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Skriftspråkstillägnan 

Ett perspektiv på barns skriftspråkande i förskolan 

Annika Alm och Maria Lannebro 

Sammanfattning  

Syftet med denna undersökning var att med utgångspunkt i det sociokulturella begreppet 

skriftspråkstillägnan försöka synliggöra relationen mellan den pedagogiska verksamheten och det 

lärande som blev möjligt i en förskolas verksamhet. Då vi valt ett sociokulturellt perspektiv, som utgår 

från att barn tillägnar sig skriftspråklig kompetens genom att medverka och interagera i olika 

skriftspråkliga verksamheter, hamnade barnens skriftspråkliga aktivitet i fokus. Med en etnografisk 

ansats och fallstudie som metod har vi genom deltagande observationer, som kompletterats med 

ostrukturerade intervjuer av pedagoger och barn, studerat vad som kännetecknar barnens 

skriftspråkande i en förskolas verksamhet. Vårt fokus var att synliggöra de sammanhang där barnens 

skriftspråkliga handlingar skedde, innehållet för deras skriftspråkande samt de redskap de använde sig 

av. Vi ville med denna studie bidra med kunskap kring barns skriftspråkande i relation till en förskolas 

verksamhet genom att synliggöra de förutsättningar i verksamheten som främjade barnens 

skriftspråkliga handlingar. Studien genomfördes på en förskoleavdelning med barn i åldrarna tre till 

sex år. Vi valde att begränsa oss till att studera barnens skriftspråkande i den icke styrda 

inomhusverksamheten trots att vi med stöd i litteraturen och tidigare erfarenheter är medvetna om att 

skriftspråkande aktiviteter sker ständigt och således även utomhus och i den styrda verksamheten. Vi 

valde även att begränsa oss till den skriftspråkliga aktivitet som främst innefattar papper och pennor. I 

vår analys av resultatet blev det tydligt hur barnens skriftspråkande kunde relateras till kommunikativa 

drivkrafter i form av funktionella sammanhang, engagerande innehåll och medierande redskap. Då 

dessa tre kategorier, utifrån studiens resultat, kunde tolkas stimulera barnen till skriftspråkliga 

handlingar menar vi att de i denna verksamhet kan förstås som betydande förutsättningar för barnens 

möjligheter till skriftspråkstillägnan.  

Nyckelord 
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Inledning 

Förskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lära har inte utnyttjats fullt ut. Förskolan bör 

i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för barns språkliga /.../utveckling, utifrån det 

enskilda barnets erfarenheter, intressen, behov och förutsättningar (Utbildningsdepartementet 

2010:4). 

Det här citatet är hämtat från texten Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans 

läroplan, en text som skrivits fram som ett förtydligande till förskolans reviderade läroplan. I denna 

text beskrivs hur det pedagogiska uppdraget i den svenska förskolan under det senaste årtiondet fått en 

allt större betydelse och hur den reviderade läroplanen syftar till att förstärka det pedagogiska 

uppdraget ytterligare. Ett av de prioriterade områden som poängteras i texten är språk och 

kommunikation. Barns skrivande och läsande beskrivs som utforskande och det understryks att barn i 

den utforskande processen i större utsträckning behöver möta vuxna som kan identifiera, stödja och 

uppmuntra barns intresse för skriftspråket (Utbildningsdepartementet 2010).  

Efter många år i förskolans verksamhet med rika erfarenheter av barns skriftspråkliga utforskande ser 

vi Utbildningsdepartementets uppmaning som en spännande utmaning. Vari ligger egentligen 

förskolans potential? Vad är det som kan förändras och utvecklas för att öka denna och vad innebär det 

för oss pedagoger som arbetar i förskolan? 

Som förskolepedagoger har vi länge fascinerats av hur barn redan i tidig ålder använder sig av 

skriftspråket för att kommunicera med sin omgivning. Inom ramarna för vår utbildning till 

förskollärare har vi också fått möjlighet att fördjupa oss i didaktiska frågeställningar med fokus på 

språk och kommunikation. Vi har funnit det mycket intressant att reflektera tillsammans kring barns 

skriftspråkande då det bidragit till att vi ständigt fått syn på nya aspekter av barnens aktivitet och 

verksamhetens förutsättningar för denna. Under arbetets gång har det blivit klart för oss att det spelar 

stor roll vilken blick man använder då man studerar barns skriftspråkande. Vi har på ett påtagligt sätt 

uppmärksammat att det teoretiska perspektiv vi väljer att utgå ifrån får betydelse för vilken innebörd 

begrepp som kunskap, lärande och individ får. Vi har fått upp ögonen för hur mycket vi tagit förgivet 

när det gäller den mening vi gett åt dessa begrepp och vilka konsekvenser det fått för hur vi tänkt kring 

vår verksamhet. Det har därför varit spännande att få möta nya synsätt som öppnat upp för nya sätt att 

se på vårt yrkesverksamma område i relation till barnens skriftspråkande. 

Utifrån våra erfarenheter av barns kommunikativa drivkraft fastnade vi för ett sociokulturellt 

perspektiv på barns lärande där skriftspråkstillägnan blev ett nyckelbegrepp för oss. Genom att 

använda begreppet tillägnan hamnade verksamheten och de förutsättningar som här fanns för barnens 

aktivitet i fokus. Vi menar att dessa förutsättningar kan ses som exempel på förskolans potential och 

anser att det är här vi kan hitta utvecklingsområden för arbetet med språk och kommunikation. Med 

utgångspunkt i begreppet tillägnan kom barnens möjligheter att inte bara delta utan att medverka och 

vara medskapande i den pedagogiska verksamheten att betonas. Med skriftspråkstillägnan som 

analysredskap blev det således relevant för oss att studera vad barnen egentligen gjorde då de 

skriftspråkade.  
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Bakgrund 

Barns skriftspråkliga lärande bedömdes länge vara något som de skulle få tillgång till först när de 

började skolan. Föräldrar och förskollärare har avråtts från att engagera sig i de yngre barnens läs- och 

skrivinlärning då det ansetts finnas en betydande risk för felinlärning (Fast 2007:14). I dagens 

forskning poängteras dock att barn både vill och kan lära sig läsa och skriva innan de börjar skolan. 

Sedan mitten av 1900-talet har det skett en gradvis förändring i synen på barn och hur de lär. Tidigare 

fokuserade man inom forskningen på barns mognad och konstaterade utifrån denna mognad vikten av 

att invänta rätt tidpunkt för undervisning. I dag ses barn istället som kompetenta att medverka i sitt 

lärande redan från födseln (Björklund 2008:16). I kontrast till den traditionellt linjära synen på barns 

lärande, där alla barn förväntas läsa och skriva via samma väg med i stort sett samma hastighet, talar 

man i dag om barns olika vägar in i den skriftspråkliga världen. En värld som barnen genom sitt aktiva 

skriftspråkande anses vara både delaktiga i och medproducenter av (Liberg 2006:34, 2010:215). 

Denna syn på barns läs- och skrivinlärning bygger på idén om att det inte går att peka ut en speciell 

tidpunkt då lärandet startar utan att det skriftspråkliga lärandet sker kontinuerligt genom daglig 

interaktion med andra människor (Fast 2007:14).  

Denna förändrade syn på barns lärande har fått betydande konsekvenser för förskolans verksamhet. I 

förskolans läroplan hittar man idag följande formulering: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö 98/2010:7). 

Det blir här tydligt att kommunikation är ett prioriterat område i den pedagogiska verksamheten och 

att skrivning och läsning bör vara en självklar del i barns förskolevardag.  

Från mognad till medverkan 

Vi har i denna text valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i Vygotskijs 

teorier om kunskap och lärande. Som en del i bakgrunden för vår studie av barns skriftspråkande 

kommer vi därför att i följande avsnitt presentera hur detta perspektiv skrivs fram av ett urval 

författare. 

Leif Strandberg (2006:10) redogör i sin text för Vygotskijs teori som utgår ifrån att inre kognitiva 

processer har föregåtts av yttre aktivitet tillsammans med andra, med stöd av redskap, i specifika 

kulturella miljöer. Han menar att det är i människans yttre aktiviteter som hon skapar sig råmaterial för 

inre processer vilket medför att aktivitet blir ett nyckelord. Denna redogörelse fann vi även stöd för 

hos Olga Dysthe och Mari-Ann Igland (2003:83) som i sin text menar att lärande enligt Vygotskijs 

teori inte bör ses som en soloprestation eller passiv insats utan att barn såväl som den eller de som 

undervisar kan beskrivas som aktiva agenter i en social samverkan. Utifrån denna betoning av aktivitet 

har vi fortsättningsvis valt att använda begreppet skriftspråkande då vi talar om barns skriftspråkliga 

handlingar. 

Dysthe och Igland (2003:81) lyfter vidare att då barn skriftspråkar tillsammans med mer kompetenta 

skrivare får de möjlighet att klara av saker som de inte skulle klara av på egen hand. Området mellan 

det barnet kan klara ensamt och det som barnet kan klara med hjälp av någon annan, benämns inom 

sociokulturell teori som zonen för proximal utveckling. Med detta begrepp som utgångspunkt riktas 
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fokus i verksamheten inte mot det som uppnåtts eller avslutats, utan mot det som befinner sig i 

utveckling. Kunskap ses inte som något överförbart utan lärande ses som en gemensam 

konstruktionsprocess där mening, kunskap och förståelse skapas genom interaktion (Dysthe 2003:52). 

Strandberg (2006:173) belyser i detta sammanhang att interaktionen inte enbart gagnar den som får 

stöd eller hjälp utan även den som får möjlighet att dela med sig av vad den kan och därigenom 

nödvändiggöra reflektion som främjar lärandeutvecklingen. 

