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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka fem Reggio Emilia-inspirerade förskollärares kunskaper 

om och förhållningssätt till barns begynnande skrivutveckling. Studien syftar också till att 

undersöka om och i så fall på vilket sätt dessa kunskaper påverkas av Reggio Emilia-

inspirationen. 

Datainsamlingsmetoden som används är kvalitativ samtalsintervju, där respondenternas 

kunskaper synliggjorts i syfte att utröna tankemönster och kartlägga uppfattningar. Dessa 

intervjuer har analyserats och sammanställts utifrån fem kategorier. 

Studien tar sin utgångspunkt i literacy-forskning, som beskriver människans socialisering i den 

skriftspråkliga världen. Studiens resultat visar att respondenternas kunskaper om barns 

begynnande skrivutveckling är varierande, och kan ofta härledas till förskollärarnas intresse.  

Reggio Emilia-inspirationen tycks bidra till en ökad medvetenhet om barns olika 

uttrycksformer, men tidig skrivutveckling fokuseras inte. Synen på förskolans roll för barns tidiga 

skrivutveckling framställs betydelsefull och resultatet visar att samtliga respondenter lyfter detta. 

Vidare kan skönjas en osäkerhet kring begreppet begynnande skrivutveckling, och detta kan tyda 

på avsaknaden av ett gemensamt yrkesspråk för att tala om barns tidiga skrivutveckling i 

förskolan. Samtliga respondenter använder sig av pedagogisk dokumentation. Dock visar 

resultatet att barns begynnande skrivutveckling inte dokumenteras i stor utsträckning vilket kan 

ses som ett problem då förskolans reviderade läroplan framför krav på detta. 

 

 

Nyckelord: Förskollärare, Reggio Emilia, kvalitativ intervju, literacy, begynnande skrivutveckling, 

pedagogisk dokumentation 
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1. Inledning 

Dagens informationssamhälle ställer höga krav på människors förmåga att kunna kommunicera 

via tal- och skriftspråk. Med ökade krav påverkas också förskolan och dess roll (Björklund, 2008). 

Barnet förväntas tillgodogöra sig kommunikativa förmågor och färdigheter för att så småningom 

uppfylla samhällets kriterier på språkande för att bli goda samhällsmedborgare. Att vara en god 

samhällsmedborgare innebär att vara aktivt deltagande i samhället, kunna kommunicera med 

andra och tillägna sig olika typer av information. Kommunikation framställs som en demokratisk 

rättighet (Skolverket, 2010). 

I den reviderade upplagan av förskolans läroplan kan man skönja striktare riktlinjer gällande 

förskolors arbete med språk och kommunikation. Detta ställer krav på förskollärare, där 

noggrann dokumentation är ett medel för att undersöka verksamhetens förutsättningar för barns 

språkliga utveckling. Allt detta framställer förskollärarnas kunskaper inom språk som allt viktigare 

och avgörande för barns lärande och utveckling. Det är därför relevant att undersöka vilka 

kunskaper verksamma förskollärare har när det gäller barns skrivutveckling. 

Inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi talar Loris Malaguzzi i en berömd dikt om att Ett 

barn har hundra språk men berövas nittionio (se bilaga 2) (Dahlberg & Åsén, 2005). Innebörden belyser 

alla de språk som barn kan uttrycka sig genom, såsom skapande i otaliga former, och som ofta 

glöms bort när skriftspråket blivit det dominerande och legitima uttrycksmedlet inom skola och 

samhälle. Det är ofta de nittionio ”berövade” språken som lyfts fram inom svenska förskolor 

som inspirerats av denna pedagogiska filosofi, men vad händer då med det hundrade språket, 

skriftspråket? 

I syfte att undersöka detta närmare handlar denna studie om hur fem förskollärare på tre olika 

Reggio Emilia-inspirerade förskolor förhåller sig till hur barn tillägnar sig en förmåga att uttrycka 

sig med hjälp av det skrivna språket. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka några Reggio Emilia-inspirerade förskollärares 

kunskaper om och förhållningssätt till barns begynnande skrivutveckling. 
 

• Vilka kunskaper beskriver förskollärarna att de har om barns begynnande 

skrivutveckling? 

• Vilken syn har förskollärarna på förskolans roll för barns skrivutveckling? 

• Hur menar förskollärarna att deras Reggio Emilia-inspiration påverkar hur de ser på 

och arbetar med barns begynnande skrivutveckling? 
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2. Forskningsbakgrund och teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt inleds med en kortare genomgång av ett historiskt perspektiv på synen på 

förskolans roll för barns skriftspråksutveckling. Därefter ges en genomgång av förskolans aktuella 

läroplan angående hur barns tidiga skriftspråksutveckling går till samt hur förskolans roll för att 

stödja och utveckla densamma beskrivs. Därefter följer de teoretiska utgångspunkter som denna 

undersökning vilar på när det gäller barns skriftspråksutveckling samt Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi. 

Denna studie tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Inom detta perspektiv har 

sociala och kulturella aspekter en viktig betydelse för lärande. Kommunikation är centralt och 

Roger Säljö (2000) menar att människan från början är kommunikativ och villig att samspela med 

andra. Vidare menar Säljö att det kollektiva samspelet påverkar både det kollektiva och det 

individuella lärandet. Samma författare beskriver att lärandet är situerat, det vill säga att lärandet 

påverkas av det sammanhang man verkar i. Inom det sociokulturella perspektivet talas om 

artefakter, fysiska och intellektuella redskap. Säljö (2000) och Löfdahl (2004) menar att det talade 

språket är en artefakt, som får betydelse först när det används. Vygotskij, som beskrivs i Säljö 

(2000) menar att handling och språk ingår i gemensamma situationer och genom handling 

utvecklas också språket: 

Språket utvecklas som ett medel för att kunna upprätthålla och utveckla denna strävan mot att 
kommunicera. När barnet lär sig ett språk, lär det sig att skapa kontakt med och ingripa i sin 
omgivning med hjälp av språkliga resurser. Språket blir ett medel för att kunna delta i och påverka 
interaktionella förlopp (Säljö, 2000, s. 88) 

2.1 Läroplanens framlyftande av skriftspråket från förr till nu 

Förskolan har en förhållandevis kort tradition av att aktivt lyfta fram barns skrivande och läsande 

inom verksamheten. Detta område har ansetts tillhöra skolans värld, där barn i förskolan inte 

betraktats som mogna för att lära sig läsa och skriva. I Barnstugeutredningens betänkande år 1972 

(SOU 1972:26; SOU 1972:27) beskrivs att språklig stimulans ska ske genom litteraturläsning och 

samtal med barn men barns eget läsande och skrivande benämns inte. År 1985 talades det för 

första gången tydligt om skriftspråket i förskolans officiella dokument, där det tydliggjordes att 

förskolan skulle erbjuda skriftspråkliga verksamheter för barn. Ytterligare två år senare beskrivs 

att förskolan ska bidra till att väcka barns intresse för läsning och skrivning. Under den senare 

delen av 1980-talet framkommer gedigen forskning kring barns läs- och skrivutveckling, som 

visar hur viktigt det är med en medvetenhet om barns skriftspråksutveckling (Dahlgren, 2006). 

När förskolan år 1998 fick en läroplan lyftes också språkets betydelse för lärande och utveckling: 
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Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 
skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 
barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 
6) 

I den reviderade upplagan av läroplanen för förskolan (2010) ges ett större pedagogiskt ansvar till 

förskollärarna. Skrivningarna har förändrats och idag framgår, i förhållande till tidigare, tydligare 

vad förskolan, förskolläraren och arbetslaget ska ansvara för. Kunnande inom språk framhålls 

idag som ännu viktigare än tidigare. Det beskrivs att förskolan ska verka för att barnen ”utvecklar 

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”, och 

likaså lyfts förskollärarnas roll fram, där de ansvarar ”för att arbetet i barngruppen genomförs så 

att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2010, 

s. 10-11). Under rubriken utveckling och lärande lyfts språk och kommunikation fram under fler 

punkter än tidigare. 

2.1.1 Synen på dokumentat ion och bedömning 

Samhällets krav på dokumentation av verksamheter där barn vistas har ökat de senaste åren. 

Förskolans reviderade läroplan (2010) nämner ingenting om barns individuella prestationer eller 

om regelrätt bokstavsinlärning eller om att barn ska kunna ljuda. Inte heller beskrivs att 

kunskaper om barns lärande och utveckling ska kategoriseras. Däremot ställs nu krav på att 

dokumentera och utvärdera verksamheten. Denna dokumentation och utvärdering ska bidra till 

att kvaliteten i förskolans verksamhet ska synliggöras och anpassas till varje barns utveckling och 

lärande, bland annat inom språket. Likaså barnens delaktighet i dokumentationsarbetet lyfts fram 

som viktigt för verksamhetens kvalitet (Skolverket, 2010). 

2.2. Literacy 

Teorier kring hur barn lär sig läsa och skriva är många. Carina Fast (2007) beskriver två olika 

förhållningssätt inom den anglosaxiska forskningen. Det ena betonar barnets mognad för läsande 

och skrivande. Detta kan sägas vara den ledande traditionella synen i svensk skola. 

Ett sätt att tala om barns läs- och skrivutveckling benämns literacy. Literacy-forskning tar sin 

utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Begreppet literacy är ett engelskt begrep som man i 

över tjugo år försökt översätta till det svenska språket. Fast (2007) talar om den diskussion som 

förts kring begreppet. Hon hänvisar till en rad olika forskare som försökt översätta literacy till ett 

svenskt begrepp med samma innebörd. Litteracitet, skrivkultur, skriftbruk, skriftlighet och 

litteralitet är några av de begrepp som framförts som likställda begrepp till literacy. Elisabeth 

Björklund (2008) använder begreppet litteracitet, som hon menar innefattar både litterat och 

literacy. Hon menar att språket behöver utvecklas och införlivas med nya begrepp som kan bidra 

med nya aspekter och att användandet av ett svenskt begrepp också kan komma att stärka det 

svenska språket. Fast (2007) använder istället det engelska begreppet, literacy, då hon beskriver 
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den anglosaxiska forskningen, medan hon i samtal med barn, föräldrar och lärare använder andra 

begrepp såsom läsande och skrivande, skriftspråk och skriftkultur. 

Literacy innefattar olika läs- och skrivpraktiker. Günther Kress (1997) talar om att det finns 

olika sätt att ta sig an begreppet literacy; språkligt, historiskt, antropologiskt eller 

utbildningsmässigt. Ur ett utbildningsperspektiv menar han att begreppet literacy innefattar 

meningsskapande i en social och kulturell miljö, som också påverkar hur förståelsen för 

omvärlden ser ut. Han menar att literacy ska användas för att skapa en förståelse för hur barn 

själva skapar mening om världen runtomkring dem. Kress menar också att verksamheter där små 

barn befinner sig måste erbjuda och synliggöra de olika uttrycksformer som barn använder för att 

förmedla ett budskap. Han menar vidare att sammansättningen av tal, tecken, lek och skrift måste 

synliggöras för att te sig gynnsamt i detta multimodala samhälle (Kress, 1997; Selander & Kress, 

2010). I likhet med Kress menar också Säljö (2000) att literacy inte bara berör kunskap om 

läsande och skrivande. Literacy innefattar också att förstå skrivandets kommunikativa 

möjligheter, se texter utifrån olika perspektiv och resonera kring läsande och skrivande. 

Den amerikanska forskaren David Barton (1994) menar liksom ovan beskrivna författare att 

literacy bör ses ur ett helhetsperspektiv. Ett bredare synsätt på läsande och skrivande måste 

synliggöras för att ett barns hela läs- och skrivutveckling ska inbegripas. Läsande och skrivande är 

någonting dagligen förekommande i de flesta sammanhang och Barton menar att dessa 

skriftspråkliga händelser påverkas av den kontexten, de kulturella sammanhangen och de 

historiska aspekter som återfinns i den aktuella situationen. Författaren menar också att barn 

redan vid födseln påbörjar läsande och skrivande: ”In a literate culture the preparations for 

literacy begin at birth; literacy is embedded in the oral language and the social interaction of the 

child’s surroundings” (Barton, 1994, s. 130). 

Fast (2007) beskriver i sin avhandling, Sju barn lär sig läsa och skriva, hur literacy påverkas av 

sociala och kulturella kontexter. Hon resonerar utifrån Bartons (1994) åtta punkter och menar att 

det som definierar literacy är sociala aktiviteter där görandet står i fokus. Barton (1994) är tydlig 

med att framhålla begreppet literacy events, vilket kan översättas som skriftspråkliga händelser. 

