimulerar barnens nyfikenhet. Arbetslaget bör klargöra detta begrepp för att komma överens 

om hur de ska arbeta för att förverkliga detta (Skolverket, 2006). Lärarens förhållningssätt är 

det som ytterst är avgörande för om ett barn tar till sig skriftspråkande på ett positivt sätt. 

Läraren måste möta upp det enskilda barnets tankegångar kring skriftspråkande, och skapa 

och synliggöra situationer där barnet uppfattar skriftspråkandets verkliga betydelse 

(Gustafsson & Mellgren, 2005). Förskolans läroplan förklarar att barn lär i samspel både med 

vuxna och med varandra. Det är viktigt att barngruppen ses som en betydelsefull del i 

läroprocessen, men också att individen i gruppen får en positiv syn på sitt eget lärande, är av 

yttersta vikt (Skolverket, 2006). 

 

Vygotskij menar att barnet saknar ett inre behov av att skriva, därför bör pedagogen ge barnet 

ett ämne som intresserar det, detta hjälper barnet att hitta viljan att skriva. Därefter kan 

pedagogen hjälpa barnet att lära sig att behärska det skrivna språket (Vygotskij, 1995). Att 

vänta ut barnets intresse för skriftspråkslärande kan i värsta fall leda till att barnets utveckling 

i sin helhet påverkas negativt, då olika utvecklingsområden påverkar varandras 

framåtskridande (Eriksen Hagtvet, 2004).  Lärarna i förskolan ska inte leta problem i barnets 

skriftspråksutveckling. Att ställa krav på vissa kunskaper skapar problem och i förskolan ska 

barnets lärande endast uppmuntras samt att det ska få hjälp att vidareutvecklas i sitt lärande 

och se det positiva i skriftspråkandet (Gustafsson & Mellgren, 2005). Ställer den vuxne för 

höga krav på barnens skriftspråksutveckling så blir detta hämmande. Därför är det viktigaste 

att börja med att låta barnen skriva med fritt flöde utan att anmärka på stavfel och dylikt 

(Vygotskij, 1995).  

 

Det är betydelsefullt att verksamheten förbereder barnen inför skriftspråkandet, så att de barn 

som behöver det får möjligheten till en längre inlärningsperiod. Pedagogerna bör därför redan 

i förskolan börja observera hur det enskilda barnet hanterar skriftspråkandet. Förskollärarna 

kan använda lämpade aktiviteter för att stävja eventuella problem (Björk & Liberg, 1996; 

(Skolverket, 2006). Förskolan och skolan bör samarbeta inför överlämnandet av barnen. Detta 

för att skapa en så god grund som möjligt för det enskilda barnets vidare utveckling, samt 

hjälpa läraren att utforma individuella utvecklingsplaner i skolan (Gustafsson & Mellgren, 

2005). 

 

Det krävs en skriftspråkande miljö med vuxna som goda kommunikationsförebilder för att 

barnen ska lära sig själva att läsa (Söderbergh, 1979). Skriftspråksinlärningen bör läras i 

samspel med andra och i meningsfulla situationer för barnen där de får ha kontakt med goda 

förebilder samt själva vara aktivt deltagande i den skriftspråkliga tillvaron (Ivarsson, 2008). 

Alla föräldrar ser däremot inte positivt på att barnen lär skriftspråkande tidigt, utan en del 

upplever det som negativt att barnen exempelvis kan ta del av obehagliga nyheter i tidningen 

(Fast, 2007).  

 

Förskolorna samarbetar ofta med hemmen, och det är ytterst betydelsefullt att även de vuxna i 

hemmet är involverade i barnens skriftspråksutveckling för att uppnå goda resultat. Detta 

därför att de vuxna på ett samspelt sätt bör leda in barnen i en skriftspråklig miljö där dialog 

om textens innehåll utgör en viktig del för att vinna barnens intresse (Dahlgren et al, 2006; 

Widebäck, 1998). Förskollärarna bör förtydliga för föräldrarna att de bör samtala med sina 

barn om böckerna de läser. Detta kan hjälpa barnen till att själva bli goda läsare i framtiden 

(Björk & Liberg, 1996). Att förskolan låter barnen börja tidigt med digital portfolio är ett sätt 
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att få föräldrarna delaktiga. De kan följa sitt barns process på vägen mot skriftspråkandet, 

samt att detta ger föräldrarna en ökad möjlighet att medverka i barnens lärande (Fast, 2007). 

Detta avser även läroplanen för förskolan, då verksamheten skall ha ett nära samarbete med 

hemmet och utgöra ett komplement till detta (Skolverket, 2006). 

 

I koncentrat kan vi här läsa att det krävs ett medvetet förhållningssätt för att arbeta med 

skriftspråksutveckling i förskolan och att arbetslaget har utformat en enad front i området, 

samt att även föräldrarna involveras. Samtidigt är det fortfarande inte en självklarhet för alla 

pedagoger inom förskolan att arbeta med skriftspråksutveckling, trots att detta är ett uttalat 

strävansmål att försöka väcka barnens intresse för skriftspråkande.  

 

3.8 Hur skapas intresse för skriftspråket  
 

För att barnen skall kunna lära sig skriftspråkande krävs ett intresse. Det finns olika 

tankegångar om intresset skall komma från barnen själva eller väckas utifrån och i så fall hur 

det ska framkallas. Eriksen Hagtvet (2004) menar att förskollärarna kan försöka locka och 

göra ämnet lustfyllt, men om detta inte fungerar så är barnet förmodligen inte tillräckligt 

intresserat ännu. Hon menar vidare att barnen är de som först ska initiera ett intresse för 

skriftspråket, medan Ivarsson (2008) anser att barnen omöjligt kan visa intresse för något de 

aldrig fått någon vetskap om.  

 

Pramling & Mårdsjö (1997) förklarar att förskolan endast har detta som ett strävansmål och 

därför skall inte läsning ses som ett krav utan som en möjlighet och skall introduceras genom 

lek. Gustafsson och Mellgren (2005) visar i sin studie från 1991 att förskollärarna bör utgå 

från barnens egna tidigare erfarenheter och intresse för skriftsymboler, då kommer barnens 

intresse att öka ytterligare.  

 

De vuxna bör samtala med barnen och besvara deras funderingar, samt få dem att lägga märke 

till bokstäverna mer än innehållet i lästexten, då detta är mer språkgynnande.  För att barn ska 

utveckla en god relation till skriftspråket krävs det att individerna runtomkring har en god 

relation till skriftspråket (Björk & Liberg 1996; Ivarsson, 2008). Det har stor betydelse att 

barnen kan lära i dialog med andra, och att diskutera texten utvecklar skriftspråkandet positivt 

(Skolverket, 2003). 

 

I förskolan är barnen och de vuxna i barnens omgivning inte i lika stor utsträckning styrda av 

ängslan för att göra fel än vad de är i skolan, då de i skolan har mål som de är pressade att 

uppnå. De barn som upplever oro inför skriftspråksutvecklingen har en sämre diagnos inför 

att utvecklas positivt än de övriga (Dahlgren et al. 2006). Om barnet hinner skapa ett negativt 

förhållningssätt så kan det bli svårt att komma ifrån det, då barn har benägenhet för att hålla 

kvar de första tankegångarna de upplevt kring skriftspråkande (Gustafsson & Mellgren 2005). 

Vi pedagoger bör frambringa en vilja hos barnen att lära sig skriva, och ge dem medel och 

verktyg för skriftspråkandet genom att knyta an detta till barnens egna referenser i tillvaron 

(Vygotskij, 1995).  

 

Det nämns under denna rubrik två alternativ som pedagogerna kan ta ställning till, när det 

gäller barnens skriftspråksutveckling i förskolan. Dels att nyfikenheten skall komma från 

barnen själva när de är mogna, eller att vuxna bör visa barnen på meningen med 

skriftspråkandet för att skapa ett intresse. Det är essentiellt att barnens första möte med 

skriftspråket är positivt, då detta präglar hur barnet fortsätter utvecklas inom området. 
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3.9 Hur man kan arbeta med skriftspråk i förskolans vardag 

 

Här nedan kommer vi att presentera några exempel på hur skriftspråket kan föras in i 

förskolan. Björk & Liberg (1996) menar att det är i vardagliga situationsövningar som barnen 

bäst får inspiration till att vilja lära skriftspråkande, såsom att låtsasskriva brev, inköpslistor 

och matlistor. De kan även skapa egna trafikskyltar och affärsskyltar. Widebäck (1998) 

hävdar att skyltar och liknande symboler hjälper till att automatisera barnens skriftspråkande, 

och för dem vidare i skriftspråksutvecklingen. Gustafsson och Mellgren (2005) ger fler 

exempel på aktiviteter som förskollärare kan göra med barnen för att bygga en förståelse för 

användandet av skrift. Exempelvis läsning av sagor med påföljande samtal om det upplevda, 

pedagogiska filmer såsom ”fem myror är fler än fyra elefanter”, samt att ge barnen material 

och lekmöjligheter med inslag av skrivande.  

 

Även Dahlgren et al. (2006) tar upp materialets betydelse och nämner blädderblock, 

whiteboard, listskrivande och ordbildskort som skriftspråksutvecklande. Biblioteket är något 

som förskollärarna bör använda sig av, och ta med barnen dit för att inspirera dem till läsande. 

Ivarsson (2008) förklarar betydelsen av att barnen får låtsasskriva och forma bokstäver samt 

låtsasläsa, och att hon anser att detta lägger grunden för barnens vidare läsutveckling. Hon 

poängterar vidare att högläsning är viktigt, men att denna aktivitet i sig inte stärker barnets 

skriftspråksutveckling, utan det är samtalet kring skriftsymbolerna som är betydelsefullt för 

lärandet kring ämnet.  

 

Skolverket (2007) tar upp att det är viktigt att barnen får möjlighet att lära på flera olika 

alternativa vägar, vilket inkluderar multimedia. De olika medierna och de sociokulturella 

verktygen ger barnen en motivation och en drivkraft som kan användas att göra 

skriftspråkandet lustfyllt och meningsfullt, vilket är något som både förskolan och skolan bör 

ta vara på och se som en tillgång. Skolan ser dock inte alltid de nya multimediala 

erfarenheterna som barnen bär med sig som enbart positiva i skriftspråkandet. Exempelvis en 

del lärare i skolan anser att de olika medierna, såsom tv, video och datorer, är ett problem vid 

traditionell läs- och skrivinlärning, och att dessa inte går att föra in i undervisningen.  