Ett annat mycket centralt begrepp i sociokulturell teoribildning som vi valt att lyfta fram då det får 

betydelse för hur man ser på kunskap och lärande är mediering. Roger Säljö (2000:66,80) beskriver i 

sin text hur barn föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor. Han menar att 

kunskapstradering sker genom att omvärlden förtolkas eller medieras för barnet genom interaktion 

med omgivningen. Säljös beskrivning innebär att vi aldrig möter världen direkt, utan att vi alltid 

använder oss av olika typer av redskap där språket anses vara det mest betydande. Barn gör således 

sina erfarenheter med hjälp av medierande redskap och lär sig enligt Säljö att uppmärksamma, 

beskriva och agera i verkligheten på ett sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar.  

I forskningen framställs att barn bör bemötas som kompetenta skriftspråksanvändare långt innan de 

börjar skolan (Berthén och Eriksson 2006:57). Genom att barns alla skriftspråkliga handlingar tas på 

allvar kan redan ett litet barn få en identitet som skribent, vilket stimulerar till fortsatt skriftspråkligt 

utforskande (Fast 2007:42).  Gunther Kress (1997:110) beskriver i sin bok att pedagogers bemötande 

av barns skriftspråkliga aktiviteter får konsekvenser för barnens fortsatta handlande. Kress menar att 

barns skriftspråkande därmed regleras utifrån det pedagogen, medvetet eller omedvetet, väljer att rikta 

sin uppmärksamhet emot. Han betonar vidare att en varm och stöttande atmosfär har positiva effekter 

på barns lärande, likväl som det omvända kan få motsatta effekter. Carina Fast (2011:10) menar att 

barn vill fortsätta med det de gör, om de får positiv uppmärksamhet från för dem viktiga personer i sin 

närhet.  

Då barn ses som medverkande och medproducerande, istället för att enbart ses som mottagande och 

konsumerande, hamnar kommunikation i fokus. Kress (1997:17, 72-73) som i sin studie har fokuserat 

på barns kommunikativa handlingar, betonar betydelsen av engagerande aktiviteter och funktionella 

sammanhang för barns skriftspråkande. Kress menar exempelvis att barns strategi att kopiera en text, 

aldrig enbart ska ses som imitation eller ett tillfälle för barnet att öva bokstavsformerna, utan framför 

allt som ett komplext utforskande av språkets struktur. Han menar också att man bör vara noga med att 

undvika att bedöma barns försök till skrivande som fel eller misslyckade. Enligt Kress (1997:97) bör 

barnen istället betraktas som nyskapande i sina försök att förstå logiken bakom teckenskapande och 

samstämmigheten mellan betydelse och form. Trots sin olikhet från vuxnas tecken är de tecken barnen 

skapar fullt meningsbärande ur alla avseenden. Barns fokus i detta teckenskapande ligger på att 

framställa och kommunicerar det som är intressant för dem här och nu utifrån det som finns tillhands i 

omgivningen. Barns teckenskapande kommer således att präglas av deras perspektiv på och förståelse 

av sin omgivning, såväl som av de möjligheter som omgivningen erbjuder för detta skapande. 

Tidigare forskning 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera ett urval av den litteratur som vi tagit del av. Vi kommer här 

att referera till ett flertal olika författare vars texter visat sig relevanta i relation till vår studie av barns 

skriftspråkande i förskolans verksamhet.  
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En av de texter som varit mycket betydelsefull för oss i detta arbete är Diana Berthén och Inger 

Erikssons artikel Att möjliggöra och bedöma barns skriftspråkstillägnan – ett sociokulturellt 

perspektiv (2006, 53, 56-57). I denna text presenterar författarna ett sociokulturellt perspektiv på 

kunskap och lärande med utgångspunkt i Vygotskijs teori. De beskriver här hur barn tillägnar sig 

kompetenser genom att medverka och interagera i olika verksamheter. Denna beskrivning bygger på 

idén om att kunskap inte är något förutbestämt och beständigt, utan att kunskap tar form och får 

mening först i den dagliga tillämpningen tillsammans med andra. Skriftspråklig kunskap anses således 

integrerad i olika skriftspråkliga verksamheter.  

Författarna presenterar utifrån denna syn på kunskap och lärande begreppet skriftspråkstillägnan som 

ett alternativ till läs- och skrivinlärning. Skriftspråkstillägnan beskrivs som en process, i vilken barnet 

blir mer och mer kunnig i att använda skriftspråket i vanligt förekommande situationer, genom att 

bruka det tillsammans med mer kompetenta skrivare. Viljan att kommunicera med omgivningen 

framställs som en central drivkraft för detta skriftspråkande då barn strävar efter att bli allt kunnigare 

skrivare. Enligt författarna bör inte skriftspråket ses som onaturligt eller svårt för barn att lära sig, utan 

kan i likhet med det talade språket ses som något de tillägnar sig successivt i interaktion med 

omgivningen. Genom att använda begreppet skriftspråkstillägnan flyttas fokus från idén om det 

individuella barnets stegvisa utveckling, till verksamheten och dess möjlighetsvillkor för barns aktiva 

medverkan och medför att lärandet ses som expansivt.  

I vår fallstudie har vi tittat närmare på barnens skriftspråkande med fokus på i vilka sammanhang som 

barnens skriftspråkande sker, vilket innehåll barnens skriftspråkande är samt vilka redskap de 

använder sig av. För att göra det tydligt för läsaren har vi därför valt att använda samma struktur då vi 

presenterar forskningen i följande avsnitt. 

Funktionella sammanhang för barns skriftspråkande 

I sin artikel belyser Berthén och Eriksson (2006:53) betydelsen att man som pedagog tar del av 

kunskap om varför barn skriftspråkar, alltså kunskap om det sammanhang eller den kontext där barns 

skriftspråkande sker. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv konstrueras kunskap just genom samverkan 

i en kontext och inte primärt genom inre individuella processer (Dysthe 2003:41-43). Den fysiska och 

sociala kontexten blir därmed en integrerad del av det lärande som sker. Kontext kan alltså förstås som 

ett flertal integrerade delar, där såväl barnet som deltagare i samspelet med andra, liksom fysiska 

redskap och kommunikativa representationssystem ingår. Lärandet kan således framställas som 

situerat i specifika fysiska och sociala kontexter.  

Elisabeth Björklund (2008:18, 55, 230) beskriver i sin avhandling hur man i dagens förskola skapar 

såväl möjligheter som begränsningar för barnens kommunikativa aktivitet utifrån hur miljön och 

ramarna för denna är satta. Hon hänvisar till forskning som visar att den omgivande miljön och det 

sammanhang som barnen befinner sig i, har stor betydelse för hur de tillägnar sig läsande och 

skrivande. Den sociala kontexten, med stöd av redskap, kan enligt Björklund bidra till och ge näring åt 

barns handlingar med varandra. För att barnens skriftspråkande skall främjas bör barn ges möjlighet 

till att vistas i betydelsefulla och engagerande verksamheter där de möts av ett rikt utbud av olika 

material och strategier. Fast (2011:177) lyfter i sin text betydelsen av funktionella sammanhang, där 

barn får möjlighet att tillämpa sitt berättande, såväl muntligt som skriftligt, i relation till för dem 

meningsfulla aktiviteter. Med detta som utgångspunkt kommer vi i fortsättningen att använda oss av 

begreppet funktionella sammanhang då vi beskriver de sammanhang där barnen skriftspråkar. 
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Björklund (2008:58) poängterar att barns skriftspråkande bygger på en social grund där viljan att 

kommunicera med omgivningen fungerar som en central drivkraft för lärande. Hon beskriver vidare 

hur barns skriftspråkliga lärande sker genom erövrande av kunskap i de vardagliga textrelaterade 

aktiviteter som barnen dagligen är involverade i. Barnens skriftspråkliga lärande i förskolans 

verksamhet framställs således vara beroende av deras möjlighet att vara aktivt medverkande i 

förskolans sociala och kulturella kontext.  

Engagerande innehåll i barns skriftspråkande 

Berthén och Eriksson (2006:65) beskriver i sin artikel vikten av att pedagoger tar del av kunskap kring 

vilka skriftspråkliga verksamheter som barn har erfarenhet av. De menar att denna kunskap blir 

avgörande för att skapa utmanande förutsättningar för barns fortsatta skriftspråkande. Enligt Berthén 

och Eriksson bör barns läsande och skrivande ses som kommunikativa processer som alltid sker i ett 

speciellt syfte och i relation till en konkret verksamhet. Vi har valt att benämna detta syfte och den 

konkreta aktivitet som barnens skriftspråkliga handlande kretsar kring som engagerande innehåll. Ett 

innehåll som engagerar barnen till skriftspråkligt utforskande.  

Då vi analyserat innehållet i barnens skriftspråkliga handlingar har vi funnit att det går att urskilja en 

rad olika engagerande teman för barnens utforskande av skriften, vilka vi även finner stöd för i den 

litteratur vi tagit del av (Björklund 2008, Fast 2007, Kress 1997). Exempelvis beskriver Kress 

(1997:66, 79) hur barnets eget namn verkar erbjuda en särskilt positiv utmaning, motivation och 

mystik i utforskandet av skriftspråket. Enligt Kress fungerar det egna namnet som underlag för 

obegränsade möjligheter till utforskande av skriftspråkets alla dimensioner och bör ses som ett enormt 

komplext fenomen utifrån vilket barn, bit för bit, avslöjar och utforskar olika sidor hos språket ur olika 

perspektiv.  