Människan involveras i literacy events varje dag, exempelvis vid sagoläsning, samtal med andra 

eller läsande och skrivande av meddelanden. Barton menar att begreppet också synliggör den 

kommunikativa aspekten av literacy. 

Björklund (2008) menar att forskning kring literacy i förskolan ofta talar om literacy i 

förhållande till exempelvis berättande och således ofta har studerats i relation till detta specifika 

område. Björklunds avhandling, Att erövra litteracitet, lyfter fram de yngre barnens litteracitet i 

förskolan och visar hur barn erövrar litteracitet för att möjliggöra ökad förståelse för barns 

tillägnande av skriftspråket. Hon menar att kunskap om yngre barns litteracitet kan bidra till ökad 

förståelse för tillägnandet av litteracitet och te sig positivt för barns tidiga utveckling inom detta 

område. Björklund visar att barn skapar och vinner litteracitet genom olika aktiviteter, och hur i 
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dessa handlingar kommunikation sker mellan barnen som skapar och bygger vidare på en 

litteracitetspraktik. Hon menar att barnen ständigt verkar i och erövrar litteracitet: 

Studien visar således på ett överraskande sätt att barnen själva förmår bruka litteracitet på skiftande 
sätt både i litteracitetshändelserna som övertagits från förskolekulturen, men också då de 
egenhändigt omformar och skapar i litteracitetspraktiker (Björklund, 2008, s. 237-238) 

Fast (2007) menar att begreppet literacy har utvecklats och införlivat nya begrepp, såsom 

emergent literacy. Idag menar man också att det muntliga språket och multimodala texter, där 

bild och text sammanvävs, ingår i literacy. 

2.3 Emergent literacy  

Forskaren Marie Clay studerade små barns läs- och skrivinlärning under 1960-talet. Hon 

formulerade begreppet emergent literacy. Emergent literacy används för att beskriva 

skriftspråksinlärningens utvecklande hos mycket små barn och deras successiva utveckling inom 

området. Likaså innebär begreppet emergent literacy en tanke om den sociala aspekten av läs- 

och skrivinlärningen. Inlärning är inte fokuserad till enskilda platser utan emergent literacy sker 

utan platsförankring i samspel med andra (Fast, 2007). 

Hagtvet (2004) talar också om emergent literacy. Begreppet beskrivs som svåröversättligt, men 

grunden i emergent literacy innefattar att kognitiv mognad inte är aktuellt utan belyser att mycket 

små barn tillägnar sig literacy. De färdigheter som innefattar emergent literacy kan synliggöras 

långt innan barnet kan läsa eller skriva. Barn som låtsasläser, skriver tecken och symboler, följer 

text i en bok med blicken, har färdigheter som omfattas i emergent literacy. Emergent literacy 

belyser hur ett barn tillägnar sig skriftspråket i olika miljöer i samspel med andra. Detta perspektiv 

innehar alltså en sociokulturell bas, där miljö och samspel har stor betydelse för barns 

skriftspråkande. Likaså ses inte det talade och skrivna språket som skilda delar, utan som 

någonting som bidrar till varandras utvecklande. Det muntliga och det skrivna förutsätter och 

understödjer varandra (Hagtvet, 2004). 

2.4 Lek och språk 

I förskolan förekommer det alltid barn som tidigt utvecklar sitt skriftspråkliga kunnande. Aktuell 

forskning beskriver att förskolans roll ska innefatta ett tillvaratagande av barns intresseområden, 

där leken är en uttrycksform som möjliggör lärande (Hagtvet, 2004). Hagtvet menar dock att 

detta inte räcker. Detta framlyftande måste också underbyggas av en medvetenhet kring barns 

begynnande skrivutveckling för att te sig gynnsamt för barns språkliga utveckling. 

Kristina Höök (2010) talar om hur skriftspråkande ofta har sagts ta tid från barnens lek. Höök 

menar istället att om vi erbjuder miljöer där skriftspråket finns tillgängligt, exempelvis platser för 

skrivande och material att använda, kommer också barnen att börja utforska skriftspråket i leken. 

Hon belyser vidare vikten av att stödja barnen på många olika sätt, exempelvis inom deras 



 10 

muntliga förmåga. Hon tycker att vuxna ofta är för snabba på att förstå och fylla i vad barnen 

menar och säger, istället för att fråga dem vidare, hjälpa dem att utveckla meningar och låta 

barnen inta ett större talutrymme i förskolan (Höök, 2010). 

Vygotskij (1995) talar om lekens betydelse för barnets uppfattning om sig själv och omgivning. 

Det är i lekfulla och stimulerande miljöer som lärande sker. Språket och leken hänger 

oupplösligen samman och Vygotskij menar att leken kan bidra till språkutveckling då samspelet 

fokuseras. Leken bidrar också till att barnen får möjlighet att bearbeta intryck och skapa mening i 

sin vardag. 

Leken ses som någonting där barn kan prova på och ”träna” sina olika förmågor. I leken kan 

barnen utforska världen men också utveckla identitet genom samspel. Det finns olika typer av 

lekar, och Hagtvet (2004) lyfter fram rollekens betydelse för skriftspråksutveckling. Smilansky, 

refererad i Hagtvet (2004), belyser att rolleken innefattar olika aspekter som kan kopplas till 

språkstimulering. Språket får användas i olika former såsom i diskussion av intagande av roller, 

bestämmande av artefakter och behov av bokstäver i leken. Dessa olika former av lekens 

språkande nyttjas av barnen som får möjlighet till muntlig såväl som skriftlig utveckling. 

2.5 Tidig språkutveckling 

Tanken om att barns begynnande skrivutveckling påbörjas redan när barnen är mycket små och 

påverkas av omgivande faktorer är ledande inom forskningen. Caroline Liberg (2010) beskriver 

hur barns tidiga språkutveckling grundas i viljan att förstå ett sammanhang och skapa mening 

tillsammans med andra. Liberg belyser att små barn från födseln ingår i språkliga aktiviteter, där 

närstående talar med barnen, tolkar barnens uttryck och fortsätter ett samtal. Dessa tolkningar 

och bemötande av barns tidiga uttryck menar Liberg grundlägger ett ”språkligt självförtroende” 

(Bjar & Liberg, 2010, s. 78). 

Hagtvet (2004) beskriver att skriftspråket ofta är situationsoberoende, medan talspråket är 

beroende av situationen. Hon menar vidare att detta endast illustrerar en enkel bild av 

förhållandet mellan skrift och tal: 

Det är den sociala och emotionella närheten mellan talare/skribenten och lyssnare/läsaren, och det 
faktum hur nära de befinner sig i tid och rum, som bestämmer hur situationsoberoende språket 
kommer vara, antingen det handlar om tal eller skrift (Hagtvet, 2004, s. 60) 

Användning av ett mer situationsoberoende språk i samtal med barn, att tala om händelser 

bortom här-och-nu, gynnar både barns muntliga och skriftliga utveckling (Hagtvet, 2004). 

Att lära sig skriva är en process och det sker på olika sätt och i olika takt för olika barn. 

Hagtvet (2004) och Bjar och Liberg (2010) talar om både arvet och miljöns påverkan på 

språkutvecklingen. Biologiskt sker en snabb utveckling under barnets första levnadsår och det är 

också svårare att lära ett nytt språk utan brytning efter puberteten. I tre till femårsåldern utvecklas 

en sociokognitiv förmåga, som ökar barnets förmåga att leva sig in i andra människors tankar och 
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känslor. Denna förmåga bidrar inte bara till barns samtalsförmåga, utan grundlägger vidare 

språkutveckling, såsom mer avancerat berättande och skrivande. Trots biologiska effekter ses 

miljön som en större påverkansfaktor (Bjar & Liberg, 2010). 

Björk och Liberg (1996) bemöter de splittringar gällande metoder för barns läs- och 

skrivutveckling och menar att barn måste tillgängliggöras olika tekniker för att lära sig läsa och 

skriva. Att kunna ljuda stödjer exempelvis ett mer avancerat läsande och skrivande. De talar om 

vikten av att låta, och uppmuntra barnen, till eget skrivande. Det är i dessa situationer som 

barnen får möjlighet att utforska bokstävernas koppling till ljuden, vilket också visar på hur 

skrivning och läsning hänger samman. Författarna menar att skriva tillsammans med barnen ger 

dem förebilder att inspireras av och hjälper barnen att senare utveckla sitt eget skrivande. 

Idag synliggörs hur bilder, symboler och tecken är någonting som föregår låtsasskriften. Kress 

(1997) menar att teckenskapande ska ses i sin vidaste bemärkelse. Det skrivna språket, 

kroppsspråk, lek och konstruktion, med mera, är världar där tecken och symboler innefattas. 

Barn använder olika tecken för att skapa mening och nya tecken och symboler uppfinns utifrån 

miljö och verksamhetens aktiviteter. Barn ses som ”teckengörande”. 

 Många forskare är eniga om att skrivandet påbörjas tidigt genom kopiering/efterlikning av 

förebilder. Allard & Sundblad (1989) talar om hur skrivandet runt omkring barnet påverkar 

barnet redan under den första låtsasskriften eller det ”primära uppfinnandet”, som författarna 

benämner detta. Möter ett barn listor av olika slag, exempelvis inköpslistor eller minneslistor, vet 

också barnet hur en lista kan se ut och kan börja skriva listor. Detta kan också kopplas till 

emergent literacy. Texters tillblivande bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper, och 

erfarenheter av literacy påverkar således barnens skrivutveckling. Emergent literacy blir aktuellt i 

alla de situationer som barn interagerar med språkande (Fast, 2007). 

Björklund (2008) menar att den tidigare forskning som gjorts kring barns begynnande 

skriftspråksutveckling ofta fokuserat särskilt på barns språkutveckling och mindre på 

förskollärares förhållningssätt och kunskap om barns språkutveckling och begynnande 

skrivutveckling. Likaså intar ofta detta forskningsområde, menar Björklund, ett perspektiv på 

skolbarns och skolans arbete med skrivutveckling, där också måluppfyllelse kring barns läs-, 

skriv- och muntliga förmåga återfinns i styrdokument. Detta kan sägas härröra från 1900-talets 

början där teorier kring att barn måste uppnå en viss ålder, en viss mognad för att kunna 

tillgängliggöra sig skrivandet återfinns. Studier av barn i ett sammanhang bidrog till en förändrad 

syn: 

[…]barn var engagerade och till synes intresserade av litteracitet långt före sex år och sex månader 
som var den ålder forskarna kommit fram till som lämplig att påbörja formell undervisning. Detta 
förändrade synsätt präglade sedan forskningen under resten av 1900-talet (Björklund, 2008, s. 17) 

Samma författare menar att en anledning till att lite forskning kring barns tidiga skrivande gjorts 

kan återspegla bilden av att barn först måste lära sig tala för att kunna skriva (Björklund, 2008). 
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Fast (2007) har studerat sju barn i deras hemmiljö, i förskolan och i skolan och undersöker i 

vilka sociala och kulturella kontexter barn möter textvärldar och på vilket sätt. Hon visar att barn 

mycket tidigt ingår i skriftspråkliga praktiker och att dessa praktiker ofta sker tillsammans med 

andra barn. Populärkulturella verksamheter, såsom Pokémonkort och dataspel, utgör en stor del 

av barnens berättande och skrivande. Fast (2007) tydliggör också att barnen ofta tvingas lämna 

dessa kunskaper utanför förskoleklassen och årskurs ett och resonerar vidare vad detta kan bero 

på. Lärares egen okunskap om barns erfarenheter och/eller ett brytande mot traditionella 

föreställningar om lärare-elevrelationer är två faktorer som Fast menar kan påverka lärares 

uteslutande av barnens erfarenhetsvärldar. 

Förhållandet mellan barns läs- och skrivutveckling och dess hemmiljö och kulturella bakgrund 

har länge studerats. Heath, refererad i Björklund (2008), beskriver den stora påverkan litteratur i 

hemmet och föräldrarnas utbildningsnivå har för barns tillägnande av skriftspråkliga praktiker. 

Hennes studie visar att barn med rikligt med litteratur i olika former i hemmet och med läsande 

och skrivande närstående vuxna också gynnas i deras läs- och skrivutveckling. Likaså Barton 

(1994) talar om vilken betydelse barns ”ryggsäck” har för deras läs- och skrivutveckling. Utifrån 

detta perspektiv framstår förskolans roll än mer betydelsefull för de barn som inte möter 

skriftspråket hemma. 