 

Widebäck (1998) menar att för att förebygga svårigheter för de barn som riskerar att få 

problem med läs- och skrivinlärningen i skolan, så bör lärarna i förskolan uppmärksamma och 

hjälpa barnen så att de kan uppfatta olika skrift, exempelvis text i litteratur såväl som text på 

skyltar. Hon förklarar att detta kan vara känsligt, och att de barn som inte börjat uppfatta 

dessa symboler kan försöka dölja det, då de märker att de andra barnen kan se något som de 

inte kan. Det är därför extra viktigt att lärarna i förskolan lägger märke till varje enskilt barns 

kunnande angående skriftsymboler. Även Eriksen Hagtvet (2004) förtydligar vikten av att 

lärarna i förskolan ger alla barnen möjligheter och undersöker barnens enskilda kunskaper. 

Hon förklarar också att lärarna bör tänka på att de inte pekar ut något barn på något sätt, vilket 

i annat fall kan leda till att barnet uppfattar sig själv som ”svagt begåvat” och börjar agera 

därefter. Fast (2007) förklarar att det är viktigt att ta till vara på barns olikheter och 

erfarenheter och låta dem komma fram i användandet i skriftspråket.  

 

Några olika pedagogiska inriktningar har valt olika tillvägagångssätt att föra in och arbeta 

med skriftspråket i förskolan. Ett exempel är Montessoris pedagogik, där introduceras barnen 

i skriftspråkets värld direkt när de börjar förskolan. De har speciella Montessorimaterial 

utarbetade för detta, och de är mycket noga med att barnen får pröva dessa i lugn och ro. 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi håller kommunikationen högt. De menar att det talade 

och det skrivna språket är något vi föds med, och att alla delar är lika viktiga att fokusera på 
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att utveckla vidare. Pedagogikens fokus hålls dock inom det konstnärliga; exempelvis 

framhävs i förskolan bokstävers former snarare än att sätta samman dem till ord (Forsell, 

2005). Waldorfpedagogiken delar upp människan i kropp, själ och ande. Pedagogiken 

koncentrerar de första sju åren av barnens utveckling till att barnen skall bli ansvarsfulla, 

kreativa individer med egen stark vilja. Skriftspråket introduceras först i sjuårsåldern, därför 

att barnen enligt Piagets mognadsteori har en stor intelligensförändring vid denna ålder. Då 

först är barnen redo att arbeta koncentrerat med en sak, menar waldorfpedagogiken (Carlgren, 

1977; Forsell, 2005).  

 

4. Metod 
 

4.1 Kvalitativ studie 
 

I vårt syfte ville vi ta reda på förskollärares syn och arbetssätt angående skriftspråksutveckling 

i förskolan. Vi valde därför att göra en kvalitativ, deskriptiv studie, då vi inte har försökt mäta 

resultat och generalisera, utan istället sökt en förståelse för förskollärarnas upplevelser, 

beskrivit dessa och letat mönster dem emellan i resultatet (Trost, 2005; Starrin & Svensson, 

1994). 

 

I utformningen av vår studie stod valet mellan intervjuer och frågeformulär, men vi valde att 

intervjua, då vi på detta sätt hoppades kunna följa upp svaren med följdfrågor till 

förskollärarna. Detta är inte möjligt vid en enkätundersökning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Som intervjumetod valde vi att göra kvalitativa intervjuer, då det kvalitativa perspektivet 

utgår ifrån hur intervjuobjektet ser på sin omvärld (Backman, 1998).  

 

4.2 Urval av intervjuobjekt 
 

Vi valde att intervjua sex verksamma förskolepedagoger i en medelstor kommun, samtliga 

med utbildning till förskollärare. Tidsaspekten gjorde att vi valde att koncentrera oss på 

endast sex personer. Detta för att kunna ägna mer tid åt analyserna av dessa intervjuer (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Vi hade ett kriterie för vilka förskolor vi kontaktade, då vi valde att 

koncentrera oss på förskolor med åldersblandade barngrupper. Detta för att få en likartad 

bakgrund, vilket vi tänker kan ge ett giltigare resultat vid jämförelser förskolorna emellan. 

 

I övrigt är gruppen av förskollärare från olika förskolor, i varierande åldrar och har olika 

erfarenheter av förskolans verksamhet.  

 

4.3 Genomförande 
 

Vi började vårt arbete med att välja ett ämnesområde som intresserade oss och som vi ville 

veta mer om. Därefter utarbetade vi ett syfte utifrån området och tog del av forskning och 

litteratur för att lära mera. Bakgrunden till denna studie byggdes upp och vi tog vidare del av 

olika metodalternativ och valde den kvalitativa metoden, med kvalitativa intervjuer som 

arbetsinstrument. Vi utformade därefter frågor som vi ville ställa till verksamma förskollärare 

för att öka förståelsen för hur de ser på ämnet skriftspråksutveckling i förskolorna idag.  

 

Därefter sorterade vi genom den aktuella kommunens hemsida ut de förskolor som arbetar 

med åldersblandade barngrupper. Vi valde utifrån dessa slumpvis ut förskolor från olika 

bostadsområden. Dessa kontaktades per telefon och vi bokade in intervjuerna. Vi bestämde 
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oss redan innan för att boka in sju stycken intervjuer, en i reserv, i den händelse någon skulle 

bli tvungen avboka plötsligt eller vi själva av någon anledning skulle uppleva en intervju som 

misslyckad och oanvändbar. 

 

När vi ringde förskolorna så förklarade vi vårt ämne utan att specificera våra egna tankar 

angående begreppet skriftspråk, och frågade om de var intresserade av att medverka i vår 

studie. En förskola tackade nej direkt, medan några andra bad oss kontakta dem vid ett senare 

tillfälle då de för tillfället inte hade tid. Då vi ernått sju stycken intresserade sände vi dem ett 

brev (se bilaga 1) där vi än en gång förklarade vårt ärende, samt gav dem information hur 

materialet skulle behandlas efteråt. Vi genomförde sex av intervjuerna och ringde återbud till 

den sjunde, då vi ansåg att de sex första givit oss nog material att arbeta vidare med. Vid 

intervjuerna använde vi oss av en bandspelare och transkriberade sedan intervjuerna. Vi 

sammanställde resultatet ur intervjumaterialet för att därefter föra en diskussion kring detta 

med bakgrunden i åtanke. 

 

4.4 Transkriberingen 
 

Vi har valt att spela in intervjuerna, transkribera dem ordagrant först och därefter skriva in 

detta i resultatet. Vi uteslöt dock textmaterial som inte var relevant för vår studie. Kvale och 

Brinkmann avråder för en ordagrann transkribering, med ”Öhh”, och liknande återkommande 

uttryck som kan ge en felaktig uppfattning av intervjuobjektets intelligens och åsikt, då vi ej 

är vana att se detta talspråk i tryck som skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför har vi 

valt att stryka sådana uttryck ur direkta citat, men vi har dock inte formulerat om citaten mer 

än nödvändigt till skriftspråk, utan medvetet låtit talspråkets naturliga konstruktion kvarstå för 

att inte riskera att ändra betydelsen i meningen (Holme & Solvang, 1997).  

 

4.5 Bearbetning och rapportering av studien 
 

Den kvalitativa analysmetoden är en kreativ process med en förutsättningslös utformning. De 

som arbetar med kvalitativa intervjuer bör söka kategorier och inslag som formar mönster 

vilka intervjumaterialen sedan utarbetas efter (Starrin och Svensson, 1994). Vi har valt att 

utforma denna studie efter vårt syfte, och sökt svar utifrån de mönster som frågeställningarna 

visat oss. Vi har även försökt att utforma en disposition som är enkel och lättöverskådlig att 

följa genom att sortera efter mönster som vi kan urskilja ur helheten (Holme & Solvang, 

1997; Svenning, 2003).  

 

För att besvara våra frågeställningar i syftet har vi valt att utgå från dessa då vi formulerat 

resultatet, och utforma rubriker därutav (Patel & Davidson, 2003). Vi har vidare valt teman 

som vi uttytt när vi analyserat den insamlade datan. Detta för att vi vill belysa olika 

infallsvinklar intervjuobjekten emellan. Vi redogör dock endast för de data som vi tolkat 

motsvara resultat gentemot vår syftesformulering. 

 

5. Metoddiskussion 
 

Vi kommer under denna rubrik att föra en diskussion över om vi bedömer att vi lyckats med 

våra intervjuer, samt vilka etiska aspekter vi har tagit hänsyn till under vårt arbete. 

Genomgående under denna rubrik kommer vi att diskutera den validitet, reliabilitet och 

relevans vi anser att vi kan ge vår studie. 

 



18 

 

5.1 Intervjuerna 
 

I ett led att försöka säkerställa tillförlitligheten i vår studie valde vi att utforma våra 

intervjufrågor efter den kvalitativa metoden, vilket kändes bra i detta sammanhang då vi 

upplevde att vi på ett avslappnat sätt kunde närma oss intervjuobjekten. På så sätt kunde vi 

ernå det vi erfar vara relevanta och sanningsenliga svar. Vi valde att ha relativt många frågor i 

vår intervju. Detta var ett medvetet val, då vi ville ge intervjuobjekten möjligheten att 

formulera svaren på flera olika sätt och få fram den egentliga tankegången hos 

intervjuobjekten. Många frågor kan enligt Patel och Davidson (2003) verka tröttande för 

objekten, men detta var inte något som vi upplevde.  

 

Angående mängden intervjufrågor så blev det ett visst internt bortfall, det vill säga att några 

frågor inte besvarades under enskilda intervjuer (Svenning, 2003). Detta skedde dock från vår 

sida, då vi valde att bortse från en del frågeställningar under våra intervjuer. Det gällde de 

frågor som vi ansåg redan hade blivit besvarade genom tidigare frågor under intervjun. Detta 

kan dock ha varit ett misstag från vår sida, då en annan infallsvinkel hade kunnat komma fram 

från intervjuobjekten om de konkreta frågorna hade ställts.  

 

Vi har en låg grad av standardisering på våra intervjuer, då vi formulerat frågeställningar som 

gett intervjuobjekten möjlighet att svara fritt (Patel & Davidson, 2003). I en kvalitativ intervju 

bör dessutom säkerställande följdfrågor ställas för att vi som intervjuare skall kunna ge 

validitet till vår studie, att vi uppfattat vad intervjuobjektet menat och velat ha fram. För att 

intervjuobjektet ska förstå våra frågor och kunna ge för studien relevanta svar, så har vi valt 

att utforma forskningsfrågorna till vardagsnära lättförståeliga frågor (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att kunna utarbeta relevanta följdfrågor bör intervjuaren vara påläst i ämnet (Patel 

& Davidson, 2003), vilket vi i och med bakgrundarbetet i denna studie känner att vi är.  

