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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger på en förskola arbetar kring barnens 

skriftspråksutveckling och hur andra uttrycksformer kan knytas till detta arbete. Som metod 

för undersökningen använde jag fokusgruppsintervju som är en kvalitativ metod. 

Respondenterna var en grupp om fem pedagoger på en förskola i Norrbottens län. De var alla 

kvinnor i samma åldersspann med varierande utbildningsbakgrund. Resultat som framkom var 

att barnen uttrycker sitt intresse för skriftspråk genom att börja intressera sig för skriftbilderna 

av det egna och andras namn. Barnen låtsasläser böcker, lekskriver och lyssnar på högläsning 

av böcker. Pedagogerna svarar på barnens frågor om skrivning och förklarar eller visar t.ex. 

hur bokstäver ser ut. Barn och pedagoger kan tillsammans göra sagor och böcker med text och 

bild samt dramatiseringar av sagor. Språklekar är också något som man arbetar med samt att 

använda dator och active- board med skriv- och ritprogram. En svårighet som framkom var att 

högläsning var svårt att hitta ostörd tid till. Man verkar heller inte medvetet stimulera till lekar 

där skriftspråket används naturligt för kommunikation. 

Nyckelord: Förskola, skriftspråksutveckling, språk 

  



 
 

Förord 
 

Jag vill rikta ett tack till de pedagoger som deltog i min studie och delade med sig av sina 

erfarenheter. Jag vill också tacka min handledare för hjälp och stöd i skrivprocessen. Slutligen 

vill jag tacka min mamma som varit babyvakt så jag kunnat skriva och min dotter som 

ständigt inspirerar mig med sin skriftspråkliga iver. 

 

 

Anna Wiklund
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Inledning 
 

Intresset för barns skriftspråkliga utveckling har väcks av min dotter som nu är fem år. Hon 

ritar och skriver ofta och gärna på olika sätt och ställer frågor om bokstäver och ord. Jag har 

under min verksamhetsförlagda utbildning (vfu) noterat ett liknande intresse hos många barn. 

De kombinerar estetiska uttrycksformer såsom teckning/målning och/eller lek med riktiga 

eller påhittade skrifttecken och resultatet kan bli bilder av familj och kompisar med 

tillhörande namn, skattkartor osv. Även kurser under utbildningen som behandlat detta 

innehåll har inspirerat mig i valet av ämne. 

Det ingår i förskolans uppdrag att barnen ska utveckla intresse för skriftspråk (Lpfö 98, 2010). 

Min erfarenhet är att man som vuxen kan stimulera detta och att det brukar vara uppskattat av 

barnen. Dessa kan leka restaurang och där ta upp en beställningslista, leka affär och göra 

pengar, kvitton, skyltar osv. Pedagogen kan vara den som skriver allt eftersom barnet kommer 

på en berättelse och även vara medskapare i berättelsen, eller helt enkelt bara visa intresse för 

det barnen gör genom att t.ex. kommentera och ställa frågor. Jag har märkt att det man varit 

med om att introducera ofta återkommer som lek/motiv och även utvecklas vidare av barnen. 

Att leka med ord, rim och ramsor, klappa stavelser, läsa och samtala om böcker, återberätta, 

sjunga sånger, dramatisera sagor m.m. är andra exempel på aktiviteter som stimulerar den 

skriftspråkliga utvecklingen.  

Jag lyssnade nyligen på Sveriges radio (Kulturnytt, 2013) där det framkom att ett av 

regeringspartierna än mer ville tydliggöra förskolans viktiga roll för att stimulera barnens 

skriftspråksutveckling. Det framfördes att barnen i princip borde ha knäckt läskoden i 

förskolan. Professor Caroline Liberg uttalade sig och höll med om att mycket kan göras och 

även redan görs i förskolan för att stimulera skriftspråksutvecklingen. Det hon efterlyste var 

tydligare fokus på vikten av bokläsning och att tala om texter, både i hemmen och i förskolan. 

Det finns idag relativt mycket forskning om den tidiga läs- och skrivutvecklingen som bl.a. 

pekar på att det är gynnsamt att börja tidigt och att det ska ske i lekens form och på barnens 

villkor. Forskningen betonar också att skriftspråksutvecklingen intimt hänger samman med 

den allmänna språkutvecklingen som bör få riklig stimulans i förskoleåldern. Graden av 

språkmedvetenhet hos barnen är t.ex. en god indikator för den framtida läs- och 

skrivutvecklingen (Hagtvet Eriksen, 2006). 

Björklund (2008) beskriver det utvidgade litteracitetsbegreppet som förutom läsande och 

skrivande även innehåller tecken och bilder samt även tal och sång. Hon menar att litteracitet i 

samhället är förenat med kulturella, sociala och politiska villkor och att det är en viktig 

demokratisk rättighet att få lära sig skriva och läsa. 

Denna studie kan ge en bild av medvetenheten kring barns skriftspråksutveckling och hur man 

arbetar med denna på en förskola i Norrbotten. Det kan ge idéer till arbetssätt men även visa 
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på områden som skulle kunna förstärkas/förbättras i verksamheten för att kunna nå ännu 

bättre resultat.  
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Syfte 
 

Arbetets syfte är att undersöka hur pedagoger på en förskola arbetar kring barnens 

skriftspråksutveckling och hur det knyts samman med andra uttrycksformer. 

 

Frågeställningar  
 

 Hur uttrycker barnen sitt intresse för skriftspråket?  

 Hur tas barnens skrivintresse tillvara?  

 På vilket sätt kopplas andra uttrycksformer till skriftspråksutvecklingen? 
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Bakgrund 
 

Här redogörs för studiens koppling till styrdokument samt för tidigare forskning inom 

ämnesområdet, i vilken jag särskilt tagit fasta på nyckelområden som är av betydelse för 

skriftspråksutvecklingen samt hur man skapar en skriftspråksstimulerande miljö med många 

uttrycksformer. Även den teoretiska grunden för studien presenteras. 

 

Koppling till styrdokument 
 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, 2010) framgår att barnens skriftspråkliga utveckling är 

något som förskolan ska arbeta med. I det ingår bl.a. att varje barn ska få utveckla ett intresse 

för skriftspråk och att de ska få en ”förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner” (s. 10). Det vill säga att utveckla sin förmåga att tolka, samtala om och använda 

sig av både bilder, texter och olika medier. 

Förskolan ska också sträva efter att barnen utvecklar ett nyanserat talspråk vilket inbegriper 

t.ex. att kunna berätta, leka med ord, uttrycka tankar och kommunicera med andra (Lpfö 98, 

2010). Det framgår tydligt i litteraturen att talspråk och skriftspråk hänger ihop. 

Lpfö 98 (2010) lyfter även fram att förskolan ska använda olika uttrycksformer både som 

innehåll och metod för att stödja barns utveckling och lärande. Där ingår att få skapa och 

kommunicera med hjälp av tal- och skriftspråk likväl som med bild, drama, sång och musik, 

rytmik, rörelse och dans. 

 

Tidigare forskning 

 

De senare årens forskning visar att det är gynnsamt att stimulera skriftspråksutvecklingen i 

förskoleåldern. Barnen har då möjlighet att i sin egen takt och under lekfulla former utveckla 

kunskaper som är av vikt för att kunna tillägna sig ett skriftspråk. Det kan bl.a. förebygga läs- 

och skrivsvårigheter senare i skolan. (Liberg, 2006). Åge (1995) slår fast att barnen inom 

lekens ram ska få utforska språket och att lekläsa och lekskriva ska gå hand i hand. Hon 

menar att kanske 90 % av läs- och skrivsvårigheter kan elimineras med hjälp av tidig 

språkstimulans. 

De yngsta barnens litteracitet har inte studerats i så stor utsträckning menar Björklund (2008) 

och tror delvis att det beror på Piagets stadieteori som går ut på att man måste invänta mognad 

innan inlärning kan ske. Det utvidgade litteracitetsbegreppet samt en annan syn på lärande där 

utveckling och lärande går hand i hand gör det intressant att även studera hur litteraciteten 

uttrycks och används av små barn. Hon menar att litteraciteten uppstår i ett socialt 
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sammanhang och inbegriper symboler av olika slag såsom bokstäver och bilder osv. Detta är 

något som även Fast (2007) framhåller. 

Hagtvet Eriksen (2006) beskriver fyra nyckelområden som är av betydelse för både den 

muntliga och den skriftspråkliga utvecklingen. Det handlar om allmän språkfärdighet, 

situationsoberoende språk, språklig medvetenhet och erfarenheter av läsning och skrivning. 

Hon menar att dessa områden överlappar varandra samt att innehållet i dem ska ligga nära 

eller sammanfalla med lekens innehåll. Jag beskriver dessa områden under egna rubriker, 

somliga mer ingående än andra då de har mer relevans för studien. Jag tar även upp hur en 

skriftspråksstimulerande miljö där olika uttrycksformer används kan se ut. Områdena går in i 

varandra och samma företeelse kan beskrivas under flera av rubrikerna. 

 

Allmän språkfärdighet 

Allmän språkfärdighet innebär en generell språkkompetens (Hagtvet Eriksen, 2006). För detta 

lyfts betydelsen av de goda ”här och nu”-dialogerna fram vilka innebär att situationerna ger 

orden mening och gör dem lätta att förstå. Begreppsstimulering är också av betydelse för den 

allmänna språkfärdigheten. Det sker både genom konkreta erfarenheter med alla sinnen och 

genom samtal och förklaringar på barnets nivå. Även Liberg (2006) tar upp om vikten av 

generella språkliga förmågor för såväl grundläggande som fortsatt läs- och skrivutveckling. 

Det gäller t.ex. att ha ett stort ordförråd och kunna vara en aktiv samtalspartner. 