Ett annat engagerande tema vi uppmärksammat och som vi finner stöd för i litteraturen är 

bildskapandet. Björklund (2008:150) menar att barns ritande bör ses som något som hör samman med 

tecken och skrift då mycket av barns spontana skrivande kan relateras till deras bildskapande 

aktiviteter. Caroline Liberg (2006:12) poängterar betydelsen av att det finns material som möjliggör 

för barnen att skriva i kombination med bildskapande. Caroline Liberg och Maj Björk (2009:119) 

menar vidare att bilder ofta fungerar som stöd för barns skriftspråkande och texten närmast får en 

funktion av bildtext.  

Det tredje temat finner vi grund för hos Fast (2007:124-126, 180) som i sin avhandling har presenterat 

resultatet av en studie där hon granskat innehållet i barns skriftspråkliga aktiviteter. Hon påvisar här 

hur populärkulturen som en del i förskoleklassens kontext fungerar som en betydande influens och 

drivkraft för barns skriftspråkande. Fasts studie visar att populärkulturen erbjuder en rik källa av 

material som stödjer barns berättande, skrivande och läsande. Enligt Fast är barnens engagemang för 

populärkulturen förenat med en glädje som stimulerar till gemensamma skriftspråkliga aktiviteter. Den 

kunskap barnen delar kring populärkulturen bidrar till en social tillhörighet som gynnar ett gemensamt 

utforskande av skrift. Fast påvisar således att barnen utifrån sitt gemensamma intresse för 

populärkulturen dras in i en gemenskap av berättande, skrivande och läsande.  

Fast (2011:152) beskriver även barnens utforskande av skriftens kommunikativa funktion. Hon menar 

att barnen som en tidig del i detta utforskande lägger märke till och känner igen symboler i sin 

omgivning, vilket bidrar till den skriftspråkliga medvetenheten. Liberg och Björk (2009:11, 57, 83, 

101) menar i sin text att många yngre barn har skriftspråkets kommunikativa funktion klar för sig och 

är medvetna om att man genom nedtecknandet av symboler kan kommunicera med andra. Enligt 
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Liberg och Björk utforskar också barnen skriftspråkets stuktur då de genom att aktivt pröva sig fram i 

skrivandet tillägnar sig en förståelse för hur skriften förhåller sig till det talade språket och således hur 

bokstäverna förhåller sig till de ljud som bygger upp orden. Då barn på detta sätt utforskar språkets 

struktur, genom att översätta från talat till skrivet språk, lär de sig inte enbart att skriva utan även att 

läsa. Enligt Fast (2011:83) kan även förmågan att avläsa en text, för att sedan kopiera vad där står, ses 

som en central del i läsandet och skrivandet och därmed som en viktig del i barns utforskande av 

skriftspråket.  

Medierande redskap för barns skriftspråkande 

Då Berthén och Eriksson (2006:53) i sin artikel även rubricerar betydelsen av att pedagoger tar del av 

kunskap kring hur barn gör då de skriftspråkar, kommer vi här att fördjupa oss i de redskap och 

strategier som barn använder. Inom sociokulturell teoribildning innebär begreppet redskap de 

intellektuella och praktiska resurser barn har tillgång till och som de använder för att förstå omvärlden 

och för att handla (Dysthe 2003:45). Säljö (2000:80) beskriver att barn gör sina erfarenheter med hjälp 

av olika medierande redskap. Vi har därför valt att använda oss av detta begrepp fortsättningsvis i 

texten då vi skildrar de redskap som barnen använder sig av i sitt skriftspråkande. Vi har i följande 

avsnitt valt att fördjupa oss i vad litteraturen säger om hur barn använder sig av de resurser som finns 

tillgängliga i deras omgivning. Vi har inledningsvis valt att lyfta pedagogen, då bilden av denna som 

medierande redskap var ny och spännande för oss. 

I forskningen betonas vikten av att pedagoger är medvetna om, intresserade av och lyhörda för barns 

skriftspråkliga aktiviteter. Pedagoger uppmanas att ta tillvara på barns kommunikativa drivkraft 

genom att skapa utrymme för deras skriftspråkliga aktiviteter i den dagliga verksamheten. Detta 

beskrivs kunna uppnås först då barnens skriftspråkande tas på allvar som en betydande del i deras 

meningsskapande som uttrycks genom handling (Kress 1997:110). Liberg och Björk (2009:11,20) 

poängterar vikten av en rik språklig miljö, med material som stimulerar till utforskande av 

skriftspråket, där barn och vuxna tillsammans aktivt deltar i funktionellt språkande. När pedagoger, 

enligt Björklund (2008:150), visar tilltro till barns förmåga och kompetens som skrivare, låter de 

barnen få möjlighet att använda både material och strategier på ett sätt som är meningsfullt för dem. 

Kress (1997:91) beskriver hur barn kommunicerar genom sina medvetna val av redskap så som olika 

typer av media, pennor och papper.  

Elisabeth Nordin Hultman (2004:72, 184) presenterar i sin avhandling resultatet av en studie där hon 

har granskat förskolors pedagogiska miljöer i relation till barns subjektskapande. I denna text påvisar 

hon att den konkreta iscensättningen av förskolans rum är en viktig aspekt av den pedagogiska miljöns 

utformning och även som villkor för aktiviteter och subjektskapande. Enligt Nordin Hultman utgör det 

pedagogiska materialet möjligheter, eller brist på möjligheter, för barnen att skapa intressanta 

aktiviteter och att ställa sig i givande och lärorik relation till omgivningen. Liberg och Björk 

(2009:118) menar att det är viktigt med tillgängligt material då det möjliggör för barnen att bli 

självständiga i sin aktivitet. Även Kress (1997:37, 104) beskriver betydelsen av det material som barn 

har till hands då detta kommer att påverka vilka representationer som blir möjliga för barnen att skapa. 

Enligt Kress är materialet ett meningsbärande element som har stor betydelse i barnens komplexa 

teckenskapande.  

Att få visa eller läsa upp det man skrivit för andra är, enligt Fast (2011:172), berikande för såväl den 

som skrivit, som för den som lyssnar. Hon menar att det är betydande att barn får möta texter som är 

skrivna på olika sätt och med olika verktyg, då detta bidrar till känslan för skrivandet som meningsfull 

kommunikationsform. Det är även viktigt att barnen får ingå i skrivsituationer som de upplever som 
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meningsfulla och autentiska. Genom att texter utgörs av barnens egna ord och erfarenheter får de 

möjlighet att vara med om hela tillblivelseprocessen då det talade ordet översätts till skrift, vilket 

Liberg och Björk (2009:99, 116, 118) menar, leder till en insikt om att skriftens bokstäver och ord är 

symboler för talets ljud och ord. Meningsfullhet och autenticitet i skrivsituationerna uppnås först då 

det finns riktiga mottagare för det barnen skriver, då barnen upplever att det har något att berätta för 

någon. Genom att barnens alster presenteras så attraktivt som möjligt skapas en känsla för att deras 

arbete räknas och är viktigt.  

Syfte  

Syftet med studien är att med utgångspunkt i det sociokulturella begreppet skriftspråkstillägnan 

försöka synliggöra relationen mellan den pedagogiska verksamheten och det lärande som blir möjligt i 

en förskolas verksamhet. Vi avser att lyfta fram förutsättningar i verksamheten som kan anses fungera 

främjande för barnens skriftspråkande.  

Frågeställningar 

o Vad kännetecknar barnens skriftspråkande aktiviteter i en förskoleverksamhet? 

o Vilka förutsättningar kan främja barnens skriftspråkande? 
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Teoretiskt perspektiv 

I följande del av texten kommer vi sammanfatta och förtydliga de teoretiska utgångspunkter som legat 

till grund för vår studie.  

Ett sociokulturellt perspektiv 

Vi har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande, där kunskap inte ses som 

något förutbestämt och beständigt, utan som något som tar form och får mening först i den dagliga 

tillämpningen tillsammans med andra. Utifrån detta perspektiv tillägnar sig barn således skriftspråklig 

kompetens genom att medverka och interagera i olika skriftspråkliga verksamheter. Berthén och 

Erikssons (2006:53, 56-57) begrepp skriftspråkstillägnan har här fungerat som ett nyckelbegrepp 

vilket fått stor betydelse för den blick vi haft på barnens skriftspråkande. Vårt många gånger 

omedvetna fokus, på idén om det individuella barnets stegvisa utveckling, har förskjutits till 

verksamheten och förutsättningarna för barns aktiva medverkan. Denna förskjutning av fokus medför 

en syn på lärande som expansivt i kontrast till den traditionella synen på lärande som stegvis linjärt. 

Då en viktig utgångspunkt, i detta sociokulturella perspektiv, är att inre kognitiva processer har 

föregåtts av yttre aktivitet tillsammans med andra, med stöd av redskap, i specifika kulturella miljöer 

blir aktivitet och skriftspråkande betydande begrepp. Denna utgångspunkt medför även fokus på de 

redskap som barn använder för sitt skriftspråkande och den kontext de verkar i (Strandberg 2006:10). 

Kunskap ses inte som något överförbart utan lärande anses vara en gemensam konstruktionsprocess 

där mening, kunskap och förståelse skapas genom interaktion. Begreppet zonen för proximal 

utveckling används här för att belysa det område mellan vad barnet kan klara ensamt och vad som 

barnet kan klara med hjälp av någon mer kompetent skrivare. Med detta begrepp som utgångspunkt 

riktas fokus i verksamheten inte mot det som uppnåtts eller avslutats utan mot det som befinner sig i 

utveckling (Dysthe 2003:52).  