 

Vi är dock inte så vana intervjuare, och vi upplever att vi därför missade några följdfrågor vi 

borde ha ställt. Vi fördjupade oss inte i varför förskolan har så lite samverkan med 

förskoleklassen – skolan. Det första intervjuobjektet gav oss självmant svaret på just denna 

fråga, vilket kan ha lett till att vi inte reflekterade över att vi ville söka svar på detta i de 

kommande intervjuerna. Vi reflekterar vidare att vi genomgående borde ha ställt följdfrågan 

”varför” oftare under intervjuerna, dels för att få reda på mer hur intervjuobjekten tänkte, och 

dels för att få svar gentemot syftet. Något annat som kan ha influerat svaren är att 

intervjuobjekten kanske påverkades av bandspelarens förekomst. Vi upplevde vid något 

tillfälle att intervjuobjektet öppnade sig mera och delgav ytterligare information efter att 

bandspelaren stängts av (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att det kan påverka intervjuresultaten om intervjuaren 

blir kunnigare efterhand på själva genomförandet av intervjuerna. Vi upplevde ingen skillnad 

mellan våra intervjuer angående detta, men möjligheten finns att vi har lett dem med våra 

frågor. Detta menar dock Kvale och Brinkmann är något positivt, då det ökar kvalitén om 

intervjuaren väljer att ställa väl valda ledande frågor för att kontrollera trovärdigheten i 

svaren, samt att förtydliga de egna tolkningarna av svaren. ”Det avgörande är inte om 

intervjufrågorna ska vara ledande eller inte ledande, utan vart de leder, om de kommer att leda 

till ny, vederhäftig och värdefull kunskap” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 189).  

 

Vi menar att det alltid finns risk för ett visst felvärde, det vill säga en risk för misstolkning. 

Detta kan bero på en mängd olika faktorer, exempelvis att vi ställt frågor på olika sätt vid 

olika tillfällen och följt upp frågorna med olika gensvar, samt att vårt kroppsspråk kanske gått 
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att utläsa, vad vi personligen ansett om de olika svaren. För att minska dessa risker bör man 

vara två stycken vid intervjutillfällena, för att efteråt ha möjlighet att föra dialog kring det 

uppfattade (Patel & Davidson, 2003). Vi valde att medverka båda två vid intervjutillfällena då 

en av oss hade huvudansvaret för intervjun medan den andra antecknade och observerade. 

Detta för att få en tydligare helhetsbild över hur situationen i rummet upplevdes, exempelvis 

om förskolläraren verkade vara illa till mods eller tillfredsställd med situationen. 

Förskollärarens attityd och sinnesstämning är något som kan påverka svaren och därför bör 

det tas med i analysen. För att få en bättre intervju bör intervjuaren försöka få intervjuobjektet 

att känna trygghet, eftersom intervjuaren besitter en viss maktposition. För att skapa en 

trygghetskänsla bör även intervjuobjektet bestämma vart intervjun skall äga rum (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi inledde intervjun med ett allmänt samtalande, i den mån tid fanns för 

förskolläraren, och denne fick bestämma tidpunkt och miljö för intervjun. Trots detta kan 

både tidpunkt och miljö i några fall ha påverkat intervjuerna. Exempelvis en intervju gjordes i 

ett kontorsrum med fönster till korridoren utanför. Det var mycket folk i rörelse utanför 

glasfönstren, vilket vi själva fann enerverande. Vi vet inte hur intervjuobjektet uppfattade 

situationen. Denna intervju kan även ha påverkats av intervjuobjektets fysiska tillstånd, då 

denna uppgav sig vara magsjuk vid intervjutillfället. Vid ett annat intervjutillfälle hade 

förskolläraren endast avsatt kafferasten för vår intervju, och denna brist på tid fann vi själva 

vara en stressfaktor. Trots detta upplevde vi intervjun som fullt ut givande, vilket visar på att 

tidsaspekten inte alltid är avgörande. 

 

Tillförlitligheten har vi vidare försökt fastställa genom att vi varit grundliga i vår bearbetning 

av resultatet. För validiteten har vi hela tiden påmint oss om syftet i vårt arbete (Holme & 

Solvang, 1997). Dock, så kan våra tolkningar av det inspelade materialet misstolkats och ej 

motsvara intervjuobjektens egentliga tankegångar, då inspelningskvaliteten varierade, 

exempelvis beroende på intervjuobjektens röstläge. Vi kan ej heller garantera att inte våra 

egna tankebanor har påverkat det vi redovisat ur intervjuerna, dock har vi försökt att inte 

lägga våra egna värderingar i olika svar, utan sökt att ge neutrala avbildningar av svaren 

(Holme & Solvang, 1997).  

 

När det gäller reliabiliteten i våra mätinstrument, kvalitativa intervjuer, så menar vi att 

frågeställningarna är grundligt utformade för att motsvara syftet, och våra exempel på 

följdfrågor hade underlättat ytterligare om någon annan skulle gjort vår undersökning. Vidare 

angående metodvalet kvalitativa intervjuer så reflekterar vi att vi även borde ha kompletterat 

med observationer, då detta hade kunnat resultera i en klarare och rättvisare bild av hur 

förskollärarna verkligen arbetar i verksamheterna. Nu har vi endast förskollärarnas ord 

angående hur de väljer att arbeta, men vi kan i resultatet konstatera att de ibland motsäger sig 

själva.  

 

5.2 Etiska aspekter 
 

Själva intervjuarbetet påbörjades genom att vi sände ett brev till de kontaktade förskolorna, i 

vilket vi informerade om vår studie och hur den insamlade informationen kommer användas. 

Vi ville ge information om att vi försäkrar förskollärarna och dess verksamhet om anonymitet 

och att vi därför kommer att utesluta namn och platser i studien. Detta för att förskollärarna 

skulle känna sig fria till att säga sin egentliga mening om ämnet, vilket var en del i att försöka 

säkerställa den kvalitativa aspekten (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Vi förklarade vidare att vi ville spela in samtalen samt ge möjlighet till förskollärarna att tacka 

nej till detta om de fann det obehagligt. Vi förtydligade för förskollärarna att de skulle känna 
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det som ett informellt samtal, där det inte fanns några rätta svar utan där kunskap skulle 

skapas i samspel mellan oss intervjuare och den intervjuade. Anledningen till att vi ville spela 

in samtalet var för att ha underlag för en bättre analys (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

6. Resultat 
 

Vi har valt att presentera resultatet deskriptivt. Vi går tillbaka till våra frågeställningar i 

syftesformuleringen, och utgår från dem i vår resultatbeskrivning. Därefter har vi sorterat ut 

teman ur våra data efter mönster vi kunnat uttyda. Detta för att lättare åskådliggöra 

resultatbeskrivningen. Dessa teman tas upp i första stycket nedanför varje underrubrik under 

rubriken resultat. Våra personliga resonemang kommer att tas upp under rubriken 

resultatdiskussion.  

 

Vi ville ta reda på vad förskollärarna anser om skriftspråksutveckling i förskolan, när de 

finner de lägligt att påbörja detta arbete, och hur de väljer att möjliggöra 

skriftspråksutvecklingen hos barnen. Vi intervjuade sex förskollärare, fem kvinnor och en 

man. Samtliga intervjupersoner arbetade med åldersblandade barngrupper och har arbetat i 

yrket ungefär mellan 15 till 40 år. 

 

6.1 Syn på skriftspråksutveckling 
 

Under denna rubrik vill vi belysa vad våra intervjuobjekt anser om skriftspråksutveckling i 

förskolan. Med syn avser vi vilket förhållningssätt som framkom och vilka tankar 

förskollärarna delgav under intervjuerna angående skriftspråksutveckling i förskolan. Här tar 

vi även upp vilka arbetsområden som förskollärarna prioriterar först och mest. Detta är 

faktorer som påverkar vilken betydelse som ges till barnens skriftspråksutveckling.  

 

När vi analyserade förskollärarnas syn på skriftspråksutveckling i förskolan, så kunde vi 

urskilja att samtliga intervjuobjekt var eniga i att förskolan lägger grunden för lärandet i 

skriftspråkande. Vidare så kunde vi tyda att socialisering togs upp av samtliga intervjuobjekt 

som betydelsefullt i sammanhanget. Detta är något som alla väljer att satsa på. Några ser en 

direkt koppling till skriftspråkande aktiviteter. Exempel som gavs var att integrering mellan 

verbalt språk, skriftspråkande och socialisering kan utmynna i ett gemensamt lärande för 

barnen. En förskollärare utvecklade sitt resonemang med att ”vi har det sunda förnuftets 

pedagogik, och jobbar tvärvetenskapligt”. En annan förskollärare styrkte sina resonemang 

genom ett exempel på en socialiseringssituation i vilken barnen lär av varandra att utveckla 

sitt skriftspråkande.  

 
Och för att få in det väldigt tidigt i åldrarna har vi en korg med böcker i skötrummet, där de 
har sina två pottor, och samtidigt som de sitter på pottan så ska det vara trevligt. Ibland 

läser vi, ibland läser de själv. Eller så, så har vi en som börjat läsa för de jämnåriga medan 

de sitter på pottan. Hon sitter på vuxenpallen medan de andra sitter på pottan.  

 

Vi tolkade vidare vår resultatanalys som att några av intervjuobjekten inte ser en naturlig 

integrering mellan socialisering och skriftspråksutveckling, utan menar att socialiseringen har 

företräde framför skriftspråksutvecklingen i deras aktiviteter. Även leken och det verbala 

språket nämndes av enskilda intervjuobjekt som mer betydelsefullt än skriftspråkande att 

utveckla i förskolan, ett intervjuobjekt förtydligade att ”det är jätteviktigt att låta barnen leka! 

Medans de är små. Tids nog börjar skolan”. Samtliga angav omsorgssituationerna vara bland 

det viktigaste i verksamheten, och hälften av intervjuobjekten nämnde att man bör se till 
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helheten av lärandet i förskolan, i vilket skriftspråksförberedande aktiviteter ingår. Ett 

intervjuobjekt förklarade att ”helheten innehåller mycket på vägen och leder till kunskaper 

som måste komma före” skriftspråkandet.  

 

Begreppet bokstäver nämndes frekvent under samtliga intervjuer. Hälften av intervjuobjekten 

menade att begreppet skriftspråksutveckling främst handlar om hur barn lär sig bokstäver och 

ser olikheter och likheter mellan dessa bokstävers form. En förskollärare förklarade att hon 

anser att skriftspråkande handlar om att barnet ”blir uppmärksam på skriftspråket och på 

namn, och använder skriftspråket”.  Hon förtydligade sedan att det är barnens egna initiativ 

som uppmuntras.  

 
Inte så att vi går och säger: vi går och tränar bokstäver nu. Och träna, gör vi ju inte, utan 
det kommer från barnet själv… vi uppmuntrar, vi stoppar aldrig utan vi hjälper. Det enda 

medvetna som finns är att träna namnet, det uppmuntrar vi ju. 

