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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att utveckla kunskap om hur pedagogerna skapar lärandetillfällen för 
barn att erövra litteracitet i förskolan. Syftet var också att synliggöra och jämföra två olika 
lärandemiljöer, den ena är utformad med stöd av förskolepedagogiken och den andra i 
kombination med denna och Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning”. I bakgrunden 
åskådliggjorde vi hur förskolans olika styrdokument sett ut historiskt och hur den 
grundläggande läs- och skrivinlärningen förändrats fram till i dag. Denna kvalitativa studie 
baserades på intervjuer med fyra förskollärare ur de två olika undersökningsgrupperna. 
Dessutom intervjuades åtta barn från de olika lärandemiljöerna för att framhålla barnens syn 
och uppfattning på erövrandet av litteracitet. Resultatet visar en viss skillnad mellan de två 
olika lärandemiljöerna när det gäller förskollärarnas uppfattning och medvetenhet om läs- och 
skrivinlärning. En tydlig skillnad i hur pedagogerna i de olika miljöerna skapar möjligheter 
för barnens erövrande av litteracitet är en slutsats som framkommer. Dessutom visar resultatet 
olikheter i barnens syn på sin egen läs- och skrivprocess men alla barnen i studien visar 
intresse att vilja lära sig att skriva och läsa.  
 
 
Sökord: Litteracitet, läs- och skrivinlärning, lärandemiljö, förskolepedagogik 
 



Abstract  
 
The purpose of this study was to develop knowledge of how teachers create learning 
opportunities for children to acquire literacy in preschool. It was also to show and compare 
two different learning environments, one of which is designed with the support of early 
childhood education and the other in combination with the pedagogy and methodology of 
Tragetons "Writing to Reading". In the background we will illustrate how historically 
preschools´ various policy documents and changes to basic reading- and writing skills have 
changed until today. This qualitative study is based on interviews with four preschool teachers 
from those two different investigation groups. Moreover we interviewed eight children from 
the different learning environments to give attention to children's views and perception of the 
conquest of literacy. The result shows a difference between the two different learning 
environments, concerning the preschool teachers views on reading and writing process and 
how the teams  render possibilities for children's conquering of literacy. And also chows the 
results a different of children's attitudes towards their own reading and writing process. 
 
 
Keyword: Literacy, learning to read and write, learning environment, early childhood 
education 
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1 Introduktion 
 
Vanligtvis talas det om att barn ska lära sig att läsa och skriva när de börjar skolan. Detta är en 
tradition som fortfarande lever kvar trots att förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 
2006) infördes 1998 och tydliggör att verksamhetens uppdrag är att stimulera, inspirera och 
utmana till läsande och skrivande i förskolan. Vidare skrivs att verksamheten ska vara rolig, 
trygg och lärorik med tydlig inriktning mot lek och lärande samt fokus på den begynnande 
läs- och skrivinlärningen.  
 
Vi är två lärarstuderande som läser med inriktning mot förskola och förskoleklass och har 
lång yrkeserfarenhet av förskolans verksamhet, vilket betyder att vi har en omfattande 
praktisk erfarenhet som barnskötare. I förskolans verksamhet har vi märkt att det är vanligt att 
barn visar intresse för begynnande läs- och skrivinlärning men många pedagoger upptäcker 
och förstärker dessvärre inte situationerna, vilket även Björklund (2008) beskriver i sin studie. 
Vidare beskrivs att skriftspråket i sociala samspel är en väsentlig del av litteracitet i förskolans 
verksamhet. Begreppet litteracitet kändes verkligen relevant för vårt examensarbete eftersom 
litteracitet ursprungligen riktades enbart mot skrift för att sedan utvidgas till att även omfattas 
av bland annat berättande och bilder. Det är denna mångfald av möjligheter som skapar 
förutsättning för barn att bli läsare och skrivare. Detta område intresserar oss eftersom vi 
anser att barn går miste om värdefulla lärandesituationer och tillsammans kommer vi att 
genomföra en studie som försöker ta reda på hur barn erövrar litteracitet på några 
förskoleavdelningar, vilket är centralt i vår studie. 
 
Undersökningen beskriver hur pedagogerna utformar förskolans verksamhet för att 
möjliggöra läs- och skrivinlärning inom två olika lärandemiljöer. Idén till studien fick vi när 
några förskolor i den aktuella kommunen fick möjlighet att delta i ett projekt. Studien utgår 
från den vanligt förekommande förskolepedagogiken som utgör den ena av 
undersökningsgrupperna. Den andra undersökningsgruppen utgår från förskolepedagogiken 
kombinerat med Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning”, där datorn används som ett 
viktigt skrivverktyg. Studien tar delvis upp förskollärarnas syn på tidig läs- och skrivinlärning 
i förskolan och även barnens uppfattning om läs- och skrivinlärning. I den kommun som vi 
valt att göra studien har några frivilliga förskoleavdelningar påbörjat ett projekt som utgår 
från Tragetons metod med syfte att stimulera läs- och skrivinlärning. Projektet gjorde oss 
nyfikna och intresserade av att studera pedagogernas syn på tidig läs- och skrivinlärning. Vår 
nyfikenhet grundar sig på vår gemensamma kunskapssyn som utgår från att barn kan lära sig 
betydligt mer och även tidigare än vad många vuxna tror är möjligt. Är det tänkbart att 
projektet kan ge positiva effekter för barnens lärande och eventuellt öka pedagogernas 
medvetenhet och fokusering på tidig läs- och skrivinlärning?  
 
Litteratur och forskning som vi har läst under arbetets gång visar på att fokus vanligtvis läggs 
på läs- och skrivinlärning i skolans värld och begreppet språkutveckling är vanligare i 
förskolans verksamhet. Språkutveckling på förskolan är viktigt och som vi har tolkat den 
litteratur som vi har tagit del av inom området är det av stor betydelse att redan i förskolan 
låta barnen möta skriftspråkliga aktiviteter. Genom alltmer aktuell forskning riktad mot barn i 
förskoleåldern inom läs- och skrivinlärning visas det att tidig skriftspråksinlärning är 
betydelsefullt för barnens framtida skolgång. Detta har lett till att intresset har ökat i 
samhället, exempelvis hos politiker, skriver Björklund (2008) i sin avhandling som handlar 
om de yngre barnens förmåga att erövra litteracitet.  
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Under arbetsprocessen av den utförda studien har vi båda varit lika delaktiga i bland annat 
litteraturstudien, intervjuer och bearbetning av texten men det har ofta fallit sig naturligt att 
den ena av oss har skrivit på datorn medan den andra har flödat med ordval och formuleringar 
för att sedan tillsammans godkänna skrivningarna. 
 
2 Syfte  
 
Syftet med vår studie är att utveckla kunskap om hur pedagogerna skapar lärandetillfällen för 
barn att erövra litteracitet i förskolan. Syftet är också att synliggöra och jämföra två olika 
lärandemiljöer, dels förskolepedagogik och dels denna i kombination med Tragetons metod 
”Att skriva sig till läsning”. Undersökningen kommer även att utveckla kunskap om barnens 
syn på sin egen läs- och skrivprocess. Nedanstående forskningsfrågor kommer att behandlas i 
studien. 
 

l Hur erövrar barn litteracitet i förskolan? 
l Hur utformar pedagogerna en lärandemiljö för barn att möta skriftspråket utifrån 

förskolepedagogiken och förskolepedagogiken i kombination med Tragetons 
metod? 

l Hur visar sig barnens syn på litteracitet? 
 
3 Bakgrund 
 
Vi kommer historiskt och i kronologisk ordning, sammanfattande att beskriva förskolans olika 
styrdokument och förändringen av den grundläggande läs- och skrivinlärning fram till idag. 
Vi vill även belysa den tidigare synen på barns förmåga att tidigt lära sig skriftspråket för att 
tydliggöra förskolans viktiga uppdrag för yngre barns lärande och vikten av verksamhetens 
förändring för att möta dagens informationssamhälle.  
 
Den sociala och kulturella plats som förskolan är kan möjliggöra barns erövring av litteracitet 
på många olika sätt tillsammans med andra barn och vuxna. Under rubriken litteracitet i 
förskolan beskrivs några olika sätt där barn använder sig av litteracitetshändelser vilket i sin 
tur kan öka intresset för läs- och skrivinlärning. Barns tankar om läs- och skrivinlärning 
kommer även att belysas. 
 
Undersökningen kommer att utgå från de konstruktivistiska och sociokulturella teorier som 
utgår från Piaget och Vygotskijs idéer vilka delvis den svenska förskolepedagogiken och 
Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning” bygger på. Vi kommer vidare i texten att använda 
oss av uttrycket ”Att skriva sig till läsning” när vi refererar till denna modell. Dessa olika 
arbetssätt kommer att beskrivas och vi kommer även att redogöra för vilken betydelse 
pedagogen har för att skapa en stimulerande lärandemiljö som möjliggör att barn tidigt får 
tillfälle att erövra litteracitet. 
 
3.1 Begreppsval 
Ett centralt begrepp i denna studie är litteracitet. Vi väljer att använda begreppet litteracitet 
efter att vi har tagit del av den studie som Björklund (2008) publicerat. Studien visar på yngre 
barns förmåga att erövra litteracitet i kommunikativa möten med andra. Genom begreppsvalet 
hoppas vi hjälpa till att sprida användandet och synliggöra begreppet som redan i dag utgör 
stora delar av förskolans verksamhet 
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Vår studie har delvis inspirerats av Elisabeth Björklund som är verksam som lektor i didaktik 
vid högskolan i Gävle, vid institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi. Det är 
framförallt hennes omfattande studie om de allra yngsta barnens förmåga att använda och 
delta i litteracitetshändelser på förskolan som vi har inspirerats av. Begreppet litteracitet, 
menar Björklund (2008) ursprungligen kommer från det engelska ordet literacy och har på 
senare tid utvidgats till att omfatta skrift i flera former och även bilder. Literacy är svårt att 
översatta till svenska eftersom det har många olika betydelser och successivt utvidgats till att i 
dag omfatta ett allt bredare perspektiv. Litteracitet används som en övergripande definition 
och kan delas in i två områden, berättande och även läsande och skrivande/ritande. Begreppet 
kopplas oftast till ett socialt sammanhang av konkreta händelser och omfattar dels symboler 
och bilder som har någon form av relation till text samt tal och tecken, menar författaren och 
även Säljö (2000). Begreppet litteracitet omfattar aktiviteter bland annat berättande, sång, 
tecknande och kommunikation vilket är vanligt förekommande på förskolan. Sammanfattande 
beskriver Björklund (2008) att genom den komplicerade och breda betydelse litteracitet har 
utvecklats till genom olika studier, ges möjlighet att använda begreppet även bland mycket 
unga barn. Det är viktigt att synliggöra vad litteracitet kan vara med utgångspunkt i 
forskningen kring de allra yngsta barnen för att kunna upptäcka hur barn erövrar och använder 
litteracitet i lärandet. Björklund (2008) beskriver litteracitetsbegreppet genom citatet “an all-
embracing concept for a rich range of authorial and responsive practices using a variety of 
media and modalities, carried out by people during their early childhood.” (Gillen och Hall, 
2003 s. 9 ur Björklund, 2008, s. 23). Litteracitet erövras tidigt i vardagslivets aktiviteter där 
mänskliga samspel sker vilket gör att ett socialt perspektiv behövs inom området, betonar 
Björklund (2008). Detta relativt nya begrepp som tydligt kan kopplas till begreppet läs- och 
skrivinlärning har hittills sällan förekommit i förskolan. Det omfattande begreppet litteracitet 
uppfyller läs- och skrivinlärningens intentioner i Lpfö 98 men existerar inte som vedertaget 
begrepp ännu men vår uppfattning är att i den forskning om yngre barn som vi har tagit del av 
visar sig begreppet allt oftare och därför har vi valt att använda detta begrepp.  
  
Ett annat vanligt förekommande begrepp är lärandemiljö, med vilket vi menar den 
pedagogiskt utformade förskolemiljön som pedagoger skapat genom att använda sig av olika 
material, tekniker, struktur, organisation, förhållningssätt och uttryckssätt. Begreppet erövra 
har för oss en positiv innebörd och vi menar att detta sker när barn uttrycker och aktivt tar till 
sig ny kunskap.  
 
I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 2006) synliggörs området språk och 
lärande där samspel och kommunikation är en viktig grund för läs- och skrivinlärning. De 
andra olika styrdokument som vi hänvisar till utgår också från förskolan under tidigare 
tidsperioder. I texten kommer vi fortsättningsvis att kalla Utbildningsdepartementets 
styrdokument för förskolans läroplan eller Lpfö 98 i syfte att underlätta för läsaren. 
 
Vår undersökning beskriver barns möte med skriftspråket vilket är en framträdande del av 
litteracitetsbegreppet. Studien syftar på att utveckla kunskap om hur pedagogerna möjliggör 
lärandetillfällen för barn att erövra litteracitet i förskolan. Dessutom kommer vi att jämföra 
två olika lärandemiljöer varav den ena utgår från förskolepedagogiken och den andra utgår 
från denna i kombination med metoden ”Att skriva sig till läsning”. Studien tar även upp 
barns syn på läs- och skrivinlärning.  
 
3.2 Förändrad syn på läs- och skrivinlärning 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare styrdokument som utformats av varierande 
huvudmän och de olika teorier som under tiden har haft fäste i förskolan. Detta påverkar 
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bland annat innehållet, kunskapssynen och pedagogernas uppdrag. Dagens läroplan för 
förskolan, Lpfö 98 tydliggör pedagogernas uppdrag att främja barnens lärande utifrån en 
helhetssyn där delvis litteracitet ingår. Strävansmålen utgör en tydlig riktning för 
verksamheten att arbeta utifrån. Vi anser att läs- och skrivinlärning är ett viktigt område i 
barns utveckling i det livslånga lärandet. Det krävs att man behärskar skriftspråket för att 
möta informationsflödet och kunskapskrav i ett samhälle under snabb förändring. Vi kommer 
att ge några valda tillbakablickar om läs- och skrivinlärningen för att visa på en förändrad syn 
av barns inlärning samt traditioner inom förskola och skola.  
 
3.2.1 Tidigare styrdokument för förskolan 
Hultgren (2006) skriver att den svenska förskolans första styrdokument kom under 1960-talet 
och utgick från stora delar av Piagets teori om kognitiv utveckling. Säljö (2000) beskriver att 
Piaget också utgår från konstruktivistisk syn på lärande och Piaget var ursprungligen utbildad 
biolog för att sedan skola om sig till psykolog samt filosof. Forskaren Piaget visade ett starkt 
intresse för barns tänkande och menade att barn behöver erfarenheter och möjlighet att vara 
aktivt utforskande för att utvecklas i samspel med sin omvärld. Detta ska helst göras utan att 
den vuxne aktivt styr i lärprocessen utan ska istället invänta barnens mognad.  
 
Den svenska förskolan har fram till i dag haft tre styrdokument, Barnstugeutredningen 
(1972:26), Pedagogiskt program för förskolan (1987:3) och Lpfö 98, beskriver Hultgren 
(2006). År 2006 kom en revidering av Lpfö 98. I det första styrdokumentet användes 
begreppen språklig kreativitet och språkutveckling. Kreativitet och språkutveckling var viktigt 
och det visade sig att genom aktiviteter som berättande, högläsning, rim och ramsor och 
böcker blev barnen intresserade av att läsa och skriva. Vidare skriver Hultgren (2006) att 
begreppen det skrivna språket och läs- och skrivutveckling var vanligt förekommande i 
förskolan. Genom att skriva enkla texter, samtala, högläsning och berättande ansågs 
medvetenheten om språket öka och en förutsättning för läs- och skrivutvecklingen ansågs äga 
rum i kombination med barnens kropps- och rumsuppfattning, motoriska utveckling och 
språklig medvetenhet. Hjälp och stöd med att skriva och läsa skulle barnen tillgodoses ”när 
barnen nått så långt i sin utveckling att de visar intresse” (SOU, 1987:3, s. 32). I förskolans nu 
gällande läroplan, Lpfö 98 används begrepp som lärande, kommunikation, språkutveckling, 
skrift- och talspråk men inte språklig medvetenhet, skriv- och läsutveckling, läsinlärning eller 
tidig läsning. Det poängteras att man ska ta tillvara på att utveckla, stimulera och sträva efter 
förståelse för olika aspekter av litteracitet och därmed även skriftspråket.  
 
Den förändrade styrningen av förskolans verksamhet har successivt påverkat kunskapssynen 
på barns lärande inom området läs- och skrivinlärning. Simmons-Christenson (1997) 
beskriver att målsättningen för förskolans verksamhet är att fortsätta vara i ständig förändring 
och utveckling. Nya metoder och forskning, delvis svensk men även från andra länder bidrar 
till en allt bättre metodik, något som påverkar den svenska förskolan. 
 