 

Situationsoberoende språk 

Ett situationsoberoende språk, menar Hagtvet Eriksen (2006), handlar om något som inte är 

”här och nu” utan som varit, ska hända eller bara finns i tankarna (dekontextualiserat språk, 

lösgjort från situationssammanhanget). Detta är viktigt för den skriftspråkliga utvecklingen 

eftersom skriften ofta beskriver annat än ”här och nu”- sammanhang. I förskolan kan man 

arbeta för att sammanföra talspråket och texten genom att barnen får utveckla ett mer 

situationsoberoende språk. Man kan också använda ett ”här och nu”-språk i de första 

skriftförsöken t.ex. i skrivande av lappar, listor, brev osv. Liberg (2006) beskriver hur man i 

det nyare forskningsparadigmet kring barns läs- och skrivlärande betonar synsättet att 

talspråkande (talande och lyssnande) och skriftspråkande (läsande och skrivande) är 

språkaktiviteter som är beroende av varandra och som stödjer varandras utveckling. Även 

Hagtvet Eriksen (2002) beskriver hur muntlig och skriftlig språkutveckling ska betraktas som 

två sidor av samma sak. Åge (1995) menar att en grundsten för att kunna lära sig läsa och 

skriva är att ha ett utvecklat tal, t.ex. kunna beskriva ett händelseförlopp.  

Att utveckla ett situationsoberoende språk kan exempelvis ske genom att språkligt återvända 

till intresseväckande händelser och skapa en ökad mottagarmedvetenhet hos barnen - hur ska 

de uttrycka sig för att den som tar del av talet/texten ska förstå vad de menar? (Hagtvet 

Eriksen, 2006). Gustafsson och Mellgren (2005) menar att den som skriver måste inta läsarens 

perspektiv. Hagtvet Eriksen (2006) föreslår återberättande av sagor, vitsar m.m., gärna i 

dramatiserad form eller på papper i form av lekskrivning eller att en vuxen skriver det barnet 
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säger, som bra aktiviteter för att utveckla ett situationsoberoende språk. Även högläsning av 

åldersanpassade böcker ser hon som en stark utvecklare av ett situationsoberoende språk. 

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2006) ger exempel på övningar för att utveckla 

ett situationsoberoende språk såsom att få tala i monologform och därmed träna berättarteknik 

inför en grupp, i början bara en mindre grupp. Det är då bäst att barnen placeras framför 

gruppen för att göra en markering av vem som talar. Barnen kan berätta vitsar, gåtor, berätta 

om händelser eller bilder de gjort osv. Förändringar i sättet att berätta kommer efter hand, 

menar författarna, och barnen tränas också i att bli aktiva lyssnare. Det barn som 

beskriver/berättar behöver mycket stöd från pedagogen. Även Åge (1995) beskriver vikten av 

att kunna berätta sammanhängande med stöd av en pedagog. Hon exemplifierar med 

återberättande av korta sagor, gärna med egna bilder som hjälp vid berättandet. En annan 

övning är att beskriva ett föremål som ligger i en påse så att kamraterna kan gissa vad det är. 

 

Språklig medvetenhet 

Hagtvet Eriksen (2006) anser att språklig medvetenhet handlar om att kunna tala om språket, 

att se det som ett objekt. Ett exempel är att kunna dela upp meningar och ord i mindre delar. 

Detta kan tränas exempelvis genom språklekar såsom lyssningslekar, rim och ramsor, lekar 

med meningar och ord, lekar med stavelser och lekar med språkljud osv. Dahlgren et al. 

(2006) ger exempel på lekar med analyser av korta/långa ord, första/sista ljudet i ett ord samt 

betoningsövningar. Författarna beskriver hur träning av fonem i språklekar gav en stor effekt 

på senare läsinlärning i det s.k. Bornholmsprojektet på 1980-talet. De menar att fonemen är 

den mest kritiska faktorn vid läslärande och att de ofta inte upptäcks spontant av barnen 

själva. Författarna ser dock att när barn skriver mycket så brukar de börja ljuda högt, och 

lyssnar sig på så sätt fram till vilka ljud som är med i ordet. Om de sitter tillsammans några 

stycken så kan de hjälpa varandra i sökandet efter ljud och bokstäver. 

Även Liberg (2006) tar upp att vissa språkliga förmågor i förskoleåldern är av särskild 

betydelse för den kommande läs- och skrivutvecklingen och dit hör bl.a. fonologisk 

medvetenhet. Hon menar att forskningen visar att fonologisk medvetenhet och läslärande 

förstärker varandra och interagerar. Även Gustafsson och Mellgren (2005) visar på att 

fonologisk medvetenhet hos barn kan förutsäga en god läsutveckling, men 

forskningsresultaten kan till viss del bero på att det är en faktor som kan beforskas under 

kontrollerade former och utgör bara en del av en helhet. Man får aldrig göra avkall på 

meningsskapandet menar de. Dahlgren et al.(2006) påpekar också att språklekarna endast 

tränar förhållandet mellan tal- och skriftspråk och måste kompletteras med annan bred 

stimulering. 

Jonsson (2006) beskriver hur bilderboken kan användas för att träna metaspråkliga färdigheter 

genom problematiserande läsning och samtal och att barnen sedan i ord och bild återger något 

ur boken. 
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Erfarenheter av läsning 

Högläsning är ett bra sätt att möta skriftspråket menar Hagtvet Eriksen (2004). Hon hänvisar 

till undersökningar som visar att högläsning i hemmet har positiva effekter för senare 

läsförmåga. Förklaringar som lyfts fram är att lässituationerna ger närhet och glädje och 

stärker språket. De läsande vuxna blir modeller för barnet, i synnerhet om det är föräldrar som 

tycker om att läsa. Det sätt varpå man läser har betydelse för hur stor den skriftspråkliga 

stimulansen blir. På förskolor bör man därför läsa på liknande sätt som i hemmen dvs. att 

barnen sitter tätt intill och ser texten så att de i egen takt kan se samband mellan ljudbilder och 

skriftbilder hos ord och meningar och även följa läsriktningen. Under läsningen kan man 

också, när det passar in och man inte stör läsupplevelsen för barnet, öva upp språklig 

medvetenhet, t.ex. genom att ställa frågor och samtala om språket och orden. Det är också 

viktigt att läsa samma bok ett flertal gånger så att barnen kan lära sig berättelser utantill. De 

lär sig då hur en berättelse byggs upp och ser lättare sambanden mellan tal och skrift. 

Även Arnqvist (1993) framhåller vikten av att ge barn positiva erfarenheter av litteratur vilket 

blir en grund för läsutvecklingen. Han menar att skriftspråket är svårare att tillägna sig än 

talspråket. 

En stimulerande läsmiljö kan enligt Dahlgren et al. (2006) vara en avgränsad plats där det är 

lugnt, en soffa eller myshörna. Böckerna ska ställas ut på ett attraktivt och tydligt sätt. De ska 

varieras efter barnens intressen och bytas ut regelbundet. Det är även möjligt att använda 

dagstidningar där det går att se på olika texter och symboler och tillsammans med barnen 

försöka tolka dem.  

Det egna namnets bokstäver, särskilt den första, känns ofta igen av barnen (Gustafsson & 

Mellgren, 2005). Hagtvet Eriksen (2002) beskriver att barns intresse för skriftspråket ofta 

väcks genom att man börjar utforska det egna namnet och sedan även andras namn. Det är 

därför bra att i en skriftspråksstimulerande miljö använda skriftbilder av barnens namn vid 

deras tillhörigheter. Även föremål och interiörer kan markeras med skriftbilder. Den 

logografiska läsningen, d.v.s. läsningen av hela ord som skriftbilder, ska med fördel 

stimuleras i förskoleåldern, menar Hagtvet Eriksen (2006). Det kan hjälpa och motivera 

barnen vid nästa steg i läsutvecklingen, den alfabetiska läsningen, om de känner igen ord som 

skriftbilder. 

Gustafsson och Mellgren (2005) menar att skriftspråkets kommunikativa funktion bör 

prioriteras i förskolan. Texten bör i första hand ha ett budskap och användas i meningsfulla 

sammanhang, dvs. vara ett redskap för kommunikation. Att möta enskilda bokstäver som inte 

ingår i kommunikativa sammanhang kan vara förvirrande för barnen eftersom det är svårt att 

förstå att enskilda bokstäver symboliserar ljud. (Hagtvet Eriksen, 2002) Bokstäver och ord bör 

inte enbart vara en dekoration eller en etikett på föremål menar hon. Därför kan det 

exempelvis vara mindre lämpligt med alfabetsplanscher. Om barnen blir osäkra på hur en 

bokstav ser ut så är det bättre att söka sig fram till svaret i de hela ord och namn som finns 

uppsatta på väggar, lådor osv. eller att fråga en pedagog som kan visa hur bokstaven ser ut 

(Dahlgren et al., 2006). Fält (1995) anser däremot att man bör ha ett stort och tydligt alfabet 

uppsatt på väggen med både små och stora bokstäver på som barnen ska kunna få hjälp av. 
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Fält (1995) anser att pedagoger ska ge bra svar på barnens frågor. Om de vill veta hur det går 

till att läsa eller skriva så ska pedagogen berätta och visa hur man gör menar hon och inte utgå 

ifrån att det är för svårt för dem. Hon menar även att pedagogen ska visa hur mycket hon/han 

själv använder skriftspråket varje dag.   

 

Erfarenheter av skrivning 

Enligt Liberg (2006) ska läsning och skrivning ges samma status eftersom de stödjer 

varandras utveckling och interagerar. Olika barn kan föredra det ena framför det andra och 

vanligast verkar vara att skrivningen väljs av barnen i början. Dahlgren et al. (2006) menar att 

i vissa skeden i barns utveckling kan det vara gynnsamt att låta skrivningen komma före 

läsningen. Detta för att barnen är mer avspända inför att lära sig skriva och har lättare för att 

se användningen av att kunna skriva. Hagtvet Eriksen (2002) menar också att det för många 

barn är lättare att lyssna sig till ljuden och sedan skriva ordet än att vid läsning sätta samman 

ljud till ett ord. Att skriva är en mer aktiv handling än att läsa. Det liknar ritande och utgår 

ifrån barnet självt. Dahlgren et al. (2006) menar även att barnen inte behöver kunna alla 

bokstavssymboler på samma sätt som vid läsning utan att symbolerna kan växa fram i en 

långsam takt på ett undersökande sätt. Barnet upptäcker så småningom sambandet mellan 

språkljud och bokstav och kan knäcka skriftspråkskoden. Både skriftspråkets funktion och 

form framstår tydligare för barnet då det skriver än då det läser, menar författarna. 