 

Våra data visade vidare på att två av intervjuobjekten ser begreppet skriftspråksutveckling 

tillhöra skolans sfär. Den ena förskolläraren menar att ”skriftspråk, det är ju mer skola det, 

skriftspråk kan de ju inte men de har ju bokstäver och håller på och leker, de tränar”. Det 

andra intervjuobjektet förklarade sin åsikt om att barnen kan lära sig läsa först i skolan, och att 

hon väljer att arbeta med skriftspråksutveckling endast när barnen visar intresse och frågar om 

det, exempelvis i ateljén där barnen ser likheter mellan former och bokstäver. Hon fortsätter; 

 
Jag arbetar med det när de är intresserade! Det följer med mitt tankesätt. De har tillgång till 
det, vi tycker att det är viktigt med läsinlärning. Så vi har ju samlingar och uppsatt på 

väggarna namnskyltar. Men jag sitter inte i såna här grupper och arbetar med det, skriva 

och sådana här saker... 

 

Angående om intervjuobjekten ansåg att de arbetar medvetet med barnens 

skriftspråksutveckling, så förklarade två intervjuobjekt att de har ett medvetet arbete med 

barnen angående skriftspråkandet, medan resterande ej anser att de arbetar medvetet med 

detta. Samtliga berättade att de arbetar med aktiviteter som de anser föregår skriftspråkandet.  

 

Vi kunde ur intervjuerna tyda att skriftspråkande på samtliga intervjuobjekts verksamheter 

infogas i vardagliga situationer, och en förskollärare förklarar att ”det kommer som naturligt! 

Man vet att det är viktigt, men det är inget medvetet val att fokusera på det”. Denna 

förskollärare förklarade även att hon inte särskilt brukar påtala för barnen att det är 

skriftspråkande aktiviteter de arbetar med vid dessa tillfällen.  

 

Vi kunde ur våra data utläsa några farhågor från intervjuobjekten angående svårigheter med 

samarbete med skolan om skriftspråksutvecklingen utvecklas långtgående redan i förskolan. 

En förskollärare förklarade sin uppfattning att skriftspråksutveckling i förskolan, relaterat till 

läs- och skrivinlärning, ibland kan anses som olämpligt från skolans sfärer. Intervjuobjektet 

upplever att det tidigare ”har ju vart lite fult. Vi ska inte visa i förskolan för fröken ska lära 

dem, för vi kanske lär dem på fel sätt… men det kanske kan vara så fortfarande ibland 

också…”. Men hon fortsatte med att förklara sin åsikt att ”det finns ju inga rätt och fel i 

förskolan, och fröken är inte den som lär ut, utan det kommer från barnen”. En ytterligare 

åsikt som delgavs av ett annat intervjuobjekt var att barnen ”fort blir uttråkade” i skolan om 

de redan bär på kunskapen att läsa och skriva när de börjar förskoleklass.  

 

Några intervjuobjekt tog upp vikten av att få fortbildning angående hur pedagoger ska arbeta 

med skriftspråk i förskolan. Rektorns ställningstagande uppfattas som viktigt. Ett 
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intervjuobjekt delgav att verksamheten för tillfället inte arbetar medvetet med 

skriftspråksutveckling, men intervjuobjektet är positiv till att rektorn vill utveckla detta arbete 

genom fortbildning för pedagogerna i ämnet. En annan förskollärare tog upp behovet av att 

veta hur de ska gå tillväga i verksamheten rent konkret. Exempel som togs upp på problem är 

barnens ofta felaktiga pennfattning och funderingen att ”man vet att man ska ta upp det här 

med bokstäver men inte hur mycket”. 

 

Något annat som uppgavs i flera av intervjuerna som en faktor till att skriftspråksutveckling 

inte så ofta medvetandegörs, är tidsbrist. Intervjuobjekten anger att de måste fördela 

arbetstiden och prioritera, och därför inte hinner inte allt de vill. Flertalet tog upp att 

läroplanen har så många mål att förskollärarna måste ge företräde åt en del av dessa.  

 

Ur våra data kunde vi utläsa att läroplanen nämndes av fyra intervjuobjekt, dock med olika 

syftningar. Två anser det vara viktigt att utgå från den i sitt uppdrag som förskollärare. En av 

dessa förskollärare delgav sina tankar att ”vi har ju uppdraget i språket, i allmänt språk, 

kommunikation och där ingår skriftspråket, det är ett av de viktigaste för barnen att få. En 

tillgång att erövra”. Det andra intervjuobjektet framhöll styrkan i att ingå i ett enat arbetslag 

där en uttalad strävan mot samma mål gynnar arbetet de utarbetat efter läroplanens mål. De 

resterande intervjuobjekten som nämnde läroplanen antydde att det är för många mål och att 

de inte hinner med läroplanens samtliga mål fullt ut. En förskollärare menar att ”vi jobbar 

efter den så gott vi kan”. Negativ påverkan som togs upp var personalbrist och ekonomi. 

 

6.2 Lägligt att inleda skriftspråksutveckling 
 

I detta stycke analyserar vi pedagogernas svar angående när de finner det lägligt att påbörja 

barnens skriftspråksutveckling, huruvida intresset bör komma från barnen själva eller bör 

väckas, samt förskollärarnas tankar hur det i så fall ska väckas.  

 

Gemensamt för alla intervjuobjekten var att de angav att de anser det lägligt att börja med 

förberedande skriftspråksaktiviteter direkt när barnen börjar förskolan. Vidare angående mer 

konkreta skriftspråksaktiviteter så kunde vi ur våra data uttyda att de olika intervjuobjekten 

har skilda infallsvinklar angående detta. En förskollärare uppger sig inte ha reflekterat så 

mycket över när det kan vara lägligt att inleda skriftspråkande med barnen, då denna 

verksamhet inte har någon utarbetad strategi för skriftspråksutveckling, medan en annan 

menar att det är lägligt att börja med skriftspråkande när barnen själva utvecklat ett intresse 

för skriftspråk, och förtydligare ”lämpligt och lämpligt... Nej, de får lära sig när de är 

intresserade som jag säger”.  

 

Ett ytterligare exempel som ett intervjuobjekt gav angående när det är lägligt påbörja 

skriftspråksarbetet är när barnen uppmärksammar sitt eget namn. Förskolläraren förtydligar 

att det ”spelar ingen roll hur stora eller små, de uppmärksammar sina egna bokstäver, och att 

det står någonting där”. En annan förskollärare uppgav treårsåldern vara en optimal ålder för 

att börja arbeta mer konkret med skriftspråksutveckling och stödja barnen i deras proximala 

utveckling. Detta menar intervjuobjektet exempelvis kan ske med bokstävers form, ”barnen är 

ju faktiskt jätteintresserade redan från treårsåldern att forma bokstäver”. Intervjuobjektet sade 

sig aldrig ha upplevt att barnen inte själva har utvecklat ett skriftspråksintresse. Ett annat 

intervjuobjekt menar att skriftspråkande bör inledas genom litteratur, ”ja, alltså skriftspråk 

kanske jag inte kallar det, men att jobba med böcker och läsa, det gör jag direkt barnen börjar. 
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Vidare angående att utveckla barnens intresse för skriftspråkande genom litteratur så angav 

samtliga intervjuobjekt att de använder sig av litteratur i ett tidigt skede för barnen. Detta sker 

ofta genom högläsning, vilket är något som alla kommenterar som betydelsefullt. Ett 

intervjuobjekt förtydligar sin tankegång, att ”skriftspråkutveckling kommer ju egentligen från 

högläsning, det första mötet”. En annan förskollärare menar att litteraturen är det viktigaste 

verktyget i arbetet med barnens skriftspråkande, ”man kan ge dem en första inblick i språket, 

då är boken så himla bra”. Intervjuobjektet menar också att barnen kan lära sig själva att läsa 

med litteratur som medel, och berättar att detta har hänt i hennes verksamhet. 

 

Samtliga intervjuobjekt anser att det är viktigt att utgå från barnens eget intresse i 

skriftspråksutvecklingen. Det rådde emellertid delade meningar om barnets intresse för 

skriftspråkande ska uppmuntras. Två av de intervjuade menar att pedagogerna ska väcka 

intresset om det behövs. Exempel gavs att barnen kan inspireras med hjälp av enkla medel, 

såsom genom leksakskataloger; ”sen är det oftast barnen som är intresserade, att veta vad som 

står, logotyper, ljud och hur man skriver det”.  

 

Två av intervjuobjekten anser att intresset skall uppkomma från barnen själva och de väljer att 

inte försöka väcka intresset. En av dessa menar att om ett barn inte verkar intresserad av 

skriftspråkande så ”blir det fel att hysteriskt träna dem utan vi väntar nog in i det längsta”. 

Intervjuobjektet förklarade vidare att barnens visade intresse inte är tillräckligt om hon anser 

barnen fortfarande vara för små, och förtydligar att  

 
Jag vet inte när jag tycker det är lämpligt... vi har en ettåring som kan känna igen sitt namn 

genom att det är förstärkt med en bild bredvid, ... men visar intresse... X kan inte ens prata 

ännu, hon är ett år. Hon kan lampa och sånt.  

 

Det andra intervjuobjektet med denna ståndpunkt sade sig gärna arbeta skriftspråkligt med 

små barn, men bara om de själva först visar intresse för detta. Hon förtydligade sitt 

ställningstagande med att barnens intresse för skriftspråkande ”är en mognadssak, det tror jag 

absolut, vi väntar, vi har ju inga uppnåendemål utan bara strävansmål.”  

 

De återstående förskollärarna i undersökningen uppgav att de aldrig har upplevt att något barn 

inte har visat ett intresse för skriftspråkande. En förskollärare förtydligade;  
 

Ja, men det är barnen som väljer, det kommer och finns naturligt bland barnen. Nu ska vi ha 

bokstäver finns inte, utan det kommer bara. Skrift och talspråk hänger ihop från mammas 
hjärta, och dansa är ju rytm. Det är mycket att vi har åldersblandat, barnen lär av varandra 

och det är bästa sättet att jobba på. De stora sätter prägel och smittar som av sig.  

 

Förskolläraren fortsatte med att förklara att om ett barn trots allt inte skulle visa intresse så 

väljer de i intervjuobjektets verksamhet att inte göra något åt detta. 

 

6.3 Att möjliggöra skriftspråksutveckling 
 

Här är våra funderingar hur pedagogerna arbetar för att möjliggöra en skriftspråksutveckling 

hos barnen på förskolan? Varför väljer de just detta tillvägagångssätt?  

 

Vår analys visar på att samtliga intervjuobjekt anser att förskolan kan möjliggöra 

skriftspråksutveckling genom att arbeta med de förberedande aktiviteter som föregår läs- och 

skrivinlärningen och som leder till att barnen uppnår ett vidgat textbegrepp. Samtliga 
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förskollärare betonar även att lärandet bör ske genom lek. Flera tar upp att omsorgen 

möjliggör lärandesituationer. Ett intervjuobjekt förklarar sina tankegångar kring detta  

 
I omsorgen sker enormt mycket lärande. Skrift och talspråk hänger ju ihop och omsorgen 
har man vid skötbordet, maten och överallt, och du kan prata och verkligt blomma ut i ditt 

språk och föra en dialog med barnen. Se en helhet. 