3.2.2 Läroplan för förskolan  
I den nu aktuella läroplanen, Lpfö 98, har pedagogerna ett tydligt uppdrag att ge förskolebarn 
möjlighet att använda litteracitet i vardagen. Detta är något vi vill poängtera genom att lyfta ut 
några valda delar från Lpfö 98 inom området. Citatet nedan ger en övergripande förklaring på 
hur vi ser på begreppet litteracitet. 
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 
Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia 
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och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 
tillämpning. (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 6f). 

 
Lpfö 98 påtalar att barnen ska få möjlighet till vägledning och stimulans av pedagoger för att 
själva öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och upptäckter bland annat förståelsen 
av skriftspråket. Vidare beskrivs att lärandet ska ske genom interaktion mellan barn och vuxna 
samt även barn emellan. Förskolans uppdrag innebär att uppmuntra barnens intressen, 
nyfikenhet och även stimulera viljan samt lusten att lära. Dessutom tydliggörs vikten av att ge 
barnen förutsättningar att lära sig att söka ny kunskap, kunna kommunicera och samarbeta för 
att möta ett samhälle i snabb förändring med omfattande informationsflöden. Genom lek och 
lärande i samspel stimuleras barnets inlevelse, fantasi, symboliskt tänkande och 
kommunikation. Läroplanen för förskolan fastställer att språk och lärande hänger samman 
lika tydligt som språk- och identitetsutveckling. En tydlig inriktning som vi kan utläsa i 
ovanstående stycke är att pedagogerna i dag har ett viktigt och aktivt uppdrag för att stimulera 
barnen till läs- och skrivinlärning och detta kräver medvetenhet av pedagogerna i förskolans 
verksamhet. 
 
3.2.3 Tillbakablickar i skriftspråksinlärning 
Skriftspråket har länge varit en viktig kunskap som tidigare tillhörde ett fåtal individer i 
samhället till att idag vara en allmän användning för alla människor. Vidare i texten kommer 
vi utifrån några utvalda teorier att beskriva på vilket sätt barnens möjligheter att ta till sig 
skriftspråket har förändrats. 
 
I Europa under medeltiden användes endast latin som skriftspråk och det var adel och präster 
som brukade detta eftersom de hade kunskap om språket, skriver Hultgren (2006). Under 
1700- och 1800-talet blev även människor i de lägre stånden läs- och skrivkunniga på det 
lokala språket och latinet miste sin ställning. Under 1800-talet började psykologin intressera 
sig för läsinlärning och forskningsresultat visade att läsning är en perceptuell förbindelse 
mellan symboler och ljud. Forskarna påvisade att barn inte kunde lära sig detta, om inte fysisk 
och mental mognad fanns. I slutet av 1920-talet upptäcktes ett nytt sätt att se på barns 
läsinlärning. Två amerikanska psykologer, Morphett och Washburn forskade i ämnet och 
resultatet visade på att när barn var sex och ett halvt år var de mogna att börja lära sig att läsa 
och skriva, vilket inte kunde stressas fram. Sedan 1840-talet har skolan i Sverige haft 
monopol på läs- och skrivinlärning, påtalar författaren. Skolstarten har sedan länge varit vid 
sju års ålder och undervisningsmetoderna som används har därför utvecklats för att passa 
sjuåringar. Detta synsätt finns i de flesta länder och läs- och skrivmognaden sammanfaller 
precis när skolstarten sker i respektive land men detta har numera börjat ifrågasättas.  
 

Skälet till att man i Sverige på 1840-talet valde just sju år som start för skolgången, sägs 
vara att man ansåg att en sjuåring är stor nog – mogen – att på egen hand kunna gå vägen 
till skolan. Det finns alltså inga andra skäl till detta beslut som bygger på någon forskning 
om barns utveckling eller liknande. Man kan snarare säga att forskningen genom åren har 
bidragit till att öka fixeringen vid att den magiska läs- och skrivåldern infaller vid sju år. 
(Hultgren, 2006, s. 50) 

 
Under 40- och 50-talet uppmärksammades barnpsykologen Charlotte Bühler av svenska 
förskollärare, skriver Lindahl (1998). Enligt Bühlers sätt att se på barnens 
utvecklingsförändringar uppstod dessa utan yttre påverkan, på samma sätt för varje barn och 
vid samma ålder. Barnpsykologen Arnold Gesell har påverkat svensk förskola och även han 
menade att nya beteendereformer och förändringar sker när barnet uppnår en viss mognad 
utan en direkt yttre stimulering eller påverkan. Därför skulle läraren invänta barnens mognad 
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och inte försöka inspirera barnets utveckling. Dysthe (1996) beskriver att skolan under lång 
tid har sett eleven som ett tomt kärl som ska fyllas med kunskap, denna behavioristiska teori 
var ledande under större delen av 1900-talet.   
 
Därefter framträdde kognitiv psykologi, utifrån den beskriver Hultgren (2006) att man ser 
barnets utveckling som ett kognitivt förlopp som sker i fastställda faser inom barnet. Först 
måste barnet ha nått upp till en biologisk mognad samt kommit till en viss fas i sin kognitiva 
utveckling för att kunna lära sig läsa och skriva. En av teoretikerna är Jean Piaget som har 
påverkat pedagogiken tydligt inom förskolan och skolsystemet. Författaren beskriver en 
förändrad och vidgad syn på läs- och skrivinlärning. Denna uppkom på 1960-talet utifrån 
Clays teori, vilken även den hade rötter i den kognitiva psykologin. Clay beskrev yngre barns 
egen användning av skrivmaterial och böcker på ett självständigt sätt som inte tidigare 
uppmärksammats. Forskaren Clay menade att det inte fanns förutbestämda faser i barnets 
lärande och ansåg att det inte heller existerar någon speciell tidpunkt när barnet var redo för 
att lära sig att läsa och skriva. Inlärningen är en ständigt pågående process som börjar när 
barnet föds och stor vikt läggs vid förhållandet mellan det talade språket, skrivning och 
läsning. Detta synsätt på inlärningen gjorde att forskningsmetoderna på barn förändrades. Förr 
gjordes undersökningarna under kontrollerade förhållanden som sedan förändrades till mer 
kvalitativa studier som t.ex. deltagande observationer. Det ansågs tidigare att läsinlärningen 
började i skolan men i dag beskrivs att detta även kan ske före skolstarten i samspel mellan 
barn och vuxna. Strandberg (2006) beskriver Vygotskys teorier som utgår från 
socialinteraktionistiska och utvecklingspedagogiska teorier, vilka blev alltmer intressanta 
eftersom de utgår från att sociala samspel är viktigt för utveckling och lärande. Även Liberg 
(2006) utgår från den socialinteraktionistiska teorin när författaren beskriver 
skriftspråksinlärningen hos barn. 
 
Flera olika teorier har genom åren gjort att synen på yngre barns möjligheter att erövra 
skriftspråket har förändrats. Aktuell forskning visar på att åldern inte är avgörande för barnens 
möjligheter till lärande och att barnen tidigt tillsammans med andra erövrar litteracitet.  
 
3.3 Litteracitet i förskolan  
Som vi tidigare nämnt har begreppet litteracitet en central roll i vår studie. Vi kommer att 
inrikta oss på att beskriva hur pedagogerna kan utforma lärandemiljöer med hjälp av några 
olika metoder/arbetssätt och uttrycksformer för att ge barn möjlighet att erövra litteracitet i 
förskolan. Tidig läs- och skrivinlärning är viktig för barnens utveckling och framtida 
användande av skriftspråket. 
 
”Ett barn växer in i världen genom att erövra den” skrivs i (SOU, 1997:157, s. 39). I 
Björklunds (2008) omfattande studier om små barns litteracitet i förskolan synliggörs att det 
krävs samspelssituationer med ett omgivande socialt nätverk för att erövringen ska bli 
meningsfull. Det kan vara den närmaste familjen, släkt och vänner eller pedagoger i barnets 
närmiljö. Förskolan är en kulturell och pedagogisk arena som är viktig eftersom den ger barn 
möjligheter till samspel med andra barn och pedagoger genom att använda och utforska flera 
olika material och uttrycksformer i meningsfulla sammanhang. Förskolan är en social och 
kulturell verksamhet som stärker barns förmåga att möta den kunskap som vårt samhälle 
kräver vilket tydliggörs i Lpfö 98. Ett citat som beskriver detta är: ”Förskolan är en social och 
kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i alltmer 
internationaliserat samhälle.” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 9) 
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3.3.1 Pedagoger utformar lärandemiljöer 
I den svenska förskolans vanligt förekommande pedagogik är det skapande, leken och det 
informella lärandet som är i fokus och många förskollärare anser att lära barn att läsa och 
skriva tillhör skolans område. I Lpfö 98 tydliggörs den medvetna och aktiva pedagogens roll i 
att skapa förutsättningar för barn att erövra litteracitet i förskolan. 
 
Björklund (2008) beskriver att det i Lpfö 98 står att barnen ska få tillfällen att möta 
skriftspråket men det har inte skett stora ändringar i praktiken i förskolan. Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) påpekar att skriftspråk som lärandeobjekt nästan 
inte alls har förekommit i förskolans verksamhet. Genom gammal tradition hörde detta till 
skolans område och dessutom fanns det en uppenbar oro att lära barnen på ett felaktigt sätt, 
något som hindrat förskolan att ta sig an lärandet. Författarna beskriver att när Ingvar 
Lundberg presenterade sin studie 1991, som handlar om barns förmåga till fonologisk 
medvetenhet, vilket utgjorde en stor betydelse för läsinlärningen, startade en 
förändringsprocess i förskolan framför allt med tyngdpunkt på det verbala språket. Enligt 
slutbetänkandet från Statens offentliga utredningar (1997:108) tydliggjordes förskolans 
möjlighet och uppdrag att lägga grunden för barnets läs- och skrivinlärning. Det läggs även 
vikt på hur inlärningen sker och vad man medvetet riktar lärandet mot. Pramling Samuelsson 
och Asplund Carlsson (2003) beskriver att det för barn är en viktig händelse i livet att lära sig 
läsa och skriva. Det är värdefullt att barn får erfara och har möjlighet att lära sig att läsa och 
skriva redan under förskoletiden eftersom detta lärande värderas högt i vårt samhälle. 
 
Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) agerar barn genom kommunikativa 
och metakognitiva nivåer och det är därför viktigt att läraren skapar möjligheter även för 
kognitivt reflekterande för att ge barn möjligheter att veta hur man tillgodogör sig kunskap på 
olika sätt. Lärarens kunskap att utläsa det enskilda barnets hållpunkt och även förmågan att 
rikta barnens uppmärksamhet och medvetenhet är viktigt. Läraren beskrivs av författarna som 
den aktiva pedagogen som tillvaratar barns lek och därigenom stödjer och utmanar genom att 
använda sig av kommunikation och samspel. Det är betydelsefullt att läraren ger barnen 
möjlighet att urskilja fenomenet, det så kallade lärandeobjektet, för att kunna erfara detta på 
varierande sätt. Liberg (2006) påtalar att barnet lär sig läsa genom att skriva och även att 
skriva genom att läsa. Pedagogen har ett viktigt uppdrag att skapa språkstimulerande miljöer 
och aktiviteter. Det är betydelsefullt att skapa sammanhang där läsande och skrivande finns 
tillsammans med olika strukturer och tekniker som kan användas som hjälpmedel. När barn 
får erfarenheter av skrivande och läsande i leksituationer inspireras många barn att utveckla 
sin förmåga på ett lekfullt sätt. Även Trageton (2005) framhåller detta synsätt för att stimulera 
barnets utveckling av skriftspråket tillsammans med andra. 
 
Lindö (2009) påpekar hur viktig pedagogens förhållningssätt är för att möta och förstå varje 
barns enskilda behov, speciellt de barn som befinner sig i riskzonen för svårigheter. Dessa 
barn kan ha anlag för att utveckla dyslexi, försenad språkutveckling, emotionella och sociala 
problem eller koncentrationssvårigheter. I möten med barn är det viktigt med kontinuitet, 
tydlighet och struktur och att språkträningen används i meningsfulla helheter. Björklund 
(2008) klargör att pedagogernas sätt att arbeta med barnen inom området skriva och läsa, vid 
exempelvis samlingar, förstärker barnens roll som text- och teckenskapare vilket har stöd i 
Lpfö 98. Dessutom påtalas att förskolans miljö både kan möjliggöra utveckling och lärande 
men även kan begränsa barnets möjligheter. Den utformade miljön och pedagogernas 
förhållningssätt utgör ramarna för barnens möjligheter att erövra litteracitet i verksamheten. 
Några exempel är inne- och utemiljön, dess struktur, organisation men även valda aktiviteter 
och material som arbetslaget använder i den pedagogiska verksamheten.  
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Hagtvet Eriksen (2004) belyser förskolebarnens språkutveckling och påtalar sambandet 
mellan tal- och skrivutveckling. Först sker dialog för att senare övergå till barnens egna 
experimenterade med språket. Författaren pekar på den medvetna pedagogens engagemang 
och betydelse för att säkerställa en god lärandemiljö för barn i förskolans verksamhet. 
Begynnande vardagsberättande har ofta en nära anknytning till barnets värld och består av 
både ett nutidsperspektiv och dels ett dåtidsperspektiv och i dessa sammanhang är 
pedagogerna ett viktigt stöd för att skapa strukturer i berättandet. Arnqvist (1993) redogör för 
att många barn i förskoleåldern får till sig skriften som en naturlig del av vardagen när vuxna 
och barn läser böcker och tidskrifter tillsammans. De första bokstäverna formas ofta med 
pennan samt olika språklekar används och successivt utvecklas därmed läsinlärningen. 
Förskolan är ett viktigt komplement till hemmet för barn som inte växer upp i en språkligt 
stimulerade miljö för att tillgodose det enskilda behovet hos barnet. Genom att vistas i en 
skriftspråkande miljö utvecklas den skriftspråkliga medvetenheten, beskriver Björk och 
Liberg (2004). Tekniker stödjer ofta varandra, exempelvis stödjer ett begynnande 
helhetsläsande och skrivande inlärningen av ljudningstekniken. Dessutom beskriver 
författarna att det är viktigt att ha förståelse för att människor är olika i varierande situationer. 
I den begynnande inlärningen är det gynnsamt att ingå i sociala sammanhang i en 
stimulerande miljö för att successivt ta till sig fler sätt att läsa och skriva. Den fonologiska 
medvetenheten, det vill säga kunskap om bokstäver och dess betydelse lär barn sig bäst 
genom att utforska språket och använda skrift i lekfulla kontexter. Vuxna i barnets omgivning 
är mycket betydelsefulla, dels genom att tillsammans tala och lyssna men även att skriva och 
läsa vilket sker i samspelssituationer av varierande slag. Grundläggande förutsättningar för att 
barn ska erövra skriftspråket är att barnen får vistas i ett socialt sammanhang med andra som 
kan mer än de själva. Detta är något som även forskaren Vygotsky framhåller och han trycker 
särskilt på lärarens ansvar att bidra till utveckling. Forskaren Vygotsky använder sig av 
uttrycket ”barns potentiella utvecklingszon”, vilket beskrivs som ett arbetsområde utanför 
barnets redan vunna kunskap och detta utrymme kan barnen erövra med stöd av andra. 
Björklund (2008) skriver att den pedagogiska miljön och den sociala utvecklingen är 
grundläggande för att främja barnens inlärning under förskoletiden.  
 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver att barn lär sig mycket när de leker men all 
lek är inte positiv. Dessvärre vet lärare sällan vad barnen lär sig i den fria leken. Den ideala 
förskoleverksamheten innehåller även planerade situationer, exempelvis samlingar för att 
stimulera och utmana barnens lärande växlat med vardagens lärandetillfällen. Författarna 
menar att genom att endast invänta barnens intresse blir inte lärandet det bästa tänkbara. 
Lärarens avsikt att lära barnen något särskilt förverkligas när läraren lyckas rikta barnens 
uppmärksamhet och intresse mot lärandeobjektet. När det uppstår ömsesidighet i 
kommunikationen mellan läraren och barnen kring lärandesituationen skapas förutsättningar 
att vidga barnens lärande och intresseområde.   
 
Dokumentationen av pedagogiska processer och barnens lärande är ett viktigt område i 
förskolan, menar författarna. När dokumentation sker samlas något avsiktligt in med ett visst 
syfte och synliggörs därmed. Hela planeringen och arbetsprocessen mot målet bör 
dokumenteras och även barnens lärandeprocess. Denna dokumentation är viktig i 
utvärderingen för vidare analyser och slutsatser, vilket senare är en av de bidragande 
faktorerna som utmanar barnens lärande och kan höja förskolans kvalitet. 
 