2.6 Reggio Emilias pedagogiska filosofi 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi utvecklades i Italien i slutet av 1940-talet efter andra 

världskrigets slut. Loris Malaguzzi, tidigare barnpsykolog och senare chef för de kommunala 

förskolorna i Reggio Emilia, menade att han inte ville publicera texter om den pedagogiska 

filosofin, då han ansåg att detta skulle bidra till ett fastställande av hans tankar och åsikter. Istället 

menade han att filosofin alltid skulle förändras utifrån barnen och den rådande situationen i 

samhället (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

Reggio Emilia Institutet bildades år 1992 för att undersöka hur filosofin skulle kunna utvecklas 

i de svenska förskolorna. Idag bidrar institutet bland annat med kunskap kring arbetssätt inom 

Reggio Emilias filosofi, utgivande av skrifter, konsultverksamhet, föreläsningar och studieresor 

till Reggio Emilia i Italien (Reggio Emilia Institutet, 2011). 

Den pedagogiska filosofin står för en idé om alla barns rättigheter och möjligheter att 

utvecklas och lära utifrån sina egna behov och genom olika uttrycksmedel. Likaså är tanken om 

den kollektiva människan central, där verksamheter ska arbeta såväl inåt mot den enskilda 

verksamheten och barnen i denna, som utåt mot samhället. Arkitektur och den miljö som barnen 

vistas i framställs som central för lärande (Hewett, 2001; Dahlberg & Göthson, 2005). 

Lyssnandets pedagogik, som Reggio Emilia har kommit att kallas, innebär att se kvaliteterna i 

att lyssna på varandra och utmana barnen i deras resonemang. Utifrån kunskap om barnens sätt 

att formulera sig om världen, kan också pedagogerna möta detta och inbjuda till nya 

verksamheter (Lenz Taguchi, 1997). 
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2.6.1 Synen på barnet 

Synen på barnet är centralt inom Reggio Emilia och utgår från att barn från början är intelligenta, 

har lust att lära och en vilja att skapa kunskaper tillsammans med andra barn och pedagoger. ”Det 

kompetenta barnet” har blivit ett begrepp som kommit att används ofta och ligger nära Reggio 

Emilias tanke om ”det rika barnet”. Ett rikt barn är ”ett barn som vill växa, lära och veta. Det är 

ett barn som kan skapa sin egen kunskap. Det är ett barn med inneboende kraft, ett barn med 

hundra språk” (Dahlberg & Åsén, 2005, s. 197). Pedagogerna är mycket betydelsefulla i rollen att 

lyssna på barn och utmana dem i deras teorier och uttryck. Pedagogerna ses som ”medforskare” 

och inte passiva kunskapsinnehavare vars uppgift är att förmedla kunskaper till barnen (Hewett, 

2001, Dahlberg & Åsén, 2005). 

2.6.2 De hundra språken 

Inom denna pedagogiska filosofi talas det om att ett barn har hundra språk. Malaguzzis tanke Ett 

barn har hundra språk, men berövas nittionio, som nämndes i inledningen, kan sägas vara ett föredöme 

inom Reggio Emilia. Med detta menas att barns alla olika uttrycksformer är viktiga och måste tas 

tillvara för att de ska få de rättigheter och möjligheter som ett barn har och har rätt till. En tro på 

barnets förmågor att använda alla sina sinnen där olika typer av uttrycksmöjligheter måste 

tillgängliggöras för barnet. Det är pedagogernas uppdrag att lyfta fram dessa språk och göra dem 

åtkomliga för barnen. Tankar, sinnesintryck och handlande/görande hänger oupplösligen ihop 

och enligt Reggio Emilia är det detta som binder ihop de hundra språken (Dahlberg & Göthson, 

2005, Harvard Project Zero, 2006). 

”Språk som berikar varandra” är ett uttryck som används inom Reggio Emilia. Detta innebär 

att flera språk kan användas samtidigt och interagera för att möjliggöra lärande. Alla språk hänger 

samman och att uttalat arbeta med exempelvis naturkunskap, kan också innefatta arbete med 

symboler, tecken, konsistens och estetik (Elfström, 2008). 

2.6.3 Pedagogisk dokumentat ion 

Pedagoger inom denna filosofi har sedan länge använt pedagogisk dokumentation. I Att göra 

lärandet synligt, barns lärande – individuellt och i grupp (2006), menar Carla Rinaldi att dokumentation 

innebär ”ett synligt lyssnande” (s. 83). Dokumentation bidrar inte endast till ett illustrerande av 

barns lärprocesser, utan denna form av dokumentation ger också möjlighet till detta lärande, 

genom att det blir synligt. Samma författare belyser också vikten av att använda olika typer av 

dokumentation under processen. Dokumentation syftar till att understödja minnet och 

reflektioner, och med flera olika dokumentationsformer underlättas detta (Harvard Project Zero, 

2006). 
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Med denna typ av dokumentation kan en dialog med barn, andra pedagoger på förskolan, 

föräldrar, andra vuxna och samhället förtydligas. Hewett (2001) menar att pedagogisk 

dokumentation fyller tre viktiga funktioner. Det första menar hon bidrar till att barnen får ett 

visuellt minne av deras skapande och därmed också kan utmana sina gamla idéer och få 

inspiration. Den andra funktionen som pedagogisk dokumentation fyller innebär att 

förskollärarna får redskap att utmana och förstå barnens tankar och utvärdera och utveckla deras 

eget arbete. Tredje funktionen innefattar ett föräldraperspektiv, där dessa får djupare möjligheter 

att förstå vad som sker på förskolan och ges möjligheter att påverka. 

Dahlberg m.fl. (2002) och Lenz Taguchi (1997) lyfter fram pedagogisk dokumentation och 

menar att denna innefattar en tanke om reflektionens betydelse. Det är i reflektion, med sig själv 

och tillsammans med andra, som ett utvecklingsarbete kan komma till stånd. 
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3. Metodologi 

I detta avsnitt presenteras urval, datainsamling och studiens kvalitativa metod. Likaså beskrivs 

studiens procedur och hur det insamlade materialet bearbetas och analyseras. Studiens validitet 

respektive reliabilitet diskuteras också nedan. 

3.1 Urval 

De tre förskolorna har valts ut med avseende på deras pedagogiska inriktning, Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi. Samtliga förskolor har tagit del av Reggio Emilia-institutets utbildningar, och 

två av tre förskolor anlitar en handledare i pedagogisk dokumentation. Fem förskollärare är 

intervjuade, alla med högskoleutbildning verksamma i förskolans verksamhet. En av de fem 

respondenterna har en bred högskoleutbildning i psykologi och pedagogik men har inte någon 

förskollärarexamen. Hon arbetar som förskollärare och därför benämns hon vidare som 

förskollärare. Ytterligare en respondent skulle ha medverkat, men denna föll bort på grund av 

sjukdom och semester. Alla medverkande förskollärare är kvinnor beroende på att inga manliga 

förskollärare finns representerade på de utvalda förskolorna. Förskollärarna i studien arbetar med 

olika åldersgrupper, från ettåringar till femåringar. 

Val av intervjuobjekt grundas i författarens intresse att undersöka den yrkeskategori som 

denna själv ska komma att verka i. Författaren har också erfarenhet av olika förskolor med 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Ur dessa erfarenheter har ett intresse väckts, där 

skriftspråket förefaller intressant utifrån tanken om ”barns hundra språk”. Likaså är det också 

förskollärarna som har det pedagogiska ansvaret i förskolan och därför förefaller det viktigt och 

mycket intressant att dessa utgör respondentgruppen. Dessa kriterier utgör valet av respondenter 

(Esaiasson, 2007). 

3.2 Datainsamlingsmetod 

För att undersöka uppställt syfte och formulerade frågeställningar har en empirisk studie gjorts 

med kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. När intervju används som enda metod framstår 

det än viktigare att tydligt framhålla bakomliggande val av intervjuobjekt, vilken typ av intervju 

som ska användas och om eventuell observation behövs för att komplettera eller understödja 

intervjuer. Då denna studie avser att studera respondenternas uppfattningar framstår intervju som 

motiverad datainsamlingsmetod. Intervju som metod är en vanlig metod inom pedagogisk 

forskning, eftersom denna ofta erbjuder information om attityder, förhållningssätt och kan också, 

väl använd, ses som ett redskap och bidra till konkret kunskap om läraryrket. Ytterligare fördelar 

med att använda intervju som datainsamlingsmetod innefattar möjligheterna att fördjupa samtalet 

genom följdfrågor och således tillägna sig kunskaper kring ett specifikt område. Svårigheterna 
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med att använda intervju som datainsamlingsmetod är frågeformuleringarna. Det är med lätthet 

frågorna kan bli för generella och därmed också bidra till att den information som tillhandahålls 

kan vara av generell karaktär. Således är de frågor som uppställs mycket viktiga att reflektera över 

och ta i beaktning under hela studieprocessen (Johansson & Svedner, 2006). 

3.2.1 Kval i tat iv  interv ju 

Det finns två olika typer av intervjuer; kvalitativ- och kvantitativ intervju. I denna studie har 

kvalitativa intervjuer utförts. I de kvalitativa intervjuerna återfinns, liksom i strukturerade 

intervjuer, fasta frågeområden, men till skillnad från strukturerade intervjuer används inte fasta 

frågor i samma utsträckning. Då kvalitativa intervjuer används finns aspekter att betänka. Det 

framförs att kvalitativa intervjuer ofta kan komma att utvecklas till strukturerade intervjuer, och 

detta kan ske då författaren fokuserar på frågorna istället för att fokusera på de svar som 

framkommer och försöka förstå dessa. Likaså riskerar de kvalitativa intervjuerna att resultera i 

ostrukturerade samtal (Johansson & Svedner, 2006). 

I föreliggande studie har respondentundersökningar gjorts, där de intervjuade personerna och 

deras tankemönster varit fokuserade och kan sägas vara studieobjekten. Samma frågor har ställts 

till alla respondenter och uppgiften har varit att finna motiv i svaren, redogöra för och klargöra 

varför svaren ser lika eller olika ut (Esaiasson, 2007). Esaiasson beskriver två typer av 

respondentundersökningar; samtalsintervjuundersökningar och frågeundersökningar. I denna 

studie utförs en samtalsintervjuundersökning. Syftet är att ta reda på respondenternas 

uppfattningar inom ett område, för att senare kunna framställa centrala begrepp. Likaså används 

denna typ av intervjumetod för att i dialog med respondenterna kunna utveckla samtalet där 

också innehållet kan förändras i samtalet, men efter förutbestämda frågor. 

Frågeundersökningarna syftar snarare till att i enlighet med färdiga frågor, fastställa personers 

åsikter och finna olika förklaringar till dessa resultat. En annan central skillnad mellan dessa två 

förfaringssätt berör urval av svarspersoner. Vid frågeundersökningar ställs frågorna ofta till 

slumpvis utvalda personer, från en definierad befolkningsgren, som senare kan möjliggöra en 

generalisering av hela befolkningsgrenen. Samtalsintervjuundersökningar syftar snarare till att 

välja ut personer vars åsikter står i fokus. Det är personernas olika uppfattningar och 

tankemönster som här ska synliggöras. Denna typ av undersökning vill ”ringa in och kartlägga 

alla de uppfattningar som finns” (Esaiasson, 2007, s. 260). 

3.3 Procedur 

Innan intervjutillfällena har de tre berörda förskolorna kontaktats via telefon och de sex 

förskollärarna har informerats om intervjuerna. Information gavs då om studiens syfte, men kom 

att ytterligare förtydligas under intervjutillfället. Likaså delgavs de etiska aspekterna vid detta 

tillfälle. Intervjuerna genomfördes på de olika förskolorna. En intervjuguide (se bilaga 1) 
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användes som grund för intervjuerna och under samtalet ställdes följdfrågor. Detta gjordes för att 

fördjupa respondenternas svar och tydliggöra åsikter. Öppna frågor är användbara då författaren 

vill undersöka respondenternas egna åsikter uttryckta med deras egna ord och därför ställdes 

denna typ av frågor. Denna typ av intervjuer kan benämnas som halvstrukturerad intervju 

(Esaiasson, 2007). Under intervjutillfällena fick frågorna ibland byta plats eftersom de svar som 

angavs förändrade frågeordningen. Intervjuerna spelades in för att intervjuaren senare skulle 

kunna gå tillbaka till svaren och undgå att behöva skriva ner respondenternas svar under 

intervjutillfället. Detta bidrog till att intervjuerna kunde ske utan längre avbrott för författarens 

nedskrivande av svaren (Esaiasson, 2007). 