  

Samtliga angav också det verbala språket som essentiellt för att barnen skall kunna ta till sig 

skriftspråket. Några intervjuobjekt resonerade om betydelsen av att samtala mycket, medan 

andra exempel som gavs var genom olika prosodiövningar, såsom högläsning och sång. 

Andra exempel på verbala estetiska läroverktyg som vi fick under intervjuerna var att klappa 

stavelser med barnen, leka språklekar och använda rim och ramsor. Ett intervjuobjekt 

specificerade betydelsen av fonemiskt arbete genom ljudning för att bidra till en skriftspråklig 

miljö. Hon föredrar att arbeta med de aktiviteter som föregår konkret skriftspråkande, och 

klargör sin mening att  

 
Egentligen har jag ingen strategi utan ljudmässigt och att lyssna. Jag vill jobba mycket med 
ljud och fonologiskt, vid maten och vid samlingarna har jag mycket sånt, och lek. 

Sammanfatta ord och lyssna vad det innehåller.  

 

Våra data visade på att sociokulturella kommunikationsmedel med symboler, såsom reklam 

och logotyper, brukar användas av hälften av intervjuobjekten i skriftspråkslärandet, och 

några nämnde även att de använder multimediala lärverktyg, såsom dator, i arbetet med 

barnen. En förskollärare berättade att 

 
Man tittar i barnets vardag och exempelvis mina egna barn är intresserade av reklam, 

leksakskataloger, och datorn är bra till att skriva bokstäver, just det här med att känna igen 
sin egen vardag, för där finns skriftspråk”. 

 

Ett ytterligare intervjuobjekt förespråkade att datorn bör ha en lika självklar placering på 

förskolan som lego och andra lekstationer i verksamheten, av den anledningen att datorn kan 

hjälpa barnen att komma till insikt i att det talade går att få ner i text, och att texten går att 

läsas som ord. Vidare angående kommunikationsteknik så menade ett intervjuobjekt att dator, 

tv och dvd kan bidra till att barnen själva lär sig att läsa. Datorn som verktyg för att underlätta 

skrivandet och laborationerna för de barn som har mindre utvecklad handmotorik var något 

som flera intervjuobjekt tog upp som betydelsefullt.  

 

Flertalet intervjuer angav ateljén som ett alternativ till att hjälpa den finmotoriska 

utvecklingen, eftersom målande och laborering med bokstävers former hjälper barnen i 

klotterstadiet att träna handens motorik. Ett intervjuobjekt tog upp vikten av att konkret 

skriftspråksmaterial finns tillgängligt för barnen, exempelvis papper, pennor och sudd. 

Samma förskollärare förespråkade även användandet av mallar, ”mallar lär hur barn ritar 

precis som vi ska lära dem leka och andra saker. Alla konstnärer genom tiderna har ju också 

kopierat”.  

 

Mallar och härmning var något som hälften av förskollärarna tog upp. Härmning togs bland 

annat upp genom att de vuxna är förebilder vilka barnen imiterar, och därigenom återskapar 

barnen de vuxnas aktiviteter. Ett intervjuobjekt gav ett exempel på en för henne lyckad 

efterhärmning, ”Vi vuxna tränar inför lucia och läser pappret, då ett barn gör likadant, skriver 

ett eget papper och sjunger med de andra barnen. Hon sjunger hela repertoaren!”. 

Förskolläraren berättade vidare att ettåringarna imiterar de äldre barnen, och lär sig i sånger 
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och dans där prosodi och rytm kommer in. Angående konkreta mallar så kunde vi i våra data 

urskilja att en förskollärare anser att mallar hämmar kreativiteten och intervjuobjektet säger 

sig därför ta avstånd från denna typ av lärprocess, medan ett annat intervjuobjekt menar att 

mallar är positivt att använda till träning av barnens handmotorik.  

 

Fyra skriftspråksmetoder nämndes i intervjuerna, som läroverktyg för att möjliggöra 

skriftspråksutveckling; Tragetons skriftspråksmetod, Bornholmsmodellen, Ordbilder samt 

Ljudmetoden. De förfaringssätt som enligt våra data används mest frekvent i de flesta 

verksamheter är ljudande och ordbilder. Ordbilder, i form av barnens namn, finns på hyllor, 

lådor och vid samlingar. Konkreta ordbilder används ibland av en verksamhet, där 

förskolläraren använder sig av en påse innehållande ordbilder med namn som barnen relaterar 

till. Ordbilderna brukar sedan ljudas tillsammans med barnen. Ett annat intervjuobjekt 

berättade att verksamheten ibland använder sig av ”Bornholms material” under samlingar, då 

detta kan förebygga språksvårigheter. Vi kunde vidare i våra data konstatera att ingen av 

dessa fyra metoder används systematiskt av någon förskola som medverkat i vår studie.  

 

Vidare i vår studie kunde vi uppfatta att barnens sociokulturella interaktioner med både andra 

barn och vuxna ses som betydelsefulla av samtliga intervjuobjekt, då socialt samspel i 

vardagliga situationsövningar ideligen togs upp som något essentiellt för givande 

lärsituationer. Lekskrivning ses av flertalet som en social aktivitet som barnen ofta själva 

väljer, ibland hjälper barnen varandra och ibland får pedagogerna hjälpa genom att hålla 

pennan tillsammans med barnen, då kan de även visa barnen tydligt på läsriktningen 

samtidigt. En förskollärare brukar använda sig av White board, och skriva det barnen säger 

under samlingarna. Ett annat exempel där socialt samspel har stor betydelse är att låta barnen 

göra egna böcker, där pedagogen kan hjälpa dem att texta och sedan läsa upp böckerna. Att 

använda text som förstärkning till bild är ett sätt att få barnen att förstå skriftens betydelse. En 

förskollärare förtydligar att detta gör att barnen blir uppmärksammade på sambandet mellan 

deras eget tal och skriften, att ”det som står där är något som jag sagt”.  

 

När det gäller konkret interaktion för ett förbättrat lärande så framkom det i några intervjuer 

olika arbetssätt med resonemanget att grupperingar är en fördel i arbetet med barnen. Ett 

intervjuobjekt menar att det är en fördel att gruppera ”svagare” barn med de ”starkare”, då de 

”starkare” barnen besitter en högre status vilket gör att de ”svagare” barnen vill vara med 

dem. Då kan de ”starkare” barnen med skriftspråklig kunskap agera förebilder för de 

”svagare”. En annan filosofi framkom i en annan intervju, då den verksamheten istället väljer 

att dela in barnen i olika grupperingar där kunskapsnivå är avgörande, vilket de menar 

förenklar utformandet av stöd till barnens olika behov.  

 
När de yngre lägger sig och sover, då har vi tid att läsa för de äldre. Och då väljer vi efter 

grupp, vi har delat in barnen i två grupper efter kunskaper, svårare kapitelböcker för ena 
gruppen. Den andra gruppen måste vi förklara och ha mer dialog med om vad som sker i 

böckerna. Det är viktigt att uppmärksamma på hur barnen fungerar, inte efter ålder utan 

efter utveckling.    

 

Vi kunde i våra data urskilja ytterligare exempel på hur pedagoger kan gå tillväga för att 

möjliggöra barnens skriftspråksutveckling. När det gäller barnens kognitiva utveckling inom 

skriftspråkande så nämnde flertalet av intervjuobjekten att barnen brukar göras medvetna på 

olika sorters symboler, såsom logotyper och skyltar. En anledning som gavs var att detta ingår 

naturligt i barnens vardag. Andra sociokulturella verktyg som berördes var exempelvis 

leksaker. Här nämndes Duplo med bokstäver, bokstavspussel, bokstavsmatta, 
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kylskåpsmagneter med bokstavsformer. Vid annat konkret bokstavsformande används 

trolldeg och piprensare samt att barnen får skriva namn på sina alster. 

 

En förskollärare utvecklade sin tankegång med leksakers betydelse, att det är viktigt att 

barnen känner igen sin vardagliga omgivning. Hon förklarade att  

 
Vi måste vara moderna, de får ta med hur mycket leksaker de vill. De leker så mycket bättre, 

de har med djur eller dockor och bygger åt dem, blir så mycket mer lärande, [...] de tar med 

sig böcker också ibland.  

 

Dessa lärverktyg hemifrån kan med fördel användas till skriftspråkande aktiviteter såsom 

brevskrivning, menar förskolläraren vidare.  

 

I våra intervjuer nämndes även flera konkreta exempel på var pedagogerna kan möjliggöra en 

skriftspråklig utveckling hos barnen. Exempel som gavs var i läsvilan, i samlingen, i 

matsituationer och i ateljén. Skriftspråket finns vidare i samtliga verksamheter att möta i 

böcker, på hyllor i hallen, på lådor och teckningar.  

 

När det gäller samverkan med förskoleklassen så framkom det i samtliga intervjuer att 

intervjuobjekten inte har vetskap om hur de arbetar med skriftspråksutvecklingen i 

förskoleklassen på den skola där barnen ska börja. Flertalet av intervjuobjekten berättade att 

de hade enstaka möten inför skolstart, som främst handlade om överlämnandet och då 

koncentreras samtalet kring vad barnen för med sig för lärdomar. Viss dokumentation 

överförs i en del fall. En förskollärare klargjorde att det tidigare väl fungerande samarbetet 

med förskoleklassen har försvårats då föräldrarna idag väljer olika förskoleklasser/skolor för 

sina barn, vilket gör att förskolan och skolan inte kan samarbeta kring arbetsformer på samma 

sätt. Detta är orsaken till att de endast har lite samarbete idag. 

 

Angående samråd med föräldrarna kring barnens skriftspråkande så är det i det närmaste 

samtliga intervjuobjekt som uppger att föräldrarna uttalat sig om ett intresse att barnen ska 

lära sig skriftspråkande i förskolan. En förskollärare förklarade att ”Det är något som 

föräldrarna önskar! Att det skulle vara så skönt om de kunde läsa innan de börjar. Föräldrarna 

går tillbaka till sig själva, att de var oroliga när de skulle börja skolan”. Intervjuobjektet 

berättade vidare att det emellertid en gång funnits en förälder som uttryckt motsatt vilja. 

Föräldern hyste farhågor att skolan inte skulle kunna bemöta barnets förkunskaper och att 

barnet skulle bli uttråkat när det fick för lätta uppgifter i skolan.  