Spontan skrivning hos barnen är förankrad i deras känslor, behov och talspråk och det skapar 

motivation menar Hagtvet Eriksen (2006). Hon föreslår att barnen ska få ”jollra med 

skriftspråket” (s. 81) på lek och i sin egen takt. Barnen ska få erfarenhet av att det man skriver 

har en betydelse. Lekskrivning och lekläsning är betydelsefulla steg i utvecklingen mot 

alfabetisk skrivning och läsning. Lekskrivning kan vara mer eller mindre bokstavsliknande 

tecken och/eller bilder. Det är bra att sätta upp barnens skriv/ritalster på väggarna i deras 

läshöjd gärna ihopsamlat i teman som en del av en helhet (Hagtvet Eriksen, 2002). 

På förskolan kan man ha en skrivhörna med attraktivt skrivmaterial, såsom block av olika 

slag, pennor, kuvert, stämplar, telefon, skriv- och räknemaskin, brevlåda osv. (Dahlgren et al., 

2006). Blädderblock och whiteboardtavla är bra för både barn och pedagoger för att lätt kunna 

använda skriftspråket på ett aktivt sätt. På blädderblocket kan man t.ex. skriva dagboksblad 

som kan bli underlag för utskick till föräldrarna. Blädderblock tycker Fält (1995) bör finnas 

på varje förskola och användas i många sammanhang. När pedagogen skriver ner det man 

samtalar om så att barnen ser och kan följa med så lär de sig kopplingen mellan tal och text. 

De ser bokstäver, ord och meningar växa fram, upptäcker att det som skrivits går att läsa och 

får naturligt in läsriktningen menar Fält. 

Hagtvet Eriksen (2006) tipsar om att språkligt beskriva bokstävernas form, t.ex. att S ser ut 

som en orm eller Y som en slangbella. Språklig mediering av denna typ är central i Vygotskij- 

traditionen och gör att barnen minns bokstavsformerna mycket bättre. 

Liberg (2006) punktar upp viktiga aspekter av att lära sig skriftspråket. Dessa samverkar 

genom utvecklingen och ingen av dem föregår en annan. Det handlar dels om att kunna röra 
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sig i textvärldar där den skrivna texten inte dominerar, t.ex. delta i vardagssamtal, bildsamtal, 

läsa bilderböcker tillsammans och samtala om dem, återberätta vad man tidigare pratat eller 

läst om. Det handlar även om att på egen hand kunna röra sig i textvärldar där den skrivna 

texten dominerar. Andra viktiga aspekter är, enligt Liberg, att kunna använda sig av visuella 

symboler såsom bilder, logon, märken och skriftspråkliga symboler och att kunna använda 

olika medier (penna och papper, bok, tv, dator osv.). Att kunna hantera skriftkoden och att ha 

metakognitiv förmåga är ytterligare viktiga aspekter.  

 

En skriftspråksstimulerande miljö med många uttrycksformer 

Gustafsson och Mellgren (2005) menar att om barnet får tillgång till en skriftspråkligt 

stimulerande miljö både hemma och i förskolan så kommer det att nå framgång i sin 

skriftspråkliga utveckling. De ger följande exempel på verksamheter i en sådan miljö: 

sagoläsning samt att prata om vad man läser, barnprogram av typen ”Fem myror är fler än 

fyra elefanter”, tillgång till skrivmaterial, att skriftspråket används funktionellt i miljön och att 

stimulera till lek där skriftspråket används. Syftet är att barnen ska kunna förstå vad skriften 

kan användas till, inte att explicit lära sig att skriva och läsa. Forskarna hänvisar till flera 

tidigare studier och menar att för barn är detta sätt att närma sig skriftspråkskulturen 

överlägset, eftersom de då blir intresserade av att lära sig läsa och skriva.  

Genom social samverkan om och med skriftlig kommunikation, genom diktering, skrivning och läsning 

på lek får barn i en sådan miljö varierade och viktiga erfarenheter som kan motivera och underlätta den 

konventionella introduktionen i skriftspråket. (Hagtvet Eriksen, 2002, s. 111). 

Förslag på vad en stimulerande skriftspråklig miljö runt barnet kan innehålla och hur man kan 

jobba har även Dahlgren et al. (2006). Först och främst är det viktigt att pedagogerna har en 

förståelse för och medvetenhet om de skriftspråkliga processerna och kan handleda och väcka 

intresse hos barnen menar de. Man ska utgå från barns erfarenheter och behov och använda 

naturliga och för barnet meningsfulla sammanhang. Exempel kan vara duklista och matsedel, 

affärslek, kontorslek, att skriva brev, ”kom ihåg lappar” m.m. Genom att göra små 

förändringar i miljön kan man främja barnens lek inom detta område, t.ex. tillföra material 

eller ändra gruppkonstellationer. Förhoppningen är att skriftspråket ska internaliseras i leken 

och användas för kommunikation. Det ska finnas utrymme för barnen att experimentera och 

söka sig fram tillsammans med pedagogen. Aktiviteter och lekar i vardagsarbetet tydliggör 

hur talspråk och skriftspråk är konstruerat, i synnerhet skriftspråkets fonologiska 

konstruktion.  

Liberg (2006) beskriver hur barns läs- och skrivlärande kan gå till i förskolan. Det 

övergripande målet är att barn ska ges möjlighet till utveckling av sin språkliga och 

meningsskapande förmåga i rika språkliga rum. Dessa innehåller meningsskapande, spänning, 

utmaning och förundran, vilket kan skapas exempelvis med hjälp av storyline. Liberg menar 

att enligt Vygotskij uppstår lärandet i skillnaderna och kontrasterna, där det ena leder vidare 

till det andra, dvs. till nya språkrum.  

Barnet får med tiden tillgång till fler uttrycksformer och medier för meningsskapande, skriver 

Liberg (2006). Först handlar det mest om nära samvaro mellan barnet och dess närmaste, 
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sedan kommer det in böcker, penna och papper, vattenfärger och kritor, lera och andra 

material, dator med ordbehandlingsprogram och spel m.m. Enligt Liberg interagerar olika 

uttrycksformer och bygger på varandra: 

t.ex. det jag sjunger, kan jag röra mig till; det jag sjunger och rör mig till, har någon skrivit och det kan 

jag läsa; det jag sjunger och rör mig till och läser, kan jag samtala om; det jag samtalar om kan jag läsa 

om; det jag samtalar och läser om kan jag uttrycka i bild osv. osv. Varje gestaltning, varje yttrande, 

bygger på och stödjer på så sätt en annan gestaltning, ett annat yttrande. Gestaltningar, yttranden, och 

meningsskapande sammanhang står i ett dialogiskt förhållande till varandra. Språkrummen bygger på 

så sätt vidare på varandra i näst intill oändliga kommunikativa kedjor. (Liberg, 2006, s. 154) 

Björklund (2008) beskriver hur bildläsning kan hjälpa barn att ta sig in i texter och menar att 

barn tidigt övas i detta med hjälp av bilderböcker. Fast (2007) framhåller hur viktiga bilder är 

för barns läs- och skrivutveckling. Barn som lär sig läsa tar t.ex. ofta hjälp av bilderna för att 

kunna förstå texten. Jonsson (2006) har undersökt bildens betydelse i läs- och 

skrivundervisning och upptäckte att barnen har en integrerad användning av bild och ord där 

olika kommunikativa blandformer är vanliga i deras eget skapande. 

Texterna har till en början en enkel form och handlar om välkända ämnen (Liberg, 2006). Den 

vuxna hjälper sakta men säkert barnet att ta sig in i mer avancerade texter. De texter man till 

en början läser och skriver tillsammans med barnen kan handla om sådant som finns i deras 

omgivning och den värld de skapar i sina lekar. Leksaker och ”superhjältar” kan vara 

värdefulla hjälpmedel i detta arbete. Fast (2007) visar i sin studie hur populärkulturen tidigt 

integreras i barnens läs- och skrivpraktiker och stödjer utvecklingen vilket bör tas tillvara i 

förskola, förskoleklass och skola. Leksaker, tv-program, dataspel, musik osv. kan förutom 

tillgång till textrelaterade aktiviteter ge barnen glädje och social tillhörighet. För att lärande 

ska bli effektivt är det viktigt att det sker i för barnet meningsfulla sammanhang, framhåller 

Fast. 

Olika böcker och sagor kan bearbetas (Dahlgren et al., 2006). Vad man gör beror mycket på 

vad barnen visar intresse för. Barnen får en vana att bearbeta sagor på olika sätt och tar så 

småningom själva initiativ till vad man kan göra. Författarna framhåller hur roligt barn tycker 

det är att dramatisera sagor. Strukturen i sagor är tydlig och gör handlingen lätt att komma 

ihåg, och sagan kan utvecklas i leken. ”Genom att tematisera sagor får man in både 

bildskapande, dramatisering, stoff till barnens lek, meningsfullt textskapande, klippning, 

återberättande (struktur i en berättelse) och distanserat språk.” (s. 144). Man kan även läsa 

mycket ramsor, verser och dikter för barnen och tillverka böcker med handling. 

Svensson (1998) skriver om dataprogram som är gynnsamma för tal- och 

skriftspråksutvecklingen. Den gemensamma nämnaren för de bra programmen är att de ska ge 

möjlighet till dialog och samspel. Exempel på sådana program kan vara bild- och ritprogram 

samt ordbehandlingsprogram, menar Svensson. Även Dahlgren et al. (2006) tar upp om att 

användandet av datorer ger fler möjligheter i arbetet med barnen. Exempelvis kan barnens 

texter kombineras med bild och ljud på olika sätt. Hagtvet Eriksen (2006) ser också att datorn 

kan ge variation och motivation till lärandet. Det är även motoriskt enklare att använda 

tangentbord än att forma bokstäver med penna, vilket leder till att textens innehåll kan få mer 
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uppmärksamhet. Hon framhåller dock att penna och papper inte kan ersättas av datorn utan att 

de har olika fördelar och gärna kan kombineras. 