Ett annat centralt begrepp i denna studie är mediering. Enligt den sociokulturella teoribildningen sker 

kunskapstradering genom att omvärlden förtolkas, eller medieras, genom interaktion med 

omgivningen. Vi möter aldrig världen direkt utan använder oss alltid av olika typer av medierande 

redskap där språket beskrivs som det mest avgörande för hur vi uppmärksammar, beskriver och agerar 

i verkligheten (Säljö 2000:66,80).  

Med stöd i detta sociokulturella perspektiv blir det således rimligt att studera barns skriftspråkande i 

handlig på nära håll, i en konkret verksamhet med syfte att få syn på skriftspråkstillägnan genom 

expansivt lärande. Vi menar att en fallstudie med återkommande observationer på plats i förskolans 

verksamhet därmed kan anses vara en befogad forskningsmetod för att beskriva och förklara barnens 

skriftspråkande och de faktorer som spelar in för deras handlande ur ett tillägnan-perspektiv på 

lärande. 
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Metod 

I följande avsnitt redogör vi för vårt val av metod som forskningsansats och arbetsmetod, 

urvalsstrategi, genomförande samt bearbetning av data och analysmetod. Här presenterar vi även hur 

vi valt att bemöta tillförlitlighetsfrågor i relation till studien samt de etiska forskningsaspekter vi tagit 

hänsyn till.  

Val av metod 

Då studiens syfte var att närstudera barns skriftspråkande i relation till den pedagogiska verksamheten 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, med tillägnan som ett nyckelbegrepp, har vi valt en etnografisk 

ansats. Vårt metodval bygger på Sharan B Merriams (1994:37) framskrivning av att etnografi kan ge 

en analytisk beskrivning av deltagarna och deras sociala samspelsmönster med inriktning på den 

kulturella kontexten. Enligt Merriam bygger en etnografisk ansats just på att samla information som 

rör den sociala miljön eller situationen som är föremål för undersökning. Hon menar vidare att 

etnografi innebär en sociokulturell tolkning av informationen som samlats in, vilket går i linje med vår 

teoretiska utgångspunkt. Björklund (2008:67,69) menar i sin avhandling att det utifrån en etnografisk 

ansats är viktigt att vistas nära informanterna i den miljön som är föremål för undersökningen, vilket 

vi valt att ta fasta på. Hon belyser att den närhet och öppenhet i att närma sig verkligheten, som en 

etnografisk metod erbjuder, gör det möjligt att försöka förstå processer som annars skulle vara svåra 

att få fatt i. Med etnografi som forskningsansats kunde vi medverka i den pågående verksamheten och 

där fånga upp stämningar och skapa en förståelse för det som pågick.  

Vår utgångspunkt i undersökningen var barnens skriftspråkstillägnan med fokus på vad som 

kännetecknar barnens skriftspråkande och de förutsättningar som kan antas främja detta 

kommunikativa handlande.  För att kunna studera hur barnen interagerar med sin omgivning var det 

viktigt att vi var nära och aktiva i den pågående verksamheten. Vi valde därför att använda oss av en 

etnografisk forskningsmetodisk ansats, med kvalitativ fallstudie som arbetsmetod, där vi gjorde 

upprepade deltagande observationer i verksamheten och ostrukturerade intervjuer med såväl barn som 

pedagoger. 

Genom att genomföra en kvalitativ fallstudie fick vi möjlighet att undersöka barnens skriftspråkande 

på djupet och att söka efter faktorer i verksamheten som påverkar skriftspråkande som handlande. 

Merriam (1994:9, 26) beskriver hur en kvalitativ fallstudie som arbetsmetod kan bidra till en djupare 

förståelse för hur deltagarna tolkar en viss situation. Hon beskriver vidare hur fokus i metoden är att 

upptäcka, få insikt och skapa en förståelse för samspelet mellan olika faktorer. Jarl Backman 

(2008:54) poängterar att fallstudier ur ett kvalitativt perspektiv handlar just om att studera 

interaktionen mellan individen och den omgivande verkligheten. Vi menar således att en deskriptiv 

fallstudie gör det möjligt för oss att beskriva och förklara barnens skriftspråkande och de faktorer som 

spelar in för deras handlande ur ett tillägnan-perspektiv på lärande (Backman 2008:55, Merriam 

1994:22, 23). Vi upplevde att den kvalitativa fallstudiens fokus på insikt, upptäckt och tolkning låg i 

samklang med syftet för vår studie. 

Styrkan med en kvalitativ fallstudie är enligt Judith Bell (1995:15) att den ger en omfångsrik 

redogörelse av en specifik företeelse, vilket vi ansåg spegla vårt syfte och samtidigt vara till fördel för 

oss då vi hade begränsat med tid för vår studie. Genom en omfångsrik och tät beskrivning av barnens 
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skriftspråkande hoppades vi få underlag för att studera detta på djupet tillsammans utifrån olika 

perspektiv. Enligt Merriam (1994:28, 46) skiljer sig den kunskap som fallstudien ger från annan 

vetenskaplig kunskap bland annat på så vis att denna genom forskarens tolkning blir mer utvecklad. 

När forskaren för in sin egen erfarenhet och förståelse i fallstudien skapas generaliseringar då ny 

information i fallet läggs till äldre information. På så vis hoppades vi att vår tidigare erfarenhet av 

arbetet i förskolan skulle vara till fördel i arbetet med studien. Valet av metod grundades även i 

medvetenhen om den komplexitet som präglar förskolans verksamhet. Merriam beskriver just att 

styrkan i den kvalitativa fallstudien är att påvisa komplexiteten i en företeelse där flera faktorer 

påverkar betydelsen av situationen.  

Trots den kvalitativa fallstudiens lämplighet för pedagogiska tillämpningar menar Merriam (1994:47, 

191) att det är viktigt att vara medveten om att många av metodens styrkor även är dess svagheter. Då 

forskaren själv är det primära forskningsinstrumentet riskerar personliga värderingar att påverka och 

snedvrida forskningen. Hon beskriver vidare att forskaren bör vara medveten om att hens närvaro kan 

ha inverkan på det som observeras. Pål Repstad (1999:54) lyfter svårigheten med att hålla distans och 

att vara neutral, för att inte påverka beteendet hos dem som medverkar, då man gör en fallstudie inom 

den verksamhet som man arbetar inom. Att vi genom ett aktivt deltagande i verksamheten skulle 

kunna komma att påverka barnens handlingar var vi klart medvetna om och vi reflekterade kring detta 

under studiens gång. Vi anser att det ur ett etnografiskt perspektiv är relevant att bli just involverad i 

det fenomen man studerar, en tolkning vi återkommer till senare i texten under rubriken 

metoddiskussion. Att vi utifrån vår förförståelse upplever företeelser selektivt då vi ständigt tolkar det 

vi ser, lyfter Repstad som ännu en svaghet, som man bör ta hänsyn till. Genom att såväl tillsammans 

som enskilt återkomma till vårt dokumenterade material för tolkning och omtolkning ville vi minska 

risken för selektiv förförståelse och tolkning på ett för en etnografisk fallstudie inte adekvat sätt. 

Urval och avgränsning 

Att göra ett medvetet och för studiens syfte relevant urval var nödvändigt för att begränsa materialets 

omfattning. Vårt urval baserades främst på personlig kännedom om området och den urvalsstrategi vi 

tillämpat kan sägas vara det Merriam (1994:61) benämner som icke probalistisk. Ett sådant målinriktat 

urval grundas enligt Merriam på antagandet om vad man önskar upptäcka, förstå och få insikt om. 

Utifrån denna ansats valde vi att göra vår studie på en förskoleavdelning med barn i åldern tre till sex 

år. Den aktuella avdelningen valdes utifrån de möjligheter vi här erbjöds till att medverka i den 

pågående verksamheten. Då en av oss var bekant med såväl barn som pedagoger sedan tidigare såg vi 

här goda möjligheter att ”bli insläppta” i barnens skriftspråkliga aktiviteter. Att vi inledningsvis hade 

olika relation till studiens informanter såg vi som en fördel då detta skapade förutsättningar för två 

olika ingångar till de studerade situationerna och därmed fler perspektiv på det vi skulle komma att få 

ta del av. Vi valde att begränsa oss till att studera barnens skriftspråkande i den icke styrda 

inomhusverksamheten, trots att vi med stöd i litteraturen och tidigare erfarenheter är medvetna om att 

dessa aktiviteter sker ständigt och således även utomhus och i den styrda verksamheten. Vi valde även 

att begränsa oss till den skriftspråkliga aktivitet, som främst innefattar papper och pennor, trots att vi 

är av uppfattningen att barns skriftspråkande omfattar många fler redskap. Dessa val var dock 

nödvändiga för att begränsa studiens omfattning i relation till den tid vi hade till vårt förfogande. 

Under de deltagande observationerna valde vi att endast dokumentera och följa upp de situationer där 

vi upplevde att skriftspråkstillägnan var möjlig för de medverkande barnen. Således kom vi att 

fokusera på de situationer då vi upplevde att barnen var involverade i ett kommunikativt 
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meningsskapande, alltså där de i sina skriftspråkliga handlingar gav uttryck för en kommunikativ 

drivkraft. 