3.4 Databearbetning och analys 

Efter genomförda intervjuer har intervjumaterialet bearbetas och transkriberas. Att transkribera 

innebär att respondenternas muntliga svar skrivs ned ord för ord. Eftersom detta arbete ofta är 

tidskrävande har författaren avsatt mycket tid till detta (Esaiasson, 2007). 

 

Fem huvudsakliga kategorier har utkristalliserats: 

1. Förskolans läroplan – utifrån barns begynnande skrivutveckling 

2. Kunskap om barns begynnande skrivutveckling 

3. Förskolans arbete med barns begynnande skrivutveckling 

4. Synliggörande/dokumentation av barns begynnande skrivutveckling 

5. Reggio Emilia-inspiration och barns begynnande skrivutveckling 

 

Dessa kategorier har legat till grund för bearbetningen av materialet. Det transkriberade 

materialet har lästs för att få en ingående kännedom om materialet. Intressanta uttalanden har 

markerats och likheter och skillnader i materialet har undersökts. Utifrån de fem kategorierna 

strukturerades respondenternas svar. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet eller giltighet ger en uppfattning om hur trovärdig och tillämpningsbar en studie är. Den 

datainsamlingsmetod eller det mätinstrument som alltså används är intervjun. Hög validitet 

innebär att man använder mätinstrumentet på det sätt som man har för avsikt att göra, att man 

mäter det som syftet framställs att mäta. Denna studies kvalitativa intervjuer syftar till att 

undersöka förskollärares förhållningssätt, och validiteten påverkas då självklart av frågornas 

karaktär. Likaså påverkas analysen av materialet av intervjuaren, där egna erfarenheter influerar 

analysen av det insamlade materialet (Esaiasson, 2007). 

Reliabilitet beskriver hur relevant och noggrann en mätning är gjord. För att också skapa en 

hög reliabilitet måste författaren använda mätinstrumentet mycket noggrant, både under 
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intervjusituationerna och i den efterkommande bearbetningen av materialet. Reliabiliteten 

påverkas av att följdfrågor kan ha missats eller att nyanser inte har uppfattats (Esaiasson, 2007). 

Validitet och reliabilitet i förhållande till studien diskuteras vidare i kommande metoddiskussion. 

3.6 Forskningsetik 

I regeringens betänkande ”Kommittén om forskningsetik” (1999) beskrivs de övergripande 

målen som ska prägla intentioner med forskningen. Forskningens målsättning är att utmana 

teorier i syfte att utvinna nya kunskaper och få ökad förståelse för samhälle och värld. Likaså 

framhålls att forskningen, med nyvunnen kunskap, ska bidra till förändring av den rådande 

situationen. En etisk aspekt av forskningen belyser vikten av att hela forskningsprocessen 

noggrant dokumenteras, i syfte att andra ska kunna följa processen och försäkra sig om att 

resultatet förhåller sig till de studier som gjorts. 

Författare har skyldighet att överväga forskningsetiska aspekter av den studie som ska 

genomföras. Oavsett vilken eller vilka forskningsmetoder som används eller vilken nivå 

forskningen bedrivs på måste syftet tydliggöras för de inblandade och de måste likaså vara väl 

förtrogna med författarens intentioner med studien (Esaiasson, 2007). 

Vetenskapsrådet (2004) belyser dessa forskningsetiska principer genom fyra etiska krav som 

man måste ta hänsyn till gällande forskning där människor är deltagande. Det första kravet, 

informationskravet, omfattar kravet på information om studiens syfte till de inblandade. Likaså ska 

tydliggöras att studien bygger på frivillighet och att de studerade när som helst kan dra sig ur 

studien. 

Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att de medverkande innan studien påbörjas ska 

samtycka att medverka. I denna studie görs detta genom både muntlig och skriftlig 

kommunikation om studiens syften och metoder, där de medverkande får ta del av syftet för att 

möjliggöra informationskravet samt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2004). 

Nyttjandekravet, det tredje kravet, betyder att forskning måste hållas till det uttalade syftet och 

information får ej användas till någon annan forskning (Vetenskapsrådet, 2004). I denna studie 

genomförs intervjuerna i syfte att undersöka förskollärares förhållningssätt till barns begynnande 

skrivutveckling och kommer därmed endast att användas för detta syfte. 

Det fjärde kravet som Vetenskapsrådet (2004) belyser benämns konfidentialitetskravet. Detta 

innebär att de medverkande i studien inte ska kunna identifieras och detta görs genom att de 

intervjuade samt deras arbetsplatser benämns med fingerade namn. Information som eventuellt 

framkommer om barn som är av känslig karaktär, ska bortses från och inte användas om det inte 

är ett relevant bidrag till studien och överensstämmande med studiens syfte. Detta krav innefattar 

också information till de medverkande om vilka som har tillgång till intervjumaterialet, och 

författaren ska begränsa personer som har tillgång till detta. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit av intervjuerna. Förskolorna och 

respondenterna presenteras och resultatet från de olika intervjuerna skildras i fem kategorier. 

Uppdelningen av resultatet sker avseende förskola A, B och C. Pedagogerna på förskolan 

presenteras och kategorierna och respondenternas svar följer. Slutligen görs en sammanfattning 

och analys av respondenternas svar i förhållande till studiens forskningsfrågor. 

4.1 Presentation av förskolorna 

4.1.1 Förskola A 

Förskola A är belägen i ett socioekonomiskt och språkligt/kulturellt blandat område i en förort 

till en större stad i Mellansverige där det går 72 barn. Detta är en kommunal självstyrande 

förskola. Förskolan har fyra åldershomogena avdelningar där barnen är indelade i åldrarna, ett – 

två, tre, fyra och fem år. 

4.1.2 Förskola B 

Förskola B är centralt belägen i en större stad i Mellansverige där det går 30 barn. Det är en 

enskild förskola. Förskolan har tre avdelningar där barnen är indelade i åldrarna, ett-tre, tre-fyra 

och fyra-fem år. 

4.1.3 Förskola C 

Förskola C är belägen i en förort till en större stad i Mellansverige där det går 102 barn. Det är en 

enskild förskola. Förskolan har sex avdelningar, indelade i åldrarna ett-tre och tre-fem år. 

4.2 Resultat: Förskola A 

Anna är 57 år och tog sin förskollärarexamen år 1984. Hon har arbetat på förskola A i närmare 

30 år. Anna arbetar med en ett- till tvåårsgrupp. Astrid är 39 år, tog sin förskollärarexamen år 

2001 och har sedan dess arbetat på förskola A. Astrid arbetar med en fyra- till femårsgrupp. 
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4.2.1 Förskolans läroplan – ut i f rån barns begynnande skrivutveckl ing 

Anna 

Läroplanen är väl inarbetad i verksamheten och arbetet med denna sker kontinuerligt, främst 

under arbetslagets planeringstid. Läroplanen finns med hela tiden men arbetet motiveras inte 

varje dag från läroplanen. Snarare fungerar detta styrdokument som en grund för arbetet. 

Jag vet ju vad som står i läroplanen, att vi ska stimulera språkutveckling och sagoberättande och 
drama och uppmuntra. Jag tänker inte såhär att nu jobbar vi utifrån läroplanen, jag tror att när man 
har jobbat såhär länge, trettio år, då är det så att jag kan koppla, vill jag så kan jag koppla det vi gör 
till läroplanen /…/ När vi reflekterar i arbetslaget, så tittar vi, oj vad mycket barnen har gjort den 
här veckan /…/och sen när vi börjar tänka länge, dom har ju fått jättemycket hela tiden. Utifrån 
det kan jag ju tänka att vi har en väldigt bra verksamhet som utgår från läroplanen (Anna) 

Förskolan har en mycket viktig roll när det gäller skrivutveckling, menar respondenten. I 

förskolan finns möjligheter att utmana barnen på olika sätt, där också gruppen finns att tillgå som 

ett lärandemedel. Det handlar mycket om vad förskollärarna väljer och har förmåga att lyfta fram. 

På förskolan är de subjektiva och har områden som de är mer eller mindre intresserade av. Om 

man väljer att synliggöra, dokumentera och lyfta fram exempelvis skrivande, kommer detta 

område också att stärkas. Förskollärarnas roll är mycket viktig. 

Samhället idag förutsätter att människor kan läsa och skriva, vilket också ställer krav på 

förskolan och visar på vikten av att arbeta med språket på olika sätt. 
 

Astrid 

Läroplanen måste göras levande för att kunna användas, där reflektionstid och arbetslagets 

planeringstid är viktig tid för att diskutera denna. Arbetslaget har inte diskuterat den reviderade 

läroplanen tillräckligt mycket för att kunna beskriva arbetet utifrån denna. Medvetenheten om 

läroplanens tydligare riktlinjer kring språk är större. Begreppsbeskrivningen är tydligare än 

tidigare, menar respondenten. 

Det är inte så att vi sitter och tittar, uppfyller vi nu… men däremot har det blivit tydligare kring 
matte och skrift, språk och vi kanske ser det och försöker tydliggöra det för oss själva /…/ På en 
arbetsplats är det ju så att för vissa är det ett självklart dokument, men det är inte självklart att alla 
känner så. Och har man den då levande och reflekterar över den utifrån det man håller på med så 
blir det ju levande. Det är bara att bestämma att man gör det (Astrid) 

Språket måste förstås av barnen; barnen ska få möjlighet att förstå språkets meningsfullhet. 

Förskolans roll gällande skrivutveckling är mycket stor, skrivutvecklande måste motiveras. När 

det gäller ett arbete om meddelanden säger respondenten: ”Där är det ju verkligen att de får se 

vad är det att kommunicera med ord. Vad kan man använda skriftspråket till, vad är det för 

någonting? Och där har vi ett ansvar att lyfta.” (Astrid). 

Språklig utveckling är en nödvändighet i dagens samhälle. Språket är ett uttrycksmedel och 

grunden för ett fungerande samhälle. Språket och att kunna uttrycka sig i skrift är en demokratisk 

rättighet. 
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4.2.2 Kunskap om barns begynnande skrivutveckl ing 

Anna 

Det verbala språket är mycket betydelsefullt för en gynnsam språkutveckling i allmänhet. Barn 

med ett annat modersmål behöver dessa muntliga förebilder än mer för att få tillgång till språkliga 

uttryck. Velis språkmål (Veli Tuomela är fil. dr och arbetar som språkkonsult och har besökt 

förskola A ett flertal gånger, (förf. kom.)) har bidragit till en mer medveten hållning om hur barns 

språkutveckling fortgår och hur det verbala språket har en stor betydelse för språkinlärning. 

Används olika ord för samma sak breddas språket och därför har förskollärarnas språkbruk 

påverkan på barns begynnande skrivutveckling. Likaså är lyssnande en faktor som måste beaktas, 

och att ge barnen talutrymme inverkar på språkutveckling och sedermera också skrivutveckling. 

Skrivandet tycker jag att man ser lite sådär punktvis med barn som börjar skriva. Och de behöver 
ofta inspiration, en förebild för att börja skriva. Jag tror att barn med äldre syskon börjar skriva 
tidigare, låtsasskrift. Fast vi har ju det här exemplet Alice, som inte har några äldre syskon. Hon 
skriver ju faktiskt med penna och smått. Och vi kan se en utveckling, hur hon har förminskat sin 
skrift. Hon skriver ju saker dessutom (Anna) 

Astrid 

Barns begynnande skrivutveckling påbörjas vid födseln i samband med det talade språket. 

Språkutvecklingen kan te sig på olika sätt beroende av omgivande faktorer. De kan vara social 

klass, etnicitet, modersmål, förskola och skola och föräldrarnas kunskap om skriftspråket. 

Beroende på hur barnets omgivning ser ut, kommer också barnets skriftspråksutveckling påverkas. 
Men jag tror liksom att skrivutvecklingen börjar, dels när de hör språk och dels när barnen 
upptäcker språket i en mer konkret mening, när de ser bokstäver, symboler. Det här med hur barn 
känner igen vissa symboler, de kan inte läsa men de förstår ett symbolspråk (Astrid) 

Lusten är grunden till barns begynnande skrivutveckling och om skrivandet känns lustfyllt känner 

barnen en vilja att fortsätta skriva. Det verbala språket är en ingång till lust och kunskapen att 

kunna uttrycka sig i skrift. 