Dahlgren et al. (2006) lyfter fram att den sammanlagda tiden som ägnas åt skriv- och 

läsaktiviteter av olika slag är av avgörande betydelse för resultatet. Ju mer tid desto bättre 

resultat. Man ska som vuxen hantera skriftspråkliga försök från barnet på samma sätt som 

talspråkliga försök, dvs. med stor uppmuntran, vilja att förstå och mycket sparsamt med kritik. 

Verksamheterna ska anpassas till de enskilda barnen som lär sig på olika sätt och 

entusiasmeras av olika saker, framhåller Liberg (2006) och menar att barnen ska få uttrycka 

sig på olika sätt och få reflektera över språket. Reflektionen handlar om ämnet som man läser 

och skriver om men även om varför man läser och skriver och hur man gör. 

 

Teoretisk grund 

 

Den teori som jag valt att utgå ifrån är sociokulturell teori. Det ”handlar om barns lärande i 

förhållande till den skriftspråkliga kultur barnen ingår i” (Gustafsson & Mellgren, 2005, s. 

64). Ett sociokulturellt perspektiv, menar Liberg (2006), ser till de sociala och kulturella 

sammanhang som läsandet och skrivandet ingår i och som barnet lever i. Hon framhåller att 

huvudfokus i ett sociokulturellt perspektiv ligger på att studera de sociokulturella 

sammanhang som individer bidrar till att skapa och hur man då går till väga. Typiska 

frågeställningar kan vara: Hur ser sammanhangen ut? Hur deltar man? Vad bidrar man med? 

Barnen beskrivs som subjekt som gör sina egna val utifrån intressen och preferenser. Sommer 

(2005) menar att det skett ett perspektivskifte i synen på barn och utveckling där barnet ses 

som ”en aktiv deltagare i sin egen utvecklingsprocess” (s. 43). 

Liberg (2006) beskriver att i forskningen kring barns läs- och skrivlärande så har det 

individualpsykologiska perspektivet övergivits och ersatts av ett socialinteraktionistiskt 

perspektiv. I det betonas språkets kommunikativa funktion och att barnets tillägnande av 

språket sker i interaktion med omgivningen. Den vuxne läser och skriver för egen del och 

tillsammans med barnet om sådant som engagerar barnet. ”Barnet får erfara läsandets och 

skrivandets meningsfullhet” (Liberg, 2006, s. 151) och de flesta barn blir då sporrade till att 

prova läs- och skrivaktiviteter på egen hand om material för detta finns tillgängligt för barnet. 

Den vuxne ger stöd på olika sätt beroende på var barnet befinner sig i utvecklingen. 

Närmaste utvecklingszonen är en central tanke hos Vygotskij och innebär att undervisningen 

går lite före utvecklingen genom att barnet med den mer kompetentes hjälp klarar av mer än 

det skulle gjort på egen hand, barnet når sin potentiella nivå och utvecklingen drivs framåt 

(Smidt, 2010). Det är klyftan mellan det barnet klarar på egen hand och det barnet klarar med 

hjälp som utgör den närmaste utvecklingszonen. Hur hjälpen ska se ut brukar beskrivas med 

begreppet stödstruktur. Moll (1990, i Smidt, 2010) anser att hjälpen som ges i den närmaste 

utvecklingszonen ska handla om samarbete och att förmedla mening och inspiration snarare 

än om kunskapsöverföring.  



12 
 

Vygotskijs teori passar in i ett sociokulturellt och socialinteraktionistiskt perspektiv där det 

sociala samspelets betydelse för barns utveckling lyfts fram, menar Svensson (1998). Hon 

skriver att pedagogiska konsekvenser av Vygotskijs synsätt är att miljön runt barnet ska vara 

stimulerande och välordnad och erbjuda utmaningar. Barnet ska få rika upplevelser av olika 

slag vilket ger mycket att kommunicera om och därför leder till språklig utveckling och ökat 

språkligt samspel som i sin tur ger ökad intellektuell förmåga. Barnet ska ofta få delta i 

kulturella verksamheter tillsammans med vuxna och barn i olika åldrar och få samtala och 

samspela med dem. Då utmanas barnet och tankeförmågan i sociala situationer ökar, vilket 

leder till mognad och utveckling. Williams (2001) lyfter fram att det finns en stor potential i 

att barn kan lära av varandra men vuxna måste skapa de organisatoriska förutsättningarna för 

att ett samlärande ska kunna ske. Det handlar bland annat om att man skapar situationer där 

det för barnen synliggörs vilken mångfald av tankar och idéer som kan finnas i barngruppen 

kring samma fenomen. 

Språkutvecklingen är, enligt Vygotskij, beroende av många faktorer, både biologiska och 

sociala (Svensson, 1998). Men han betonar i hög grad de sociala erfarenheternas och 

samspelens betydelse för språkutvecklingen. Den interpsykiska funktionen hos språket 

kommer enligt Vygotskij först. Det innebär att språket utvecklas och används i sociala 

sammanhang. Därefter kommer den intrapsykiska funktionen som innebär att språket 

införlivas i barnet och kan användas individuellt för tänkande. Vygotskij ansåg inte, liksom 

Piaget, att språkutvecklingen är beroende av den kognitiva utvecklingen men att när barnet 

nått en viss språklig nivå så påverkar språket tänkandets utveckling. Språket speglar enligt 

Vygotskij kulturen och är ända från början inriktat på kommunikation. 
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Metod 
 

Här redogörs för val av metod, urval, genomförande och bortfall. Det belyses även hur jag 

bearbetat empirin och gjort analys samt vilka etiska principer som ska råda i forskningen. 

 

Metodval 
 

Jag valde att använda fokusgruppsintervju som är en kvalitativ metod eftersom jag ville få ta 

del av pedagogernas utbyte med varandra kring ämnet. En fokusgrupp består enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) vanligtvis av 6-10 personer. Wibeck (2010) anser att gruppen inte bör vara 

för stor eftersom det personliga engagemanget ofta minskar i en stor grupp. Samhörighet och 

inflytande upplevs lättare i en mindre grupp, dessutom får varje person mer tid till sitt 

förfogande. I en grupp av lagom storlek, hon menar att det är 4-6 personer, blir gruppklimatet 

varken alltför intimt eller för anonymt. 

Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att det viktigaste är att av gruppen få en mångfald av 

synpunkter på ämnet som är i fokus. Att deltagarna har olika uppfattningar och erfarenheter är 

en fördel och man söker inte efter samförstånd eller att finna lösningar på frågor. Intervjuaren 

har rollen som moderator och ska ha en nondirektiv intervjustil och skapa en tillåtande 

atmosfär. De menar vidare att fokusgruppsintervjun kan leda till att mer spontana 

uppfattningar kommer fram till följd av den kollektiva interaktionen, än vad som är fallet vid 

individuella intervjuer. Intervjuaren kan däremot få mindre kontroll över förloppet och 

intervjuutskrifter kan bli mer kaotiska. 

Homogena grupper med avseende på ålder och socioekonomisk bakgrund rekommenderas av 

Wibeck (2010) om man vill underlätta informationsutbytet mellan deltagarna. De känner sig 

ofta mer bekväma och avslappnade i gruppen då. Av samma skäl förespråkar författaren att 

använda sig av redan existerande grupper, det finns dock delade meningar kring detta. En risk 

kan vara att vissa saker tas för givna inom gruppen och därför inte kommer upp i 

diskussionen. 

Wibeck (2010) anser att fokusgrupper kan användas för att gå på djupet i vad ett mindre antal 

personer tycker och tänker i en viss fråga men resultaten kan inte så lätt generaliseras till att 

gälla för större grupper. Enligt Wibeck kan man ha flera fokusgruppsamtal med olika grupper 

tills man slutligen kommer till en punkt när ämnet är uttömt och man inte får ut någon ny 

information. Fler grupper krävs framför allt när deltagarna står långt ifrån varandra 

åsiktsmässigt och ämnet är komplext. Jag har i denna studie bara haft en fokusgrupp, vilket 

enligt Wibeck egentligen är lite för lite för ett forskningsändamål. Hon menar att mindre 

fokusgruppsprojekt passar bäst för marknadsundersökningar och dylikt.  

Enligt Wibeck (2010) kan en fokusgruppsintervju vara strukturerad eller ostrukturerad. Ju mer 

forskaren styr och ställer frågor desto mer strukturerad är den. Min intervju kan anses vara ett 
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mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad, dock något mer ostrukturerad. 

Gruppmedlemmarna hade stor frihet att tala med varandra och själva välja de aspekter av 

ämnet som de ville ta upp, men det fanns även vissa specifika frågor som jag ville ha belysta. 

I rollen som moderator var jag i övrigt ganska nedtonad genom att mestadels lyssna. Enligt 

Stukát (2005) ger frågorna i en ostrukturerad intervju ett stort utrymme för de intervjuade att 

svara. Wibeck (2010) menar att en stor fördel med en ostrukturerad fokusgrupp är att man kan 

analysera deltagarnas egna intressen, dvs. om diskussionen naturligt sammanfaller med de 

aspekter av ämnet som forskaren är intresserad av eller om så inte är fallet. 

 

Urval 
 

Jag valde att genomföra en fokusgruppsintervju med fem pedagoger på en förskola i 

Norrbottens län. Förskolan hade fem avdelningar och pedagogerna var indelade i 

planeringsgrupper som var sammansatta med en pedagog från varje avdelning. Varje grupp 

samlades till möte ca en gång per vecka. Jag blev erbjuden att delta vid ett sådant möte och då 

genomföra min intervju. Jag tyckte att det kunde passa bra eftersom det deltog pedagoger från 

varje avdelning och jag ville ha en spridning i urvalsgruppen som kunde ge en inblick i hur 

hela förskolan jobbade. Gruppen med pedagoger var i övrigt slumpmässigt vald. Jag hade inte 

gjort något riktat urval mot yrkesgruppen förskollärare utan det kunde vara både förskollärare 

och barnskötare och jag särskiljde inte de båda yrkesgrupperna i studien. Deltagarna i studien 

var alla kvinnor i femtioårsåldern och däröver. Jag har valt att kalla dem Berit, Hilda, 

Kristina, Siv och Elsa. 