Lek och skapande ingår i lärande, beskriver Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003) och därför är det viktigt för förskolan att synliggöra dessa dimensioner relaterat till 
förskolans strävansmål. Förskolan har en målstyrd verksamhet med delvis lärande som fokus 
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och därför ska lärande ingå i lekens dagliga aktiviteter, detta framgår tydligt i Lpfö 98. 
Skolverket (2005) förstärker vikten av att pedagogerna ska öka medvetenheten om arbetet i 
förskolan genom att på olika sätt dokumentera, reflektera och uppmärksamma förskolans 
arbetsprocesser. Detta ska ske genom ett dagligt arbete gemensamt med barnen. Det är viktigt 
att lyfta fram när och hur barn lär och utvecklas för att verksamheten successivt ska förbättra 
kvalitén. Det är därför angeläget att förskolor använder sig av rutiner för uppföljning och 
utvärdering av läroplanens strävansmål. Detta systematiska kvalitetsarbete ska dokumenteras 
för att användas som ett stöd till kvalitetsutvecklingen. 
 
Sammanfattningsvis visar ovanstående stycken att förskolans lärandemiljö och olika faktorer i 
den pedagogiska processen, till exempel organisation och förhållningssätt samverkar 
ömsesidigt. Processen påverkar därmed förskolebarns förutsättningar till utveckling och 
lärande. Genom att få vara tillsammans med goda förebilder i en pedagogisk miljö med 
positiva läs- och skrivupplevelser skapas förutsättningar för barn att utvecklas oavsett deras 
olikheter och förmågor. Dokumentation bör användas för att synliggöra barnens 
kunskapsutveckling samt vara ett redskap för kvalitetsutveckling. 
 
3.3.2 Barn erövrar litteracitet 
Litteracitetshändelser skapas mestadels av barnen själva och blir därför meningsfulla, 
framhåller Björklund (2008) och förtydligar att barnens utvecklande av praktisk litteracitet 
inte har någon given ordning och inte heller några specifika mönster. När barn producerar sina 
egna texter är styrkan att det är deras egna erfarenheter och ord som successivt växer fram i 
skrift. Skriftspråkliga erfarenheter är viktiga för barnen vilket kommer att belysas i avsnittet. 
 
Längsjö och Nilsson (2005) hävdar att barn som har börjat erövra skriftspråket redan i 
förskoleåldern ofta kan skriva redan innan de kan läsa. Författarnas undersökning visar att 
barn antingen skriver i ett bestämt syfte eller också för att det är roligt att få använda sig av 
orden och kunna formulera sig i skrift. Ofta använder de skriftspråket för att meddela andra 
om något eller läsa för att stilla sin nyfikenhet. Barn använder ibland upptäckarstavning vilket 
innebär att när barnet skriver är det helt konsekvent från barnets perspektiv och stavar som det 
låter. Därför kan exempelvis ”t a p p e r” stavas ”t a p r”. Dessutom påpekar författarna att 
barn uppfattar att form och förståelse hör nära ihop. Barn skiljer inte på skrivning och läsning 
eftersom budskapen hänger ihop med varandra när de skriver, vilket författarna kunde se i sin 
undersökning. Barnen har förstått att det finns ytterligare ett sätt att göra sig hörd på, förutom 
att tala, vilket gör det meningsfullt att fortsätta skriva. Björk och Liberg (2004) skriver att det 
är viktigt att barn skriver själva med hjälp av penna och papper för att tillgodogöra sig 
skriftspråket och det muntliga ordet övergår därmed till skrift. Barnet kan skriva självständigt 
eller med stöd av läraren för att arbeta med texten. När barnet hör och ser läraren ljuda orden 
och samtidigt skriver får barnet en insikt om bokstävernas betydelse för läsningen. Barnens 
litteracitet är variationsrik och uppstår ofta i livfulla kommunikativa möten och interaktioner 
med barn och vuxna och på så sätt blir barnens litteracitet synliggjord. 
 
Yngre barn har förmåga att ta till sig rytm och språk, menar Lindö (2009) och detta har 
förskollärare av tradition nyttjat för att stimulera barns språkutveckling med hjälp av sagor, 
sånger, rytmiska rim och ramsor. När barn upptäcker skriftspråket utgår de från helhet till 
delar.  
 

Därför är det viktigt att utgå från en meningsfull text, som ger barnet en läsupplevelse 
samtidigt som det successivt uppmärksammar att skriftspråket är uppdelat i meningar, 
ord, och stavelser. Svårast är att urskilja de enskilda språkljuden, fonemen och förstå att 
det finns samband mellan språkljud och bokstav (grafem). (Lindö, 2009, s. 148).  
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Forskarna är eniga om att tidig stimulering av fonemologisk medvetenhet och den språkliga 
uppmärksamheten i förskolan har fördelaktiga yttringar i såväl tal- som 
skriftspråksutvecklingen. Om man redan i förskoleåldern testar barnens färdighet i att 
analysera och kombinera ord (syntes) kan man förutsäga barnens framtida skriv- och 
läsförmåga. Genom undersökningar har det visats att barn som tidigt har ett utvecklat 
språkligt intresse visar på ett bättre resultat senare i skolan vid läs- och skrivtester. Lindö 
(2009) skriver att forskning som finns inom området språklig medvetenhet, visar på att det går 
att träna upp den språkliga medvetenheten under förskoletiden. När barnen dagligen fick vara 
med om att lyssna på rim och ramsor och dela upp och sätta ihop ord och stavelser 
utvecklades barnens skicklighet att lägga märke till språkets formaspekter. Både pedagoger 
och forskare är överens om att det är värdefullt att tidigt utveckla en språklig medvetenhet i 
meningsfulla sammanhang. De hävdar att när barnet förstår skriftspråkets sätt att fungera och 
dess former förstår barnet meningen med lärarledda språkövningar. Tidig stimulans av läs- 
och skrivinlärning ökar barnens möjligheter till en positiv utveckling som är av stor betydelse 
för att senare möta skriftspråket i skolans värld.  
 
3.3.3 Varierade arbetssätt och metoder  
I många år har strider pågått om vilka tekniker som är effektivast vid läs- och skrivinlärning 
menar Björk och Liberg (2004). Barn kan lära sig läsa och skriva på många olika sätt. Det är 
därför särskilt viktigt att förskola och skola erbjuder ett flertal arbetssätt och metoder med 
hjälp av olika uttrycksformer för att tillgodose varierande behov utifrån barns olika 
förutsättningar.  
 
Dysthe (1996) påpekar att om man skriver utifrån sina egna erfarenheter är det betydligt 
lättare att skriva. Skrivaren behöver inte styras av vilken genre som ska användas och att stava 
rätt är inte nödvändigt. Detta sätt att skriva brukar kallas för fri skrivning och just den här 
tanken används av litteratur som beskriver ”skriva-för-att-lära”. I skolan fokuseras alltför ofta 
på vad som är fel och detta medför att många barn tycker det är bättre att inte skriva alls för 
att slippa bli kritiserade. Gammill (2006) beskriver att i USA har skrivmetoden gett goda 
resultat som visar att barnens kunskap om egna lärandestrategier och förståelsen om vad de 
har lärt sig har ökat. Metoden kan därför med fördel användas ämnesövergripande med syfte 
att barnen ska bli stärkta i insikten av vad de läser och hjälpa dem att uttrycka sina tankar klart 
i skrift.  
 

Writing to learn can be used by any teacher and integrated in all subject matters, from 
reading or math journals where students can reflect on what they have learned or explain 
solutions for problems, to K-W-L charts that activate studens’ prior knowledge and help 
them make connections between what they know and what they learn. (Gammill, 2006, s. 
756.) 

 
Lärare som har varit med i Fasts studie (2008) utifrån läs- och skrivinlärning menar att barn 
lär sig bäst att läsa när de använder sig av ljudmetoden vilken har sitt ursprung i Tyskland på 
1800-talet. Detta är en syntetisk metod vilket innebär att bokstavsljuden används för att skapa 
ord. I studien kom det fram att lärarna i årskurs 1 inte visste hur förskollärarna i förskoleklass 
arbetade. När barnen kom till skolan gjorde därför lärarna om ungefär samma process med 
barnen som de varit med om året innan. Författaren menar att den traditionella läs- och 
skrivinlärningen inte bygger vidare på barnens vardagserfarenheter och lärarna tar inte heller 
reda på vad barnen redan kan innan de börjar skolan. När barnen börjar skolan är det skolans 
redan förutbestämda metoder och material som gäller. Barnens eget skrivande är ganska 
varierande och en del lärare låter barnen ofta använda sig av fri skrivning, parallellt med läs- 
och skrivinlärningen. Andra lärare menar att barnen är alldeles för unga för att kunna skriva 
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egna ord och måste därför vänta, även om det visar sig att barnen har skrivit ute på rasten. Det 
är inte klargjort om vem som ska hålla i läs- och skrivinlärningen av förskollärarna eller 
lärarna. Förskollärarna påstår att detta är ett område som de inte besitter någon kunskap om. 
Förskollärarna undervisar därför på samma sätt som de själva blev lärd när de var barn eller 
tar efter hur läraren arbetar. Forskare i dag menar att det är viktigt att ta med sig barnens 
tidigare erfarenheter för att undvika en upprepning för barnen och slöseri med tiden om de 
redan äger kunskapen. För att intresset för skrivandet ska fortlöpa bör läraren låta barnen 
skriva om sina erfarenheter, funderingar och vad de har lärt sig för att det ska upplevas 
meningsfullt för barnen att skriva. 
 
Björk och Liberg (2004) förtydligar att det är mycket viktigt i barnens utveckling att få 
möjlighet att skriva för att erövra skriftspråket, det kan vara den mest betydelsefulla metoden 
för att lära sig läsa. Resultatet i Björklunds studie (2008) visar på att barn själva tar initiativ 
till handlingar inom området litteracitet som till exempel berättande och samtal med andra i 
omgivningen. Vanligt är läsning men även skrivaktiviteter ingår som en viktig del av deras 
erövrande. I många aktiviteter, till exempel högläsning, där böcker av olika slag ingår används 
text och tecken men även bilder, tecknande och sång är frekvent förekommande 
litteracitetshändelser. Högläsning sker ofta på ett inlevelsefullt sätt delvis spontant på barnens 
initiativ eller i organiserad form och på förskolorna är det vanligt att pedagogen frågar något 
utifrån bokens innehåll eller associerar till sina egna erfarenheter. 
 
Samlingen är en aktivitet som pedagogerna leder och pedagogerna intar en central roll ofta 
med tydlig struktur inriktat mot litteracitetsskapande aktiviteter, beskriver Björklund (2008). 
Barnen leds vanligtvis in i samtal genom dialogform och pedagogerna berättar och styr med 
hjälp av frågor till barnen, samtidigt är barnen delaktiga genom kroppsspråk och ganska korta 
svar. Samlingarnas struktur ger utrymme för kontinuerligt användande av 
litteracitetshändelser. På förskolan beskrivs ofta vardagshändelser med skrivna texter. 
Pedagogernas tydlighet och upprepande förstärker ord och meningar med stöd av pekande och 
bilder. När pedagogen är i fokus kan denne medvetet rikta uppmärksamheten och engagera i 
syfte att synliggöra litteracitet för barnen genom exempelvis sångtexter, ord, hur språkljud 
bygger ord, skillnader, likheter och ords olika längd.   
 
En metod som kan användas i förskolan för att förstärka språkutvecklingen hos barn som är 
hörande men har en försenad språkutveckling är TAKK. Förkortningen betyder ”Tecken som 
Alternativ och Kompletterande Kommunikation”. Metoden används för att växelverka och 
lära sig regler för kommunikation och språk. Tecken- och talspråk används av alla på 
förskoleavdelningen för att möjliggöra kommunikation och på så sätt förstärka tecknade 
nyckelord, förklarar Heister Trygg (1998). Bornholmsmodellen beskriver Häggström (2008) 
som ytterligare ett arbetssätt som kan användas i förskolan och modellen innehåller språklekar 
som en väg för att möta skriftspråket. Syftet med språklekarna är att använda dessa på ett 
lekfullt sätt för att stimulera den språkliga medvetenheten och förebygga läs- och 
skrivsvårigheter.   
 
Det är av stor betydelse att pedagoger medvetet använder sig av många olika arbetssätt och 
metoder för att skapa litteracitietshändelser i förskolan. De bör även uppmärksamma och ta 
tillvara barns uttryck av läs- och skrivaktiviteter i vardagen. 
 
3.3.4 Datorn som pedagogiskt skrivverktyg 
Under något årtionde har vi sett hur datorn blivit en naturlig del i de flesta hem och i vårt 
samhälle. Datorn har tillkommit som ett redskap i skolans men även i förskolans verksamhet 
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är något vi redogör i detta avsnitt. 
 

...för hundra år sedan kom eleverna till en skola som hade griffeltavla och krita, för 
femtio år sedan var bläck och en stålpenna viktiga bruksföremål i klassrummet, sedan 
kom kulspets- och tuschpennorna och därefter datorn… 
...De är nästa generations skrivredskap. (Engen, 2002, s. 46-47 ur Trageton, 2005, s. 7.) 

 
Under 70- 80-talet startades ett antal dataprojekt i skolan för att undersöka om det var möjligt 
att införa datorn som undervisningsteknik. Kontentan av dessa projekt ledde dessvärre inte till 
någon större förändring i klassrummen, menar Lindö (2002). Under 1990-talet startades ett 
nytt projekt som hette DOS-projektet (Datorn och skolan) där datorn skulle vara ett 
pedagogiskt redskap. I projektet var det många lärare som såg fördelarna med att använda 
datorns ordbehandlingsprogram eftersom de kunde se att texterna som barnen skrev blev 
innehållsrikare, längre och språkligt mer korrekta än tidigare. Trots de positiva 
skrivkunskaperna som framkom med datorns hjälp, visade det sig att datorn främst användes 
som färdighetsträning och diskussionerna om hur man kunde använda IKT i ett pedagogiskt 
sammanhang fanns inte. Förkortningen IKT står för informations- och 
kommunikationsteknologi. Sammanfattningsvis påstår Lindö (2002) att det är lärarnas 
medvetenhet och pedagogiska grundsyn som avgör undervisningens kvalitet och då spelar det 
ingen roll vilken tillgång man har till informationsteknologi.  
 
Svensson (1998) redogör för att barn i förskolan som arbetat i dataprogram med text och bild 
blev bättre läsare i skolan och dessutom positivare till att skriva skolarbeten i allmänhet, än 
barn som inte hade haft tillgång till datorer. Författaren redogör för forskning som visar att 
barn som arbetar med datorer samarbetar mer än i många traditionella förskoleaktiviteter. 
Efter ett projekt som hette Datorn i Förskolan berättade förskollärare att barnen hade börjat 
skriva tidigare eftersom barnen upplevde att bokstäverna såg prydligare ut och upplevde att 
det var enklare att skriva på datorn. Författaren menar även att syftet med att införa datorer 
bland barnen inte är att ersätta pedagogen, däremot kan datorn nyttjas till att stärka dialog, 
lärande, utforskande och samspel i praktiken. Smith (2000) menar att med hjälp av den 
elektroniska tekniken kan barn få tillgång till texter som kan vara intressanta för dem att läsa. 
Genom att använda datorn som ett skrivverktyg kan det medföra att barnen stimuleras att 
börja läsa och även forma läsliga bokstäver i fina rader. Dessutom har barnen lättare att läsa 
det de själva har skrivit och även andras skrift. När barnen skriver på datorn behöver de inte 
tänka på att skriva från vänster till höger, uppifrån och ner, utan det sker helt automatiskt 
genom datorns hjälp. En annan fördel med att skriva på datorn är att barnen kan hjälpas åt att 
skriva en text. Författaren menar att när barnen arbetar med datorns ordbehandlare slipper 
barnen fundera över stavning eller ordets betydelse. I annat fall avbryts barnet i skrivandet för 
att undersöka orden. Vidare beskrivs att det inte finns någon forskning som stödjer att det 
skulle underlätta inlärningen om läraren gör skrivandet så svårt som möjligt för barnen, utan 
det är just tvärtom. Författaren förstärker att datorn är ett viktigt skrivredskap och inte på 
något sätt försvagar lärarens roll i barnens läs- och skrivinlärning. 
 
Genom datoranvändning stimuleras barnens utveckling av öga-hand- koordinationen och 
finmotoriken, skriver Appelberg och Eriksson (1999) och hänvisar till andras 
forskningsresultat. Författarnas egna observationer av barnens datoranvändning visar att det 
förbrukas mycket energi innan rörelsemönstren blivit automatiserade och därför bör barnen få 
den tid som behövs för denna process. Andra studier beskriver att den socio- emotionella 
utvecklingen har en positiv inverkan. När barn får möjlighet att använda datorer tillsammans 
med varandra visas att barn i olika åldrar, blyga barn, flicka och pojke har lättare att finna 
varandra i samverkan kring datorn. Även om datorn funnits i förskolor och skolor under 
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många år används den sällan som ett lärande skrivverktyg trots att forskning styrker att datorn 
är ett bra komplement i den tidiga skriftspråksinlärningen. 
 
3.3.5 Barns tankar om läs- och skrivinlärning 
Barn har tidigt tankar om läsning och skrivning är något vi kommer att belysa i detta stycke. 
 