4.2.3 Förskolans arbete  med begynnande skrivutveckl ing 

Anna 

Respondenternas syn på barns begynnande skrivutveckling har förändrats under trettio år i yrket, 

från att se den som tillhörande enbart skolan till att nu med ökad medvetenhet se den även som 

en del av förskolans verksamhet. Det betyder mycket att ha vidareutbildat sig och fått möjlighet 

att engagera sig i Reggio Emilias pedagogiska filosofi menar hon. Det har bland annat bidragit till 

en ökad medvetenhet kring barns begynnande skrivutveckling. Skrivandet förekommer i många 

aktiviteter och det handlar om på vilket sätt förskollärarna bemöter detta. 

Arbetar vi tillexempel med lera, då har jag sett att några barn började göra långa korvar och la i 
rader. Vad betyder det här? Jag ser de här tecknen som en del av skriftspråket. Så på så sätt jobbar 
vi med skrivande, lyfter fram barnens handlingar, utmanar, frågar och undersöker… (Anna) 
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Astrid 

Verksamheten utgår från barnens intressen och ligger till grund för mycket av förskolans arbete, 

innefattande det skrivna språket. Skriftspråket tilltalar inte alla barn, tillexempel kan barn med 

annat modersmål hamna utanför när det sätts i fokus. Det finns många sätt att lyfta fram 

skriftspråket utan att fokusera bokstavsinlärning i traditionell mening. 

Någonting som jag tycker att man egentligen kan jobba med innan de verkligen börjar skriva, som 
även gäller för vissa av våra barn […] platsar inte riktigt i allt det här […] det här med 
meddelanden har varit väldigt kul när man har jobbat med. Alltså det här att man har haft 
meddelandelådor. För att meddelande behöver ju inte vara färdigt språk, det kan ju bara vara 
någonting, det kan vara bild, det kan vara tecken (Astrid) 

4.2.4 Synl iggörande/dokumentat ion av barns begynnande skrivutveckl ing  

Anna 

Det är svårt att se om barnen ger uttryck för att skriften är viktig. Ett- och tvååringars uttryck kan 

vara svåra att tyda. Man skulle kunna se dessa uttryck om man går in med den ambitionen. 

Egentligen ser jag bara ett barn, Alice, som skriver mycket och ofta och uttrycker vad hon skriver. 
Men om vi skulle börja titta på det med andra ögon då kanske vi skulle se mer. Eller vi skulle 
säkert kunna göra mer, om vi nu skulle vilja, att fler barn skulle bli medvetna om skriftspråket, 
skulle vi säkert kunna pusha dem. Och uppmuntra dem att skriva, mer än vad vi gör nu (Anna) 

Barnen använder tecken ofta i många olika situationer, ofta spontana situationer, när de 

ritar/skriver, i verkstaden med lera och målning och utomhus. 

De har ju jobbat med kolkritor och då har de ju nästan för första gånger fått uppgifter, att de ska 
göra en sak. Eftersom de har varit intresserade av maskar så skulle de rita maskar och ormar. En 
del gör jättelånga maskar, de pratar om att det kan vara långa, korta, krokiga maskar, och det kan 
man ju om man vill se det som att skriva. Att det är ju nått slags förtecken även om det just i det 
här fallet så var det inget tänkt eller medvetet (Anna) 

Det är inte lätt att få syn på skriftspråkande praktiker, man ser det man vill se. Denna förskolas 

arbete med skriftspråket är inte medvetet, men barnens skrivande synliggörs i dokumentationer. I 

samtal med kollegor lyfter man fram det skrivna språket, och är noga med att spara barnens 

texter. 

Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för att synliggöra lärprocesser, visa vad 

verksamheten ger och exemplifiera den för föräldrar och vid studiebesök. Den bidrar till att 

pedagogerna får möjlighet att utveckla och utmana sina tankar. En handledare har tagits in, för att 

understödja och utmana pedagogernas tankar kring ett projekt, hur projektet kan utvecklas och 

hur den pedagogiska dokumentationen kan utföras och förfinas. Handledaren har hjälpt till att 

synliggöra aspekter som man annars inte hade sett. 
 
Astrid 

Det syns att några av barnen visar att skriften är viktig. 



 23 

Vissa av barnen visar att skriften är viktig. Framförallt det här med en kommunikation, och att de 
förstår att man kan skriva och förstå. Därför tycker jag det här med brevskrivandet är väldigt 
roligt, varje morgon när vi hämtar frukten undrar barnen, finns det något brev till oss i 
fruktskålen? (Astrid) 

Skrivandet har en stor plats, både i barnens lek och i de olika projekt som pågår. Skrivandet tillåts 

få ta plats i projekten, som en del av projektet. 

För att få syn på skrivutvecklingen och intressen, måste förskollärarna delta i barnens 

aktiviteter, fånga upp barnens intressen och bygga vidare på dem. Barnen kommer ofta till någon 

i personalgruppen och frågar om hur man skriver ett ord eller vill att de ska skriva något till dem. 

Detta bidrar till att få syn på barnens skriftspråkande praktiker. 

En flicka som upptäckt att det finns bokstäver överallt […] Vi gick iväg på en bokstavspromenad. 
Vi tog kort på alla ord vi såg och sen när vi kom tillbaka till förskolan, klippte vi ner alla de där 
bokstäverna och plastade in dem och satte dem i flano. Och tanken, det blev ju något väldigt kul 
av det där, jag hade inte tänkt det när vi gick på promenaden, men det blev ju så att, nu sitter 
barnen med bokstäverna, och så kan de konstatera att de saknar ett E, det fattas ett E (Astrid) 

Handledningssamtal har bidragit till utvecklandet av dokumentationer. Dokumentationer 

synliggör sådant som annars kan komma att glömmas eller aldrig synliggöras. En situation 

beskrivs, där respondentens uppfattningar om ett barns kunskaper förändrades efter genomförd 

dokumentation, vilket gav kunskaper om hur barnet kan utmanas på annat sätt. 

4.2.5 Reggio Emil ia- inspirat ion och barns begynnande skrivutveckl ing  

Anna 

Respondenten hänvisar till Reggio Emilias tankar om lyssnandets pedagogik, som handlar om att 

lyssna och lyfta fram barnens tankar, idéer och intressen. Detta påverkar hur arbetet med 

skriftspråket fortlöper. Mångfalden poängteras, att inte fastna i invanda mönster, utan att finna 

möjligheter till att utveckla språket på olika sätt. Barnens intressen lyfts fram och det ska vara 

möjligt för barnen att själva utforska språket, exempelvis genom flanosagor och bordssagor. 

Reggio Emilias filosofi har bidragit med detta, inte minst under nätverksträffar och föreläsningar. 
 

Astrid 

Arbetet tillsammans med barnen bestäms aldrig utan undersökande av barnens intresse, vilket 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi också understödjer. 

Det är inte så att vi bestämmer, att nu kommer de kunna klara av att skriva sitt namn, och sen så 
går det vidare till. Det är inte i den änden vi börjar i, utan där de befinner sig och i det intresse som 
finns (Astrid) 

Att lyssna till barnens intressen, utmana dessa och arbeta vidare är de starka influenserna som 

Reggio Emilia bidrar med. Hela verksamheten präglas av en syn på barn där barnen och skapande 

i olika former lyfts fram, något som är betydelsefullt för att barnen ska få möjlighet att uttrycka 

sig. 
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4.3 Resultat: Förskola B 

Britta är 62 år. Hon studerade till psykolog, men har också studerat pedagogik och har en tjänst 

som förskollärare. Britta har jobbat på Förskola B i 30 år. Hon är sedan 12 år tillbaka också chef 

för förskolan och hon har cirka sex timmar i veckan avsatt för detta. Britta arbetar på en ett- till 

treårsavdelning. 

4.3.1 Förskolans läroplan – ut i f rån barns begynnande skrivutveckl ing 

Läroplanen är en grund men utvecklas vidare på ett eget sätt. Kreativiteten i läroplanen lyfts fram, 

där lek och fantasi får prägla skrivutvecklingen. Läroplanen är viktig i avseendet att den lyfter 

fram barnets skapande och visar att det barnet gör är viktigt. Hur läroplanen används beror på 

hur den tolkas och därför måste läroplanen alltid diskuteras i förhållande till barnen, 

verksamheten och personalen på förskolan. 

Det är liksom en grund. Det här kreativa sättet att förhålla oss till allt vi gör med barnen, att fantasi 
får ta stor plats, att det inte är rätt eller fel, man kan se saker på olika sätt. Det har vi tolkat utifrån 
läroplanen, fritt tolkande. Det är intressant hur ett barn tänker och att alla deras tankar ska tas på 
allvar. Även om det är tokigt. Det är det som är så spännande (Britta) 

Att ta barnens tankar på allvar är centralt. Läroplanen lyfter inte tydligt nog fram att barnens alla 

olika processer ska lyftas fram för att få en helhetssyn på barnet och dess utveckling. 

Lisa skrev en dansk sång. Då skrev hon med andra bokstäver, då skrev hon på ett alldeles speciellt 
sätt. Vad står det där? Det är på ett annat språk, det är på danska. Vad står det? Hon läste upp vad 
det stod på danska. Det här är inte självklart att lyfta fram, om man inte ser värdet i det (Britta) 

Förskolan har en viktig roll för barns begynnande skrivutveckling och det finns mycket kvar att 

bevisa för förskolan, att förskolan har speciella möjligheter att utmana barnen och deras tankar. 

De speciella möjligheterna innefattar den omfattande tid barnen tillbringar på förskolan, men 

också de material som kan erbjudas barnen. ”Språk är någonting som samhället idag förutsätter 

att vi kan, och vi behöver lära oss språket för att ta del av information, veta vad vi har rätt till, ja, 

rättigheter, demokrati, det är därför språket är viktigt” (Britta). 

4.3.2 Kunskap om barns begynnande skrivutveckl ing 

Hos ett- och tvååringar är barns små krumelurer tecken på att de har uppfattat skrivande 

aktiviteter. 

Jag tycker det börjar med när barn börjar bara göra sina krumelurer på ett papper. För de ser ju när 
vi skriver, så de, det är ju små tecken som kommer, ja. Att det börjar redan när de är väldigt små, 
alltså (Britta) 
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Det verbala språket kan ses som en påbörjan av barns skrivutveckling. ”Det är orden som talas 

som också kan skrivas, som utgör grunden för språket, både det verbala och det skriftliga”. 

Skrivande förebilder måste finnas för att barnet ska börja utveckla sitt eget skrivande. 

4.3.3 Förskolans arbete  med begynnande skrivutveckl ing 

Barns begynnande skrivutveckling ses inte utifrån någon traditionell syn. ”Jag ser det inte som att 

nu ska de lära sig A, B, C… så, det är mera att man ser ju när de börjar förstå ett sammanhang 

och då lyfta det” (Britta). Förskolan har många möjligheter när det gäller arbete med 

skrivutveckling. Några specifika skrivprojekt har inte initierats i barngruppen men när skrivande 

pågår uppmuntras detta. Främst handlar det då om barn som sitter vid bordet eller på golvet. 

Det är det här att hela tiden följa med och se vad de gör för någonting, annars ser du ju ett papper 
med bara några krumelurer på och du kan spara dem eller inte. Men om man sitter ner och tittar 
när de gör det här, det kan ju bara präntas ner, det kan gå snabbt. Ofta också att man ser att själva 
krumelurandet väcker någonting som de fortsätter på. Det är häftigt! Det är så jag kan gå vidare, 
utmana och väcka lust (Britta) 

Förskolans arbete handlar om att vara barnen nära, lyssna och studera deras uttryck för att också 

kunna utmana. Detta utgör en stor del av arbetet, att lyssna för att utmana. Att lyssna kan 

innebära att tillvarata barnens önskemål om ett specifikt material. Barnen skriver exempelvis inte 

med målarfärger, utan vill ha smala bläckpennor. 

4.3.4 Synl iggörande/dokumentat ion av barns begynnande skrivutveckl ing 

Det syns att barnen tycker skriften är viktig, främst genom att de använder skrivande i 

verksamheten och visar upp detta. Det är ett tecken på att även de små barnen har insett, eller 

börjar inse, skrivandets kommunikativa del. 