Genomförande 

Inledningsvis skickade vi via mail ut en förfrågan om intresse att delta i vår studie till ett antal olika 

förskolor som vi fått kontakt med via vårt arbete. I denna förfrågan som skickades till respektive 

platsansvarig fanns en kortfattad presentation av studiens syfte och planerade upplägg. Efter att ha fått 

svar från två intresserade förskolor valde vi att boka in ett besök på en av förskolorna. Detta beslut 

grundades i att det här fanns möjlighet att genomföra studien på en avdelning som en av oss 

samarbetat med tidigare. På denna avdelning bedrevs även vid tidpunkten för studien ett projekt med 

fokus på barns språkande vilket väckte vår nyfikenhet. Vid första besöket träffade vi pedagogerna och 

samtalade kring vårt intresseområde och studiens planerade upplägg. Vi fick även möjlighet att se oss 

omkring på avdelningen och där träffa ett flertal av barnen. Redan vid detta första tillfälle såg vi spår 

av barnens skriftspråkliga aktiviteter, i form av skrift, i barnens alster och de fotodokumentationer som 

presenterades på väggarna. Vi kunde även skapa oss en första bild av de rumsliga och materiella 

förutsättningarna för barnens skriftspråkande. 

Efter att ha fått godkännande till studien från pedagogerna skickade vi ut ett mail till avdelningens 

samtliga barns föräldrar där de fick möjlighet att ge sitt samtycke till studien. I mailet informerade vi 

om studiens syfte, dess planerade upplägg och hur vi valt att möta Vetenskapsrådets krav på god 

forskningssed (se bilaga 1). Efter att samtliga föräldrar gett sitt samtycke till studien inleddes en serie 

av fem besök där vi genomförde deltagande observationer i den pågående verksamheten. Dessa 

återkommande besök fördelades under två veckor och var förlagda till antingen förmiddags- eller 

eftermiddagstid. Under observationstillfällena gjorde vi ett antal nedslag i de skriftspråkliga aktiviteter 

som barnen var involverade i.  

Vi använde oss här av främst två olika strategier för att få ta del av barnens aktiviteter. Den ena 

strategin var att aktivt söka upp och samtala med de barn som vi upplevde var involverade i 

skriftspråkliga aktiviteter. Denna strategi bemöttes i de flesta fall med öppenhet från barnens sida, då 

de visade och berättade kring vad de höll på med. Den andra strategin, som också visade sig gynnsam 

för att få insyn i barnens skriftspråkande, var att låta barnen initiera interaktionen. Vi upptäckte snart 

att om vi bara satte oss ned så kom barnen till oss för att visa upp och berätta om något de skrivit eller 

för att inleda en gemensam skriftspråklig aktivitet. På så vis kom vi att bli genuint involverade i 

barnens skriftspråkande och vid ett flertal tillfällen även mottagare för barnens skriftspråkliga 

aktivteter.  

Parallellt med denna interaktion med barnen genomförde vi ostrukturerade intervjuer med 

pedagogerna kring det vi upplevt. Då vi deltog i verksamheten, försökte vi även vara lyhörda för och 

uppmärksamma på det som pågick runt omkring oss, för att på så vis kunna fånga upp stämningar och 

skapa en förståelse för vad som pågår i verksamheten. Inledningsvis hade vi för avsikt att även 

använda film för att dokumentera barnens skriftspråkande. Vi valde dock att avstå ifrån film eftersom 

den begränsade tiden inte skulle räcka till för transkribering och bearbetning av det filmade materialet. 

Vi upplevde samtidigt att de metoder vi valt gav oss en tillräckligt tät beskrivning för att kunna ge svar 

på studiens frågeställningar. 
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Databearbetning och analysmetod 

Direkt efter besöken reflekterade vi tillsammans över våra upplevelser och kompletterade gjorda 

fältanteckningar. Senare samma dag sammanställdes det insamlade materialet i form av 

spaltdokumentationer, foton och fältanteckningar till överblickbara dokument i Word. Strukturen på 

dessa sammanställningar kom att bygga på de funktionella sammanhang som präglade barnens 

skriftspråkliga handlande, det engagerande innehållet som barnens skriftspråkande kretsade kring och 

de medierande redskap som barnen använde sig av som stöd i sitt skriftspråkande.  

Sammanställningarna kompletterades sedan med ytterligare reflektioner och tolkningar utifrån den 

litteratur vi parallellt med studien tog del av. Under studiens gång återkom vi upprepade gånger till 

dessa sammanställningar, vilket bidrog till fördjupade reflektioner och vid vissa tillfällen även 

omtolkningar av tidigare gjorda tolkningar. Vi valde även att göra en tankekarta över våra 

observationer där vi tillsammans reflekterade över de tre ovan nämnda aspekterna i relation till 

barnens skriftspråkande. I resultat och analysdelen har vi valt att presentera ett urval av de situationer 

vi tagit del av.  

Tillförlitlighetsfrågor 

Begreppen reliabilitet/tillförlitlighet och validitet/giltighet har sin grund i den kvantitativa 

forskningsmetod där de syftar till att ge en objektiv och distanserad bild av ett fenomen. Då den 

etnografiska forskarens syfte inte är att ge en korrekt och mätbar bild av verkligheten, utan att lyfta 

fram komplexitet och mångfald där innebörder tolkas och förstås, blir dessa begrepp problematiska för 

oss att använda (Backman 2008:54, Patel & Davidson 2003:103). Vi vill poängtera att vi i denna text 

ger en möjlig framställning av det fenomen som studerats och att någon annan, med samma fokus, vid 

ett annat tillfälle, i andra situationer skulle kunna göra en annan tolkning. Vi menar dock att våra 

analyser blir trovärdiga då vi tydliggör de perspektiv och begrepp som legat till grund för analyserna, 

då vi tydligt skrivit fram hur arbetet genomförts samt då vi tillsammans reflekterat över vårt insamlade 

material och vår egen roll i studien (Backman 2008:41). 

För att eftersträva trovärdighet i studien använde vi oss av ett flertal olika arbetsmetoder, så kallad 

triangulering, då vi dokumenterade vårt resultat (Meririam 1994:85). Dessa metoder bestod av 

deltagande observation, ostrukturerade intervjuer, fältanteckningar, foton och spaltdokumentationer. 

Genom triangulering kunde vi göra en tät och noggrann beskrivning av de fenomen vi undersökte 

vilket ökar studiens giltighet utifrån studiens frågeställningar. En ökad trovärdighet skapas också 

genom att vi varit två personer som studerat samma fenomen för att sedan reflektera kring det vi 

upplevt. Genom att återkomma till det insamlade materialet vid upprepade tillfällen för att analysera, 

tolka och omtolka skapades förutsättningar att upptäcka mönster i situationerna. Den gemensamma 

reflektion möjliggjorde en bredd och ett djup i vår resultatbild, vilket kan antas ha bidragit till att 

stärka trovärdigheten och giltigheten i studien. För att stärka giltigheten ytterligare diskuterade vi även 

vårt resultat och de mönster vi upptäckt tillsammans med pedagogerna i de ostrukturerade 

intervjuerna.  

Under studiens gång har vi varit medvetna om att vi med vår närvaro kan ha påverkat det fenomen vi 

studerat och därmed inverkat på resultatet. Vi menar dock att det utifrån ett etnografiskt perspektiv är 

nödvändigt att vara nära och involverad i det fenomen som studeras då det ur detta perspektiv kan 

anses öka trovärdigheten av resultatet och analysen. Studiens resultat är således bara giltigt i just de 

undersökta situationerna, med just de barnen och pedagogerna vid just dessa tillfällen. Vi vill även 
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poängtera att resultatet av studien präglas av den blick vi som forskare använder när vi granskar barns 

skriftspråkande, vilket innebär att en annan forskare skulle kunna komma fram till ett annat resultat. I 

vår resultat- och analysdel har vi lyft ut ett urval sekvenser från vårt material för att ge läsaren 

möjlighet att skapa sig en egen bild av barnens skriftspråkande och därmed förutsättningar att göra 

egna tolkningar. På så vis får läsaren möjlighet att avgöra om studiens resultat verkar rimligt, vilket 

också kan antas stärka studiens trovärdighet. 

Forskningsetiska aspekter 

I detta stycke redogör vi för de etiska kraven vi tagit hänsyn till för att skydda de personer som 

medverkat i studien. Vi har informerat, samlat in skriftliga samtycken, avidentifierat deltagare och 

förskola för att identiteter inte skulle röjas samt enbart använt materialet som underlag för vår aktuella 

studie. Innan genomförandet av studien utdelades ett informationsbrev till samtliga vårdnadshavare. I 

informationen redogjorde vi för syftet med studien samt vilka metoder som vi skulle använda i 

observationerna av barnen. Vi gav upplysning om att medverkan var frivillig och att både barnet och 

vårdnadshavaren hade möjlighet att avbryta medverkan under studiens gång om de så önskade.  

Barnens medgivande försökte vi vara lyhörda för under observationstillfällena och var noga med att 

avbryta de gånger som vi upplevde att barnen gav uttryck för att inte vilja delta. Då vi gjorde öppna 

deltagande observationer, där minderåriga var involverade, samlade vi in skriftliga samtycken i förväg 

där båda vårdnadshavarna gav sitt godkännande till barnets medverkan i studien (Vetenskapsrådets 

2011:42–43). Under och efter genomförandet av studien hanterades det insamlade materialet enbart av 

oss för att kunna ge så hög konfidentialitet som möjligt för de medverkande. Deltagarna och förskolan 

i studien avidentifierades genom att benämna de medverkande med fingerade namn vilket gav 

förutsättningar för att deltagarna inte skulle kunna identifieras av utomstående (a.a., 67). Det 

insamlade materialet användes enbart som underlag för den aktuella studien och förstördes efter att 

examinationsarbetet var färdigställd (a.a., 44). 