Barn identifierar sig ofta som skrivande och läsande personer, menar Björklund (2008) och 
visar på att när barn ritar uppstår ofta även skrivandet i samband med detta. Dessutom intar 
barn gärna en skrivande och läsande roll, något som delvis synliggörs i skrift men även 
muntligt och genom mimik. Björklund (2008) resultat åskådliggör även att barnens förmåga 
till litteracitet kommer till praktiskt uttryck på många fler sätt än vad vi kan föreställa oss av 
de yngsta barnen. Längsjö och Nilsson (2005) påtalar att barn inte tänker på att de lär sig 
skriva och läsa utan de ser båda aktiviteterna som redskap i den skriftspråkliga världen. En del 
barn har lärt sig att skriftspråket respekteras mer än talspråket genom att skapa skrifter för att 
synliggöra deras åsikter när de märker att de inte får gehör för önskemål genom att tala. 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver utifrån sina studier i förskolans 
verksamhet att många av barnen som deltagit i utvecklingspedagogiken anser redan efter ett år 
att de lärt sig läsa och skriva, ytterligare barn upplever detta efter två år. Barnen i 
referensgruppen kan däremot sällan beskriva sitt lärande. 
 
Pedagogen har en viktig uppgift att lyfta fram lärande för att barnen ska kunna uppleva, förstå 
och sätta ord på sitt eget lärande. 
 
3.4 Pedagogiska praktiker 
Den pedagogik som vi anser till stor del används i dagens förskolor har vi valt att kalla 
förskolepedagogik. Vi kommer att redogöra för den teoretiska förankring som 
förskolepedagogiken har vilket nära anknyter till den så kallade utvecklingspedagogiska 
teorin. 
 
3.4.1 Förskolepedagogik 
Generellt kan sägas att genomförda studier utifrån förskolepedagogiken utvecklats i 
samarbete med lärare i praktisk erfarenhet, påtalar Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) och kallar denna praktik sammanlänkad med teorier för 
utvecklingspedagogik. Den förstnämnda författaren är professor i pedagogik med inriktning 
mot de yngre barnen och den andra författaren är lektor och litteraturvetare inom området 
pedagogik och didaktik, de båda är yrkesverksamma vid Göteborgs universitet.  
 
Resultatet i författarnas studie speglar barns syn och tankar om specifika lärandeobjekt, 
däribland barns syn på läs- och skrivinlärningen. Förskolepedagogiken beskrivs som ett 
traditionellt arbetssätt i förskolan vilket skapar förutsättningar för det enskilda barnets 
utveckling och förmåga att förhålla sig till sin omvärld. Barnet ses som aktivt och kreativt och 
erfar genom interaktion med både barn och vuxna för att skapa förståelse. Förskolans 
utmaning är att möjliggöra lek och skapande för att åstadkomma lärande. 
 
Leken är en viktig förutsättning för lärandet där barnet är kommunikativt och läraren gör det 
möjligt för barnet att reflektera och utveckla en metakognitiv förmåga det vill säga vad och 
även hur de lär sig. Författarna beskriver förskolans pedagogik som ett sätt att ta tillvara 
vardagsrutiner för att skapa lärandesituationer. Pedagogiken har en koppling till nyare 
forskning med ett postmodernt perspektiv som grund och även de senare decenniernas 
empiriska forskning om lärande. Förskolepedagogiken bygger på forskning och teorier om lek 
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och lärande och därigenom utformat utvecklingspedagogikens teori som fokuserar på barns 
avsikter och perspektiv.  
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att förskolan lägger grunden för 
läs- och skrivutveckling vilket gör att det är viktigt att verksamheten arbetar medvetet med 
vad och på vilket sätt detta arbete sker. Det är värdefullt att skapa förutsättningar för barnen 
att reflektera över uppgifter och problematisera kring de didaktiska frågorna vad, hur och 
varför omkring de olika aktiviteterna. Genom att låta barnen vara delaktiga och tillvarata 
vardagssituationer, konkretisera dessa och även genom att jämföra och visa på olikheter kan 
ord och symboler få mening. Lärarens kompetens och förmåga att inspirera och utmana 
barnens värld är viktig för att skapa gynnsamma förutsättningar vid planerade eller spontana 
lärandesituationer.   
 
Med det utvecklingspsykologiska perspektivet menas att utvecklingsprocessen sker inom 
barnet medan det socialkonstruktivistiska perspektivet förstärker sammanhanget med relation 
och miljö och den enskilde individen är i bakgrunden. Författarna konstaterar att kring 
millennieskiftet har forskningens arbetssätt förändrats och delvis blivit förankrad i 
verksamheten. Den postmoderna synen har inte de biologiska förutsättningarna som grund 
utan de ständiga förändringarna är konstruerade av makten historiskt. Det multikulturella 
samhället har bidragit till denna förändring med ny syn på normer samt värden hur vi tänker 
och agerar mot andra människor. Det är i denna brytpunkt mellan förskolans historia, den nya 
litteraturen och samhällets förändring som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003) skapar en utvecklingsteori som bygger på ett helhetsperspektiv av barnet.  
 
Avsnittet utgår från Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) vilka beskriver 
utvecklingspedagogiken som bygger på forskning och teorier samt argumenterar för att det är 
ett framgångsrikt arbetssätt att sammanfläta lek och lärande på ett meningsskapande sätt.   

 
3.4.2 Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning” 
I detta avsnitt vill vi redogöra för en metod som gör det möjligt att använda tangentbord 
istället för att kämpa med penna som skrivverktyg. För att stimulera och underlätta skrivandet 
och läsandet, särskilt för många barn som inte känner flöde och inspiration i berättandet. Arne 
Trageton (2005) är forskare och pedagog vid en högskola i Norge. Trageton har genomfört ett 
treårigt forskningsprojekt där 14 klasser från fyra nordiska länder deltog. Syftet var att studera 
om det var möjligt att skapa en bättre kvalitet på inlärningen av det egna språket om 
pedagogiken består av innehållsrika teman, estetiska och lekinriktade aktiviteter och 
informellt lärande. Författaren hävdar att de senaste tjugo årens forskning pekar på att 
skrivning är lättare än läsning och påtalar att datorn är ett viktigt redskap vid inlärningen. 
Detta ledde till att Trageton valde att vända på begreppen och kallar den utformade metoden 
för ”Att skriva sig till läsning” istället den omvända formuleringen ”att läsa sig till skrivning”. 
Vi valde att studera denna metod eftersom vi anser att den möter behov och krav som ställs i 
dagens informationssamhälle där datorn har en stor betydelse. Dessutom utgör metoden ett 
viktigt komplement till förskolans pedagogik för att stimulera läs- och skrivinlärningen. 
 
Trageton (2005) menar att tidigare ansågs barnet vara konsument och elevresultatet ansågs 
vara följder av undervisningens kvalitet Rester av detta synsätt kan finnas kvar även i dag 
men eleven som producenter förekommer allt oftare. Författaren beskriver denna viktiga 
förändring som ursprungligen utgår från Piagets syn av barnens förmåga att bygga 
kunskapsstrukturer med barnet som producent av den egna kunskapen. Vidare beskrivs att 
konstruktivismen handlar om det aktivt självlärande barnet. Dysthe (1996) beskriver den 
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konstruktivistiska synen på kunskap och redogör för att det varierar vad individer lär sig 
beroende på vad personen kan från början och från detta konstruerar de sin egen kunskap. 
Vidare menar författaren att det finns olika varianter av konstruktivism, en av dessa är 
socialkonstruktivism som avser att kunskapen skapas i en gemenskap med andra.  

 
Enligt konstruktivistisk teori är inlärning en process där eleverna tar emot information, 
tolkar den, kopplar ihop den med det de vet sedan tidigare och reorganiserar de mentala 
strukturerna (om så är nödvändigt) för att få en ny förståelse. Det betyder att en 
begynnande kunskapsstruktur är nödvändig men att den kommer att prövas ut, modifieras 
och ersättas efter hand som eleven får ny information och gör nya kopplingar. (Dysthe, 
1996, s. 48) 

 
Denna ovanstående pedagogiska grundsyn förändrades utifrån Vygotskijs teorier som bygger 
på att genom social gemenskap uppkommer fler sätt att tänka och förstå omvärlden. Trageton 
(2005) anser metoden ”Att skriva sig till läsning” bygger främst på den sociokulturella teorin 
eftersom barnens lärande huvudsakligen sker genom dialog i sociala samspel. Ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande beskriver Säljo (2000) tydligt som varierande sätt att 
förmedla färdighet och kunskap vilket skiljer sig åt i olika samhällen. De sociala 
organisationerna och utvecklade teknologierna utgör varierade kunskapsbehov vilket leder till 
olika typer av lärarorganisationer. Den tillgång på kulturella redskap som finns måste mötas 
upp av individers tänkande och färdigheter. Författaren menar att i vår svenska kultur har 
skriften en central roll och har länge haft en stor betydelse för vår samhällsutveckling.  
 
Skriftspråket har även varit viktigt för de sätt vi lär, utvecklar våra kunskaper och hur vi 
kommunicerar. Säljö (2000) beskriver att sociokulturella aktiviteter innebär att man använder 
intellektuella tekniker. Det kan vara bokstäver, texter och böcker som visar olika budskap som 
förmedlas och det förutsätter särskilda praktiska kulturer och regler om kommunikation av 
hur meddelande ska produceras och tolkas. Vidare förtydligas att texter inte är avskilda utan 
ingår i sitt sammanhang med samtal och sociala samspel. Muntlig kommunikation har ofta en 
stark koppling med traditioner av skriftspråk och kunskap, det vill säga skrift och tal hör ihop 
och förutsätter varandra. Författaren påvisar att omvärlden blir synlig tack vare skriftspråket 
som samtidigt är utlämnat för tolkning av läsaren.  
 
Vårt samhälle och den kultur människan vistas i påverkar successivt vårt sätt att tänka. 
Kunskaper utvecklas och tillvaratas genom tekniker som är allt viktigare för lärandet. Skolan 
är en traditionell huvudsakligen språklig institution, det vill säga man talar, skriver och läser. 
Denna skriftspråkliga kommunikation som finns i skolans värld bidrar till att man enkelt 
uttryckt förhåller sig till omvärlden istället för att delta i den. I dag utmanas tydligt dessa 
traditioner av den moderna informationstekniken. Genom att arbeta processinriktat vid datorn 
har den blivit ett viktigt redskap i lärandeprocessen med syfte att utveckla samarbetsformer i 
kommunikation med andra. Enligt Trageton (2005) finns det däremot alltför lite forskning om 
datorn som skrivverktyg för barn under nio års ålder jämfört med andra åldersgrupper. 
Metoden ”Att skriva sig till läsning” möter en modern syn på läs- och skrivinlärning och 
författarens studie visar på positiva effekter av barnens inlärning i det egna språket. 
Handskrivning dominerar i de flesta lärandemiljöer och som ett viktigt komplement kan i 
denna skrivpedagogik ”Att skriva sig till läsning” användas eftersom den betonar innehållet 
istället för formandet av bokstäver. Detta fråntar inte vikten av att skriva med penna och själv 
forma bokstäverna men datorn kan vara en stor hjälp eftersom det finns barn som har svårt 
med finmotoriken. När barnen skriver enligt denna metod blir de producent till sin egen text 
och i dess innehåll istället för att vara konsument och ofta bli styrd av färdiga läromaterial.  
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Den pedagogiska utformningen av lärandemiljön möjliggör att arbeta i par är viktigt för att 
skapa ett socialt samspel. Metoden innebär också att barnen på ett lekfullt sätt använder 
skriftspråket i samverkan med en kamrat för att förstärka det sociokulturella samspelet. 
Lundberg och Herrlin (2007) skriver att läs- och skrivutveckling har ett nära samband och att 
barn ofta lär sig bokstäverna relativt tidigt. Till en början lär sig barnen bokstavsnamn och 
sedan även bokstavsljuden, vilket är grundläggande för skrivning för att successivt förbättra 
detaljer och medvetenhet i lärandet. Trageton (2005) beskriver det värdefulla med att arbeta 
temainriktat på ett inspirerande sätt när barnen har kommit en bit in i skrivprocessen för att 
utveckla egna producerade bokstavslekar, ordböcker, dikter, brev och även ibland komplettera 
detta med bild för att variera och därmed ytterligare intressera barnen. Författaren beskriver 
att lärarens roll är att stimulera bearbetningen av barnens egenproducerade text och därmed 
stötta lärandet och barnens intresse för skriftspråket. Författaren lyfter fram en tydlig 
förankring i Lpfö 98 där man kan utläsa att det är värdefullt att använda många olika arbets- 
och uttrycksformer. Genom att exempelvis nyttja metoderna sång, musik, drama, bild, dans, 
rörelse och tal- och skriftspråk tar man tillvara barnens nyfikenhet och intresse av 
skriftspråket.  
 
Trageton (2005) påtalar också att det är viktigt att använda sig av informationsteknik och 
multimedia. Kommunikation är viktigt för lärande vilket bör beaktas även vid IKT- 
användningen. Smith (2000) beskriver att skolans traditionella arbetssätt att arbeta med texter 
och metoder som används för läsinlärning upplevs inte särskilt meningsfullt för många barn. 
Detta skapar svårigheter eftersom skolan inte möter den variation som finns i samhället 
utanför skolan och förtydligar återigen skillnader mellan dessa världar. Trageton (2005) menar 
att förskolan och skolan behöver använda sig av datorn som redskap för att möta 
samhällsutvecklingen och använda sig av varierande arbetsformer där IKT är relevant. Med 
datorn som pedagogiskt skrivverktyg möter förskola och skola omvärldens moderna 
kommunikationsteknik som finns runt omkring oss i de allra flesta hemmiljöer. Vi ser denna 
möjlighet som ett värdefullt komplement till olika metoder och arbetssätt för att tidigt 
stimulera läs- och skrivinlärning redan i förskolan.  
 
4 Metod 
 
Trost (2001) menar att syftet med studien är avgörande för att ta ställning till vilka 
mätinstrument man väljer att använda vid insamlandet av data. Vi kommer i metoddelen att 
beskriva vilka metoder vi har använt oss av i vår undersökning. Vidare redogör vi för urval 
och undersökningspersoner, etik och genomförande av studien.  
 
4.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun beskriver Kvale (1997) är att ta rätt på hur 
verkligheten upplevs av den intervjuade personen. Intervjuer försöker ta reda på otolkade 
beskrivningar och få fram upplevelser, handlingar och känslor.  
 
Syftet med vår studie är delvis att ta reda på hur pedagoger i förskolan utformar 
lärandemiljöer för att skapa möjligheter för barn att erövra litteracitet. Därav blir vårt val 
naturligt att det är den kvalitativa forskningsintervjun vår studie ska utgå ifrån. Vårt ordval 
och område vid intervjuerna handlar om läs- och skrivinlärning, vilket hör till litteracitet och 
inom detta vill vi synliggöra förskollärarnas upplevelser av arbetslagets handling. Med den 
utgångspunkten behöver vi därför ta reda på och förstå delar av livsvärlden som utgår från den 
intervjuades perspektiv inom det valda området. Kvale (1997) beskriver att den kvalitativa 
forskningsintervjuns ämne, livsvärlden, handlar om att få till sig centrala områden av 



 17

intervjuade personers upplevelser och hur denne förhåller sig till dessa. Patel och Davidson 
(2003) skriver att i en kvalitativ intervju ställs oftast frågor som gör att intervjupersonen kan 
svara med egna ord för att beskriva en uppfattning om något fenomen och detta sker i ett 
ömsesidigt samtal mellan intervjuaren och intervjupersonerna. Samtidigt leder intervjuaren 
samtalet genom att styra och stimulera dialogen mot forskningsområdet. Genom ett 
meningsfullt resonemang om fenomenet och användning av lämpligt språkbruk och 
kroppsspråk för sammanhanget möts man i ett samtal på lika villkor. Intervjun är vanligtvis 
tekniskt halvstrukturerat vilket betyder ett halvöppet delvis strukturerat samtal som utgår från 
olika frågor inom valt område. Denna intervjuform passade vår studie mycket bra eftersom vi 
ville få reda på vad intervjupersonen ansåg om vårt valda problemområde. Vi styrde därför 
varje intervju med hjälp av våra frågeställningar och lät intervjupersonerna samtala 
beskrivande inom området. 
 
Vidare beskriver Kvale (1997) att intervjuaren registrerar och tolkar intervjusituationen 
utifrån uttalade ord, hur de uttrycks och kroppsuttryck av olika slag. Detta anses viktigt 
eftersom samtal sker på ett faktiskt plan och på ett meningsplan där frågor ofta kräver 
följdfrågor och förtydliganden för att ta reda på vad personen egentligen menar. Den 
kvalitativa intervjun ska sträva efter att täcka både det faktiska och meningsplanet men det 
kan ofta vara svårare att sätta ord på vad den intervjuade verkligen menar. Därför är det 
viktigt att vara uppmärksam och lyssna på det sagda men även läsa mellan raderna. När vi 
genomförde våra intervjuer valde vi utifrån denna aspekt att vara båda två tillsammans för att 
upptäcka så många av dessa delar som möjligt, något som även ökar tillförlitligheten i vår 
studie. Utifrån vår mångåriga erfarenhet av att arbeta i förskolans verksamhet har vi använt 
oss av vår kunskap för att i samtalsform kunna ställa följdfrågor som vidgade den intervjuades 
svar.  
 