 

Ett annat intervjuobjekt berättade att hennes verksamhet inte har något uttalat arbete angående 

barnens skriftspråksutveckling, men att föräldrarna ofta brukar uttala ett intresse av konkret 

läs- och skrivinlärning när barnen börjar i förskolan. Detta har lett till att verksamheten har ett 

lyckat samarbete med föräldrarna angående att möjliggöra barnens skriftspråksutveckling 

hemma. Detta sker genom att förskolan tilldelar barnen en bokpåse varje vårtermin, som 

föräldrarna får ta hem och läsa med barnen. Boken är individuell för varje barn, men regeln är 

att det ska vara en enkel bok, som barnet sedan kan återberätta, redovisa, för hela 

barngruppen. Detta uppskattas även bland de allra yngsta barnen, menar förskolläraren. Under 

redovisningarna ställer både förskollärare och barn frågor till den som redovisar för att 

utveckla en förståelse för meningen med böcker. Förskolläraren förklarade vidare att flera 

barn kan läsa och skriva redan innan förskoleklass delvis tack vare föräldrarnas engagemang 

och delvis tack vare andra barn då de inspireras av varandra. Vi kunde vidare ur våra data 

konstatera att ett intervjusvar tydligt skilde sig från de andra angående detta, då 
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intervjuobjektet förklarade att hon aldrig varit med om att föräldrar har efterfrågat 

skriftspråkande i förskolan, ”Inga föräldrar har visat intresse för detta under alla mina år... inte 

frågat alls”.  

 

7. Resultatdiskussion 
 

Vårt syfte med denna studie var att beskriva vad förskollärarna anser om 

skriftspråksutveckling i förskolan, hur de arbetar och varför de väljer att arbeta på detta sätt. 

Vi kommer nedan att föra en diskussion kring resultatet. För att hålla oss till för vår studie 

relevanta resultat har vi valt att hela tiden återblicka till vårt syfte. Vi känner att vi lyckats 

med detta och har hållit oss inom ramen för tanken med vår studie, att lära oss mer om hur 

förskollärarna reflekterar samt hur de går tillväga med skriftspråksarbetet inom 

verksamheterna.  

 

Angående resultatet så upplever vi att de som tackade ja till att medverka i vår studie är de 

verksamheter som i någon mån är positiva till skriftspråkande i förskolan. Detta är en 

anledning till att vi inte kan använda vårt resultatmaterial till att generalisera förskollärarnas 

tankegångar, en annan anledning är mängden förskollärare vi valt att intervjua. Vi anser att 

denna mängd på sex stycken inte räcker till för att skapa en allmän uppfattning vilket heller 

inte var vårt syfte. Angående genus, så var ett intervjuobjekt av manligt kön. Detta är dock 

inte något vi tar upp ytterligare, då vi anser att könet inte är relevant eller har påverkat 

resultatet för vår studie.  

 

Vi har valt att samla både våra egna reflektioner samt koppla resultatet till litteratur under 

denna rubrik, resultatdiskussion, då vi upplever att detta hjälper till att skapa en 

överskådligare tydlighet kring vårt resonemang (Svenning, 2003). Vi har vidare valt att 

utforma underrubriker som härrör från våra tidigare resultatrubriker.  

 

7.1 Syn på skriftspråksutveckling 
 

Vi kom i resultatet fram till att en uppfattning som ibland verkar dröja sig kvar, är att de barn 

som lär sig läsa och skriva i förskolan riskerar att få problem i skolan. Söderbergh beskriver 

hur de gamla föreställningarna var, att de läsande och skrivande barnen skulle bli socialt 

missanpassade och lära sig på fel sätt samt få det långtråkigare (Söderberg, 1979). Ett 

intervjuobjekt uttryckte tydligt att de barn som kunde läsa och skriva före skolstart skulle få 

det långtråkigt i skolan, men detta antyddes även av fler. Även tankegången att barnen 

riskerar att lära sig på fel sätt lever till viss del kvar i skolan, antyder en annan förskollärare, 

”har ju vart lite fult. Vi ska inte visa i förskolan för fröken ska lära dem, för vi kanske lär dem 

på fel sätt… men det kanske kan vara så fortfarande ibland också…”. Vi personligen blev 

häpna över att dessa gamla värderingar till viss del uppges leva kvar. Vi tänker att 

individualiseringen i skolan borde gå efter barnens tidigare kunnande, därför borde varken 

tristess eller utlärningsmetod spela någon roll, alla barn lär olika, så vi kan inte lära fel om 

resultatet är att barnen når kunskap i förskolan. Men vi efterlyser ändå ett samarbete mellan 

förskola och förskoleklass angående arbetssätt, eftersom vi tänker att ett gemensamt 

förhållningssätt dem emellan underlättar barnens övergång till skolan. Gustafsson och 

Mellgren (2005) förklarar att detta även hjälper läraren på skolan att utforma barnens 

individuella utvecklingsplan, IUP. 

 

Några förskollärare uttrycker att de inte medvetet väljer att arbeta med skriftspråkande 

aktiviteter, men vi har i studien kommit fram till att alla intervjuobjekten ändå arbetar med 
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barnens skriftspråksutveckling, mer eller mindre, och att alla intervjuobjekten lägger olika 

värderingar i begreppet skriftspråksutveckling. En förskollärare säger att ”skriftspråk kan de 

ju inte men de har ju bokstäver och håller på och leker”. Detta anser vi antyder att 

förskolläraren inte har reflekterat kring själva begreppet skriftspråksutveckling tidigare.  

 

Som vi nämnde i början av inledningen så har vi upptäckt att begreppet skriftspråksutveckling 

verkar avskräckande för en del förskollärare, medan andra refererar begreppet till att barnen 

på ett lustfyllt sätt skall upptäcka symbolers betydelse. Dessa olika reaktioner anser vi tyder 

på att skriftspråkande i förskolan är ett ämne som inte diskuteras i alla arbetslag. Vi finner 

även att ett antal av våra intervjuobjekt synbarligen inte har iakttagit att begreppet 

skriftspråksutveckling finns med i läroplanen, Lpfö 98. De som har vetskapen att skriftspråk 

finns med har oftast inte utarbetat någon strategi med sitt arbetslag för att arbeta med 

skriftspråkande, det var endast ett intervjuobjekt som berättade att arbetslaget var förtrogna 

med läroplanens mål kring detta.  

 

Vi kunde vidare under sammanställningarna av resultatet skönja ett mönster att 

intervjuobjektens syn på skriftspråkande inte alltid överensstämmer med hur de uppger sig 

arbeta konkret med barnen. Vi upplever även en tvetydighet hos några förskollärare då de 

förklarar sin syn om att barnens intresse är det som avgör när de påbörjar 

skriftspråksutvecklingen med barnen, samtidigt som samma intervjuobjekt sedan talar om att 

väcka intresset med lämpliga material. I och med dessa iakttagelser ställer vi oss frågande till 

om förskollärarna har ett medvetet förhållningssätt angående skriftspråkande i förskolan. Vi 

menar att det är av största vikt att förskollärarna reflekterar över detta och utarbetar ett 

medvetet förhållningssätt med läroplanen som grund.  

 

Flera av intervjuobjekten säger sig inte medvetet välja att arbeta med skriftspråk av den 

anledningen att de prioriterar andra saker. De säger att de inte har tid och energi till att göra 

allt de skulle vilja. Angående tidsaspekten så menar vi att ämnena går att integrera i varandra i 

stor utsträckning och inte behöver utesluta varandra. Vi kan tänka oss att brist på energi är ett 

större problem, speciellt om arbetslaget inte är enade i arbetssätt och mer eller mindre 

motarbetar varandras strävanden. Vi tänker därför att det är viktigt att varje enskild 

förskollärare reflekterar över sitt eget förhållningssätt, och därefter tillsammans med 

arbetslaget diskuterar och bryter ner målen i Lpfö 98, och skapar ett gemensamt 

förhållningssätt (Gustafsson & Mellgren, 2005; Skolverket, 2006).  

 

Vi kunde vidare ur resultatet utläsa att samtliga intervjuobjekt tar upp omsorgen som något 

betydelsefullt, och hälften kopplar samman den med ett helhetslärande, ”helheten innehåller 

mycket på vägen och leder till kunskaper som måste komma före”, menar en förskollärare. 

Denna del av läroplanen verkar samtliga intervjuobjekt eftersträva, då de i olika ordalag 

nämner ”omsorg, fostran och lärande” (Skolverket, 2006, s 4) som viktiga sidor i förskolans 

arbete. Gustafsson och Mellgren (2005) beskriver hur omsorgssituationer kan hjälpa till att 

bringa fram annat lärande såsom skriftspråk. Ett intervjuobjekt beskriver en sådan situation 

vilken vi menar visar att omsorgen tydligt förenas med skriftspråkandet på ett fint sätt.  

 
Och för att få in det väldigt tidigt i åldrarna har vi en korg med böcker i skötrummet, där de 

har sina två pottor, och samtidigt som de sitter på pottan så ska det vara trevligt. Ibland 
läser vi, ibland läser de själv. Eller så, så har vi en som börjat läsa för de jämnåriga medan 

de sitter på pottan. Hon sitter på vuxenpallen medan de andra sitter på pottan.  

 

Det framkom också under intervjuerna att flertalet av intervjuobjekten väljer att prioritera 

andra saker då de upplever att den tiden som de konkret kan skapa lärandetillfällen med 
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barnen är begränsad. Vi personligen anser att olika läranden går att kombinera, och att 

exempelvis skriftspråkande passar bra att förena med sociala situationer, vilket samtliga tar 

upp som en viktig sak att arbeta med i förskolan. Vi vill här citera en av intervjuobjekten som 

menade att; ”vi har det sunda förnuftets pedagogik, och jobbar tvärvetenskapligt”.  

 

7.2 Lägligt att inleda skriftspråksutveckling 
 

Barnets intresse är något som alla intervjuobjekten tar upp som essentiellt för barnets lärande, 

och de är alla ense om att ett intresse behövs för att barnet skall kunna utveckla ett 

skriftspråkande. Däremot har de oeniga uppfattningar om huruvida intresset skall komma från 

barnen själva eller om pedagogerna skall försöka väcka det. Vi menar att vårt uppdrag i och 

med läroplanen Lpfö 98 (Skolverket, 2006) innefattar att väcka intresset och nyfikenheten hos 

barnen angående skriftspråk, och detta förklarar hur förskolläraren skall förhålla sig gentemot 

uppdraget. Vi håller med Ivarsson (2008) om att barnen måste få prova skriftspråkande 

aktiviteter för att kunna utveckla ett intresse, samt få en förståelse för meningen med 

skriftspråkandet, varför detta är bra att kunna, exempelvis den kommunikativa fördelen med 

att kunna konkret skriftspråk. Vi uppmärksammar att ett av intervjuobjekten väljer att inte tala 

om för barnen att det är skriftspråk de håller på med när de gör sådana aktiviteter, vilket vi 

menar försvårar för barnen att ta till sig kunskapen, då de inte vet meningen med aktiviteten, i 

enighet med vad Gustafsson och Mellgren (2005) anser.  

 

Det förefaller ibland leva kvar tankegångar från tiden innan styrdokumenten uppkom. 