Barnen tycker att det är spännande. Det kan jag absolut se, genom miner och gester. Även den 
som skriver krumelurer är ett skrivande. Det spelar ingen roll. Då tycker jag inte att det är viktigt 
för mig att gå in och fråga vill du skriva det här på riktigt. Det är inte det som är det viktiga. Utan 
det är det här berättandet. Vad man vill förmedla. Bokstäverna kommer! (Britta) 

Barnen använder sig av tecken och symboler, inte traditionella bokstäver och skrivandet ingår 

inte i leken, på samma sätt som hos de äldre barnen. Dessa barn sitter ofta vid bord, på golvet 

eller står vid ett staffli när de använder tecken och symboler. 

Dokumentation är en central del av verksamheten. Det är viktigt att lägga ner tid på att göra 

tilltalande dokumentationer, för barnen, föräldrarna och de andra pedagogerna på förskolan. 

Skrivutvecklingen dokumenteras genom att ta fotografier och skriva ner vad barnen berättar. 
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4.3.5 Reggio Emil ia- inspirat ion och barns begynnande skrivutveckl ing  

Vea Vecchis föreläsning om språk är en inspirationskälla. Vea Vecchi är ateljerista på förskolans 

Diana i Italien, och numera också konsult för Reggio Children. Reggio Emilias framlyftande av 

skapande i många olika former är grunden för förskolans arbete och den pedagogiska filosofins 

syn på förskollärarna, aktiva deltagande dokumenterande förskollärare, ligger också till grund för 

hur arbetet genomförs. Barnens intressen och lust synliggörs och kan då också utmanas. 

Vi iakttar aktivt och också dokumenterar, det behöver inte vara att vi sitter och skriver ner vad 
barnen gör. Utan vi fotograferar väldigt mycket och vi pratar mycket och skriver anteckningar. Vi 
kanske inte följer, som en rapport, att vi följer projekt på det sättet. Vi provar oss fram. Vi är ändå 
väldigt nära i att följa det barnen är intresserade av och lyfter och utmanar det (Britta) 

4.4 Resultat: Förskola C 

Förskollärare Carina är 52 år och tog förskollärarexamen år 1980. Hon har arbetat på förskola C i 

19 år. Carina arbetar med en tre- till femårsgrupp. Clara är 28 år, tog förskollärarexamen år 2007 

och har arbetat på denna förskola i tre och ett halvt år. Clara arbetar med en tre- till femårsgrupp, 

dock inte på samma avdelning som Carina. 

4.4.1 Förskolans läroplan – ut i f rån barns begynnande skrivutveckl ing 

Carina 

Språkarbete är ingenting som premieras på avdelningen och detta arbete framhålls som svårt. 

Under denna period fokuseras matematik, och arbetet med barns skriftspråk förefaller mer 

självklart än arbete med barns matematikkunnande. Detta kan också kopplas till ett ointresse för 

språk. Gällande den reviderade läroplanen är det mest förändringar när det gäller matematik och 

naturvetenskap, och därför inriktas arbetet på matematik. 

Språk, vi är lite halvtaskiga på det. Vi pratar nog mer matte än språk inne hos oss […] Egentligen 
är det jätteintressant alltså. Men matte är ju, där är det ju någonting som man måste utmana sig 
själv. Det är inte lika självklart hur man ska jobba med matte […] Skriftspråket har ju alltid funnits 
med. Kanske vi inte har känt att det var lika spännande. Det kanske bara är så enkelt (Carina) 

Arbetet med skrivutveckling i förhållande till läroplanen ska fördjupas och arbetas med mer 

konkret under höstterminen. Förhoppningen är då att få ökad kunskap om barns skrivutveckling. 

Förskolans roll är stor och det är i förskolan som barns skrivutveckling påbörjas. Det är 

genom intressen förskolan kan lyfta fram skrivande. Skriften är nödvändig för att kunna 

kommunicera, veta och kunna uttrycka sina åsikter. 
 

Clara 
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Arbetslaget måste samlas och få uttrycka sina tankar och åsikter kring läroplanen för att kunna 

skapa en verksamhet som efterföljer detta. Begreppsdiskussioner ska hållas för att skapa ett 

gemensamt språk och en gemensam tanke om vad läroplanen betyder för verksamheten. 

Det får man väl ta tag i, hur de här nya förändringarna ser ut och hur vi ska jobba med det, hur vi 
definierar det. Det är nog viktigt att lyfta upp. Just så att man förstår, vad det innebär egentligen, 
och att alla har varit med i den diskussionen. Att man vet hur vi tänker kring det (Clara) 

Reggio Emilias tankar finns med i läroplanen, och då kanske främst när det gäller att lyfta fram 

barnens intressen, och då blir det också lättare att relatera till skriften. Läroplanen bestyrker att 

förskolans roll gällande skriftspråket är viktig. 

Förskolan skulle väl inte ha ett dokument som beskriver barns lärande om det inte var viktigt? Jag 
ser att förskolans roll är jätteviktig. Kanske mest när det gäller att väcka en glädje, en lust att skriva. 
Om barnen får med sig detta tror jag att barnen vinner mycket. Ja, kunskap om språket och hur 
man kan uttrycka sig i skrift är ju en nödvändighet i dagens samhälle och det lär ju bara öka. Alltså 
behovet av att man kan uttrycka sig väl (Clara) 

4.4.2 Kunskap om barns begynnande skrivutveckl ing 

Carina 

Det finns svårigheter med att definiera begreppet begynnande skrivutveckling och vidare 

resonemang har inte förts kring detta. ”Skrivutvecklingen tar väl sin början när barnen börjar 

låtsasskriva och så”. Barnen lär sig oftast att skriva sina namn först och skrivprocessen påbörjas 

då ett barn börjar förstå att ett ljud är relaterat med en bokstav. Då kan också barnet 

kommunicera med andra och se skriftens möjligheter. 
 
Clara 

Barns skrivutveckling tar sin början i det verbala språket och förståelsen av kommunikation är 

grunden för skrivutveckling. Kunskap om det skrivna språket påbörjas då en förståelse för 

symboler och bokstäver formas. 

Mycket handlar väl om språket, att det startar redan med det talade språket. Med 
kommunikationen, med kroppen. Att man börjar kommunicera, det kan vara både muntligt och 
skriftligt. Att man pratar mycket med barnen från det att de föds. Det är viktigt. Och mycket 
ögonkontakt. Att man pratar om vad man gör för någonting (Clara) 

4.4.3 Förskolans arbete  med barns begynnande skrivutveckl ing 

Carina 

Det är viktigt att barnen omges av bokstäver för att ha möjlighet att tillägna sig skriftspråket. Det 

handlar dock inte om traditionell bokstavsinlärning, istället kan bokstäver i omgivningen inspirera 

och fungera som förebilder för barnen i deras skrivande. 
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Vi försöker väl mer när det finns ett intresse, då tar vi tag i det. Det är inte, åh, nu har vi inte pratat 
om bokstäver på ett tag. Det går ju i perioder. Och när det är några som är intresserade får man ju 
med sig många andra, även de här allra minsta och såhär […] det var det här när vi var ute i skogen 
och helt plötsligt såg bokstäver överallt. Det var jätte-, alltså, att just känna igen de här formerna. 
Då var det någon som började, men titta, ett E. Som min bokstav. Så började vi helt plötsligt leta 
efter bokstäver (Carina) 

Bristen på kunskap om barns begynnande skrivutveckling kan ha bidragit till avsaknaden av 

resonemang och arbete med detta. Eftersom barnens intresse står i fokus kommer detta 

språkande fram i verksamheten, men kanske inte med samma medvetenhet, intensitet och 

omfång som skulle kunna ske. 
 

Clara 

Skrivande ses som en lång process med laborationer med bokstäver, där bokstäver inte lyfts fram 

en och en. Att integrera skrivande i olika verksamheter är en målsättning. 

Det är mycket att man skriver, att man sätter lappar på saker i miljön. Vi har vissa inne i ateljén. 
För att göra det tydligt, att det inte bara är bilder utan också ett ord, ordbilderna. Ibland brukar vi 
ha språklekar, att vi skriver ner ord på postit-lappar, så att de ser ordet. I samlingen, när man pratar 
om vad det är för mat, att man säger att det är ett ord som börjar på M, vad kan det vara? (Clara) 

Verksamheten erbjuder många situationer för skrivande. Skrivandet i sig är inte alltid huvudfokus 

under ett arbete, men då skrivandet framkommer under exempelvis verkstadsarbete lyfts detta 

fram, oftast genom att fotografera, prata med barnen och visa intresse för barnens skrift. 

4.4.4 Synl iggörande/dokumentat ion av barns begynnande skrivutveckl ing 

Carina 

Barnen uttrycker att skriften är viktig. 

De barn som kan läsa eller skriva framhäver det inte. Jag tror inte barnen riktigt förstår att Olle 
kan läsa och så. Alltså, det är inget som han liksom, nej, det är lite konstigt. Inte så att de pratar om 
det eller är jättestolta över det. Men man märker ju att de är intresserade. Att de går och ljudar hela 
tiden (Carina) 

Barnen använder bokstäver och barnen har under vårterminen börjat ljuda mer och mer och inte 

endast skriver av. Det är främst i leken som barnen använder skriften, och ofta när de behöver en 

skylt eller liknade till lekar. 

Dokumentation kan ses på olika sätt när det gäller skrivutveckling. Den pedagogiska 

dokumentationen bidrar dels till att synliggöra ett lärande för barnen och pedagogerna, och dels 

kan den användas som ett medel att visa barnen hur kommunikation och skrivande kan fungera. 

Att låta barnen vara delaktiga beskrivs centralt. 
 

Clara 

Barnen visar att skriften är viktig och genom ett exempel synliggörs detta. 
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De kommer ofta och säger, det var någon dag, när de hade byggt någon tågbana med kaplastavar, 
och så ville de att det skulle sparas. Då kom de själva på att de skulle skriva en lapp och sätta på 
dörren: banan ska sparas. Det är ju häftigt. Då har de ju kopplat att man kan meddela sig genom 
skrift. De flesta förstår att bokstäver visar att det står någonting, ord (Clara) 

På en tre- till femårsavdelning är spridningen stor gällande skrivutveckling. En del barn skriver 

bokstäver, åt rätt håll, medan andra barn låtsasskriver. Dessa barn uttrycker dock ofta att de inte 

kan och frågar efter hjälp. 

”Dokumentation är alltid viktig, oavsett vilken verksamhet som utförs” (Clara). 

Dokumentation görs ofta under aktiviteterna, med det är inte alltid den används. Då den gör det 

synliggörs andra saker än vid första anblicken. Detta är den pedagogiska dokumentationens 

styrka; att tillsammans med barnen se kunskaper och hitta intresseområden och projekt. 

4.4.5 Reggio Emil ia- inspirat ion och barns begynnande skrivutveckl ing  

Carina 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi bidrar med kunskap om lyssnandets styrka. Att hitta intressen 

och sammanhang är Reggio Emilias grund som också präglar verksamheten. Ett barn som är 

mycket intresserad av exempelvis jumbojet, vill antagligen också kunna skriva jumbojet och 

därför har intresset en stor betydelse för skrivutvecklingen. Det finns en diskussion om barn som 

inte har några tydliga intressen. 

Men då kan säkert någon säga, men de som aldrig är intresserade då!? Men så är det inte, alla är 
intresserade, alltså, det finns inte ett barn som aldrig vill. Hittar man ett sammanhang där barnet 
vill vara går det att utveckla vad som helst (Carina) 

Clara 

Reggio Emilias barnsyn har påverkat henne. En tro på barnens förmågor och uppmuntran till 

lärande av varandra är delar som är centrala i denna barnsyn. 

Det som påverkar positivt är säkert vår barnsyn, att vi tror på deras förmågor att de kan och 
uppmuntrar dem att prova själva, och lära av varandra. Det tror jag. Att man inte heller går in och 
rättar. Att man får göra på sitt sätt. Det är mycket barnsynen (Clara) 

Likaså måste barnen få göra saker på sitt eget sätt för att utveckla strategier och intressen för 

olika saker. Detta bidrar också till att barnen får en tro på sina förmågor och kunskaper. Reggio 

Emilia har en avgörande roll när det gäller synen på miljön. Utan kunskaper om Reggio Emilias 

tankar om miljön skulle förskolan antagligen se annorlunda ut: ”Nu vet vi varför vi har ett bord 

eller små rum i rummen, det finns en tanke bakom.” (Clara) 
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4.5 Sammanfattning och analys 

4.5.1 Förskolans läroplan – ut i f rån barns begynnande skrivutveckl ing 

Under intervjuerna framkom att nästan alla respondenter är medvetna om förtydligande gällande 

språk och kommunikation i den reviderade läroplanen. En förskollärare menade att 

förändringarna gällde endast matematik och naturkunskap, vilket tyder på en okunskap om de 

nya skrivningarna. Samtliga respondenter menade dock att arbetet med den reviderade läroplanen 

är i inledningsfasen men kommer att pågå aktivt under vårterminen och kommande hösttermin. 