 

Etiska principer 
 

Det finns enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra allmänna huvudkrav för individskydd i 

forskningen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet går ut på att forskaren ska informera deltagarna om 

studiens syfte och om att materialet bara kommer att användas för undersökningen. Forskaren 

ska också informera om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas, vilket även 

samtyckeskravet reglerar. Konfidentialitetskravet innebär att största möjliga konfidentialitet 

ska ges till de medverkande och att materialet ska förvaras på ett säkert sätt. Nyttjandekravet 

ska säkerställa att information om enskilda personer endast får användas för forskning. 
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Genomförande 
 

Jag hade innan intervjutillfället låtit de deltagande ta del av mitt PM för examensarbetet vilket 

de flesta hade gjort. Där beskrevs syftet och frågeställningarna i arbetet samt en viss 

litteraturgenomgång i ämnet. Wibeck (2010) menar att man kanske inte alltför tydligt behöver 

precisera studiens syfte för fokusgruppsdeltagarna eftersom det kan bli så att man missar 

aspekter som de själva annars skulle tagit upp. Jag tyckte dock att det var värdefullt att 

deltagarna hade lite förhandsinformation för att kunna vara en aning förberedda. Wibeck tar 

också upp att användandet av så kallat stimulusmaterial kan inspirera deltagarna och ge dem 

en ingång i studiens ämnesområde. 

Vid tillfället för intervjun inledde jag med att kortfattat beskriva att min studie skulle handla 

om hur man jobbar med barns skriftspråksutveckling på deras förskola. Jag informerade om 

att allt deltagande var frivilligt och att jag i min uppsats skulle avidentifiera alla deltagande 

personer samt förskolans namn. Jag frågade även om jag fick spela in intervjun, vilket gick 

bra. Sedan började jag ställa frågor och lyssnade intresserat på vad pedagogerna berättade. Jag 

hade inte förberett så många frågor utan hoppades på att svaren skulle bli utförliga och 

innehållsrika till följd av frågornas öppna karaktär. Jag bad även pedagogerna om att få så 

detaljerade redogörelser som möjligt. Vi satt vid ett runt bord i förskolans personalrum där 

alla kunde se varandra. Just detta faktum framhåller Wibeck (2010) som viktigt vid en 

fokusgruppsintervju, att alla ska kunna ha ögonkontakt.  

 

Bortfall 
 

Vid intervjutillfället var en av pedagogerna tvungen att avbryta efter ungefär halva tiden på 

grund av att hon behövde gå tillbaka till verksamheten. Denna pedagog tog inte del av alla 

frågor och kunde därmed inte bidra fullt ut till resultatet. Ytterligare en pedagog avlägsnade 

sig mot slutet av intervjun men hon hade då hunnit höra alla frågor och bidragit med tankar 

och synpunkter. 

 

Bearbetning av empiri 
 

Jag har i bearbetningen av empirin först transkriberat dvs. skrivit ut ljudinspelningen från 

intervjun ordagrant. Wibeck (2010) anser att dokumentation med ljudinspelning fungerar bra 

men att det kan vara problem med att i efterhand identifiera rösterna. Jag upplevde dock inga 

sådana problem. Wibeck (2010) framhåller också att även transkriptionen är ett 

tolkningsarbete där vissa aspekter väljs bort och andra lyfts fram.  

Därefter har jag sammanfört liknande ämnesstoff under samma rubrik och då även 

omformulerat meningar till en mer berättande form i tredje person. Wibeck (2010) menar att 
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ett bra tillvägagångssätt är att först göra en översiktsanalys där olika ämnesaspekter och teman 

identifieras. Jag har ansträngt mig för att inte göra några innehållsmässiga förändringar i 

materialet, utan försökt att i betydelsen hela tiden hålla mig så nära de autentiska meningarna 

i intervjun som möjligt.  

Analys 
 

Som analysmetod har jag valt ut teman ur det empiriska materialet med hjälp av en 

kombination av ett empirinära och ett teorinära förhållningssätt (Widerberg, 2002). Vid ett 

empirinära förhållningssätt hämtas teman från det empiriska materialet och vid ett teorinära 

förhållningssätt har man utifrån teorier eller begrepp valt de teman som man vill belysa 

genom empirin. Temana förtydligas med hjälp av citat från intervjuerna. Den bearbetade 

empirin kopplas sedan till tidigare forskning. 

Jag valde temana läsande, skrivande, språklek samt berättande och drama. Dessa teman 

valdes, förutom med utgångspunkt i empirin, även med en lös utgångspunkt i bl.a. Hagtvet 

Eriksen (2006) nyckelområden för vad som är betydelsefullt när man i förskolan jobbar med 

barns skriftspråksutveckling. Materialet filtreras genom det teoretiska perspektiv man har 

menar Widerberg (2002) vilket gör det möjligt att få syn på och analysera även det som inte 

sägs. Ett empirinära förhållningssätt kan gärna kombineras med ett mera teorinära 

förhållningssätt, föreslår hon.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att analysen av intervjuutskriften ska ske i dialog med 

texten och att man bör vara öppen för olika innebörder. Att analysera betyder enligt 

författarna att separera något i mindre element och att analysen är det som ligger mellan 

intervjupersonernas berättelser i intervjusituationen och forskarens berättelse för sin publik. 

Wibeck (2010) menar att det centrala i analysprocessen är att hitta mönster och jämföra och 

kontrastera resultaten mot andra data eller mot etablerade teorier. Vidare menar hon att det i 

analysarbetet är viktigt att beskriva verkligheten som den förstås av andra, vilket kräver att 

man är en intresserad lyssnare.  

Min uppfattning är att forskningen, när det gäller tidig skriftspråksutveckling idag, är relativt 

entydig och olika källor förstärker varandra snarare än att inta olika ståndpunkter. 
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Resultat 
 

Här följer en redogörelse över resultatet uppdelat under rubrikerna läsande, skrivande, 

språklek, berättande och drama och övrigt. Svaren på studiens frågeställningar uttrycks inte 

explicit utan finns inbakade i texten. I sammanfattningen redogörs för resultatet utifrån 

studiens frågeställningar. 

 

Läsande 
 

Berit beskriver hur man på små barn kan se att de vet hur det går till att läsa böcker. Barnen 

sitter ofta tillsammans i soffan och bläddrar i böcker och låtsasläser. Hon säger att ”de vet 

liksom proceduren runtikring, de har sett hur det går till, hur man gör…”. De andra 

pedagogerna håller med och har liknande upplevelser. Berit fortsätter berätta att de stora 

barnen brukar gilla att sitta och ”läsa” för de yngre. Ibland kan de nästan boken utantill och så 

brukar de hitta på litegrann också.  

Det är också vanligt att barnen frågar de vuxna vad det står på olika ställen i böcker när man 

sitter och läser tillsammans, särskilt om det är text som på något sätt sticker ut, t.ex. är större 

eller skriven i pratbubblor.  

Kristina beskriver hur ett barn ofta brukar komma och sätta sig bredvid henne i soffan med en 

egen bok när hon sitter och läser för några barn. Sen ”läser” barnet lika högt ur sin bok som 

hon själv gör och höjer hon rösten litegrann så gör barnet det också. Hon tolkar det som att 

barnet vill visa att det har förstått hur man gör när man läser. Hon vill helst inte störa det 

läsande barnet men de andra barnen brukar bli irriterade så det blir lite av ett dilemma menar 

hon. 

Hilda upplever att det ofta börjar med ett igenkännande av hela ord, ofta barnens egna namn. 

De kan gå mellan sin hylla och sin låda och handdukshängaren och visa att de förstått att det 

står samma sak där ”Det står likadant där och där och där” Barnen vet kanske inte ännu vad 

det är för bokstäver men de känner igen ordet. ”Sen börjar de fråga: Vad står det på 

grannens hylla? Och sen får man gå igenom allihopa”. Berit tycker att det är fantastiskt att 

börja jobba med barnens egna namn eftersom alla barn är intresserade av sitt namn. De andra 

pedagogerna instämmer. Hon beskriver att de använder namnlappar, t.ex. på samlingen och 

att barnen då brukar uppmärksamma likheter mellan olika namn såsom likadana bokstäver, 

antal bokstäver osv. Siv säger att barnen ofta brukar känna igen den första bokstaven i 

kompisarnas namn och utifrån det kunna gissa vems namn det är. Kristina menar att barnen 

också brukar uppmärksamma den sista bokstaven i någons namn ifall det är den första 

bokstaven i någon annans namn. 

Kristina berättar att man har en alfabetsplansch på en dörr där varje bokstav har en tillhörande 

bild med ett föremål som börjar på den bokstaven. Då kan ett barn som heter Gustav t.ex. 
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känna igen G och säga ”Mitt namn är ju glassen”. Hon märker att intresset börjar tidigt och 

att de lär sig på detta sätt också. Även på Sivs avdelning har man ett alfabet på väggen och 

hon har sett att det blir som en liten aha-upplevelse för barnen när de börjar upptäcka och 

känna igen olika bokstäver ”Å där är pappas bokstav eller mammas bokstav”. 

På frågan om det finns svårigheter med att jobba med barnens skriftspråksutveckling säger 

Berit att hon upplever att det har blivit mindre tid att kunna sitta ner i lugn och ro och läsa 

böcker för barnen. Hon tycker att det var lättare att hitta sådana tillfällen förut, nu måste det 

planeras in ordentligt. Hon säger att det beror på att de förut inte hade lika mycket småbarn på 

avdelningen. ”Jag börjar och så händer det nånting, någon gör sig illa eller det händer nåt. 

Det kan jag tycka var en skillnad om jag jämför med förut”. Hon beskriver hur barnen tappar 

fokus när hon måste avbryta läsningen. ”Då har nåt barn redan också tröttnat och gått iväg, 

eller så ska du samla ihop dem igen. Eller, dröjer du nog länge innan du kommer tillbaks, då 

är alla borta.” Många av pedagogerna instämmer i detta. Siv säger att när man har mer 

småbarn på avdelningen så blir det mindre tid att läsa, men när de blir lite äldre så blir det mer 

tid för det.  