Exempelvis så nämner flera förskollärare att intresset för skriftspråkande ska ”mogna” fram 

innan barnen kan anses vara redo för detta. Detta kan vi härleda till Piagets mognadsteori med 

olika stadier, i vilken barnen anses vara redo för att möta skriftspråket i sjuårsåldern, och att 

andra stadier måste föregå detta (Hwang & Nilsson, 2003; Carlgren, 1977). Våra tankegångar 

är mer att barnen kan lära sig samtidigt som det lär sig andra förmågor. Vi anser, i likhet med 

Eriksen Hagtvet (2004), inte att en inlärning motsätter en annan, utan att de tvärtom följer 

varandra. 

 

En förskollärare menar att i hennes verksamhet har det hänt att barn själva har lärt sig att läsa. 

Detta är något vi personligen aldrig har upplevt, men vi hyser inga tvivel om att så är fallet 

och vi skulle gärna vilja uppleva detta själva. Intervjuobjektets erfarenhet får stöd hos 

Söderbergh (1979), som menar att den bästa utvecklingen uppnås om barnen växelvis får 

möta det skrivna och det talade språket samtidigt, redan från 1 ½ års ålder. Eriksen Hagtvet 

(2004) förtydligar att de barn som lär sig själva att läsa är de barn som omges av en 

skriftspråkande och verbalt berikande miljö.  

 

7.3 Att möjliggöra skriftspråksutveckling 
 

Angående hur intervjuobjekten väljer att arbeta med barnen kring skriftspråkandet, så har vi 

funnit att samtliga intervjuobjekt förespråkar att lärandet ska ske genom lek, och lekskrivning 

är något som merparten nämner specifikt. Alla har de gemensamt att de låter barnen utöva 

högläsning, måla, sjunga och rimma och på olika sätt aktiveras för att vidga textbegreppet. 

Detta ser vi som positivt då dessa aktiviteter enligt Skolverket (2007) och Vygotskij (1995) 

utvecklar dels barnens formande av bokstäver och dels hjälper dem hitta en språkrytm. Att 

lärandet sker på ett lustfyllt sätt är enligt oss av största vikt för att barnen ska finna en glädje i 

själva lärandet. Vi finner det positivt att så många tar upp lekskrivandet som en lärande 

aktivitet, då Fast (2007) förklarar att många pedagoger ser detta som en meningslös 

pysselaktivitet. Vidare är högläsning också något som alla intervjuobjekten nämner att de har 



30 

 

tillsammans med barnen. Vi anser att detta är något mycket bra, men vill påminna om 

Ivarssons (2001) råd om att pedagogerna bör föra en dialog med barnen om textens former 

och fonem.  

 

Användandet av leksaker är något som flera av intervjuobjekten tar upp som positivt i 

utvecklandet av skriftspråk. En förskollärare menar att ”vi måste vara moderna, de får ta med 

hur mycket leksaker de vill. De leker så mycket bättre, de har med djur eller dockor och 

bygger åt dem, blir så mycket mer lärande, [...] de tar med sig böcker också ibland”. 

Skolverket (2007) anger att leksaker kan ses som sociokulturella verktyg som hjälper barnen 

att forma sitt språk och Björklund (2008) förklarar att det verbala språket är en inkörsport till 

skriftspråket. Vi ser det som positivt att förskollärarna träder in i barnens livsvärld och 

använder sig av nya metoder för att göra skriftspråkandet lustfyllt. Vi har tidigare upplevt att 

barnens egna leksaker har varit tabu att ta med till förskolan, då pedagogerna har ansett att 

dessa har skapat oro och osämja bland barnen. Här får vi upptäcka en motsatt upplevelse, att 

leksakerna främjar leksituationerna och samspelet, vilket vi ser leder till en verbal utveckling 

som främjar skriftspråksutvecklingen. Samtidigt ser vi en negativ aspekt, risken finns att en 

del barn tar med de dyraste leksakerna av senaste modell, medan andra kommer med ärvda 

och nötta. Det är viktigt som pedagog att se till att detta inte blir en källa till mobbning, utan 

en källa till lärande vilket kan integreras med skriftspråk. 

 

Något som hälften av intervjuobjekten nämner som betydelsefullt till skriftspråkande är 

datorn. En förskollärare säger exempelvis att ”datorn är bra till att skriva bokstäver, just det  

här med att känna igen sin egen vardag, för där finns skriftspråk”. En annan förskollärare 

menar att datorn bör vara lika självklar som lego i förskolorna. Vi upplever att datorn verkar 

vara ett bra verktyg för att låta barnen laborera och uppleva symboler redan innan de klarar av 

att forma dem rent finmotoriskt, samt att låta barnen använda pedagogiska program med 

ljudande och ordbilder. Vi har dock aldrig tidigare reflekterat över denna självklara position 

som datorn bör ha i verksamheten och att, såsom Björklund (2008) skriver, det är 

betydelsefullt att utgå från den kommunikativa vardag som barnen befinner sig i, och skapa 

ett lärande som stödjer barnens multimediala skriftspråkande.   

 

Alla intervjuobjekten är överens om att förskolan ska lägga grunden till skriftspråket och 

Lindö (2002) hävdar att barnets språkutveckling dessutom successivt avtar efter femårsåldern. 

Vi menar att detta sammantaget är en stark anledning till att de skrivförberedande 

aktiviteterna bör ses som betydelsefulla för skriftspråksutvecklingen och att vi som pedagoger 

bör hjälpa barnen att utveckla dessa. 

 

Vidare noterar vi med nyfiket intresse att det vid ett par intervjutillfällen nämns några 

metoder som vi har med i bakgrunden till denna studie; ordbilder, Bornholmsmodellen, 

Trageton, samt ljudning. Fastän intervjuobjekten inte säger sig arbeta strikt efter dessa 

metoder så hämtar de inspiration till sitt arbete med barnen i skriftspråkandet, vilket vi menar 

är betydelsefullt.  

 

Tre stycken av förskollärarna nämner härmning i olika konfigurationer som lärstrategier. 

Härmning är något som Vygotskij (1995) nämner som ofrånkomligt i vardagen, då vi 

människor ska bearbeta minnen och skapa handlingsmönster. En förskollärare använder 

härmningen i form av färdiga mallar för att barnen ska utveckla motoriken och hon såg det 

som positivt att barnen fick en vision av hur saker ser ut. Vi ser personligen att mallar har 

både fördelar och nackdelar, då barnen bör få utveckla sin egen fantasi och sitt fria skapande, 
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samtidigt som mallarna kan hjälpa barnen att koncentrera sig och utveckla finmotoriken i sitt 

kopierande, vilket hjälper dem vid formandet av bokstäver.  

 

Vi reflekterar även angående hur intervjuobjekten väljer att samarbeta med föräldrarna, och 

kan konstatera att skriftspråksutveckling i konkret form, såsom läsa och skriva, är något som 

efterfrågas av de flesta föräldrar. Vi känner en viss förvåning över att detta ändå väljs bort av 

förskollärarna med hänvisning till att de prioriterar annat. Både föräldrarnas önskemål och 

läroplanen, Lpfö 98, bör påverka vilka ämnen förskollärarna tar med i verksamheten, och 

detta kan dessutom vara avgörande för vilken förskola föräldrarna väljer. Vidare, så är det 

även en fördel om föräldrarna görs aktivt deltagande i barnens skriftspråksutveckling. Vi 

tycker att ett av intervjuobjekten på ett bra sätt visar hur förskollärare kan engagera 

föräldrarna i skriftspråkandet med barnen, då hon använder sig av bokpåsar. Vi ser det som 

positivt att föräldrarna får en aktiv del och insyn i sitt barns lärande. Samtidigt undrar vi vad 

som händer med de barn som har föräldrar som inte går med på denna företeelse och nekar att 

vara aktivt deltagande? Samt de föräldrar som har svenska som andraspråk och nästintill inte 

behärskar det svenska språket, hur gör förskolan då? Men vi vill förtydliga att vi tycker att 

idén är god om det fungerar och föräldrarna är aktiva. Vygotskij (1995) menar att det är 

interaktionen mellan människor som skapar lärandesituationer.  

 

Under intervjuerna av förskollärarna får vi uppfattningen att skolan styr graden av samverkan 

dem emellan. Men vi tänker att förskolorna borde kunna efterfråga samverkan mer, då det 

skulle gynna barnens framtida skriftspråksutveckling om förskolan arbetar medvetet mot ett 

kommande arbetssätt i skolan. Vi funderar om detta är en bekvämlighetsfråga, att alla arbetar 

efter sina egna önskemål, eller om det handlar om brist på tid, då detta är något som tas upp 

av flera av intervjuobjekten i intervjuerna. 

 

När det gäller att möjliggöra en skriftspråksutveckling för barnen så tänker vi att utbildning 

för förskollärarna är en viktig del. Ett intervjuobjekt påtalar en glädje över den utbildning i 

skriftspråkande som rektorn för den aktuella förskolan erbjuder. Detta ser vi positivt på, då 

det antyder att intervjuobjektet är öppen för förändring och att skriftspråkandet kan utvecklas 

vidare i den dennes verksamhet, om arbetslaget bestämmer sig för att gemensamt utgå från 

förskolans läroplans strävansmål. Ytterligare ett intervjuobjekt tar upp behovet av 

fortbildning, specifikt när det gäller hur hon ska gå tillväga angående skriftspråkandet, 

exempelvis angående barnens pennfattning, och i vilken utsträckning hon ska arbeta med 

detta tillsammans med barnen. Hon skulle vilja ha mer utbildning, och detta anser vi är ett 

behov som borde tillgodoses av rektorerna för att förskollärarna medvetet skall kunna arbeta 

mot strävansmålen i läroplanen, Lpfö 98 (Skolverket, 2006).  

 

Vi tycker personligen att skriftspråksutveckling är mycket viktigt att arbeta med i förskolan. 

Detta kan hjälpa barnen att förebygga svårigheter som annars kan uppstå i skolan, då alla barn 

ofta förväntas lära allt samtidigt i samma takt. Vi finner stöd i våra tankar hos Widebäck 

(1998), som också menar att barn bör få möjligheten till längre repetitionstid. Vi menar även 

att ett kravlöst sätt att lära hjälper barnen att finna självförtroendet inför skriftspråkandet, 

vilket även Eriksen Hagtvet (2004) anser.  