Det är specifika situationer och handlingar som beskrivs i den kvalitativa forskningsintervjun, 
påtalar Kvale (1997), absolut inte några allmänna åsikter. Förutsättningslösa och rika 
beskrivningar eftersträvas, där den intervjuade inte styrs av sina egna antaganden. Hur 
undersökningsproblemet är formulerat avgör valet av den forskningsmetod som ska väljas. Vi 
har valt att beskriva en av frågorna som gavs till barnen med ett stapeldiagram med syfte att 
tydliggöra barnens bokstavskunskaper. I texten benämner vi denna som figur. Backman 
(1998) framhåller att figurer är ett komprimerat och informationsrikt sätt att redovisa resultat i 
vetenskapliga rapporter. Övervägande delen av vår undersökning har åstadkommits med stöd i 
kvalitativa forskningsmetoden eftersom vår undersökning efterfrågar förskollärarnas och 
barnens egna åsikter utifrån vårt undersökningsområde. Genom att använda den kvalitativa 
intervjuformen blev det ett naturligt samtal och resonemang som gav oss ett fylligt svar med 
utgångspunkt i våra frågeställningar med fokusering på vårt syfte.  
 
Förskollärarna har visat stort intresse för studiens syfte och ser med förväntan fram mot den 
färdiga studien. Personal i förskolans verksamhet känner till oss sedan tidigare eftersom vi har 
en lång yrkeserfarenhet i denna kommun vilket bidrar till att pedagogerna uppfattar 
intervjusituationen mer som ett samtal kollegor emellan än en konstlad intervjusituation. Vi 
upplevde att den intervjuade förskolläraren kände sig avslappnad i samtalet, vilket vi såg 
fördelar med. Detta skulle också kunna vara till nackdel om den intervjuade känner osäkerhet 
över sin yrkesroll med tanke på våra kunskaper i ämnesområdet och genom våra pågående 
studier. Barnen fick i förväg information om att vi är verksamma i andra förskolor i denna 
kommun vilket gjorde att barnen såg oss som ”nya” pedagoger och relationen mellan oss blev 
naturlig. De är vana med olika vikarier i verksamheten. 
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4.1.1 Barnintervjuer   
Vårt val att intervjua både pedagoger och barn beror på att vi ville få inblick i de båda 
perspektiven vilket även ökar trovärdigheten i vår studie. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2007) beskriver att genom barnintervjuer får man fatt på deras uppfattningar och 
tankar utifrån tidigare erfarenheter. Genom att ställa frågor om lärande ger det dessutom 
barnet möjlighet att bli medveten om sitt eget lärande. Syftet med barnintervjuer är att förstå 
barn bättre och för att skapa nytta med intervjuerna analyseras och tolkas barnens uttryck. 
Både vid observationer och intervjuer är det viktigt att tolka innehållet ordentligt och öva sin 
förmåga att urskilja och nyttja sin känslighet. Vad intervjusvaren egentligen visar, dvs. hur 
tillförlitlig intervjun är beror på om intervjuaren klarat av att följa upp barnets svar och 
undgått att barnet svarat som de lärt sig att vuxna gör. Genom att lyckas nå fram till det svar 
som verkligen är barnets sätt att tänka är det optimala. Vår studie vill lyfta fram barnens syn 
på läs- och skrivinlärning. 
 
4.2 Urval och undersökningspersoner 
Vi har valt att intervjua fyra förskollärare som är verksamma på olika förskolor vid skilda 
avdelningar men i samma kommun. Två förskollärare som arbetar utifrån 
förskolepedagogiken och två förskollärare som arbetar med förskolepedagogiken och 
dessutom i kombination med metoden ”Att skriva sig till läsning” blev tillfrågade och 
samtyckte till att delta i studien. Vi har även intervjuat åtta barn, varav fyra från vardera 
lärandemiljö. Förskollärarna representerar arbetslaget där de är verksamma och utgör ett slags 
språkrör för verksamhetens arbete. Vi kommer fortsättningsvis genom studien att använda oss 
av begreppet pedagog, vilket representerar samtliga i arbetslagen utifrån de två olika 
lärandemiljöerna. Trost (2001) menar att det finns antingen icke-slumpmässiga eller 
slumpmässiga val. Eftersom vi avsåg att undersöka pedagogernas arbete med att skapa 
lärandemiljöer på förskolan har vi valt att intervjua förskollärare som har lång yrkeserfarenhet 
inom förskolans verksamhet. Genom vår egen erfarenhet av att arbeta i förskola har vi sedan 
tidigare kontakter med många förskollärare. Därför har vi valt ut några av dessa med tanke på 
deras förmåga att kunna beskriva verksamheten de representerar. Detta betyder att det inte är 
något slumpmässigt val. Detta medför, anser vi, att sannolikheten ökar för att dessa personer 
med stöd av sin erfarenhet kan ge ett bredare perspektiv med utgångspunkt från våra 
frågeställningar inom området litteracitet. För att kunna undersöka hur pedagogerna utformar 
lärandemiljön för att möjliggöra barns erövrande av litteracitet i förskolan är det relevant att 
göra urvalet på detta sätt. Johansson och Svedner (2006) beskriver att urvalsmetoderna avgör 
vilka generaliseringar som kan göras men även tillförlitlighet har stor betydelse.  
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) skriver att om man vill ta reda på hur och vad 
barn tänker, måste dessa situationer tillskapas. Många gånger tar barn och vuxna mycket för 
givet, vilket kanske inte alls stämmer ur barnens synvinkel. Vi har valt att intervjua barn, för 
att barnens egna tankar ska synliggöras. Totalt har vi intervjuat åtta barn i åldern fyra till sex 
år, varav fyra får stöd av den vanliga förskolepedagogiken och de andra fyra deltar även i 
projektet ”Att skriva sig till läsning”. Metoden riktar sig till de äldre barnen på förskolan och 
därför har vi inriktat vår studie på den ålderskategorin. Förskollärare på respektive 
förskoleavdelning har valt ut barn som är duktiga på att uttrycka sig verbalt och trygga med 
nya människor för att möjliggöra vår studie. De intervjuer vi gjort med förskollärare och barn 
har inte påverkats av något bortfall.  
 
4.3 Genomförande 
Studien kommer att synliggöra fyra förskoleverksamheters arbete med läs- och skrivinlärning 
i en mindre kommun i norra Sverige. Innan vår studie startade hade vi vetskap om att ett nytt 
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projekt skulle implementeras vid några förskolor i kommunen, för att stimulera yngre barns 
läs- och skrivinlärning. De två miljöerna är förskolepedagogiken eller förskolepedagogiken i 
kombination med metoden ”Att skriva sig till läsning”. Utifrån detta utformade vi vårt syfte 
och undersökningsfrågor som låg till grund för de utarbetade intervjufrågorna vi formulerat 
(bilaga 1 och 2).  
 
Via telefon tog vi kontakt med de utvalda intervjupersonerna det vill säga förskollärarna och 
gjorde en muntlig förfrågan om deras intresse av att delta i vår undersökning och poängterade 
deras anonymitet. Patel och Davidson (2003) betonar vikten av att säkerställa den enskilda 
individens integritet genom att ingen enskild kan identifieras eller att uppgifter inte heller 
lämnas till utomstående. Vi informerade om vårt syfte med intervjun, berättade kort om 
innehållet i vårt arbete samt bokade tid och plats för intervjun. Därefter skickades 
intervjufrågorna via mail till de berörda för att de i god tid skulle kunna förbereda sig 
tillsammans med sitt arbetslag. Vi såg värdet av att möjliggöra förberedelse och därmed få ett 
mer omfattande och sanningsenligt svar. Detta är något som även författarna belyser för att få 
en bra informationskälla.  
 
Barnens föräldrar fick ett informationsbrev (bilaga 3) om vår studie och föräldrarna fick sedan 
skriftligt godkänna barnens medverkan i undersökningen. Vi genomförde intervjuerna enskilt 
på förskollärarnas och barnens respektive förskoleavdelning. Intervjuplatsen var i ett rum 
avskilt från verksamheten men för alla en känd miljö. Under samtliga intervjuer har vi bägge 
medverkat växelvis i de båda rollerna. En av oss har fört samtalet medan den andra har 
observerat situationen och samtidigt gjort stödanteckningar. Den teknik vi har valt att använda 
vid alla intervjutillfällen är diktafon för att kunna banda och rikta uppmärksamheten mot den 
enskilde intervjupersonen och för att fokusera på intervjun. Kvale (1997) menar att detta 
vanliga sätt hjälper intervjuaren att hålla fokus på ämnet och känslan i intervjun. En nackdel 
kan vara att kroppsspråk och ansiktsuttryck inte registreras vid användandet av diktafon men 
för att kompensera den bristen har en av oss varit observatör för att se och notera märkbara 
uttryck som den intervjuade utger. Intervjufrågorna har formulerats utifrån den s.k. tratt-
tekniken, vilket innebär att intervjun inleds med öppna frågor för att sedan övergå mot mer 
specifika frågeställningar. Patel och Davidson (2003) beskriver tratt-tekniken som mycket 
motiverande och skapar ett aktivt samtal eftersom intervjupersonen får uttrycka sig som den 
vill.  
 
Vid barnintervjuerna fick barnen dessutom använda sig av papper och penna för att skriftligt 
visa sin skrivförmåga (bilaga 4) och kännedom om bokstäverna. Avslutningsvis använde vi 
eget skapat material till barnen för att kunna synliggöra deras kunskap om bokstäver (bilaga 
5).  
 
4.4 Bearbetning av insamlad information 
Det finns olika sätt att samla information för att kunna få material som besvarar 
frågeställningar. Inspelningen av intervjuerna har lyssnats av och nedtecknats med hjälp av en 
dator för att åskådliggöra innehållet. Därefter har vi valt ut data som har varit relevant för att 
svara mot våra frågeställningar. Vår bearbetningsprocess har handlat om att söka efter 
mönster i de intervjuades svar för att urskilja områden samt likheter och olikheter i de två 
lärandemiljöerna. Anteckningarna som gjordes under intervjuerna var ett stöd för att 
säkerställa intervjumaterialets tillförlitlighet. Via anteckningarna kunde vi utläsa mimik och 
kroppsspråk. Detta sätt att bearbeta materialet, beskriver Ejvegård (2003) är praktiskt vid 
efterarbetet av materialet. Patel och Davidson (2003) beskriver att den färdiga produkten av 
en kvalitativ bearbetning vanligtvis är text med citat från intervjuer kombinerat med egna 
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tolkningar och kommentarer. Det är värdefullt att göra textens utformning balanserad så att 
analysen inte lämnas över till läsaren vilket kan leda till minskad tillförlitlighet. Vår 
redogörelse utifrån den insamlade informationen, dels med intervjuer av pedagoger och dels 
vid barnintervjuer är en varvad blandning av analys, tolkning och citat inom respektive 
frågeområde för att avväga vår text och intervjupersonernas citat på en relevant nivå. 
 
4.5 Etiska överväganden  
I vår studie har vi varit noggranna med etiska överväganden i ett tidigt skede. Kvale (1997) 
menar att om forskare har förkunskap om moraliska dilemman som hör till studiens olika 
faser finns möjlighet att avleda känsliga och kritiska problem. Vi har skriftligt med hjälp av 
förskollärarna i verksamheten tillfrågat vårdnadshavare i god tid innan intervjutillfället om 
tillåtelse för barnets medverkan i vår undersökning (bilaga 3) där barnens anonymitet 
garanterades. Många föräldrar har frågat sina barn om de vill var med i en intervju innan de 
har skrivit under pappret. Även vi ställde denna fråga till det enskilda barnet innan 
intervjutillfället för att säkerställa barnets intresse att delta. Alla barn som tillfrågats har varit 
mycket positiva till att medverka vilket har märkts på deras inställning vid samtalet.  
 
Under planeringsstadiet är det viktigt att få intervjupersonens samtycke att delta och vara 
tydlig med konsekvenserna som kan uppstå och att garantera konfidentialiteten, det vill säga 
att privata data inte ska kunna identifiera intervjupersonen, skriver Patel och Davidson (2003). 
De förskollärare som medverkat i denna studie har varit väl medvetna om den personliga 
anonymiteten och intervjuresultatets användning genom samtal och mail som vi skickat 
tillsammans med förskollärarens intervjufrågor.  
 
5 Resultatredovisning 
 
Syftet med vår studie var att utveckla kunskap om hur pedagogerna skapar lärandetillfällen 
för barn att erövra litteracitet i förskolan. Syftet var också att synliggöra och jämföra två olika 
lärandemiljöer, dels förskolepedagogik och dels denna i kombination med metoden ”Att 
skriva sig till läsning”. Undersökningen utvecklar kunskap om barnens syn på sin läs- och 
skrivprocess. 
 
Vid intervjuer tvingas uttolkaren göra urval och sammanfatta texter för läsaren, beskriver 
Kvale (1997). Intervjuer kan rent ut sagt vara tråkiga att läsa och därför är det forskarens 
arbete att engagera läsaren genom att lyfta fram intressanta perspektiv och relevanta 
sammanhang. Vidare beskriver författaren att resultatet ska rapporteras på ett sätt så att det 
utgörs av en välstrukturerad och tydlig form. De viktigaste upptäckterna ska redovisas med 
utgångspunkt i kritiska aspekter av validitet, reliabilitet och även generaliserbarhet. Vi 
kommer att presentera resultatet i vår studie från samtliga intervjuer med några valda rubriker 
i en berättande form och vi använder endast de data som är relevanta för våra frågeställningar.  
 
5.1 Intervjuer med förskollärare 
Vi ville ta reda på om de olika lärandemiljöerna gör någon skillnad för barnens möjlighet att 
erövra litteracitet. Förskollärarna som har deltagit i intervjun har förberett sig i samråd med 
sitt arbetslag för att kunna ge en mer tydlig beskrivning av hur de arbetar på avdelningen med 
läs- och skrivinlärning. Detta gör att varje intervjuperson representerar sitt arbetslag. Under 
varje rubrik kommer vi först att beskriva de verksamheter där pedagoger arbetar enbart med 
förskolepedagogik, dessa kommer vi att kalla för arbetslag 1 och 2. Därefter redovisas 
resultatet från de verksamheter som utgår från förskolepedagogik kombinerat med ”Att skriva 
sig till läsning” och dessa kallas för arbetslag 3 och 4. Denna ovanstående ordningsföljd av 
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lärandemiljöer kommer även att användas för resultatredovisningen av barnens intervjuer. 
Dessutom kommer en figur att visa resultatet på de intervjuade barnens kunskap om 
bokstäver. Barnintervjuerna kommer att ge en bild av deras syn på erövrandet av litteracitet. 
Citat från studiens intervjuer framställs genomgående under resultatpresentationen.   
 
5.1.1 Litteracitetsarbete i praktiken  
Under följande rubrik kommer vi att beskriva hur de fyra arbetslagen arbetar för att 
möjliggöra läs- och skrivinlärning vilket utgör en viktig del av litteracitet. 
  
Arbetslag 1 och 2 menar att i deras verksamhet arbetar pedagogerna inte medvetet med läs- 
och skrivinlärning, det är istället språkutveckling som är i fokus. Nedanstående citat visar på 
att pedagogernas arbete inriktar sig på språkutveckling.  
 

…/ Vi använder inte begreppet läs- och skrivinlärning och jobbar inte med det så, det är säkert 
av gammal tradition men vi jobbar med att öka intresse för språkets betydelse i vardagen. 

 
Samling är en vanligt förekommande aktivitet där alla barn deltar och som pedagogerna 
planerar och utför med innehåll som t.ex. kommunikation, rim och ramsor, språklekar och 
sånger. Medvetna temainriktade arbeten förekommer även emellanåt. För att stimulera 
försenad språkutveckling används ibland även metoden ”TAKK” (Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation). Vikten av att skapa en inspirerande miljö med olika 
språkstimulerande material är något som tas förgivet av förskollärarna och därför resoneras 
det minimalt om detta i intervjun. Vidare påtalas i intervjun att barnen lär sig bäst i grupper 
med färre barn där kommunikation används frekvent. Pedagogernas upplevelse är att det 
utifrån dessa tillfällen sker en positiv utveckling hos de barn som inte tidigare varit 
intresserade av skriftspråket. Trots denna vetskap organiserar pedagogerna ofta verksamheten 
med hela barngruppen tillsammans, beskriver de intervjuade.  
 