Kristina upplever att det på hennes avdelning gått i vågor och att barnens intresse för läsning 

varierat med deras ålder. När de är ganska små har de generellt sett haft ett större intresse och 

hon beskriver en period då pedagogerna knappt gjorde annat än att läsa för att intresset var så 

stort. Nu har barnen ”gått vidare” till leken och till spel, pussel osv. med en annan form av 

skrift och språk. Samtidigt börjar de yngre på avdelningen att komma in i den här läsperioden 

och vill gärna sitta och lyssna på en bok. ”Man går som i sådana här cykler på något sätt, 

med barnens utveckling”, säger Kristina. 

Berit berättar att hon ibland brukar läsa under samlingen eller använda stunden efter vilan. 

Ibland läser hon utan att barnen får se några bilder, då får de träna sig att lyssna utan stöd av 

bilder. Hon tycker att det går ganska bra i den grupp hon har just nu, men hon har även 

erfarenhet av att en del barn gärna vill se bilder hela tiden. Hon tror att det handlar om en 

träningssak. Siv menar också att det handlar om att träna sig i att använda ett annat sinne 

(hörseln) och att kunna göra sina egna bilder. 

Berit kommer att tänka på att när de sjunger sånger så brukar de ibland ha ett papper med 

sångtexten uppsatt på väggen. Det är också bilder på pappret så att barnen ska kunna följa 

med. Hon menar att det blir som ett förstadium till läsning, t.ex. att barnen får in 

läsriktningen. 

 

Skrivande 
 

På Berits avdelning har de magnetbokstäver i plast och en tavla till dessa. Just nu håller 

barnen ofta på att skriva med dem och kommer sedan till pedagogerna och frågar vad det står. 

Pedagogerna läser vad det står fast det inte alltid är så lätt, men barnen tycker att de har 
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skrivit. De andra i gruppen känner igen sig i detta. Elsa berättar att de har klossar med 

bokstäver på som barnen brukar skriva med. 

Hilda tar upp hur barnen börjar se bokstäver i sin omgivning, t.ex. var det en flicka som såg 

att spagettin på hennes tallrik såg ut som ett S. Pedagogerna fotograferade då detta. Berit 

säger att ute i naturen kan barnen upptäcka former som ser ut som olika bokstäver och i 

femårsgruppen gjorde de bokstäver med kroppen. Barnen upptäckte att när man formade 

kroppen på olika sätt blev det bokstäver i skuggan, t.ex. ett A och ett Ä. Siv berättar om när 

man tog in maskar och lade på overhead-apparaten. Barnen uppmärksammade att maskarna 

gjorde bokstäver, ”Titta, den gör ju ett O”. 

Hilda beskriver hur barnen på hennes avdelning brukar lekskriva streck, sicksack-mönster och 

olika krumelurer på ett A4-ark. De kommer sedan och berättar vad de har skrivit. Berit tycker 

att det är härligt när barnen låtsasskriver. Hon berättar att det kan vara ”skrivstil” ibland. 

Något barn som kan läsa på riktigt kan säga ”Men vad har hon skrivit?” och då kan barnet 

eller Berit säga ”Men det är ju skrivstil förstår du”. Barnen vill göra på sitt eget sätt. 

Elsa berättar att när barnen gjort en teckning så brukar hon be dem att skriva sina namn på 

den. En del barn blir osäkra då och säger att de inte kan. Då brukar hon skriva namnet på ett 

papper och så får barnet skriva av. Ibland säger hon att barnet ska gå till sin låda och se hur 

namnet ska skrivas. Kristina instämmer i detta och menar att det kan sluta med att barnen 

ligger vid lådorna och skriver av alla namn och kommer sedan och visar. Även Hilda har 

erfarenhet av att barnen börjar rita av bokstäverna i namnen på hyllor och lådor och sedan 

frågar vad de skrivit. När de ser att det faktiskt står samma sak som på namnlappen blir de 

jätteglada menar Hilda och de börjar upptäcka att orden ”blir mer ihop på någe sätt”. 

Siv berättar att hon brukar hjälpa barnen att skriva om de ber om det. Det kan t.ex. handla om 

att hon skriver före och de skriver av. Om barnen tycker att det är svårt med vissa bokstäver 

så brukar hon visa steg för steg hur man gör dem, dela in bokstaven ”i molekyler”. Berit 

brukar använda liknelser när hon ska beskriva för barnen hur bokstäver ser ut för att de ska 

komma ihåg t.ex. att A ser ut som ett tält eller S som en orm som slingrar sig.  

En del barn säger att de inte kan, och att skriva är inte den aktivitet de väljer allra helst. Det 

kan då vara en utmaning att få dem att försöka menar Berit. En del kan ha svårt med 

motoriken, då har man ibland använt sig av datorn och barnen får leta bokstäver på 

tangentbordet.  Berit upplever att det kan hålla intresset vid liv hos barnen. På hennes 

avdelning har man också en s.k. active- board med rit- och skrivprogram som enda alternativ 

för barnen och den används mycket flitigt. Pedagogerna skriver också på den ibland. Siv 

kände inte till att det fanns sådana program. De har ännu inte fått en active- board till hennes 

avdelning. 

Berit har också funderat på att pedagogernas skriftliga dokumentationer gör barnen mer 

intresserade och inspirerade till att själva skriva. När de ser att en pedagog sitter och skriver i 

en dokumentation så kan de bli nyfikna och fråga t.ex. vad det står att de själva sa vid 

tillfället. De blir lite ”inkörda” i skrivandet menar hon. 
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Språklek  
 

Berit berättar att de ofta brukar skicka iväg barnen från samlingarna genom att ljuda början på 

barnets namn t.ex. Mmmm som i Maria. Sedan avancerar de övningen allt eftersom så att 

barnen får lite utmaningar. Det kan t.ex. vara att ljuda den bokstav som namnet slutar på eller 

det ljud som mammas eller pappas namn börjar eller slutar på. 

Hilda säger att de brukar klappa stavelser, t.ex. två klappningar i Moa. Hon tycker att barnen 

blir duktiga på detta efter ett tag. Det är flera andra i gruppen som också brukar göra denna 

övning med barnen. 

 

Berättande och drama 

 

Berit berättar att deras barn har varit väldigt intresserade av att göra egna berättelser, ”hitta på 

berättelser”. Då har de tillsammans gjort en början och så har barnen fått bidra med 

fortsättningen. Berit har sedan skrivit vad de berättat och slutligen läst upp hela berättelsen 

med berättarröst. Historierna behöver inte vara särskilt märkvärdiga, menar hon, men barnen 

uppskattar det väldigt mycket. ”Kan du inte läsa den där berättelsen igen, den där som vi har 

gjort” brukar barnen be henne. När hon ser att berättelserna har en tendens att bli ganska lika 

brukar hon börja på nya berättelser. Hon upplever att detta är något som man skulle kunna 

jobba mycket, mycket mer med. Hon ser det som en väldigt bra träning för barnen. Siv 

instämmer och Kristina menar att det är kul och intressant.  

Kristina säger att de också har barn på avdelningen som vill göra egna böcker. Då är hon 

spökskrivare och skriver det barnen säger och så får de rita bilder till på en sida. Det kan bli 

kanske tre sidor med text och bild vid ett tillfälle. Om de vill fortsätta en annan dag så läser 

hon ”boken” från början så att de minns handlingen, då är de snabba att ta upp tråden igen och 

då kan det bli några sidor till. Barnen har mycket idéer, ”det bara sprutar ur dem”, säger hon. 

Berit beskriver att när man läser upp berättelserna så uttrycker barnen en stolthet över att ”det 

kommer från mig, jag har bestämt det här”. 

Enligt Berit har de på hennes avdelning jobbat väldigt mycket med drama, att gestalta 

berättelser. Då har de jobbat länge med samma saga, kanske en hel termin, så att barnen lärt 

sig den i grunden. De har börjat med att läsa den och barnen har fått återberätta handlingen. 

Sedan har de kanske gått vidare och gjort berättelsen som flanosaga eller med dockor. 

Slutligen så dramatiserar de sagan och då får barnen välja roller som de kan förändra litegrann 

om de vill. Berit berättar att barnen hjälper varandra i dramatiserandet. När de själva ska vara 

huvudpersonen så kan de bli väldigt blyga, men när någon annan är det så sufflerar de gärna: 

”och så ska du säga så, och så gör du så och sen var det ju så…” Barnen älskar detta säger 

hon. Själv kan hon ibland känna att hon blir lite trött eftersom det tar ganska lång tid, de har 

använt tiden efter utevistelsen till detta.  
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Övrigt 
 

Berit konstaterar att det inte är möjligt att belysa allt som görs när man jobbar med barnens 

skriftspråksutveckling, ”Det finns ju hur mycket som helst”, men att hon tycker att de fått med 

en del av det de gör. Siv betonar vikten av att ta tillvara på barnens intresse när de börjar visa 

det.  

 

Sammanfattning 
 

Pedagogerna beskriver att barnen uttrycker sitt intresse för skriftspråket genom att de 

låtsasläser böcker, lär sig känna igen skriftbilder vanligtvis det egna eller andras namn eller 

enskilda bokstäver och vill lyssna på högläsning av böcker. De kan även upptäcka 

bokstavsformer i naturen och skriva av namn eller sätta samman ord med magnetbokstäver. 

Lekskrivning är ytterligare ett sätt som intresset uttrycks på. Barnen visar även intresse för 

pedagogernas arbete med dokumentationer. 

Barnens skrivintresse tas tillvara av pedagogerna när det visar sig. De svarar på barnens 

frågor kring framför allt bokstäver, hur de ser ut och hur namnen/orden skrivs. Det kan de 

göra t.ex. genom att beskriva bokstävernas form genom liknelser. De kan även skriva ord så 

att barnen kan skriva av eller be barnen skriva av sina namnlappar. Pedagogerna tar även fasta 

på barnens intresse för att göra egna berättelser och böcker. 

Exempel på andra uttrycksformer kopplade till skriftspråksutvecklingen som fram -

kommer i studien är språklekar, att göra egna böcker med text och bild samt att göra 

sagodramatiseringar. Att ha sångtext uppsatt på väggen under sångstunden samt att använda 

datorn/ active- boardens skriv- och ritprogram är andra exempel. 