Respondenterna var alla eniga om, och belyste gärna, att förskolans roll för barns 

skrivutveckling är mycket viktig. Det talade språket var också någonting som lyftes fram och 

sades bidra till språkutvecklingen i allmänhet. Två av fem respondenter talade om vikten av 

medvetenhet hos förskollärarna för att kunna utmana barnen i deras skrivutveckling, men några 

talade också om deras brist på kunskap om barns begynnande skrivutveckling. Denna okunskap 

framstår som en ursäkt för att skrivande inte synliggjorts i större utsträckning. 

På frågan om varför skrivande är viktigt var respondenterna eniga om att samhället idag ställer 

allt högre krav på kommunikation. Två respondenter talade om språket som en grundläggande 

rättighet. 

4.5.2 Kunskap om barns begynnande skrivutveckl ing 

Respondenterna uppfattade begreppet begynnande skrivutveckling på olika sätt. Några kopplade 

barnens skrivande till födelsen och det första verbala språket. En annan respondent menade att 

skrivande kan sägas börja när barnen låtsasskriver. Flertalet av respondenterna använder 

begreppet skrivutveckling utifrån frågornas formulering och är inte benägna att använda andra 

ord för barns begynnande skrivutveckling. Detta kan tolkas som en brist på kunskap om hur 

barns tidiga skrivutveckling kan beskrivas. Två respondenter lyfter att kunskap om barns 

skrivutveckling handlar om hur man bemöter och fungerar förebilder för barnen. En annan 

respondent menar att kunskap om lyssnande är viktigt för att låta barnen prata och på detta sätt 

utveckla språket. Samma respondent beskriver att det är viktigt att förskollärare breddar språket 

genom att använda många olika ord för samma sak för att bidra till barns skrivutveckling. 

4.5.3 Förskolans arbete  med barns begynnande skrivutveckl ing 

Alla respondenterna tydliggjorde att de inte arbetade med skriftspråket genom bokstavsinlärning. 

En respondent talade om sin förändrade syn, vilket också kan kopplas till läroplanens förändrade 

syn på små barns skrivutveckling. Fyra respondenter beskrev att de inte aktivt arbetar med 

skrivutveckling, men att detta fångas upp under aktiviteter genom bland annat dokumentation. 

Eftersom barnens intressen verkar prägla dessa verksamheter, menade respondenterna att 
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barnens skrivande på detta sätt får utrymme. Två av fem respondenter menade att de inte lyfter 

fram skrivande i särskild bemärkelse, snarare ser det som ett av många språk att använda i den 

pågående verksamheten. En respondent talade till skillnad från de övriga om språklekar och 

postit-lappar på föremål för att tydliggöra sitt arbete med skriftspråket. 

4.5.4 Synl iggörande/Dokumentat ion av barns begynnande skrivutveckl ing 

Huruvida förskollärarna tycker barn uttrycker att skrivande är viktigt varierade. En respondent 

menade att det var svårt att se om ett- och tvååringar uttrycker att skrivande är viktigt, medan en 

annan respondent inte heller kunde se att hennes tre-, fyra- och femåringar uttryckte skrivandets 

betydelse. Ytterligare en annan respondent, som också arbetar med ett- och tvååringar, menade 

att hon kunde se dessa uttryck genom barnens miner och gester. Detta kan tolkas så att 

respondenterna värderar ordet ”uttrycka” på olika sätt. 

Alla respondenterna menade att det främst är i leken och de spontana situationerna som 

skrivande sker, men en respondent beskriver tydligare än de övriga att skrivande också ingår i 

projekten på avdelningen. 

Dokumentation framhålls som mycket viktigt. Alla respondenterna menade att de använder 

sig av pedagogisk dokumentation för att bland annat synliggöra lärandeprocesser. En av fem 

respondenter talade också om estetiska dokumentationer som tilltalar ögat. En annan respondent 

menade att dokumentationer kan visa barnen skrivandets kommunikativa funktioner. 

Dokumentation av barnens skapande är självklart för samtliga respondenter men skrivandet 

dokumenterades inte särskilt. Detta kan kopplas till att respondenterna inte såg skrivandet som en 

egen enhet, snarare en del i många olika verksamheter. 

4.5.5 Reggio Emil ia- inspirat ionen och barns begynnande skrivutveckl ing  

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är väl implementerad på de tre olika förskolorna och detta 

synliggjordes då de självmant ofta påpekade och hänvisade till filosofins grunder; lyssnandet, 

tillvaratagande av intressen, lust, skapande och tron på barnens förmågor. En respondent lyfte 

fram, tydligare än de övriga, den barnsyn som präglar Reggio Emilias pedagogiska filosofi och 

menar att denna också präglar hur arbetet med skriftspråket ser ut. De övriga respondenterna 

menade att Reggio Emilias tankar bidragit till en ökad medvetenhet om barns olika sätt att 

uttrycka sig. Två av fem respondenter beskrev att Reggio Emilia-inspirationen bidrar till deras 

uppfattning att barnen ska ha möjlighet att utforska skrivandemiljöer för att utveckla 

skriftspråket. Dokumentationen kopplades ofta till Reggio Emilia, och två respondenter menade 

att genom filosofin har förståelsen för dokumentationens kvaliteter ökat. 
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5. Diskussion 

5.1  Metoddiskussion 

5.1.1 Urval 

I denna studie har valts att göra intervjuer med fem förskollärare på tre olika Reggio Emilia-

inspirerade förskolor. Eftersom endast fem respondenter intervjuats skulle en större 

respondentgrupp kunna utgöra ett mer tillförlitligt resultat. 

Den respondent som skulle intervjuas sist föll bort och eftersom tidsschemat var pressat fanns 

inte någon möjlighet att utföra intervjuerna kommande vecka. Eftersom denna intervju skulle 

genomföras sist fanns tillfredsställande med material för att kunna diskutera resultatet och kunna 

dra slutsatser. 

Eftersom respondenterna sedan tidigare är bekanta, genom verksamhetsförlagd utbildning och 

tidigare arbetsplatser, kan detta ha kommit att påverka resultatet. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar dock att viss bekantskap med respondenterna kan bidra till ett ökad förtroende och att en 

avslappnad intervjusituation kan införlivas. 

5.1.2 Datainsamlingsmetod och procedur 

Fem respondenters kunskaper och förhållningssätt undersöks genom intervju som 

datainsamlingsmetod. Skulle någon annan form av mätinstrument än intervju användas skulle 

studien inneha svag validitet. En enkätundersökning lämpar sig bäst då författaren vill jämföra 

och se samband, där faktafrågor ofta utgör grunden för dessa enkäter. Oftast används också 

enkäter då kvantitativa undersökningar utförs, och syftar vanligen till att utröna förekomster av 

kategorier. Enkätundersökningar lämpar sig mindre bra då författaren vill undersöka 

förhållningssätt (Esaiasson, 2007). Skulle en enkätundersökning utföras i denna studie kan 

resultatet komma att te sig endimensionellt och svårare att analysera utifrån det givna syftet och 

de givna forskningsfrågorna. Observation kan används då syftet är att studera vad någonting sägs 

i kontrast till faktiskt handlande. Observation som datainsamlingsmetod är användbar då små 

barn eller andra med begränsad verbal uttrycksförmåga ska studeras. Eftersom denna studie 

syftar till att undersöka förskollärares förhållningssätt och tankar valdes inte observation som 

metod (Esaiasson, 2007). I en mer omfattande studie med ett vidgat syfte skulle observation 

kunna utgöra ett lämpligt komplement till intervjuer då det kan vara av intresse att undersöka 

förskollärarnas faktiska handlande gällande barns begynnande skrivutveckling. Detta skulle också 

kunna bidra till starkare validitet då tankar och förhållningssätt skulle kunna uttömmas än mer.  



 33 

De frågor som har ställts är utformade efter forskningsfrågorna och innehåller öppna frågor. 

Dessa frågor var användbara då syftet var att undersöka respondenternas kunskaper om och 

förhållningssätt till barns begynnande skrivutveckling. En del svar som framkom var dock mycket 

olika i förhållande till varandra. Detta kan bero på frågornas utformning och begreppsval. Frågan 

om barn uttrycker att skriften är viktig (se bilaga 1), kan tolkas på olika sätt där begreppet 

”uttrycker” är öppet för tolkning. Att uttrycka någonting kan innebära att tala om det, göra 

ansiktsminer eller gestikulera med kroppen. Hade en mer noggrann genomgång av 

begreppsinnebörder gjords skulle svaren kunnat se annorlunda ut. 

Att använda medvetna ledande frågor, som ibland har gjorts i denna studie, kan komma att 

öka studiens reliabilitet. Denna typ av frågor kan undersöka tillförlitligheten i respondenternas 

svar och bestyrka författarens tydningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan, och detta kan ses som en stor fördel, eftersom detta möjliggjorde att 

materialet kunde återupplevas flera gånger och uttömmas på ett rikligt sätt. Inspelning av 

respondenternas svar stärker också reliabiliteten då materialet undersöks noggrant (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Esaiasson, 2007). 

Någon provintervju har inte genomförts. Detta kan ses som en svaghet i denna studie. Under 

de senare intervjuerna hade erfarenheterna av att genomföra intervjuer blivit större och därmed 

kan också samtalen ha påverkats av detta. 

5.1.3 Databearbetning och analys  

Intervjuerna sammanfattades genast efter genomförd intervju. Detta bidrog till att intervjuaren 

hade respondenternas svar friskt i minnet och påverkade att transkriberingen blev lättarbetad. Att 

transkribera intervjuerna innebär att återge respondenternas berättelser. Kvale & Brinkmann 

(2009) menar dock att en transkribering av en muntlig utsaga aldrig kan återges fullt ut eftersom 

gester, mimik och tonfall inte representeras. Detta måste tas i beaktning i både databearbetning 

och analys. Transkriberingen var tidskrävande, som beräknat, men var till stor hjälp under 

analysfasen. Eftersom respondenternas svar var nedskrivna var det med lätthet kategorier och 

gemensamma nämnare kunde utkristalliseras. 

Validitet, som ger en uppfattning om studiens trovärdighet och tillämpning, innebär också att 

författaren måste ställa sig frågan hur tolkning av resultat ser ut. Tolkningar måste ifrågasättas 

och också omprövas för att trovärdigheten ska stärkas. Kvale & Brinkmann (2009) menar också 

att i samråd med andra bör tolkningar diskuteras för att öka validiteten. Denna studies resultat 

har diskuteras med handledare och studiekamrater, vilket har givit studien en möjlighet till 

djupare tolkningsanalys. I denna studie är det viktigt att påpeka att detta endast är en begränsad 

studie och kan inte generaliseras till hela populationen. Detta är inte heller studiens syfte. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor kommer resultatet diskuteras och anknytas till 

forskningsbakgrund och teoretiska utgångspunkter. 

 

Vilka kunskaper beskriver förskollärarna att de har om barns begynnande 

skrivutveckling? 

Under de intervjuer som ligger till grund för studien framkom att respondenternas kunskaper 

kring barns begynnande skrivutveckling varierade. Begreppet begynnande skrivutveckling 

uppfattades uttryckligen som svårförståeligt av en respondent. Hon menade att barns skrivande 

tar sin början då barn låtsasskriver och var inte benägen att problematisera detta eftersom hon 

uttalade att skrivutveckling är svårt att granska. Kan detta bero på skolans starka tradition av att 

arbeta med barns läs- och skrivutveckling där förskolans roll historiskt inte synliggjorts? Som Fast 

(2007) och Björklund (2008) lyfter fram, och som också Barnstugeutredning (SOU 1972:26; SOU 

1972:27) visade, har läsande och skrivande inte varit en självklar aktivitet att lyfta fram i 

förskolan. Trots att många år har gått, kan det sägas leva kvar okunskap hos förskollärare om hur 

barns skrivande går till och kan utvecklas. 