Pedagogerna i arbetslag 3 och 4 beskriver att när de valde att gå med i projektet ”Att skriva 
sig till läsning” förändrades datorns användningsområde från att tidigare används för spel till 
att istället använda den som ett skrivverktyg. Datorn brukas numera även som ett komplement 
till pennan vid skrivinlärningen. Barnen lekskriver själva spökskrift för att sedan bearbeta 
dessa tillsammans med pedagogerna. Det är framförallt de äldre barnen som medvetet 
stimuleras av metoden ”Att skriva sig till läsning”. Andra sätt att arbeta i 
förskoleverksamheterna kan vara att barnen berättar med hjälp av text och bilder om böcker 
de själva har valt. Pedagogerna i verksamheten synliggör aktivt bokstäver, kortare ord och 
barnen använder sig även av skrivböcker. Citaten visar på pedagogernas medvetenhet och 
fokusering av skriftspråket i verksamheten. 
 

…/ Det är viktigt att personalen håller fokus när vi satsar på att öka intresset för skriftspråket.  
 
…/ Det genomsyrar faktiskt hela verksamheten på avdelningen, med hjälp av olika 
uttrycksformer. Vi personal använder alla möjliga tillfällen för att lyfta skriftspråket. 

 
Genom att nyttja många olika variationer i vardagsarbetet använder sig pedagogerna av 
bokstäver, rim och ramsor, språklekar och sammansatta ord för att skapa intresse för 
skriftspråket. Matsituationen, påklädning och leken är några av de tillfällen som tas tillvara 
för att lyfta skriftspråket i vardagen. Flera olika uttrycksformer används för att stimulera 
litteracitet som exempelvis berättande, sykort och rörelselekar. Pedagogerna planerar 
medvetet aktiviteter som sker kontinuerligt i grupper med färre barn för att stimulera 
skriftspråksinlärning, utifrån barnens utveckling och behov.   
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5.1.2 Upptäcka och utmana 
Vi vill beskriva hur pedagogerna i de två lärandemiljöerna arbetar för att upptäcka, det vill 
säga observera och även utmana barnens litteracitetshändelser i vardagen. 
 
I arbetslag 1 och 2 upptäcker pedagogerna barnens intresse för skriftspråket genom att de 
uppmärksammar när barnen skriver på olika sätt eller skriver sitt namn i vardagliga, för 
barnen meningsfulla sammanhang. Barnen tar ibland egna initiativ och frågar pedagogerna 
om bokstäver och ord eller ber om en skrivbok.  
 

…/ När barnen vill visa vad de har skrivit och frågar, så stödjer vi och ger beröm. Det kan 
komma från storasyskon, då lär de sig och blir intresserade.  
 

Det förekommer även att barnen uppmärksammar ljuden i bokstäverna när de vuxna i barnens 
omgivning ljudar och barnen upptäcker då likheter och olikheter. Pedagogerna stöder och 
utmanar barnen med hjälp av böcker som de läser ur dagligen, använder sig utav språklekar 
och mycket kommunikation. Barnets namn är ofta utgångsläget för skriftspråkliga aktiviteter 
och pedagogerna framhåller namntavlan i hallen där de uppmanar barnen att skriva sitt namn 
när de kommer till förskolan. I samband med högläsning tydliggörs ibland läsriktningen för 
barnen och pedagogerna utmanar även dem att läsa för varandra. Att utforma en inspirerande 
miljö, menar pedagogerna är en viktig del i arbetet för att utmana barnens språkutveckling. 
Den planerade samlingen är också betydelsefull i detta arbete men förskollärarna förtydligar 
att de inte arbetar med läs- och skrivinlärning.  
 
Pedagogerna i arbetslag 3 och 4 har upptäckt att barnen intresserar sig för att skriva sina namn 
men även spontant andra bokstäver och enstaka ord. Några av barnen ägnar tid åt att lekskriva 
både med penna och på datorn. Många barn har börjat reflektera över bokstäver och/eller ord 
som de även ser på andra platser än i förskolan. Detta är något som pedagogerna får till sig av 
barnens föräldrar. Barnen har börjat reflektera över bokstäver som de ser och känner igen, 
något som synliggörs genom att barnen samtalar med andra barn och vuxna.  
 

…/ De kan berätta om när jag åkte dit, då såg jag att det stod så, de har börjat att 
reflektera och kunna jämföra bokstäver och få ihop det och så där. 
 
…/ När vi ser att barnen intresserar sig för att skriva exempelvis namn, men även 
spontant andra bokstäver eller ord också.  
 

Barnen har även på eget initiativ valt att skriva ord som sedan skrivs ut av pedagogerna och 
dokumenteras på väggar. Dessa ord sprider intresse hos flera av barnen i gruppen som ser 
orden och ibland väljer att läsa eller skriva av dem. I förskoleverksamheten vill barnen gärna 
skriva bokstäver, namn eller ord på datorn och ett barn har dessutom börjat skriva på sitt eget 
modersmål, som inte är svenska. Pedagogerna beskriver hur de utmanar barnen på olika sätt 
vilket synliggörs av nedanstående citat:    
 

…/ Vi skriver inte alltid åt dem, utan de får faktiskt försöka skriva själv och då är det ju om de 
väljer datorn som skrivredskap eller penna som hjälp, beror lite på vilket barn det är. 
 
…/ Lite mer böcker, svårare böcker kanske man kan ha. Vi har även lånat de lättaste första 
läsböckerna, det är också ett sätt att utmana, se om de kan knäcka koden. 
 

I verksamheten är det vanligt att barnen lyssnar på böcker och de flesta är intresserade av att 
leka bokstavslekar. Förnamnet har ofta medvetet en central roll i lärandet för att sedan övergå 
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till efternamnet eftersom det är något som intresserar och därför blir meningsfullt för barnen. 
Pedagogerna beskriver att några barn även uttrycker att de vill ta hem sina dataskrivna papper 
för att stolta visa sina föräldrar.  
 
Verksamheten utgår ofta från det enskilda barnets behov och intressen, för att kunna utmana 
barnet på ett lämpligt sätt. Pedagogerna hjälper vissa barn att ljuda fram ord för att barnen ska 
förstå och höra hur ord är uppbyggda. Även datorn är ett bra hjälpmedel eftersom det kan vara 
svårt för barnen att forma bokstäverna med hjälp av penna. Lättlästa biblioteksböcker finns 
tillgängligt för att utmana barnens läsinlärning. Barnen utmanas genom att få tillgång av olika 
material och uttrycksformer i vardagen. Exempelvis olika slags böcker, sy sitt namn och 
bokstavsmaterial har skapats av pedagogerna för att stimulera skriftspråket.  
  
5.1.3 Dokumentation 
Intervjuerna visar att pedagogerna ser svårigheter med att utföra dokumentation med syfte att 
se barnens förmåga och kunskapsutveckling. Pedagogerna är överens om att det är viktigt 
med dokumentation för att synliggöra barnens utveckling och lärande. 
 
Loggböcker finns tillgänglig i den pedagogiska verksamheten i arbetslag 1 och 2 för att 
löpande beskriva det enskilda barnets utveckling men den används alltför sällan. På en av 
förskoleavdelningarna har barnen en egen mapp där pedagogerna synliggör barnens lärande 
och intressen. Innehållet i dessa kan vara barnets teckningar, pratbubblor med barnets 
kommentarer och foton. Många pedagoger ser svårigheter med att hinna med att dokumentera 
löpande med hjälp av loggbok eller pedagogisk dokumentation p.g.a. tidsbrist, även om de vet 
att detta är viktigt.  
 

…/ Vi observerar men är dåliga på att få ner det på papper. Vi har styrkan att vi är ett arbetslag 
men det blir mer i huvudet. Vi använder oss av barnens portfoliopärm med bild och text och 
kanske vad barnen sagt, för att visa lärande. En levande portfolio eller pedagogisk 
dokumentation finns inte möjlighet till. 

 
Detta visar på att pedagogerna endast antar att alla barn känner igen sitt namn även de barn 
som än inte kan skriva själva. Pedagogerna har en känsla av att många barn är intresserade 
och kan skriva sitt namn. Trots det otillräckliga underlaget beskriver pedagogerna att några 
barn kan skriva flera namn och skriver genom att ljuda med hjälp av vuxenstöd. 
Arbetslag 3 och 4 beskriver att loggböcker används för att notera barnens utveckling och 
lärande. Pedagogerna i arbetslagen reflekterar, observerar och kommunicerar om vad de ser 
och upplever i verksamheten. Följande citat belyser detta:  
 

…/ Vi dokumenterar genom att kontinuerligt föra loggbok och genomföra observationer som vi 
sedan samtalar om i arbetslaget.  
  

Barnens utveckling kan synliggöras genom olika alster som barnen själva skapat och ibland 
reflekterar de med andra kring dessa. Pedagogerna beskriver att utifrån metoden ”Att skriva 
sig till läsning” har de börjat använda sig av bokstavskontroll vid början och slutet av 
terminen för att kunna utläsa om barnens kunskap har förbättrats. Denna kontroll visar på att 
många barn kan flera bokstavsljud och/eller bokstavsnamn och uttrycker viljan att få till sig 
fler. Genom dokumentationerna framkommer det att alla barn skriver sitt eget namn och 
många kan även skriva familjemedlemmars namn eller andra för dem meningsfulla ord. 
Många av barnen visar dessutom intresse och reflekterar om skriftspråket i sin närmiljö. Det 
finns barn som inte visar så stort intresse men ändå utvecklas sakta framåt och synliggörs med 
stöd av dokumentationen. 
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5.1.4 Målbeskrivning 
Vi ville ta reda på om arbetslagen använder sig av någon form av målbeskrivning för att 
tydliggöra sitt arbete. 
 
Pedagoger i arbetslag 1 och 2 arbetar medvetet utifrån Lpfö 98 för att upprätta en 
handlingsplan som utgår från ett prioriterat strävansmål. Språkstimulerande målområden där 
processarbetet beskrivs är vanligt förekommande i dessa arbetslag. Några specifika 
målkriterier används inte för att bedöma verksamheten. Språkutveckling som målområde 
används av bägge arbetslagen sedan flera år tillbaka vilket följande citat belyser: 
 

…/ Vi har en sån där tjosan om språket. En utvecklingsplan som utgår från ett läroplansmål och 
handlar om språkstimulans. Det är något vi alltid har och reviderar och utvärderar. 
  

Detta dokument revideras och utvärderas löpande under året. Pedagogerna har inte utformat 
någon målbeskrivning om läs- och skrivinlärningen eftersom de inte arbetar med detta.  
 
I arbetslag 3 och 4 skildrar pedagogerna att de har utformat mål/projektbeskrivning för ”Att 
skriva sig till läsning” med syfte och utgångspunkt från läroplanen, något de anser är mycket 
viktigt att ta stöd ur:  
 

…/ Vi har skrivit en målbeskrivning med syfte och det är utifrån det där projektet också då som 
vi har hoppat på men utgångspunkten är Lpfö 98. Vi måste hitta stöd för det i vår läroplan, det 
är jätteviktigt att vi inte gör det för att göra det och sen har det inget underlag i läroplanen. Så de 
är det viktigaste.  
 

Fokus utgår från verksamhetens aktuella behov. Målbeskrivningen är grunden för de 
bedömningskriterierna som skapats och visar riktning om hur verksamhetens arbete ska 
utformas för att kunna bedömas och nå det utvalda målet. 
  
5.1.5 Pedagogiska verktyg och uttrycksformer 
Vilka pedagogiska verktyg och uttrycksformer som används är viktigt för att skapa 
gynnsamma förutsättningar för lärande. Pedagogernas val av dessa är betydelsefulla för att 
stimulera barnen till nya och utvidgade kunskaper. 
 
I arbetslag 1 och 2 används många olika material och uttrycksformer som t.ex. handdockor 
eller sånger, ibland med hjälp av sångpåsar, sångkort och rörelselekar. Datorn är ett redskap 
som sällan används i dessa verksamheter. Den finns, men när den används spelar barnen 
endast spel på datorn. Pedagogerna önskar att de hellre skulle använda datorn till att skriva på: 
 

…/ Vi vill att de ska skriva på datorn men de klickar till Bolibompa. 
 
Bornholmsmodellen eller TAKK är modeller som ibland förekommer i arbetslagens arbete för 
att stimulera barnens språkutveckling. Pedagogerna är viktiga språkliga förebilder och 
beskriver att de ytterligare kan öka den egna språkliga medvetenheten för att stötta barnens 
utveckling. Talpedagog finns att tillgå och kan tillgodose språkstimulerande material och 
dessutom fungera som vägledning för att stötta pedagogernas arbete med barn som har en 
försenad språkutveckling.    
 
Arbetslag 3 och 4 beskriver att datorn numera ofta används för att barnen ska få möjlighet att 
uttrycka sig i skrift istället för att enbart användas för att spela olika spel. Varierade estetiska 
uttrycksformer förekommer. Några exempel som framkom är drama, berättelser, sömnad och 
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att forma bokstäver i lera. Andra språkstimulerande sätt kan vara spel, pussel och konstruera 
ord med hjälp av motoriska lekar. Här lyfter vi fram några citat som visar språkstimulerande 
metoder pedagogerna använder sig av: 
 

…/ Jag tycker att berättandet är ju det, olika estetiska uttrycksformer kan man använda sig av. 
Spel och pussel, det finns hur mycket som helst egentligen. 
 
…/ Vi jobbar ibland med bokstäver med motoriska lekar i lekhallen och ljud- och språklekar på 
storsamlingen. 

 
En annan teknisk utrustning förutom datorn som finns tillgänglig för barnen är teamboard, 
vilket är en stor väggskärm som är kopplad till datorn och används för att stimulera lärandet 
tillsammans med andra. 
 
5.1.6 Sammanfattande beskrivning av de två olika lärandemiljöerna 
 
Förskolepedagogik                                                             Förskolepedagogik i kombination                                                                                              
                                                                                                      med ”Att skriva sig till läsning” 
 

Likheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Arbetar med språklig medvetenhet 
 
• Pedagogiskt styrda aktiviteter förekommer 
 
• Språkstimulerande material finns tillgängligt 
 
• Sociala samspel och kommunikation stimuleras 
 
• Pedagoger ser barnens intresse för bokstäver och skrift 
 
• Utformningen av lärandemiljön i förskolan anses viktig 
 
• Barn använder och erövrar litteracitet 
 
• Pedagogiska verktyg och uttrycksformer används 
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Olikheter 
 

 
 
5.2 Intervjuer med barnen 
I följande avsnitt redovisas de åtta intervjuade barnens uppfattningar. Först kommer vi att 
belysa de barn som vistas i en förskolepedagogisk lärandemiljö och de kommer att kallas för 
undersökningsgrupp 1. Därefter övergår vi till att redovisa resultatet från de barn som deltar i 
den kombinerade lärandemiljön med ”Att skriva sig till läsning” och de kommer att kallas för 
undersökningsgrupp 2. 
 
5.2.1 Barns intresse och kunskap om läsning och skrivning  
Vi ville ta reda på vilket intresse och kunskap som barnen har om litteracitet och har därför 
valt att använda oss av begreppen läsning och skrivning vid intervjutillfällena. Vid studien har 
vi även försökt ta reda på barnens syn på erövrandet av litteracitet.  
 
I undersökningsgrupp 1 påtalar barnen att de är intresserade av att läsa och skriva men det 
framkommer också att skrivandet upplevs mer positivt av vissa barn. När barn lär sig att läsa 
används olika strategier. Barnen beskriver därmed att de ljudar bokstäver och på detta sätt hör 
vilket ord som uttalas. Barnen anser att de behöver ha kännedom om bokstävernas namn och 
ljud. Ett annat sätt att lära sig läsa är att memorera orden som de får till sig vid högläsning. 
Nedan visas några utvalda citat som belyser barnens syn på sin egen läsning:  
 

…/ Jag vet bara vad som står i vissa böcker som fröken har läst för mig många gånger då vet jag 
vad som står. De som inte fröken har läst då vet jag inte. 
 
…/ Det är kul att läsa. Jag kan bara läsa lite. 
 

Skolan är den lärandemiljö som barnen framhåller vara viktig för att erövra läs- och 
skrivinlärning. När barn lär sig skriva används olika tillvägagångssätt, några exempel kan 
vara att tänka ut och förstå vilka bokstäver som behövs för att skriva. Barn kan också skapa 

• Arbetar med språkutveckling och 
läs- och skrivinlärning 
 
• Datorn och penna används som 
skrivverktyg  
 
• Målinriktat arbetssätt mot läs- och 
skrivinlärning med tidsbestämd 
uppföljning och utvärdering 
 
• Upptäcker och utmanar barnens 
lärande genom att använda 
skriftspråket i många olika situationer 
 
• Dokumenterar barnens utveckling 
och lärande löpande 

• Arbetar med språkutveckling 
 
• Använder penna som 
skriverktyg 
 
• Övergripande utvecklingsplan 
finns, vilket årligen återkommer 
och utvärderas 
 
• Har ett bristfälligt underlag för 
att synliggöra barns lärande 
 
• Väntar på barnens initiativ för 
att då erbjuda det barnen frågar 
efter 
 
• Observationer förekommer men 
dokumenteras sällan 
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viktiga och meningsfulla sammanhang bland annat genom teckningar där deras namn framgår 
och barnen iakttar ibland det andra redan har skrivit för att kunna skriva av texten själv.  
 