Resultat och Analys 

Vi har i vår studie valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv med tillägnan som ett 

nyckelbegrepp. Då detta perspektiv bygger på att barn tillägnar sig skriftspråklig kompetens genom att 

medverka och interagera i olika skriftspråkliga verksamheter, hamnar barnens skriftspråkliga aktivitet 

i fokus (Berthén och Eriksson 2006:53). Vi har därför valt att studera och analysera vad som 

kännetecknar barnens skriftspråkande och de förutsättningar vi förstår som främjande för detta 

kommunikativa handlande. Vårt fokus har varit att synliggöra de funktionella sammanhang där 

barnens skriftspråkande sker, det engagerande innehållet för barnens skriftspråkande samt de 

medierande redskap som barnen använder sig av.   

Vi kommer i följande del av texten att presentera vårt resultat i två delar med tillhörande analys. 

Inledningsvis gör vi en miljöbeskrivning, därefter följer en sekvensbeskrivning i vilken vi valt att lyfta 

fram fyra olika sekvenser ur vårt insamlade material.  
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Miljöbeskrivning 

Då en viktig utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är att lärande sker i samspel med 

omgivningen och att människor handlar inom ramen för olika sammanhang och verksamheter, har vi 

valt att inleda denna del av texten med en detaljerad miljöbeskrivning av den aktuella 

förskoleavdelningen (Säljö, 2000). Detta val ligger i linje med vår etnografiska ansats för studien, då 

vi vill ge läsaren en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om det sammanhang där barnens 

aktivitet sker. 

Vi valde att besöka en avdelning med barn i åldern tre till sex år. På avdelningen fanns vid tidpunkten 

för studien 19 barn inskrivna, varav två barn i behov av särskilt stöd. Här arbetade två förskollärare, en 

barnskötare och två verksamhetsstöd. I den fortsatta texten har vi valt att benämna dessa som 

pedagoger. Avdelningen var en av förskolan tre avdelningar och omfattade ett flertal olika rum. Vi har 

här valt att endast beskriva de rum som visat sig mest relevanta för vår studie.  

När vi kom in på avdelningen möttes vi av ett stort öppet rum. Rummet delades av i olika mindre ytor 

med hjälp av en låg hylla som stod i vinkel från väggen rakt fram. I rummet fanns tre låga bord 

utplacerade som förstärkte känslan av ”rum i rummet”. Direkt till höger stod ett runt bord med plats 

för sex personer. Under våra besök pågick det ofta gemensam aktivitet kring detta bord där såväl barn 

som pedagoger deltog. Längre in i rummet, längst in till höger under ett stort fönster, stod ett större 

fyrkantigt bord med plats för åtta personer. Även vid detta bord uppmärksammade vi att det ofta 

skedde gemensamma aktiviteter av olika slag där ett flertal barn deltog, ofta tillsammans med en 

pedagog. Det tredje bordet var ett litet fyrkantigt bord med plats för två personer som var placerat mot 

väggen innanför det runda bordet. Här såg vi enbart aktivitet vid ett fåtal tillfällen. Vid dessa tillfällen 

var det i regel enskild aktivitet som pågick. Förutom hyllan som stod i vinkel mot väggen rakt fram, 

fanns tre andra hyllor utplacerade längs väggarna. I dessa fanns ett rikt utbud av material sorterat efter 

användningsområde. I den ena hyllan rymdes spel och pussel av olika slag samt play do lera. I den 

andra hyllan förvarades olika typer av material för skapande så som exempelvis tyger, garn, kartong, 

färgat papper, lim, saxar, penslar och flaskfärg. I den tredje hyllan, som av pedagoger och barn 

omnämndes som ”skrivhyllan”, förvarades olika typer av pennor och papper, suddgummin, skrivblock 

i olika storlekar, hålslagare, häftapparat, bokstavskartor och kort med barnens namn och bild. Här stod 

även ett tangentbord. Tillgänglig i rummet fanns också en Ipad som barnen, enligt pedagogerna, fick 

använda för att spela olika pedagogiska spel på. Allt material förvarades tillgängligt och synligt på 

barnens nivå. Pedagogerna berättade att barnen fick lov att flytta med sig materialet och att de fick lov 

att använda det på de sätt de vill.  

På väggarna satt barnens teckningar, bilder på barnen med namn och födelsedatum, samt 

dokumentationer från barnens skriftspråkliga aktiviteter. Ovanför ”skrivhyllan” hade pedagogerna 

tillsammans med barnen även samlat en del av barnens skriftspråkliga alster. Här fanns exempelvis 

olika listor som barnen skrivit och teckningar där barnen skrivit bildtexter. Pedagogerna och barnen 

benämnde denna vägg för ”skrivväggen”. Pedagogerna berättade att syftet med väggen var att 

synliggöra och tillgängliggöra barnens texter så att de lätt skulle kunna återkomma till de egna, eller 

andras texter, för att lägga till och bygga vidare. Pedagogerna beskrev även att väggen fungerade som 

en inspirationskälla och mötesplats för barnen i deras skriftspråkande. I direkt anslutning till det stora 

rummet låg ett litet förråd som fungerade som ”kontor” där avdelningens stationära dator var placerad. 

Denna dator användes främst av pedagogerna som arbetsredskap, men även tillsammans med barnen i 

olika skriftspråkliga sammanhang. Här såg vi vid flera tillfällen barn som tillsammans med någon av 

pedagogerna valde streckbilder att skriva ut.  
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När man gått igenom det första rummet kom man in i ett något mindre rum som barn och pedagoger 

benämnde som ”byggrummet”. Två stora fönster bidrog till att rummet upplevdes som ljust och luftigt. 

Även detta rum var indelat i olika mindre ytor med hjälp av låga hyllor och mattor. I hyllorna fanns ett 

rikligt och varierat material för olika konstruktions-aktiviteter. Här fanns exempelvis lego, 

kapplastavar, stora rör i olika längd, byggklossar i olika utföranden och plastdjur. Materialet var 

tillgängligt placerat på barnens nivå och sorterat i olika märkta lådor. I rummet fanns även ett långt 

lågt bord, med plats för tio personer, som täckts med spännpapp. Pedagogerna berättade att bordet 

nyligen arrangerats i rummet, som ett led i ett pågående språkprojekt, med syfte att stimulera barnen 

till skriftspråkande i relation till bygg och konstruktion. Vid våra besök satt det ofta ett antal barn vid 

detta bord och skrev och ritade samtidigt som det pågick olika konstruktions-aktiviteter i rummet. På 

väggarna satt förutom dokumentationer från barnens olika aktivitet i detta rum, två stora teckningar 

som barnen gjort gemensamt. 

Vid våra besök var barnen upptagna med ett flertal olika aktiviteter i dessa två rum, såväl tillsammans 

i mindre grupper som enskilt. Vi upplevde att det rådde ett fokuserat lugn på avdelningen trots att de 

många parallella aktiviteter som pågick. Pedagogerna berättade att barnen själva, utifrån intresse, 

delade upp sig i rummens olika ”vrår”, vilket stödjer den bild vi själva skapat oss vid besöken. Barnen 

rörde sig fritt mellan rummen och utnyttjade det varierade utbudet av material på en mängd olika sätt. 

Vi såg även att pedagogerna visade ett intresse för och engagerade sig i de aktiviteter som pågick. 

Såväl barn som pedagoger berättade gärna om det de var upptagna med, barnen visade gärna vad och 

hur de gjorde och involverade oss vid ett flertal tillfällen i sitt skriftspårkande. Vid de tillfällen som vi 

besökte förskolan upplevde vi att det fanns gott om tid för barnens egna handlingar och att avbrotten i 

barnens aktiviteter var relativt få. 

Analys av miljön 

Vi kommer i följande avsnitt att analysera den ovan gjorda miljöbeskrivningen med fokus på de 

förutsättningar för skriftspråkstillägnan som vi menar att barnen får tillgång till i verksamhetens 

skriftspråkliga miljö.   

Funktionella sammanhang – mötesplatser för skriftspråkande 

I analysen av miljöbeskrivningen fick vi syn på att iscensättningen av rummen med indelningen i olika 

”vrår” och funktioner skapade rika möjligheter för möten mellan såväl barn som pedagoger. Då 

skriftspråkstillägnan bygger på interaktion med andra kan möjligheten till dessa möten anses ha varit 

mycket betydelsefull för det lärande som här möjliggjordes (Berthén och Eriksson 2006:56-57). Vi 

menar att de låga borden med plats för flera inbjöd till interaktion och gemensam aktivitet. Bordet som 

var placerat i ”byggrummet” kan dessutom förstås ha uppmuntrat till skriftspråkande i kombination 

med andra aktiviteter såsom bygg och konstruktion. Att det i direkt närhet till dessa mötesplatser fanns 

tillgängligt och ändamålsenligt material kan också antas ha varit betydande för de aktiviteter som blev 

möjliga (Kress 1997:37). Då vi anser att det fanns ett varierat och rikligt utbud med material för 

barnens skriftspråkliga aktiviteter menar vi att det fanns goda förutsättningar för barnen att utforska 

skriftspråket tillsammans. Att borden stod utplacerade i miljön kan också antas ha bidragit till att 

barnen fick möjlighet att ta del av varandras aktiviteter och därmed möjligheter att inspireras i sitt eget 

görande (Björklund 2008:55). Vi såg här goda förutsättningar för barnen att tillämpa skriftspråkande i 

relation till för dem meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra, såväl barn som pedagoger, vilket 

vi kopplar till Fast (2011:177) beskrivning av funktionella sammanhang för skriftspråkligt handlande. 
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Engagerande innehåll - skriftväggen 

Utifrån Fasts (2011:172) beskrivning av att det är berikande att få visa upp sina egna och att få ta del 

av varandras texter blir det möjligt att se ”skriftväggen”, där ett flertal av barnens skriftspråkliga alster 

presenterades, som ett viktigt skriftspråksstimulerande element i miljön. Vilket vi även finner stöd för 

hos Liberg och Björk (2009:118) då de menar att denna typ av presentation av vad barnen själva gjort 

bidrar till att skapa en känsla av att det de gör är viktigt.  