Förskollärarnas eget intresse för skrivande framkommer också som viktigt för hur barns tidiga 

skrivande skildras. Respondenten som hade svårigheter med att beskriva barns tidiga 

skrivutveckling visade också ett svagt intresse för området. En respondent som menade att hon 

lyfte fram barns skrivande i olika projektarbeten, visade också ett stort intresse för skriftspråket. 

Fast (2007) belyser hur föräldrars intressen och erfarenheter är betydelsefulla i barnens skapande 

av meningsfulla läs- och skrivpraktiker. Idag tillbringar många barn flera timmar på förskolan, 

och därför kan också förskollärares intressen för skrivande sägas påverka barnens intresse för 

detsamma. 

Under intervjuerna framkom mycket olika svar gällande hur barns skrivutveckling går till. Den 

stora skillnaden, att koppla barns skrivande till födelsen eller låtsasskriften, kan bero på frågans 

formulering. Detta kan också tolkas som en osäkerhet och okunskap kring vad barns begynnande 

skrivutveckling är.  

Undertonen hos respondenterna är att det muntliga föregår det skriftliga språket. De flesta 

talar om att det är i det verbala språket som språkutvecklingen börjar och nämner det muntliga 

före det skriftliga. Detta bestyrker det som, enligt Björklund (2008), är det felaktiga antagandet 

om att barns språkinlärning först påbörjas i talet, senare skriften. Björklund menar att detta är en 

vanlig föreställning, att barnet först måste kunna lära sig tala för att kunna läsa och skriva, men 

som nu börjar ifrågasättas. Bjar & Liberg (2010) och Hagtvet (2004) beskriver också att det 

muntliga och skrivna språket förutsätter varandra. 

Att undersöka hur barnen konstruerar tecken framstod inte som någonting som 

respondenterna gjort. Ett par av respondenterna nämnde låtsasskrivning men ingen kunde ge 
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några tankar om hur barn gör i sitt tidiga skrivande. Kress (1997) menar att barns teckengörande 

måste studeras för att kunna skapa miljöer där tecken och symboler får möjlighet att ”göras” och 

upplevas (Kress, 1997). 

Respondenternas kunskaper kan dock synliggöras genom deras sätt att tala om barns 

skrivutveckling. Att tala om mognad är inte aktuellt för respondenterna och Fast (2007) och 

Höök (2010) menar att denna traditionella syn på barns läs- och skrivutveckling blir alltmer 

förlegad. Den framträdande synen på barn som kompetenta och skapare av mening har istället 

blivit aktuell. Trots att begreppet literacy eller emergent literacy inte används under intervjuerna 

framkommer att respondenterna ofta talar om barns tidiga skrivutveckling utifrån att den sociala 

och kulturella aspekten av skrivande är central. Några respondenter beskriver att skrivande inte 

ses som en enskild del, utan måste integreras i verksamhetens olika delar för att bli meningsfull 

och intressant för barnen (Barton, 1994, Fast, 2007, Kress, 1997, Björklund, 2008). Detta tyder på 

vikten av att införliva ett yrkesspråk. Innebörden i dessa begrepp måste tydliggöras för 

förskollärare för att de ska kunna använda dem i diskussioner och tydligare studera barns 

språkutveckling utifrån kulturella och sociala aspekter. Med yrkesspråk kan också professionen 

stärkas. 

 

Vilken syn har förskollärarna på förskolans roll för barns skrivutveckling? 

Förskolan har en viktig roll för barns begynnande skrivutveckling. Detta beskriver både aktuell 

forskning och de respondenter som utgör underlaget till denna studie. Björklund (2008) menar att 

förskolans tillvaratagande av litteracitet och undersökande av barns litteracitetsskapande är av 

stor betydelse för barns utveckling och lärande. Likaså Barton (1994), Fast (2007) och Kress 

(1997) talar om yngre barns språkutveckling, och menar att små barns språkutveckling påbörjas 

redan från födelsen och utvecklas snabbt under förskoleåren. 

Alla respondenter lyfte fram barnens intressen som en viktig faktor till hur arbetet med 

skrivande ser ut. De utgår från barnens intressen, ofta framkom att skrivandet kommer på 

”köpet” under andra aktiviteter. Samtliga intervjuade menade att de inte använder 

bokstavsinlärning i traditionell mening. Detta kan dels kopplas till Reggio Emilias syn på barn, 

kunskap och lärande, och dels till att senare tids forskning lyfter fram nya sätt att se på barns 

skriftspråksutveckling. En respondent berättade hur hennes syn på förskolans roll i barns 

skrivutveckling hade förändrats under trettio år i yrket. Detta kan också kopplas till läroplanens 

förändrade skrivningar kring läsande och skrivande (Skolverket, 2010). 

En respondent beskriver att barnen inte skriver med målarfärger och hon menar att om inte 

barn erbjuds andra redskap att använda vid skrivande, försvinner också barnens lust att skriva. 

Barton (1994) bestyrker detta. 

Children are often restricted in the sort of writing instrument they may use […] In many countries 
low quality crayons are used by young children learning to write (Barton, 1994, s. 180). 
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Skrivande förutsätter medvetenhet om barns olika uttrycksformer, där alla barn inte 

nödvändigtvis tilltalas av samma uttrycksmedel. Lärarens medvetenhet och kompetens inom olika 

områden bidrar till vilken förståelse och kunskap om barns lärande som synliggörs och 

uppmärksammas (Harvard Project Zero, 2006). Utifrån det insamlande materialet är det märkbart 

att barns begynnande skrivutveckling inte fokuseras särskilt, men att detta är någonting som fyra 

av fem förskollärare menar att de vill bli bättre på och utveckla. 

De två respondenterna från förskola A belyser att barn med annat modersmål kan behöva 

muntliga förebilder och att dessa barn inte heller lika ofta tilltalas av skrivande aktiviteter. Detta 

kan hänvisas till Heaths studie som beskrivs i Björklund (2008). Heath menar att beroende på 

barnets bakgrund, tillgång till litteratur och närståendes intresse av läs- och skrivpraktiker, 

påverkas också barnens möten med dessa praktiker. Förskola A är beläget i ett socioekonomiskt 

och språkligt/kulturellt blandat område och detta påverkar sannolikt att dessa aspekter lyfts fram 

och diskuteras. 

 

Hur menar förskollärarna att deras Reggio Emilia-inspiration påverkar hur de ser på och 

arbetar med barns begynnande skrivutveckling? 

I likhet med Elfströms (2008), Dahlberg & Åséns (2005) och författarnas i Harvard Project Zero 

(2006) tankar om filosofins utgångspunkter, framkommer under intervjuerna att aktiviteter 

integrerar de olika uttrycksformerna för att skapa intresseväckande lärandesituationer för barnen. 

Flertalet av respondenterna menar att deras engagemang i Reggio Emilia har bidragit till större 

medvetenhet om barns olika uttrycksformer och förskollärarnas möjligheter att lyfta fram olika 

aspekter av samma projekt. Samtliga respondenter hänvisade till tillvaratagandet av intressen, och 

hänvisade till den pedagogiska filosofin. Att ha barns intressen som utgångspunkt belyses också 

av flera av medförfattarna i Att göra lärande synligt, där det påpekas att när barn skapar pågår 

processer för att söka mening. Därför ska dessa processer studeras och ligga till grund för 

dokumentation och vidare lärandesituationer (Harvard Project Zero, 2006). 

Idag ställs det allt högre krav på dokumentation av förskolans verksamhet, ur ett 

kvalitetshänseende. Både forskning kring dokumentation och utvärdering av verksamheter (Lenz 

Taguchi, 1997; Harvard Project Zero, 2006; Dahlberg & Åsén, 2005) och den reviderade 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) belyser dokumentationens betydelse för arbete med 

verksamhetens kvalitet. Respondenterna talade om pedagogisk dokumentation och samtliga 

menade att denna bidrar till ett synliggörande av barnens läroprocesser, men också synliggör 

faktorer som inte uppmärksammats under skapandet. Respondenterna menade att 

skrivutvecklingen inte dokumenteras separat eller har lyfts fram särskilt. För att kunna använda 

pedagogisk dokumentation i syfte att synliggöra barns tidiga skrivutveckling, krävs det att 

pedagogerna kan sätta ord på skriv- och talspråksutvecklingen. Den pedagogiska 

dokumentationen kan inte fylla sin funktion, att verka som ett synligt lyssnande och som 

reflektion mellan pedagoger och barn (Harvard Project Zero, 2006; Lenz Taguchi, 1997), om inte 
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pedagogerna har förståelse och kunskap om de processer som studeras. Likaså här framstår det 

att ett tydligare yrkesspråk när det gäller skrivutveckling är viktigt för att kunna dokumentera 

läroprocesser. 

Barn ses som rika, och genomgående lyftes tron på barnens förmågor fram. En respondent 

menade att Reggio Emilias barnsyn var det som hade bidragit mest till hennes roll som 

förskollärare. Utifrån det insamlade materialet kan visas att förskollärarna är mycket förtrogna 

med Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Trots att det kan synliggöras en medvetenhet hos 

respondenterna kring pedagogisk dokumentation och en tro på barns förmågor och 

uttrycksmöjligheter, förefaller det svårt att tydliggöra barns tidiga skriftspråkande utifrån den 

pedagogiska filosofin. 

Elfström (2008) menar att alla språk hänger samman, språk som berikar varandra. Detta är 

någonting som respondenterna också belyser och kopplar till Reggio Emilia. Att tala om det 

hundrade språket, skriftspråket, förefaller inte helt enkelt. Har de nittionio glömda språken, de 

nittionio berövade, bidragit till att det skriftspråkliga inte har fokuserats på samma sätt som andra 

uttrycksformer? Kan det vara så att det inte finns tillräckligt med underlag för att också lyfta fram 

skriftspråket som ett av alla ”språk”? Utifrån denna begränsade studie kan inte några sådana 

slutsatser dras, men detta väcker en undran som förskolan, förskollärare, föräldrar, och kanske 

mest barnen, skulle vinna på att lyfta fram och diskutera i större omfattning. Barn upplever 

konstant literacy i sin omgivning och för att möta barnen i deras literacypraktiker måste 

förskollärare tillägna sig ytterligare kunskaper och förståelse för hur dessa upplevelser ser ut och 

utvecklas. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har givit mig ytterligare intresse att undersöka miljön och materialets betydelse i 

förhållande till barns begynnande skrivutveckling. Eftersom det under intervjuerna framkommit 

att miljö och material påverkar barnens skrivande skulle ett djupare kontext- och artefaktbegrepp 

vara intressant att utveckla. Omgivande faktorers påverkan, såsom social klass, etnicitet och 

kulturalitet, på barns skriftspråkande har snuddats vid, men kan vara en annan infallsvinkel att 

vidare studera. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

• Berätta hur du tänker att barns språkutveckling går till? Begynnande skrivutveckling? 
 

• Berätta vad du tänker om förskolans roll för barns begynnande skrivutveckling. 
 

• Varför är detta område viktigt? Vad är språket till för? 
 

• Berätta hur du arbetar i förskolan för att barnens språkliga/begynnande skriftspråkliga 
förmåga ska utvecklas på bästa sätt? Något du vill betona särskilt? Ge flera exempel. 

 
• Ger barnen uttryck för att skriften är viktig? I så fall på vilket sätt? 

 
• Använder sig barnen av tecken och/eller symboler i förskolan, i leken eller i andra 

aktiviteter i förskolan? 
 

• Har språkutvecklingen/den begynnande skrivutvecklingen något med Reggio Emilia-
inspiration att göra? I så fall, berätta hur du tänker? 

 
• Hur får du syn på barns språkliga förmågor/begynnande skrivutveckling? 

 
• Använder du/ni något sätt för att synliggöra/dokumentera barns språkliga 

förmåga/begynnande skrivutveckling? T.ex. pedagogisk dokumentation? Annat? 
 

• Hur tolkar du läroplanen utifrån språkutveckling/begynnande skrivutveckling? 
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7.2 Bilaga 2 

ETT BARN ÄR GJORT AV HUNDRA 

Barnet har hundra språk 

hundra händer 

hundra tankar 

hundra sätt att tänka 

att leka och att tala på 

hundra alltid hundra 

sätt att lyssna 

att förundras att tycka om 

hundra lustar 

att sjunga och förstå 

hundra världar 

att upptäcka 

hundra världar 

att uppfinna 

hundra världar 

att drömma fram 

Ett barn har hundra språk 

(och därtill hundra hundra hundra) 

men berövas nittionio 

Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen 

 

(Loris Malaguzzi, övers. Anna Barsotti, ur Wallin, 1996, s. 9-10) 