…/ Då kan man rita vad som helst. Då kan man skriva vad man heter om man ska ge den till 
någon. 
 
…/ Jag vet inte hur man gör när man lär sig skriva. Jag kollar på namn, jag kollar hela tiden ifall 
jag glömmer bort. 
 

Barn ser ofta på sig själv som skrivare och visar det konkret genom att skriva sitt namn och 
skriver dessutom namn på för dem närstående personer och några av barnen skriver även 
andra ord. (Se bilaga 4) 
 
I undersökningsgrupp 2 är intresset för att läsa och skriva stort för barnen men att skriva 
framträder vara ännu mer intressant: 
 

 …/ Jag tycker det är roligare att skriva än att läsa. Det är lättare att skriva. Jag kan bara läsa 
korta saker.  
 

Barnen uttrycker glädje och någon använder föräldrars läraryrke som förebild till sitt eget 
lärande om läsning och skrivning. Datorn är något som flera barn värdesätter och använder 
flitigt för att skriva. Användandet av datorn underlättar för de barn som upplever svårigheter 
med att forma bokstäver med hjälp av pennan. Detta har därmed gjort att barn har utökat sitt 
skrivande och återvänder gärna spontant för att skriva på datorn. Följande citat visar på 
barnens ökade läs- och skrivintresse:  
 

…/ Min mamma och pappa har berättat vad allt betyder och jag vill lära mig bokstäver. Läsa 
och berätta är roligast men också att skriva överallt med tuschpennor och blyerts. På datorn är 
roligast att skriva. 

 
…/ Jag tycker inte det är roligt att skriva för det tar länge och då blir det jobbigt. Ibland, bara 
ibland kan jag läsa och det vill jag göra igen. Jag gör det när jag inte har nåt annat att göra. 

 
Barnens läsinlärning sker genom att studera och lyssna på när andra läser men iakttar även 
ibland ordbilder. Bokstavsljud är ofta centralt vid barnens läsinlärning kombinerat med 
bokstavsbilden för att ljuda ihop ord. Barnen lär sig skriva genom att härma andra människor, 
tränar med pennor och med datorn som skrivverktyg, ljudar och bygger ihop bokstäver till ord 
och genom att iaktta när andra skriver. Här nedan citerar vi barns olika strategier för att erövra 
litteracitet:   

 
…/ Man måste veta vad bokstäverna heter, jag menar hur de låter. 
 
…/ Jag lärde mig att läsa så där att jag först lärde mig bokstäverna och sen lärde jag mig att läsa. 

 
…/ Jag kollar när mina storasystrar skriver och så kommer jag ihåg det. 

 
Barn tar ofta till sig skriftspråket i vardagen och utgår vanligtvis från sitt eget namn och andra 
personer i sin familj och närmaste omgivning. Det kan också vara andra ord som är viktiga för 
dem när de själva använder skriftspråket i ett meningsfullt sammanhang. Det finns en 
motivation och en medvetenhet hos barnen om sitt eget sätt att lära sig att läsa och skriva. 
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5.2.2 Bokstavskunskap 
 

Vilka bokstäver känner du igen?

0
5

10
15
20
25
30
35

Ba
rn
 1

Ba
rn
 2

Ba
rn
 3

Ba
rn
 4

Ba
rn
 5

Ba
rn
 6

Ba
rn
 7

Ba
rn
 8

Barn

A
nt
al
 b
ok

st
äv

er Barn 
utan 
ASL    

Barn
med
ASL

 
 
Figur 1. Stolpdiagrammet illustrerar de intervjuade barnens bokstavskunskaper, i de två olika 
lärandemiljöerna.  
 
Vi vill med denna (Figur 1) visa om man kan utläsa någon skillnad i barnens bokstavskunskap 
utifrån de båda olika lärandemiljöerna. Denna figur åskådliggör barnens kunskap om antalet 
bokstäver i alfabetet som de kan uttrycka. De blå staplarna visar barnens kunskap utifrån att 
de vistas i en lärandemiljö som enbart använder sig av förskolepedagogiken. I figuren har vi 
valt att kalla dem ”Barn utan ASL”. ASL är en förkortning på metoden ”Att skriva sig till 
läsning”. De röda staplarna visar barnens kunskap om bokstäver utifrån att de vistas i en 
lärandemiljö som arbetar med förskolepedagogik i kombination med ”Att skriva sig till 
läsning”. I figuren kallas dessa för ”Barn med ASL”. Resultatet visar på att barnen i de båda 
olika lärandemiljöerna har en mycket god kunskap om bokstävernas namn och ljud. Ett av 
barnen i enbart förskolepedagogisk verksamhet visar på betydligt lägre kunskap om 
bokstäver. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet av barnintervjuerna att barnen är intresserade av att lära 
sig läsa och skriva genom t.ex. att imitera, ljuda och memorera. Barn uttrycker både verbalt 
och i skrift litteracitet i vardagen. De visar på många olika strategier för att lära sig läsa och 
skriva vilket ofta utgår från namn i sin närmaste omgivning. Barnens svar beskriver hur de ser 
på sin kunskap och det egna lärandet och att de ofta ser sig själva som läsare och skrivare. 
 
6 Diskussion 
 
Syftet med vår studie var att utveckla kunskap om hur pedagogerna skapar lärandetillfällen 
för barn att erövra litteracitet i förskolan. Syftet var också att synliggöra och jämföra två olika 
lärandemiljöer, dels förskolepedagogik och dels denna i kombination med metoden ”Att 
skriva sig till läsning”. Undersökningen utvecklar även kunskap om barns syn på sin läs- och 
skrivprocess. I diskussionen kommer vi att presentera en övergripande resultatdiskussion och 
vi kommer även att diskutera metodval utifrån validitet, reliabilitet och resultat. 
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6.1 Metoddiskussion  
I en kvalitativ studie gäller validitet under hela forskningsprocessen, enligt Patel och 
Davidson (2003). Vidare beskrivs att man ska tolka och förstå innebörden av livsvärlden, 
beskriva en kultur eller uppfattningar och synliggöra företeelser. Genom vår kännedom om de 
förskollärare som är verksamma i denna kommun, upplevde vi fördelar eftersom vi kunde 
handplocka intervjupersoner som vi anser kan beskriva verksamhetens arbete tydligt. En 
annan fördel som vi tycker framträder är att intervjun kändes som ett pedagogiskt samtal 
eftersom vi alla är bekanta och yrkesverksamma i förskolan. Nackdelar kan däremot vara att 
de intervjuade vet att vi arbetar i förskolan samtidigt som vi studerar. Detta kan medföra att 
förskollärarna blir osäkra och känner känslan av att vår teoretiska kunskap är större än deras 
egen inom detta område. Det kan finnas risk att den intervjuade inte uttrycker sådant som de 
tror att vi redan vet, exempelvis olika uttrycksformer eller miljöns betydelse för lärande.   
 
Ejvegård (2003) redogör för de krav som gäller för att forskningens resultat ska omfattas av 
vetenskapligt värde. Den valda teknik som används måste uppfylla särskilda aspekter gällande 
exempelvis mätinstrument, undersökningsmetoder och test. För att vara lämpliga måste de 
vara reliabla och valida. Reliabilitet innebär tillförlitlighet med och användbarheten av mått 
och mätinstrumentet. När man själv skapat mätinstrumentet, exempelvis vid 
frågeformuleringar bör man vara observant. I det fall respondenten starkt motsäger sina 
tidigare svar kan man misstänka låg reliabilitet. I vår studie har vi använt oss av intervjuer 
som mätinstrument för att få till oss andra personers åsikter om den verksamhet de befinner 
sig i. Denna teknik är relevant eftersom det är få personer som har deltagit i studien. Vi har 
själva skapat frågeställningar som vi anser svara mot vårt syfte och undersökningsfrågor. Vid 
ett flertal tillfällen har vi läst igenom frågorna för att de ska vara förståeliga och relevanta. Vi 
har även samtalat med andra människor verksamma i förskolan om de ordval vi använt oss av 
i frågeställningarna är lämpliga. Detta gjordes för att möjligen öka tillförlitligheten vid 
intervjuerna. Trost (2001) menar att om intervjufrågorna är begripliga för alla som ska delta i 
studien så uppfattas frågorna på samma sätt och det uppstår en hög grad av reliabilitet. Vi 
upplever att det var positivt att skicka ut intervjufrågorna i god tid innan intervjutillfället. 
Intervjupersonerna hade då möjlighet att tillsammans med arbetslaget förbereda sig för 
intervjun, vilket de valde att göra. Detta gynnar även vår studie eftersom vi ville ta reda på hur 
arbetslagen arbetade i verksamheten. Vi fick även känslan av att förskollärarna var trygga i 
sina svar tack vare förberedelsen. Patel och Davidson (2003) skriver att reliabiliteten bör 
tolkas mot bakgrund av det specifika undersökningstillfället. Även om svaren varierar på 
samma typ av frågor kan detta tas i beaktande och är viktigare än att personen konsekvent 
svarar likadant. Svaren på våra frågeställningar var konsekventa men vidgades ibland till att 
svara på andra kommande frågor.  
 
Den starka tonvikten på generalisering kan ifrågasättas, menar Kvale (1997) eftersom det 
postmoderna förhållningssättet bör fokusera på kunskapens sammanhang och olikheter istället 
för en allmängiltig generaliserbarhet. I vår studie har vi valt ut undersökningspersoner utifrån 
tillgänglighet och en viss förkännedom om deras förmåga att uttrycka sig verbalt om 
arbetslagets arbete på förskolan. Utifrån vårt självvalda urval att intervjua förskollärare i 
förskolans verksamhet bygger det inte på någon generalisering i sin helhet. Kvale (1997) 
beskriver att om man ska kunna hävda den statistiska generaliseringen ska 
undersökningspersonerna ur en population väljas ut slumpmässigt. Vidare menar författaren 
att den kvalitativa forskningsintervjun inte är generaliserbar eftersom det oftast inte är 
tillräckligt många intervjupersoner. Samtidigt skiftar det nödvändiga antalet beroende på vad 
forskningen tar upp. I vår studie ingick endast ett fåtal intervjupersoner, en relativt liten grupp 
förskollärare och barn verksamma på fyra förskoleavdelningar vilket gör att det inte är möjligt 
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att generalisera. 
 
Begreppet validitet, beskriver Ejvegård (2003) är när forskaren verkligen mäter det som man 
avsett att mäta. Därför är ett konsekvent användande av vad måttet innebär och mätmetoderna 
avgörande faktorer för validiteten. Validiteten är ofta svår att pröva om det inte finns något 
annat mått att jämföra med. Sammanfattande beskriver författaren att vid låg reliabilitet av ett 
mätinstrument blir även validiteten låg. Hög reliabilitet är nödvändig men garanterar ändå inte 
god validitet. Faktorer som forskningsproblemet, val av metod och material påverkar tydligt 
forskningsresultatet. Vid intervjutillfällena i vår studie har vi valt att genomföra dessa i den 
intervjuades förskola i ett välkänt och avgränsat rum. Intervjuerna har därför inte störts av 
yttre faktorer, vilket vi anser är viktigt för att kunna upprätthålla koncentrationen. Vi har valt 
att båda två delta vid samtliga intervjuer för att förbättra tillförlitligheten och 
intervjusituationen genom att komplettera varandra i rollerna, intervjuare och observatör. 
Fördelar är att den som intervjuar och observerar kan koncentrera sig på respektive roll men 
även förbättra samtalet. Vår slutsats är att validiteten och reliabiliteten i vår studie är god 
vilket visar sig i resultatet. 
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) skriver att tillförlitligheten vid barnintervjuer 
delvis kan kontrolleras genom att ställa följdfrågor för att se om barnet då ändrar 
uppfattningen. Man bör vara observant redan vid intervjun för att minimera fabuleringar men 
ändå låta barnet prata färdigt för att kunna få förklaring till tankarna. Som intervjuare kan man 
även regelbundet be barnet förklara sin egen uppfattning av situationen. Dessa olika sätt att 
testa tillförlitligheten är något forskaren löpande kan använda sig av för att öka 
sanningsgraden och är även mycket viktigt för analysarbetet. Vid barnintervjuerna använde vi 
öppna följdfrågor för att säkerställa tillförlitligheten. Vi anser att genom vår yrkeserfarenhet 
har vi fördelar vid barnintervjuerna eftersom vi har vana att samtala med barn. Trots detta 
känner vi svårigheter att få fram barnens egna tankar och upplevelser. Precis som författarna 
beskriver känner vi att det krävs ett flertal intervjuövningar för att lyckas få fram barnets sätt 
att tänka.   
 
6.2 Resultatdiskussion utifrån förskollärarintervjuer 
Vi belyser valda delar av resultatredovisningen utifrån förskollärarnas intervjuer för att sedan 
övergå till barnens uppfattningar. Syftet med denna studie var att vi ville få kunskap om på 
vilket sätt pedagogernas utformning av lärandemiljön påverkar barnens möjligheter att erövra 
litteracitet. Dels genom att studera några förskolor som arbetar med enbart 
förskolepedagogiken och även förskolor som använder denna pedagogik i kombination med 
”Att skriva sig till läsning”. Vi kommer här att knyta ihop studien, den teoretiska delen 
tillsammans med intervjuerna för att kunna diskutera och dra slutsatser. 
 
Hur barn erövrar litteracitet på förskolan utifrån de två olika lärandemiljöerna är en av våra 
frågeställningar. Vi kan utläsa att pedagogerna som ingår i arbetslag 1 och 2 arbetar mycket 
med språklig stimulans genom olika former av verbal kommunikation, teckenstöd och de 
utgår ofta från barnens förnamn. Barnen initierar ibland själva litteracitetsaktiviteter och 
pedagogerna bemöter ibland den spontana lärandesituationen. Pedagogerna utför olika styrda 
aktiviteter inom området litteracitet t.ex. högläsning och samling. Vi utläser att de inte är 
medvetna om värdet av dessa aktiviteter för barnens grundläggande lärande i läsning och 
skrivning. Pedagogerna menar att läs- och skrivinlärning är ett område som inte hör till deras 
arbetsuppgifter. Detta trots att målbeskrivningen i Lpfö 98 trycker på att pedagogernas 
uppdrag är att vägleda och stimulera barnen till ett ökat intresse för skriftspråk. Genom den 
litteraturstudie vi genomfört kan vi utläsa att det är en gammal syn att barn lär sig läsa och 
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skriva just vid den åldern när barnet börjar grundskolan. Numera anses att barn väldigt tidigt 
möter och erövrar litteracitet, menar Hultgren (2006) och även Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003). Vi ser hur lärandemiljön för att stimulera läs- och skrivinlärning 
finns runt omkring barnen men pedagogerna tydliggör sällan detta som ett användbart 
hjälpmedel tillräckligt för att stimulera barnens inlärning.  
 
Arbetslag 3 och 4 som utgår från förskolepedagogiken men även arbetar utifrån ”Att skriva 
sig till läsning” berättar att vid projektets start blev datorn ett skrivverktyg för barnen som 
komplement till pennan. Pedagogerna har fokuserat på att öka barnens intresse för 
skriftspråket och enligt dem gav det tidigt synbara resultat. Barnen började allt oftare använda 
sig av skrift och uppmärksammade även bokstäver och ord i sin omgivning. Datorn som 
skrivverktyg blev ett uppskattat sätt att skriva med. Pedagogerna har använt sig av ett eget 
skapat bokstavsdokument för att utläsa barnens utveckling och intresse av skriftspråket med 
syfte att utveckla verksamheten. Den tydliga målfokuseringen anser vi är en starkt bidragande 
faktor till att pedagogerna får syn på barnens kunskap och skapar fler sätt för barnen att visa 
sin förmåga att erövra litteracitet. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) belyser 
vikten av att pedagoger arbetar målmedvetet i vardagen och skapar meningsfulla sammanhang 
för att lägga grunden för läs- och skrivinlärning.  
 
I vår liiteraturstudie framkommer det att barn konstruerar sin egen kunskap utifrån sitt eget 
intresse och bakgrund. Därigenom skapar de egen utvidgad förståelse till nytt kunnande, detta 
beskriver Dysthe (1996) som en av de framträdande lärandeteorierna det vill säga 
konstruktivistisk teori. En annan aktuell teori som förskolepedagogiken och ”Att skriva sig till 
läsning” utgår från är den sociokulturella teorin som innebär att man lär tillsammans med 
andra i en social gemenskap. Vygotskij är en av grundarna till denna teori, beskriver 
Strandberg (2006) och vidare redogör Säljö (2000) att skriftspråkliga aktiviteter i olika 
sociokulturella sammanhang är viktiga. Några exempel kan vara texter, bokstäver och böcker. 
Vår analys visar att användande och lärande av skriftspråket i förskolans verksamhet skapar 
gynnsamma förutsättningar för varje enskilt barn att erövra litteracitet i en social gemenskap. 
Lärandeprocessen sker genom många olika metoder, arbetssätt och tekniker, detta påtalar även 
Björklund (2008).  
 