Redan vid vårt första besök på avdelningen blev det tydligt att barnen var involverade i ett flertal 

skriftspråkliga aktiviteter, dvs. aktiviteter som kretsade kring utforskande av såväl skriftens 

kommunikativa funktion som skriftspråkets struktur. Vi kunde se tydliga spår av barnens 

skriftspråkande handlingar i de aktiviteter som pågick samt i de alster och dokumentationer som 

presenterades på väggarna. Skriftspråkliga handlingar vars innehåll präglades av främst fyra olika 

teman i form av populärkultur, turordningslistor, de egna namnen samt bildskapande. Dessa 

innehållsliga teman kan anses ha engagerat och inspirerat barnen i deras utforskande av skriftspråket 

och kan därmed förstås om betydande förutsättningar, i verksamhetens språkliga miljö, för barnens 

möjlighet till skriftspråkstillägnan (Björklund 2008:150, Fast 2007:124-126, Kress 1997:66).  

Medierande redskap – pedagogen, materialet och miljön 

Pedagogernas tydliga intresse för, engagemang i och kunskap om barnens skriftspråkande skulle 

kunna ses som ett viktigt stöd för barnens skriftspråkliga handlande och deras förståelse för denna 

aktivitet. Pedagogerna kan därmed förstås som möjliga medierande redskap för barnens skriftspråkliga 

handlande (Kress 1997:110, Säljö 2000:66, 80). 

Vi menar att såväl avdelningens miljö som material kunde sägas stimulera ett skriftspråkligt görande, 

då vi upplevde att det fanns gott om tid och utrymme för barnens egeninitierade handlingar, samt att 

det fanns tillgång till ett rikligt och ändamålsenligt material (Nordin Hultman 2004:72). Vi anser även 

att det fanns en mångfald i materialet som kunde antas stimulera till utforskande av olika strategier och 

tekniker för skriftspråkande (Björklund 2008:230). Det tillgängliga materialet kan därför beskrivas 

som möjliga medierande redskap för barnens skriftspråkliga handlande.  

Det blir möjligt att se hur miljön på avdelningen speglade den bild som Liberg (2006:34) presenterar, 

där barn ses som kompetenta att medverka i sitt eget lärande och där det finns förutsättningar för barns 

olika vägar in i den skriftspråkliga världen. Vi upplevde också att det där kommunicerades en syn på 

barn som såväl villiga som kunniga till att lära sig läsa och skriva innan de börjar skolan (Björklund 

2008:16). De möjliga medierande redskap som fanns tillgängliga i den skriftspråkliga miljön kan 

således ses som betydande förutsättningar för barnens möjligheter till skriftspråkstillägnan. 

Sekvensbeskrivning 

Vi har i denna del av texten valt att presentera ett urval sekvenser som vi anser representativa för 

barnens skriftspråkande. Varje sekvens följs av ett analysavsnitt där vi lyfter fram det vi fått syn på 

med fokus på vad vi förstår som kommunikativa drivkrafter för barnens skriftspråkliga handlande.  

Sekvens 1 – Skriva listor 

Valle (5år) och Axel (5år) sitter på golvet i byggrummet tillsammans med en pedagog. Axel har 

hämtat ett vitt A4 papper, en grön tuschpenna och en av bokstavskartorna.  

– Jag ska göra en lista för att skriva ut, berättar han. 
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– Jag skriver mitt namn så att man vet att det är jag som vill.  

När Axel skrivit sitt namn fortsätter han att ljuda fram ”TRASH PACK”, bokstav för bokstav skriver 

han orden på pappret. Vid vissa bokstäver ber han om hjälp och får då stöd av pedagogen och Valle. 

Genom att ljuda tillsammans hjälper de honom att urskilja samt bestämma några av bokstäverna.  

– Jag skriver “skriva ut” så att man vet att jag vill skriva ut, säger Axel. 

Han skriver ”SKRIVA UT” högst upp på pappret genom att ljuda fram bokstav för bokstav. 

– Jag ska också göra en lista, säger Valle. 

Han och går ut i det angränsande rummet och hämtar ett vitt A4 papper och en blå tuschpenna. När 

han kommer tillbaka studerar han Axels text ett tag för att sedan skriva av det han skrivit.    

– Jag vill skriva ut “Ninja” också. De nya onda, fortsätter Axel. 

Återigen hjälps pedagogen, Valle och Axel åt att genom ljudning bestämma vilka bokstäver som ingår 

i orden. Pojkarna fortsätter att fylla på sina listor med olika karaktärer från populärkulturen. De 

diskuterar under tiden vilka olika karaktärer som finns och deras kännetecken. När listorna är klara 

sätts de på barnens initiativ upp på skriftväggen.  

Två dagar senare sitter Valle och Axel tillsammans med Noah (5år) och Kevin (5år) vid det runda 

bordet i stora rummet och skriver listor över karaktärer som de vill skriva ut. Valle och Axel har 

plockat ner och fortsatt på de listor de gjort tillsammans under ett av våra tidigare besök. Tillsammans 

samtalar pojkarna om vad som står och Noah och Kevin konstaterar att de vill skriva ut samma saker 

som Valle och Axel skrivit på sin lista. De använder listorna som förlagor för att skriva egna listor. 

Axel läser vad som står och visar vilka bokstäver och ord som hör ihop. Under tiden skriver Valle till 

”NINJAGO” på sin lista. 

Pedagogerna berättar att Axel och Valles listor har inspirerat ett flertal andra barn att göra egna listor. 

Enligt pedagogerna innehåller dessa listor främst olika karaktärer från populärkulturen så som Trash 

pack, Skylanders och Hello Kitty. De berättar vidare att barnen ofta återkommer till sina listor för att 

fylla på med fler önskemål.  

Analys – skriva listor 

Det blir här tydligt hur barnens enskilda aktivitet kring den egna listan ingår i ett större funktionellt 

sammanhang där ett flertal barn och vuxna involveras. Listorna har en tydlig funktion i den kommande 

aktiviteten som handlar om att skriva ut och färglägga streckbilder. Det finns således ett tydligt syfte 

med barnens skrivande då listorna fungerar som såväl minnesanteckningar för barnen själva som 

kommunikativa meddelanden till pedagogerna. Skriftspråkandet kan härmed förstås som en aktivitet 

som ingår i ett större kommunikativt sammanhang i relation till ett flertal andra aktiviteter så som 

väljandet av bild vid datorn, hämtningen av utskriften och färgläggandet av den utskrivna streckbilden. 

Det blir i sekvensen möjligt att se hur barnen själva initierar och driver den skriftspråkliga aktiviteten 

vid upprepade och återkommande tillfällen. En aktivitet där barnen visar stort engagemang för både 

sitt eget skrivande och för kompisarnas.  

Det engagerande innehållet i aktiviteten kretsar kring karaktärer ur populärkulturen vilka barnen visar 

stort intresse för och kunskap om. Det är spännande att se hur populärkulturen återkommande 

motiverade till gemensamt utforskande av skriftspråket där barnen utifrån sitt delade intresse 

involverades i ett sammanhang av berättande, skrivande och läsande. I aktiviteten kring listorna blir 

det möjligt att se hur barnen utforskar språkets kommunikativa funktion då de förutom karaktärerna de 

vill skriva ut även rubricerar sin text som ”skriva ut lista” och skriver sitt eget namn. Det blir tydligt 
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att de vill kommunicera ett budskap och att det är något högst angeläget för de barn som deltar. I 

sekvensen sker också ett tydligt utforskande av språkets struktur där barnen funderar kring och arbetar 

med kopplingen mellan bokstävernas ljud, namn och utseende. Med hjälp av strategin ljudning kämpar 

de med att översätta från verbalt språk till skrift. Då de tar del av varandras redan skrivna texter jobbar 

de också med det omvända. Läsande och skrivande kan således beskrivas pågå parallellt i aktiviteten. 

De medierande redskapen som barnen använder sig av då de skriver är tuschpennor och A4 papper. 

Till sin hjälp har de hämtat bokstavskartorna som i sekvensen används för att synliggöra kopplingen 

mellan bokstävernas namn, ljud och utseende. Det blir i sekvensen även tydligt hur barnen använder 

varandras texter som stöd i skrivandet. Dessa fungerar också som utgångspunkt i de samtal som pågår 

och som inspiration till fortsatt skrivande. Även den egna listan kan sägas fungera som redskap då 

barnen återvänder till sin text för att fylla på med fler karaktärer. Det är intressant att se hur barnen 

hjälper och stöttar varandra i aktiviteten som pågår. De visar stort intresse för, kunskap om och 

engagemang i varandras skrivande. De delar gärna med sig av sina kunskaper och strategier kring 

skrivande till varandra. Även pedagogen kan i sekvensen sägas spela en viktig roll som stöd i barnens 

skriftspråkande. Då hon engagerar sig och visar intresse för barnens aktivitet kan hon tolkas ge den ett 

värde. Genom att använda ljudningen som strategi i kombination med bokstavskartorna involveras 

barnen i processen då det verbala språket översätts till skrift, något som kan förstås som ett tecken på 

att barnen ses som kompetenta att medverka i sitt eget lärande.  