Att hitta tid för läsning ser flera som en svårighet och beskriver hur barnen tappar fokus när 

läsningen måste avbrytas för att något inträffar som kräver pedagogens uppmärksamhet. Detta 

kopplas till att det är fler av de allra yngsta barnen i grupperna nu än tidigare. Lässtunder kan 

dock planeras in och tillfällen som beskrivs är samlingen eller stunden efter vilan. 
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Diskussion 
 

I metoddiskussionen diskuteras metoden med avseende på reliabilitet, validitet samt 

generaliserbarhet och i resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån den teoretiska 

bakgrunden. Studiens frågeställningar utgör där underrubriker. Vidare redogörs för 

implikationer för verksamheten och för mig själv, en slutdiskussion sammanfattar arbetet och 

förslag på fortsatt forskning ges. 

 

Metoddiskussion 

Reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver ”hur bra mitt mätinstrument är på att mäta” (Stukát, 2005, s. 133) 

Reliabiliteten i min studie anser jag vara medelhög. Alla pedagoger bidrog inte i samma 

utsträckning med hur man jobbar med barnens skriftspråksutveckling på sina respektive 

avdelningar. Därför blev representationen avdelningsvis inte så stor som jag hoppats. På 

grund av det slumpade urvalet vet jag inte om den deltagande pedagogen var den på sin 

avdelning som bäst kunde beskriva, eller hade ett uttalat intresse för, arbetet inom detta 

område.  Förskollärarna har ett större ansvar för att se till att strävansmålen i läroplanen 

uppfylls, även när det gäller barnens skriftspråksutveckling. Studiens reliabilitet hade därför 

kanske blivit högre om urvalsgruppen endast bestått av förskollärare. Å andra sidan säger 

Lpfö 98 (2010) att hela arbetslaget ska verka för att barn utmanas i deras språk- och 

kommunikationsutveckling så alla pedagoger borde rimligtvis ha en kompetens inom området 

samt kunna redogöra för hur/om man jobbar med detta. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör en fokusgrupp bestå av 6-8 personer och därför var 

gruppen i min studie kanske i minsta laget, särskilt som en av pedagogerna gick innan 

intervjun var slut. Jag upplevde ändå att samtalet ledde till en bra kollektiv interaktion mellan 

deltagarna så att olika berättelser kom fram. Spridningen i uppfattningar var dock inte så stor 

utan de flesta uttryckte liknande erfarenheter. Några, i synnerhet Berit, bidrog i hög grad till 

att lyfta fram aspekter av ämnet som andra sedan hakade på och delgav sina personliga 

erfarenheter kring.  

Det finns även anledning att vara självkritisk när det gäller min roll som moderator i 

förhållande till resultatet. Hade fler eller andra frågor, i synnerhet följdfrågor, gett en bättre 

bild av hur de jobbar med skriftspråket på den aktuella förskolan? Jag upplevde också en viss 

tidspress eftersom pedagogerna inte kunde avvara mer än ungefär halva mötestiden till 

intervjun. Om jag istället valt enskilda intervjuer med en pedagog från varje avdelning hade 

det eventuellt varit lättare att få mer tid till förfogande. 

Jag hade även kunnat ha fler fokusgrupper som Wibeck (2010) föreslår. Då hade kanske fler 

aspekter kommit upp tills ämnet slutligen blivit uttömt. Slutligen hade jag kunnat välja att 

analysera materialet och presentera resultatet på andra sätt. 
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Validitet 

Validiteten beskriver ”hur bra ett mätinstrument mäter det man avser att mäta” (Stukát, 2005, 

s. 134). Min avsikt är att mäta hur pedagoger på en förskola jobbar med barns 

skriftspråksutveckling. Undersökningens utformning där en spridning av personer på 

förskolan får komma till tals, tycker jag ger en god grund för att mäta det jag avser att mäta. 

Frågornas utformning och deras öppna karaktär ger också bra förutsättningar för hög validitet. 

Stukát (2005) tar upp att man även måste väga in graden av ärlighet som en potentiell felkälla 

när man har med människor att göra. Mer eller mindre medvetet kan svaren som ges vara 

osanna, kanske för att man vill vara intervjuaren till lags eller inte vill erkänna brister. Wibeck 

(2010) nämner också grupptryck som en möjlig orsak till osanna svar. Jag upplevde svaren 

som uppriktiga men kan inte veta säkert om så är fallet. Kanske en kompletterande 

observationsstudie hade gett större validitet därvidlag. En observationsstudie hade även 

kunnat ge mig en mer heltäckande bild av sådant som inte framkom genom fokusgruppen 

exempelvis hur man ordnat miljön med tanke på skriftspråksstimulering. Patel och Davidson 

(2003) menar att observationer kan användas för att ge kompletterande information vid sidan 

av andra tekniker. 

Wibeck (2010) påtalar att om intervjun äger rum på en plats där deltagarna känner sig 

främmande så kan det påverka validiteten. Hon menar att moderatorn efter intervjun bör fråga 

sig om stämningen i gruppen var avslappnad och öppen och om alla kunde säga det de ville. I 

detta fall var vi på deltagarnas arbetsplats där de kände sig hemma vilket troligtvis bidrog till 

en avslappnad stämning. Deltagarna var en etablerad grupp sedan tidigare, vilket Wibeck 

framhåller som en fördel vid fokusgruppsintervjuer. 

God reliabilitet är enligt Stukát (2005) en förutsättning för hög validitet men det är inte 

tillräckligt. Ovan nämnda brister i reliabiliteten utgör även brister för validiteten. 

 

Generaliserbarhet 

Kan resultatet generaliseras till en större grupp? Relaterbarhet, som är en svagare form av 

generalisering, kan vara en mer adekvat term för vissa undersökningar menar Stukát (2005). 

Kan andra känna igen sig och relatera till egna situationer? Genom att beskriva sitt urval och 

den representativitet man strävat efter så kan man få ett mått på studiens generaliserbarhet. 

Undersökningsgruppens storlek har betydelse, och det måste dock vägas att antalet 

informanter är lägre i kvalitativa undersökningar. 

Wibeck (2010) beskriver den liknande termen överförbarhet. Är undersökningsmetoden och 

kontexten sådana att resultaten går att applicera på andra situationer. Det är då den som vill 

använda resultaten som avgör om de även passar in i ett nytt sammanhang. Författaren menar 

att syftet med fokusgruppsstudier inte är att dra generella slutsatser om hela 

populationer/grupper utan snarare att fördjupa sin förståelse av hur människor tolkar ett 

problemområde. 

I kvalitativ forskning talar man om trovärdiga tolkningar istället för sanna, objektiva resultat 

som inom naturvetenskapen (Stukát, 2005). Det egna tänkandet synliggörs och motiveras i 
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studiens alla delar så att andra kan ta del av hur den gjorts. Resultatet blir även generellt sett 

mer trovärdigt om flera personer kan tolka det på liknande sätt. 

Min undersökningsgrupp är slumpmässigt vald och relativt liten och har även ett visst bortfall. 

Gruppen är könshomogen och relativt åldershomogen. Jag tror ändå att andra pedagoger på 

denna förskola skulle kunna relatera till och känna igen sig i resultatet. Gissningsvis kan även 

pedagoger på andra förskolor relatera till resultatet. Förmodligen skulle även andra aspekter 

komma upp om studien genomförts med ett annat urval på den aktuella förskolan eller på en 

annan förskola.  

 

Resultatdiskussion 
 

Min upplevelse är att flera av pedagogerna i studien har både kunskap om och erfarenhet av 

att jobba med barnens skriftspråksutveckling. Dahlgren et al. (2006) menar att det är viktigt 

att pedagogerna har en förståelse för och medvetenhet om de skriftspråkliga processerna och 

kan handleda och väcka intresse hos barnen. Det är knappt möjligt att beskriva allt som görs 

för att stimulera skriftspråksutvecklingen, menar en av pedagogerna och det ligger nog 

mycket i det, åtminstone inte inom denna studies ramar. Hon framhåller att de har försökt att 

belysa delar av hur de jobbar med detta. Jag tänker att vissa saker har valts bort p.g.a. 

tidsramarna och annat kan helt enkelt ha glömts bort att belysas fastän man jobbar med det. 

Det kan också vara så att vissa områden inom Hagtvet Eriksens nyckelområden för 

språkstimulering inte direkt kopplas till skriftspråksstimulering av pedagogerna och därför 

inte belysts. 

Widerberg (2002) menar att man kan få syn på även det som inte sägs när materialet filtreras 

genom det teoretiska perspektiv som man har. Det som jag saknar i pedagogernas 

beskrivningar är hur miljö och material används för att stimulera lekar där skriftspråket 

används och hur miljöer har skapats för skrivande och läsande. Detta tas av bl.a. Hagtvet 

Eriksen (2006) upp som en del i skapandet av en skriftspråkligt stimulerande miljö. Dahlgren 

et al. (2006) lyfter fram betydelsen av att det finns attraktivt skrivmaterial såsom block av 

olika slag, pennor, kuvert, stämplar, brevlåda osv. Pedagogerna sa heller inget om huruvida 

barnen fick berätta i monologform inför varandra i andra sammanhang än sago-

dramatiseringarna för att utveckla ett situationsoberoende språk. 

 

Hur barnen uttrycker intresse för skriftspråket 

En av pedagogerna i studien ser barnens intresse för högläsning som relaterat till deras ålder, 

där intresset är störst i ”mellanåldern” för att sedan svalna något. I litteraturen ser jag inget 

som tyder på att detta skulle vara något generellt. Pedagogerna i studien beskriver att det kan 

vara en svårighet att skapa tid för spontan högläsning av böcker, man får ofta planera in den 

på samlingen eller efter vilan. Att inte ha så mycket tid som man skulle önska för den mer 
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spontana bokläsningen i soffan ser pedagogerna som en svårighet i sitt arbete med barnens 

skriftspråksutveckling.  