Skriftspråkets skrivverktyg har förändrats över tid i takt med den tekniska utvecklingen. 
Datorn som skrivverktyg finns i dag runt omkring oss i vårt samhälle i alla möjliga 
sammanhang och därför är det viktigt att barn tidigt får möjlighet att bekanta sig med den. 
Genom att använda datorn som skrivverktyg redan i förskoleåldern kan detta medföra att 
barnen inspireras att börja läsa och skriva, enligt Smith (2000). Lpfö 98 styrker att 
verksamheten ska använda sig av olika uttrycksformer och informationstekniker för att 
stimulera lärandet. Appelberg och Eriksson (1999) skriver att det förbrukas mycket energi 
innan rörelsemönstren har blivit automatiserade. Författarna menar att barn ibland tappar 
intresset för skriftspråket eftersom att forma bokstäver är finmotoriskt krävande och då kan 
datorn vara ett värdefullt komplement till pennan. Skrivverktyget möjliggör också 
kommunikation och socialt samspel där även berättande ges utrymme, något som också 
Svensson (1998) beskriver. Detta ser även vi vara en viktig aspekt att ta hänsyn till för att 
medvetet skapa ytterligare möjligheter till positiva läs- och skrivupplevelser. Trageton (2005) 
menar att handskrivning dominerar i de flesta lärandemiljöerna och ”Att skriva sig till 
läsning” kan vara ytterligare ett stöd i läs- och skrivinlärningen eftersom den metoden betonar 
innehållet istället för formandet av bokstäver.   
 
Björklund (2008), Arnqvist (1993) och även Hagtvet Erikson (2004) skildrar den pedagogiska 
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miljöns betydelse för att främja barns inlärning i förskolans verksamhet. Alla pedagoger 
påtalar att de använder sig av olika material, aktiviteter, organisation och struktur men endast 
en av pedagogerna beskriver miljön som en viktig aspekt för att skapa gynnsamma 
förutsättningar för barnens lärande. Även om pedagogerna inte använder uttrycket miljöns 
betydelse för lärande vid intervjuerna kan vi påstå att alla pedagoger är medvetna om 
förskollärarens uppdrag att skapa en stimulerande lärandemiljö.   
 
Genom att ta del av förskollärarnas upplevelser om verksamhetens sätt att arbeta kan vi se en 
tydlig skillnad mellan de båda undersökningsgrupperna. I arbetslag 1 och 2 beskriver 
pedagogerna att dokumenterad målfokusering saknas inom detta område. Vår analys blir att 
den bristfälliga dokumentationen leder till att pedagogerna inte har underlag som styrker 
barnens kunskap inom läs- och skrivinlärning. Arbetslag 3 och 4 har tack vare projektet 
utformat målbeskrivningar med inriktning mot läs- och skrivinlärning, beskriver de 
intervjuade. Båda undersökningsgrupperna menar att det inte finns tillräckligt med tid för att 
göra kontinuerliga dokumentationer, vilket Skolverket (2005) skriver ska göras i en lärande 
och målstyrd verksamhet. Detta ska göras för att pedagogerna ska bli självmedvetna om sitt 
arbete. En bidragande orsak till problematiken anser vi kan vara att barngrupperna är alltför 
stora. Dessutom uppfattar vi att pedagogerna inte har kunskap om kravet på dokumentation 
och ofta inte heller ser möjligheter till att förändra organisationen för att möjliggöra 
dokumentation, vilket framkommit i resultatet.  
 
Förskollärare i arbetslag 1 och 2 uttrycker att de arbetar med språkutveckling och ofta med 
verbal kommunikation. Dessutom visar resultatet att de av tradition inte alls arbetar med läs- 
och skrivinlärning i förskolan. Vår erfarenhet av arbetet i förskolan bekräftar dessutom att 
denna uppfattning är riktig och fortfarande existerar. Detta trots att Lpfö 98 lyfter fram värdet 
av att tidigt stimulera läs- och skrivinlärning. Litteracitet används i förskolepedagogiken på 
alla förskolor genom olika uttrycksformer som exempelvis bild, kommunikation, tecken och 
text vilket framgår i vårt resultat. Vår tolkning blir därför att verksamheten använder sig av 
många olika litteracitetshändelser både genom pedagogens planerade aktiviteter och på 
barnens egna initiativ. Ändå är inte pedagogerna medvetna om att litteracitetshändelserna 
leder till den begynnande läs- och skrivinlärningen. Björklund (2008), Hultgren (2006) och 
även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) visar på samma resultat som vår 
studie det vill säga att medveten läs- och skrivinlärning fortfarande sällan förekommer i 
förskolans verksamhet. Tack vare att arbetslag 3 och 4 valt att delta i projektet ”Att skriva sig 
till läsning” anser vi har medfört att pedagogerna uppmärksammar att barn tidigt kan erövra 
skriftspråket. Utifrån den inledande frågeställningen i introduktionen om projektet kan ge 
positiva effekter för barnen och eventuellt förändra pedagogernas medvetenhet och fokusering 
på tidig läs- och skrivinlärning, ser vi tydligt att detta sker för både barn och pedagoger. 
Björklunds (2008) avhandling visar att litteracitet är begynnande läs- och skrivinlärning och 
barnen möter detta tidigt, redan som spädbarn.  
 
Sammanfattande kan vi utläsa att det finns mycket att förbättra i förskolans verksamhet för att 
skapa gynnsamma förutsättningar för barnens erövrande av litteracitet. Det krävs ytterligare 
kunskap och medvetenhet inom området för att kunna utmana yngre barns möjligheter till 
lärande.  
 
6.3 Resultatdiskussion utifrån barnintervjuer 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) beskriver att om intervjun ska göra nytta och om 
man ska förstå barn allt bättre måste man analysera och tolka barnens uttryck. Syftet med 
intervjuer avgör hur grundligt detta arbete ska ske. Det är i tolkningen värdefullt att indela 
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barnens svar i kategorier som lyfter fram kvalitativa skillnader i barns sätt att tänka. Vi kan 
exempelvis märka att barn uppfattar frågor olika utifrån tidigare erfarenheter. Författarna 
anser att analysarbetet består av två delar, dels att ta reda på svar som är av intresse och dels 
att kunna tolka dessa svar i olika områden. Vi har valt att intervjua barn med syfte att ta reda 
på deras uppfattningar och kunskaper om läs- och skrivinlärning. Detta anser vi är en viktig 
del i vår studie för att ta fram ett annat perspektiv än pedagogernas. I detta avsnitt kommer vi 
att redogöra för barnintervjuernas resultat genom att välja ut, tolka och diskutera den data som 
framkommit. 
 
Tolkningarna blir utifrån sett självkart subjektiva eftersom intervjuaren tolkar och använder 
sin kompetens och sina referensramar, skriver Doverborg och Pramling Samuelsson (2007). 
Det är också positivt att den erfarne barnintervjuaren inte agerar med barnet i dess verklighet. 
Vi ser både fördelar och nackdelar med att känna den som blir intervjuad. Fördelar kan vara 
att barnen känner sig trygg med oss och samtalar öppet och ärligt. Nackdel kan innebära att 
barnen har förkunskaper på vilka svar intervjuaren förväntar sig och motsatta förhållanden 
kan råda om bekantskap inte finns. I vår studie intervjuade vi barn som vi inte var bekanta 
med sedan tidigare. 
 
Alla barnen i vår studie tycker det är mycket roligt att läsa och skriva och några påtalar att det 
är ännu roligare att skriva. Ett av barnen menar att det är mödosamt och tidskrävande att 
forma bokstäver men upplever ändå ibland känslan av att vara läsare. Barnens uppfattning om 
sig själva att vara läsare redan innan de egentligen är det, styrker även Björklund (2008) i sin 
studie. De barn som deltagit i vår studie om litteracitet anser sig till stor del vara både skrivare 
och läsare samt utför ofta dessa aktiviteter med glädje. Liberg (2006) och Trageton (2005) är 
av den uppfattningen att det är viktigt att skapa lustfyllda och meningsfulla miljöer utifrån 
barnens sammanhang. Vår yrkeserfarenhet av förskoleverksamhet och även vår 
litteraturstudie visar att när barn har en positiv inställning till läsning och skrivning 
underlättas inlärningen, självförtroendet stärks och tillsammans inspirerar de varandra att 
skapa litteracitetsaktiviteter.  
 
De strategier som barnen i vår studie använder för att lära sig läsa och skriva är bland annat 
att de ljudar, imiterar, lyssnar på andra läsare och skrivare för att sedan memorera. Några barn 
påtalar även att de använder olika skrivverktyg som penna och dator för att förmedla sig 
genom att t.ex. skriva sitt namn. Detta visar på att det är av stor betydelse att använda sig av 
olika metoder och arbetssätt för att stimulera och underlätta varje barns läs- och 
skrivinlärning, anser vi. Det är viktigt att vuxna i barnens närmaste livsvärld lyssnar och 
uppmärksammar barnens strategier. Vuxna behöver dokumentera för att synliggöra utveckling 
och lärande för att kunna utmana barnen på ett bra sätt. Genom dokumentationen kan 
pedagogerna se barnens förmågor och utvecklingsområden och därifrån utveckla 
verksamheten. I vår bakgrund har vi redogjort hur viktigt pedagogens medvetenhet om 
litteracitetens betydelse är för att kunna skapa en lärandemiljö som gynnar barnens läs- och 
skrivinlärning. Lundberg och Herrlin (2007) menar att barnen lär sig bokstäverna relativt 
tidigt, vilket vi också har synliggjort i vår studie.  
 
Alla barn som tillfrågades kunde skriva och vid uppmaning skrev alla barn i första hand sina 
förnamn för att sedan fortsätta med familjemedlemmars namn och saker som var 
betydelsefulla för det enskilda barnet, se bilaga 4. Vår slutsats blir därför att det är av 
väsentlig betydelse att utgå från barnens livsvärld för att kunna skapa meningsfulla 
lärandesituationer. Björklund (2008), Strandberg (2006), Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003), Lindö (2009) är några forskare som förstärker värdet av att utgå från barnet 
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och därifrån utmana till stimulerande lärandesituationer. Fast (2008) skriver att många gånger 
skapar pedagoger aktiviteter som barnen upplever är meningslösa och blir därför snabbt 
ointresserade. Ett vanligt exempel kan vara att gång på gång träna sig att skriva en och samma 
bokstav som barnet kanske dessutom redan kan.  
 
Genom denna studie har vi fått ökad kunskap om hur barn erövrar litteracitet i förskolans 
verksamhet. Dels genom personalens beskrivningar på hur de utför aktiviteter som omfattar 
litteracitet och hur de upptäcker och bemöter barnens egna frågeställningar. Barnen har även 
beskrivit sin syn och kunskap om läs- och skrivinlärning. (Figur 1), åskådliggör att de båda 
undersökningsgrupperna har goda kunskaper om bokstävernas namn och ljud. Det är endast 
ett av barnen som har betydlig lägre resultat än de övriga. Resultatet förvånar oss eftersom de 
båda undersökningsgrupperna visar mycket stor bokstavskunskap. Vi kan se att även de barn 
som hade vistats på avdelningar med enbart förskolpedagogik som stöd, påvisar ett bra 
resultat. Vi drar den slutsatsen att barnen tar till sig litteracitet hela tiden, även om inte 
pedagogerna i förskolan jobbar medvetet med läs- och skrivinlärning. Vår tolkning blir att 
barnen lär sig i många olika miljöer och sammanhang förutom i förskolan. En skillnad vi 
kunde märka mellan de båda grupperna var att de barn som även hade jobbat utifrån projektet 
”Att skriva sig till läsning” har börjat reflektera på vilket sätt de lär sig läsa och skriva medan 
i den gruppen där de enbart hade arbetat med förskolepedagogik var detta inte lika 
framträdande.   
 
6.4 Avslutande diskussion 
Sammanfattningsvis vill vi belysa att språkutveckling fortfarande ofta används som 
målsättning i förskolans verksamhet. Detta trots att flera aktuella studier visar att många olika 
litteracitetshändelser är viktiga och de tillsammans utgör grunden för läs- och 
skrivinlärningen. Därför är detta något som medvetet bör stimuleras tidigt för att skapa 
möjligheter för barn i förskolan att erövra litteracitet. Det är inte gynnsamt att invänta på den 
ålder och skolverksamhet som traditionsenligt arbetar med läs- och skrivinlärning som sker 
just i vårt land. Vi kan utifrån vår studie och med stöd av den analys och tolkning vi har gjort 
konstatera att pedagoger i förskolans verksamhet bör bli medvetna om betydelsen av 
litteracitet redan i förskoleåldern. Genom målmedvetna pedagoger i förskolans lärandemiljö 
kan barnen stimuleras att möta skriftspråket och få förståelse för dess betydelse ännu tidigare i 
livet. I Lpfö 98 förtydligas arbetslagets uppdrag att arbeta för att barnen ska utmanas och 
stimuleras till lust att erövra nya erfarenheter, färdigheter och kunskaper. Genom vår 
erfarenhet av arbete på förskola och skola kan vi se att verkligheten inte är i fas med de nyare 
teorierna. Skolan har till stor del fortfarande monopol på läsning och skrivning. Vår tolkning 
av resultatet visar på att barnen har betydligt större intresse av och kunskap om läsning och 
skrivning än vad pedagogerna är medvetna om.  
 
6.5 Tänkbar framtida forskning 
Eftersom ”Att skriva sig till läsning” är ett projekt som just startat i denna kommun skulle det 
vara intressant att på nytt göra en studie om några år för att se hur projektet har utvecklats. 
Kommer detta pågående projekt att leda till att dessa barn ökar sin förmåga att erövra 
litteracitet i förskolan? Leder detta vidare till att barn ges bättre förutsättningar för läs- och 
skrivinlärningen senare i skolans verksamhet? En annan intressant synvinkel som vi endast 
nuddat vid i vår studie är om målmedvetna pedagoger ser barnens intresse och förmågor 
tidigare för att kunna utmana lärandesituationer? 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till pedagoger 
 
1. Hur skulle du beskriva arbetet med läs- och skrivinlärning på er avdelning? 
 
2. På vilket sätt kan ni pedagoger upptäcka barnens intresse för läs- och skrivinlärning? 
 
3. Vilket underlag/dokumentation har ni för att se barnens förmåga och kunskapsutveckling? 
 
4. Hur utmanar ni pedagoger barnens intresse för läs- och skrivinlärning?  
 
5. Beskriv barnens färdighet inom läs- och skrivinlärningen? 
 
6. Vilka pedagogiska verktyg och uttrycksformer används för att stimulera barnens lärande? 
(Ex. uttrycksformer, material eller teknisk utrustning) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till barnen 
 
1. Berätta vad du tycker om att läsa/skriva? 
 
2. Hur gör man när man lär sig att skriva? 
 
3. Hur gör man när man lär sig att läsa? 
 
4. Kan du skriva? Vill du visa? 
Varje enskilt barn får skriva själv. Papper och penna finns tillgängligt. 
 
5. Vilka bokstäver känner du igen? 
Bokstavspapper kommer att finnas tillgängligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Information om medverkan i en intervjustudie 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som läser vid Luleå tekniska universitet, institutionen för Pedagogik 
och lärande. Vi är inne på vår sjätte termin och genomför just nu vårt examensarbete. Vi 
kommer att göra en kvalitativ intervjustudie som sedan ska användas som underlag i vårt 
examensarbete.  
 
Vårt examensarbete handlar om hur pedagogernas val av arbetssätt/metod påverkar barnens 
lust och lärande inom läs- och skrivinlärning. Syftet med detta arbete är att synliggöra 
skillnader och likheter utifrån förskoleavdelningars olika sätt att arbeta. 
 
För att genomföra undersökningarna vill vi ha ert godkännande av att få intervjua era barn 
med hjälp av diktafon och anteckningar. I vår undersökning kommer vi inte att använda något 
av barnens namn eller förskolans namn osv. När vi analyserat bandet kommer vi att radera 
innehållet och när vi sammanställt resultatet och redovisar det i vårt examensarbete kommer 
ingen att kunna identifiera ert barn eller förskolan. 
 
Om ni har några funderingar ta gärna kontakt med oss! 
 
 
 
 
Jag accepterar att mitt barn deltar i era intervjuer: 
 
___________________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
                                                                              Kristina  Vesterberg  Telefonnummer 
                                                                              Helena Wennström  Telefonnummer 
 
 



 

 

Bilaga 4 
 
Några av barnen från undersökningsgrupperna som har skrivit själva. 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

Bilaga 5 
 
Ringa in de bokstäver du känner igen. 
 
 
 

Q W E R T Y 
U I O P Å A S 
D F G H J K L 
Ö Ä Z X C V  
B N M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