 

Vi har reflekterat kring hur grupperingar inom barngrupperna kan utformas. Ett intervjuobjekt 

väljer att placera de ”svagare” barnen tillsammans med de ”starkare” barnen, detta för att de 

”starkare” barnen skulle få agera förebilder till de ”svagare” barnen. Detta är i motsats till ett 

annat intervjuobjekt, som delar upp barngruppen i två grupper beroende på kunskapsbehovet 

hos barnen. Vi anser att det finns både positiva och negativa aspekter med dessa båda 
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grupperingsmetoder. Exempelvis är det positivt att, som det första intervjuobjektet, förmedla 

att de äldre kan vara förebilder för de yngre barnen. Samtidigt som det är negativt att detta 

kan befästa rollerna för barnen, då de som intervjuobjektet betecknar som ”svagare” kan 

riskera att bli fast i sin osjälvständiga roll. Det andra intervjuobjektets val, att se till barnens 

kunskapsbehov, är positivt, då detta enligt Söderbergh (1979) leder till en optimal utveckling 

för barnet. Detta anser även vi, men, vi tänker vidare att det även här finns en risk att barnen 

förstärker sina givna roller och bildar ett negativt förhållningssätt. Detta kan bli ett faktum om 

de barn som behöver mer stöd förstår det och fortsätter utgå från detta i sin sociala utveckling, 

vilket inkluderar skriftspråkandet (Gustafsson & Mellgren 2005). Vi menar att barnen bör få 

ett mer individuellt stöd utan att stämplas att tillhöra en grupp som kan en viss kunskap. 

Förskolan ska hjälpa barnen bygga ett självförtroende på ett kravlöst och lustfyllt sätt, där de 

kan lära utan tidspress (Eriksen Hagtvet, 2004). 

 

Om vi ser till helheten angående hur intervjuobjekten arbetar med skriftspråksutveckling så 

upplever vi att verksamheterna arbetar förhållandevis mycket med skriftspråksutveckling, 

medvetet såväl som omedvetet. Vi känner att detta är positivt. Vi efterlyser dock en större 

medvetenhet att arbeta efter det styrdokument som samtliga förskolor är ålagda att arbeta mot, 

det vill säga läroplanen, Lpfö 98.  

 

Vi tänker slutligen att det bästa är att plocka delar ur alla metoder och kombinera ihop på 

olika sätt, så att alla barn får chansen att lära på sitt sätt. Exempelvis för en del barn kan 

ordbilder vara det som väcker intresse, medan andra barn enklare tar till sig lärande genom 

ljudande, och ytterligare några kan bli mest gagnade av datorn. Vi menar att pedagoger inte 

ska exkludera olika metoder, utan snarare inkludera och kombinera för att ge barnen 

möjligheten till ett helhetslärande som även stärker skriftspråksutvecklingen. 

 

7.4 Kort sammanfattning utifrån frågeställningarna 
 

Våra frågeställningar var: 1. Vad anser förskollärarna om skriftspråksutveckling i förskolan? 

2. När finner förskollärarna det lägligt att påbörja detta arbete med barnen? Varför? 3. Hur 

arbetar förskollärarna för att möjliggöra en skriftspråksutveckling hos barnen på förskolan? 

Varför väljer de just detta tillvägagångssätt?  

 

Utifrån vårt syfte och frågeställningarna, så kan vi slutligen sammanfatta att de sex 

förskollärarna har olika erfarenheter och uppfattningar angående skriftspråksutveckling i 

förskolan. En del ålderdomliga resonemang fortskrider i verksamheterna, samtidigt som de 

flesta förskollärarna menar att barnen genom lekfulla situationer ska få förståelse för 

symbolers betydelse. 

 

Vi kan vidare uttyda ur resultaten att två stycken förskollärare hävdar att de har ett medvetet 

arbete med barnens skriftspråksutveckling, medan de övriga förklarar att de inte arbetar 

medvetet med detta. Vi upplever vidare under intervjuerna att de flesta av förskollärarna 

synbarligen inte tidigare har reflekterat över begreppet skriftspråk kopplat till förskolan. Vi 

erfar att flertalet av intervjuobjekten inte är medvetna om styrdokumentens strävansmål 

angående skriftspråk i förskolan, och inte heller har utarbetat något medvetet förhållningssätt 

angående detta ämne. Trots detta vill vi framhålla att samtliga av intervjuobjekten arbetar 

relativt mycket med skriftspråksaktiviteter, ofta i förberedande syfte, men även med konkreta 

läs- och skrivaktiviteter. 
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Samtliga av våra intervjuobjekt väljer att möjliggöra en skriftspråksutveckling hos barnen 

genom det verbala språket, då de menar att detta är det första stadiet till skriftspråkande. 

Vidare förordar alla intervjuobjekten att lek och lärande hör ihop, och lekskrivning, klottrande 

och målande förespråkas. Omsorgssituationer förespråkas som lärandesituationer av varenda 

en. Samtliga anser även att det är viktigt att börja med högläsning och förberedande aktiviteter 

när barnen är små, och flera exempel på dessa aktiviteter omnämns även i studien. Hälften 

nämner datorn som viktig i skriftspråkandet, och några pedagoger hämtar inspiration från 

olika skriftspråksmetoder.  

 

Angående när det är lägligt att börja så menar samtliga förskollärare att barnets intresse är det 

som ska styra när de börjar, men två av intervjuobjekten förklarar vidare att de försöker väcka 

intresset, vilket vi menar ter sig lite motsägelsefullt.    

 

7.5 Fundering på fortsatt forskning  
 

Vi har två funderingar på forskning som vi skulle vilja gå vidare med. Det ena behandlar 

ämnet genus. Något som nämndes flera gånger av flera intervjuobjekt i vår studie, var att 

flickor är så ”duktiga”. Dessa kommentarer utelämnade vi i själva studien, då vi anser att det 

inte är relevant för ämnet. Vi blev dock fundersamma över detta eftersom det nämndes ett 

flertal gånger. Finns det belägg för detta, eller är dessa tankar något som lever kvar sedan 

gammalt, att flickor skulle vara ”duktigare” än ”busiga” pojkar? Är detta något som påverkas 

av hur pedagogerna behandlar flickorna respektive pojkarna? Vilka genustankar finns 

egentligen i förskolorna? Och leder detta i förlängningen till det faktum att flickorna i 

grundskolan i dagens samhälle går ut med bättre betyg än pojkarna? (Skolverket, 2009). 

 

Det andra forskningsområdet gäller frågan om vad som påverkar att föräldrar i olika 

bostadsområden förefaller ha olika önskemål angående vad barnen ska lära i förskolan. Två 

av intervjuobjektens förklaringar om föräldrarnas önskemål angående barnens 

skriftspråksutveckling var helt motsatta. Ett intervjuobjekt menade att ”Det är något som 

föräldrarna önskar! Att det skulle vara så skönt om de kunde läsa innan de börjar”, medan ett 

annat intervjuobjekt sade att ”Inga föräldrar har visat intresse för detta under alla mina år... 

inte frågat alls”. Vi hade först en egen reflektion om att det kunde bero på olika 

sociokulturella och socioekonomiska grupper med olika önskemål, men de två 

bostadsområdena är snarlika i detta, så vi kan inte se något samband här. Detta skulle vara 

intressant att studera vidare, vad det är som påverkar att olika bostadsområden verkar skilja 

sig åt angående önskemålen.  
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Bilaga 1 - Brevet till förskollärarna  
 

 

Hej! 
 
Vi heter Anita Norbrink och Ida-Sofia Rova. Vi är lärarstudenter på Luleå Tekniska 
Universitet, där vi går inriktningen mot förskola. Vi går vår sista termin och vi skriver på 
vårt examensarbete, i vilket vi har valt att skriva om skriftspråksutveckling i förskolan.  
 
Vi har telefonledes kommit överens med er om att få komma till er, och intervjua en 
förskollärare angående detta ämne.   
 
Vårt syfte med studien är att undersöka förskollärares syn på skriftspråksutveckling inom 
förskolan samt hur ni arbetar med detta. Vi kommer inte att bedöma eller generalisera 
svaren, utan det vi söker är en förståelse för tankegångarna angående förskollärarnas 
arbete kring detta.  
 
Vi garanterar att vi endast kommer att använda intervjumaterialet till vår studie inom 
examensarbetet. Vi kommer vidare att fingera alla namn och platser för er fullständiga 
anonymitet. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, men vi behöver dock er 
underskrift med tillåtelse att använda detta i vår studie. Vi skriver själva under angående 
våra garantier. Vi har vidare för avsikt att spela in intervjuerna för att ha bättre 
möjligheter att transkribera materialet efteråt. Även bandinspelningarna kommer att 
utraderas efteråt. 
 
Ert deltagande är naturligtvis frivilligt och kan när som helst avslutas om ni väljer detta. Vi 
tackar varmt för ert deltagande och hoppas att även ni har glädje av att reflektera över 
ämnet med oss.  
 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss! 
 
Anita  (Tel.nr), Ida-Sofia (Tel.nr), 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

Anita & Ida-Sofia 
 
 
 
 
 
 
 
Förskolans Underskrift                                                                         Vår Underskrift 
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Bilaga 2 - Intervjufrågorna 
 

 

Intervjufrågor till vår studie om skriftspråksutveckling i förskolan 
(... med några tänkbara följdfrågor beroende på svaren...) 

 

Börja med att presentera oss själva och introducera ämnet kort; utan egna värderingar …  
Fråga: ...Hur länge har du jobbat som förskollärare? / ...När utbildade du dig? /  
 

1. Vad tänker du personligen när du hör ordet skriftspråksutveckling? 
 

2. Hur kopplar du dina tankar kring skriftspråksutveckling till förskolan och till ditt 

uppdrag som förskollärare? 
 

3. Vilka anser du vara de tre viktigaste områdena att arbeta med i förskolan? 
 

4. Väljer du att arbeta med skriftspråksutveckling hos barnen?  

- Hur tänker du då…? 
 

5. Varför väljer du/ väljer du inte att arbeta med detta?  
 

6. När tänker du personligen att det är lämpligt att börja med skriftspråksutveckling? 
(… tänker du att det är i någon speciell ålder?) 
 

- Varför just då?  
 

- Hur ser du att det finns ett intresse? ( …- men om du ser att det finns ett intresse tidigare?) 
 

- Har jag förstått det rätt att du menar…? 
 

7. I vilka situationer möter barnen på eran förskola skriftspråk?  

 

8. Hur gör du/ eller hur skulle du göra; när du börjar arbeta med barnen kring 

skriftspråksutveckling? 
 

- Skulle du kunna beskriva mer detaljerat…? 
- … berätta mera… 
 

9. Hur arbetar du/skulle du arbetat vidare med barnen kring skriftspråksutveckling? 

- Kan du ge något mer exempel? 
 

10. Varför väljer du att arbeta på detta sätt? 

- Har jag förstått det rätt att du menar…? 
 

11. Vad gör du om ett barn inte verkar intresserad av skriftspråk? 

- Jobbar du på att väcka intresset eller väntar du?  
- ( … - Hur länge väntar du…?) 

 

- Hur gör du för att väcka intresset? 
 

12. Samarbetar ni med skolan inför överlämnandet till förskoleklass? 

- Hur samarbetar ni? 
 

13. Samarbetar ni med föräldrarna angående hur ni arbetar med skriftspråkandet? 

- ... försöker ni engagera dem att arbeta hemma med barnen? 

 

14. ...Vi vet att skriftspråk inte bara är bokstäver, men vi vill ändå avsluta med att fråga;  

Brukar ni arbeta konkret med bokstäver med förskolebarnen? 