Högläsning av böcker har både ett språkligt och ett socioemotionellt värde framhåller Hagtvet 

Eriksen (2006). Det tränar bl.a. ordförrådet, ett situationsoberoende språk och lär barnet 

berättarstruktur. Dessutom ger det känslomässig kontakt mellan barnet och den som läser. Om 

högläsning äger rum i en orolig omgivning med mycket tillsägelser så blir denna 

känslomässiga upplevelse dålig, menar Hagtvet Eriksen. Det kan ofta vara fallet när läsningen 

sker vid samlingen. Hon rekommenderar att läsningen ska ske i myshörnan tillsammans med 

några barn som sitter nära, gärna i knäet, för att skapa en positiv situation runt böcker och 

läsning. Alternativt kan man ha en så kallad storbok som alla barnen i en större grupp kan se 

texten och bilderna i.  

De små barnen brukar sitta och låtsasläsa böcker framkommer i studien. Den typ av 

låtsasläsning som pedagogerna beskriver menar Hagtvet Eriksen (2006) tyder på att barnen 

börjar förstå något om förhållandet mellan talat och skrivet språk. De har enligt henne oftast 

ett läsande tonfall, blicken på texten och kanske ett finger som följer texten. Hon menar att 

när vuxna läser böcker tillsammans med barn så internaliserar barnen efter hand sättet att läsa 

och gör det till sina egna läsmodeller. 

Pedagogerna i studien ser att barnen ofta börjar med att visa ett intresse för det egna namnets 

skrifttecken. Helordsläsning, eller logografisk läsning, särskilt av det egna namnet är något 

som i litteraturen framhålls som positivt i förskoleåldern (Gustafsson & Mellgren, 2005). Att 

känna igen ord som ordbilder ger motivation när den alfabetiska läsningen övas in (Hagtvet 

Eriksen, 2006).  

Att pedagogernas skrivande vid arbetet med dokumentationer kan väcka intresse och vara en 

inspirationskälla för barnens eget skrivande, som en pedagog reflekterat över, vittnar även 

litteraturen om. Liberg (2006) uttrycker att när barnen ser vuxna läsa och skriva och får 

uppleva meningsfullheten i detta så blir de även sporrade till att själva prova på om material 

finns tillgängligt. Skriftspråket ska användas funktionellt i miljön menar även Gustafsson och 

Mellgren (2005). 

 

Hur barnens skrivintresse tas tillvara 

Pedagogerna i studien vill ta tillvara barnens intresse när de visar det och de svarar på barnens 

frågor kring framför allt bokstäver, hur de ser ut och hur namnen/orden skrivs. Det kan de 

göra t.ex. genom att beskriva bokstävernas form genom liknelser, vilket även Hagtvet Eriksen 

(2006) rekommenderar för att barnen ska minnas bättre. De kan även skriva ord så att barnen 

kan skriva av eller be barnen skriva av sina namnlappar. Hagtvet Eriksen beskriver att 

Vygotskij ser kopiering som något positivt så länge det utgår från barnet. Det kan stötta barnet 

i den närmaste utvecklingszonen. 

Lekskrivning beskrivs i positiva ordalag av pedagogerna i studien men inte så utförligt eller 

omfångsrikt.  De vuxnas attityder till lekskrivning är av betydelse för hur mycket barnen 
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ägnar sig åt detta menar Hagtvet Eriksen (2006). Det behövs ett positivt gensvar och intresse 

för barnens utforskande. Det framgår inte hur mycket eller i vilka sammanhang lekskrivning 

används av barnen, om det är i rollekar eller i någon annan typ av kommunikation.  

 

Andra uttrycksformer kopplade till skriftspråksutvecklingen 

Pedagogerna i studien uttrycker att barnen visar glädje och stolthet över sina egenhändigt 

tillverkade sagor och böcker. Jag ser det som exempel på kreativt och funktionellt skrivande 

vilket Gustafsson och Mellgren (2005) vill lyfta fram i förskolan. Barnen är entusiastiska och 

”idéerna bara sprutar ur dem”, som pedagogen uttrycker det. Det kan bli flera sidor med text 

och bild vid samma tillfälle och en pedagog agerar som spökskrivare. Fast (2007) framhåller 

att för att lärande ska bli effektivt är det viktigt att det sker i för barnet meningsfulla 

sammanhang vilket jag tycker att detta är. Man kan också se att bilden är betydelsefull i 

barnens skapande av berättelser och att den används på ett integrerat sätt (Jonsson, 2006). Det 

framgår inte hur mycket pedagogerna jobbar med det här men några anser att de skulle kunna 

jobba ännu mer med det. Det är tydligt att det sker ett lärande i interaktionen mellan barnen 

och pedagogen i dessa sammanhang anser jag. 

När det gäller att dramatisera sagor och berättelser kan man även se att barnen visar ett 

mycket stort intresse. Pedagogen beskriver att barnen älskar det. Dahlgren et al., (2006) 

framhåller att detta arbete kan innehålla flera delar som är betydelsefulla för 

skriftspråksutvecklingen såsom dramatisering, meningsfullt textskapande, stoff till leken, 

återberättande, situationsoberoende språk osv. Pedagogen beskriver också hur man jobbar 

med en berättelse på många olika sätt utöver dramatiseringen, som kommer in mot slutet när 

barnen kan berättelsen ordentligt.  

Språklekar leks i första hand för att träna språklig medvetenhet (Hagtvet Eriksen, 2006). De 

språklekar som pedagogerna i studien beskriver handlar om att urskilja stavelser i namn/ord 

med hjälp av klappningar respektive att urskilja fonem (språkljud) genom att hitta första eller 

sista ljudet i ett namn/ord. Dessa aktiviteter beskrivs av bl.a. Hagtvet Eriksen som bra för att 

öva upp just den språkliga medvetenheten. Hon ger även andra exempel på språklekar där 

man fokuserar på hela ord t.ex. olika rimlekar.  

En pedagog beskriver att när de sjunger brukar de ibland ha sångtexten med tillhörande bilder 

uppsatta på väggen och barnen kan på så vis följa texten och får t.ex. in läsriktningen. Fast 

(2007) menar att barn som lär sig läsa ofta tar hjälp av bilderna för att kunna förstå texten. 

Fält (1995) rekommenderar blädderblocket som pedagogiskt hjälpmedel för att barnen ska 

lära sig kopplingen mellan tal och text. I detta fall blir det mellan sång och text, särskilt om 

pedagogen pekar på texten medan man sjunger. 

Att använda datorn eller active-boarden för skrivaktiviteter kan motivera de barn som kanske 

inte annars väljer att skriva eller har svårt med motoriken, menar några av pedagogerna. 

Hagtvet Eriksen (2006) ger stöd för detta men framhåller även att datorn ska ses som ett 

komplement till penna och papper och inte en ersättning. På avdelningens active-board 
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används rit- och skrivprogram vilket Svensson (1998) menar är bra program för att de ger 

möjlighet till dialog och samspel. 

 

Implikationer för verksamheten och för mig 

 

De implikationer som jag ser för verksamheten utifrån denna studie ser jag även som 

implikationer för mig själv i min kommande yrkesutövning. 

En implikation för verksamheten kan vara att tydligare stimulera lekar där skriftspråket har en 

naturlig plats såsom affärslek, kontorslek osv. Det kan enlig Dahlgren et al. (2006) göras 

genom att ordna miljöer, tillföra material och anpassa gruppsammansättningen. 

Förhoppningen menar författarna är att skriftspråket ska internaliseras i leken och användas 

för kommunikation.  

En annan implikation kan vara att försöka planera verksamheten och miljön så att små 

lässtunder tillsammans med en liten grupp barn underlättas. Möjligheten att kunna dra sig 

undan till en ostörd vrå och att pedagogen som läser i möjligaste mån just då kan slippa andra 

arbetsuppgifter genom att man kommunicerar kring detta i arbetslaget. Då slipper lässtunden 

ständigt bli avbruten och barnaskaran skingras såsom pedagogerna i studien beskriver. Man 

kan också fundera över hur man kan väcka de äldre förskolebarnens intresse för högläsning. 

Att jobba länge och i olika medier med en berättelse, vilket gjordes på en av avdelningarna, 

verkar vara ett bra och intressant sätt. 

Att stimulera barnens sammanhängande berättande i monologform kan också vara en 

implikation. Barnen kan träna på att berätta för varandra exempelvis om sina bilder, om saker 

de upplevt, vitsar, gåtor osv. som Dahlgren et al. (2006) föreslår. Det kan också vara bra att 

jobba ännu mer med att barnen får skapa egna ”hitta på”- berättelser och sagodramatiseringar 

eftersom de tycker detta är så roligt. 

 

Slutdiskussion 

 

Jag har i denna studie velat undersöka hur man arbetar med barns skriftspråksutveckling på en 

förskola i Norrbotten. Frågeställningarna var hur barnen uttrycker sitt intresse för skriftspråk 

och hur intresset tas tillvara av pedagogerna samt hur andra uttrycksformer kan kopplas till 

detta arbete. Som metod har jag använt fokusgruppsintervju med fem pedagoger på vald 

förskola. Resultatet visar att man jobbar med barns skriftspråksutveckling på olika sätt utifrån 

deras visade intresse exempelvis med högläsning av böcker, att göra egna sagor och böcker, 

uppmuntra namnskrivande och lekskrivning, och att det även kan knytas till andra 

uttrycksformer exempelvis bild och drama, sång och datoranvändande. Att stimulera barnens 

lekar där skriftspråket används samt att skapa mer ostörd tid för högläsning kan vara 
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förbättringspotentialer i verksamheten. Slutligen anser jag att jag har fått svar på mina 

frågeställningar och har därmed uppnått mitt syfte med studien. 

 

Förslag på fortsatt forskning  
 

En liknande studie skulle kunna utvidgas till att omfatta fler förskolor, kanske i olika 

kommuner. Man skulle kunna kombinera fokusgruppsintervju med observation som metoder 

bl.a. för att närmare utforska hur miljöerna är utformade och hur skriftspråket kommer in i 

barnens lekar. 
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Bilaga. Intervjufrågor. 

 

Hur arbetar ni med barnens skriftspråksutveckling? (så uttömligt som möjligt) 

Finns det svårigheter med att jobba med barnens skriftspråksutveckling? 

Visar barnen intresse för skriftspråket? Hur? 

 