Sekvens 2 – Skapa turordning 

Moa (6 år) går runt på avdelningen med papper och penna. Vi observatörer sitter på golvet i 

byggrummet tillsammans med en grupp barn som bygger med lego. Moa kommer in i rummet. 

– Är det någon som vill jobba med Ipaden, frågar hon vänd mot barnen som bygger. 

– Jag vill, svarar Valle (5år). 

– Okej då skriver jag upp dig, säger Moa. 

Hon skriver upp Valles namn längst ner på den namnlista hon successivt byggt upp. 

– Är det ett eller två L, frågar Moa.  

– Två, svarar Valle. 

När Moa konstaterat att det inte är någon mer i rummet som är intresserad går hon vidare för att samla 

fler namn till sin turordningslista. 

Analys – skapa turordning 

Moa arbetar här med att sammanställa en lista som ska fungera som ett stöd för att hålla koll på 

turordningen för arbetet vid Ipaden och hennes skriftspråkande kan därmed förstås som en del i ett 

funktionellt sammanhang. Hon är aktiv och rör sig runt på avdelningen. Hon driver själv den 

skriftspråkliga aktiviteten vidare och involverar andra barn under tiden. Skriftspråkandet kan tydligt 

kopplas till den kommande aktiviteten kring Ipaden men även till det samspel som uppstår mellan 

Moa och kompisarna då hon går runt på avdelningen. Listan fyller en tydlig funktion och det finns 

riktiga mottagare för Moas text i form av kompisar och pedagoger, något som Moa kan tänkas ta i 

anspråk då det kan antas vara viktigt för henne att lyckas kommunicera turordningen för arbetet vid 

Ipaden. 

Det engagerande innehållet i aktiviteten kretsar kring listan som Moa håller på att sammanställa. Hon 

kan i aktiviteten tolkas ha god insikt om skriftens kommunikativa funktion utifrån listans tydliga syfte, 
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en funktion som även kan antas bli synlig för fler av barnen då Moa går runt på avdelningen. Förutom 

den kommunikativa aspekten kan Moa tolkas vara upptagen med och intresserad av att utforska 

skriftspråkets struktur vilket blir tydligt då hon frågar Valle om stavningen av hans namn. Hon visar 

här även att hon har insikt om att Valle har kunskap som hon själv ännu inte har men som hon genom 

att ta hans hjälp kan få del av och därmed möjlighet att tillägna sig. Listans organiserade uppbyggnad 

där nya namn alltid skrivs underst kan också ses som en medveten strategi i utforskandet av skriftens 

komplexitet, ett utforskande där Moa ger uttryck för kreativitet när hon bygger upp en egen struktur 

för sin lista. 

De fysiska medierande redskap som Moa använder är penna och papper. Som strategi använder hon 

sig även av kompisarnas kunskaper genom samtal som i den här sekvensen då hon frågar Valle om 

stavningen. Själva listan som växer fram med kompisarnas namn kan också ses som ett betydande 

medierande redskap då den utgör ett stöd för Moa när hon arbetar vidare med att utforska skriften.  

Sekvens 3 – Bild och skrift 

Vid det låga långa bordet i byggrummet sitter fem barn i åldrarna tre till sex år tillsammans med en 

pedagog och en av observatörerna. På bordet ligger ett stort vitt papper där barnen är upptagna med att 

rita olika ”världar”. På bordet finns även en stor mängd tuschpennor i olika färger, bläckpennor och 

bokstavskartor. Moa (6 år) använder en bläckpenna för att skriva en text till den bild som hon har ritat 

på den stora gemensamma teckningen. ”DET HÄRÄR TVÅ SOM E SÄRA OCH DOM GÅR PÅ 

ENPRUMUNAD”. Samtidigt som hon skriver formar hon orden tyst för sig själv med munnen.  

Kevin (5år) och Valle (5år) som också befinner sig i byggrummet ansluter till aktiviteten. De har 

tidigare påbörjat en gemensam teckning som de nu plockar ned från väggen och lägger på bordet. 

Kevin och Valle fortsätter på teckningen som också föreställer vad de beskriver som ”olika världar”. 

Samtidigt som de ritar samtalar de hela tiden med varandra kring vad motiven föreställer.  

– Jag ritar kryss för att det är en skatt, säger Valle efter en stund.  

Han ritar flera kryss i teckningen med en blå tuschpenna. 

– Det här betyder att det är blixtar, berättar Kevin samtidigt som har ritar ett flertal Z liknande tecken 

med en gul tuschpenna.  

Pedagogen som engagerat sig i barnens symboler frågar om de uppmärksammat likheten med 

bokstäverna X och Z. Barnen svarar inte på frågan utan fortsätter med sitt ritande. Kevin börjar nu rita 

även andra bokstäver. Valle ser ut att fundera en stund innan han fortsätter 

– Jag ska göra hela alfabetet, säger han. 

Därefter skriver han hela alfabetet bokstav för bokstav samtidigt som han säger deras namn högt. Som 

stöd använder han sig av en av bokstavskartorna. 

Analys – bild och skrift 

Även i denna sekvens är barnen involverade i ett funktionellt sammanhang där de ger uttryck för 

kreativitet och nyskapande i sin aktivitet. Barnen som ritar och skriver tillsammans är i olika åldrar 

men kan alla bidra till den gemensamma teckningen. Skriftspråkandet sker här i relation till det 

pågående bildskapandet. Pedagogen och observatören kan genom sin närvaro anses ge legitimitet till 

barnens pågående aktivitet. 

Det engagerande innehållet i denna sekvens bygger på de texter som barnen skriver i relation till sitt 

bildskapande. Då Moa skriver en text till sin bild får den en tydlig kommunikativ funktion genom att 
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förtydliga och fungera som bildtext till motivet hon framställt. Genom att studera hennes stavning ser 

vi att hon arbetat kreativt med språkets struktur när hon försökt bestämma de enskilda ljuden i orden 

och de bokstäver de representerar. Hon har också arbetet med att försöka särskilja de enskilda orden 

och hur dessa bildar en mening. Även Kevin och Valle utforskar språkets kommunikativa funktion då 

de ritar symboler som representerar olika fenomen. Genom kopplingen som pedagogen gör till 

bokstäver får de också tillfälle att fördjupa sig i relationen mellan ljud, namn och utseende hos dessa, 

något som de trots sin brist på verbalt gensvar på pedagogens fråga kan anses ge utryck för i sin 

fortsatta aktivitet.  

De stora gemensamma världarna som barnens skapar i denna sekvens fungerar som betydande 

medierande redskap för barnens skriftspråkande då de utgör ett stöd för barnens texter. De olika 

typerna av pennor som barnen använder kan förstås vara viktiga för deras olika former av 

teckenskapande. Detta blir tydligt då Moa byter tuschpennorna till en bläckpenna när hon ska skriva 

samt när Kevin och Valle använder olika färger för att symbolisera olika fenomen i sina teckningar. 

Bokstavskartorna fungerar i denna sekvens återigen som ett stöd i tydliggörandet av relationen mellan 

bokstävernas utseende, namn och ljud. Barnen inspireras av varandras aktivitet och visar intresse och 

engagemang för varandras görande. Pedagogen kan sägas spela en betydande roll då hon genom 

kopplingen till bokstäverna utmanar barnen i det pågående skriftspråkandet.  

Sekvens 4 – Ett nytt redskap 

Clara (5år), Bea (4år) och Isa (3år) sitter runt det låga runda bordet i stora rummet. De är upptagna 

med olika aktiviteter, de ritar och fyller i streckbilder. Bea har hämtat ett skrivblock i A5 storlek och 

en lila tuschpenna från skrivhyllan. Hon bläddrar i blocket tills hon hittar ett tomt blad på vilket 

hon skriver sitt namn.  Isa studerar Bea en stund och hämtar sedan ett eget skrivblock och en rosa 

tuschpenna. Hon bläddrar i blocket och verkar studera de bilder och texter som någon annan gjort i 

blocket. När hon tillsist kommer till en tom sida börjar hon att skriva ”I” med den rosa tuschpenna. 

Hon bläddrar bland sidorna och fortsätter att skriva ”I” lite här och var. Observatören frågar vad hon 

skriver. Isa pekar på sina I:n. 

– Är det din bokstav? frågar observatören. 

– Ja, svarar Isa med ett leende.  

Hon fortsätter att skriva I:n i blocket och stannar ofta upp för att studera vad Bea gör.  

– Jag kan visa dina andra bokstäver, säger Clara efter en stund. 

Hon håller upp den bokstavskarta som legat på bordet och pekar på respektive bokstav samtidigt som 

hon säger vad den heter och hur den låter. Isa skriver på Claras initiativ förutom ”I” även ”S” och ”A”. 

Senare under dagen sitter Isa vid det låga långa bordet i byggrummet och ritar och skriver i ett av 

skrivblocken med en tuschpenna. Observatören som sitter mitt emot henne gör antecknar i sina papper. 

Isa tittar intresserat upp på observatören som skriver. ” 

– Kan jag få låna den där, frågar hon och tittar på observatörens bläckpenna.  

– Vill du låna min bläckpenna, svarar observatören .  

Isa nickar varpå hon får pennan. Hon börjar skriva olika tecken i blocket och tittar efter en stund upp 

på observatören.  

– Jag önskar att mamma, pappa, Victor och jag skulle kunna gå till affären och köpa en sån här till 

mig, säger hon drömmande. 

– Vet du Isa? Du skulle kunna få den där pennan av mig, säger observatören. 
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– Vi kanske kan skriva ditt namn på, föreslår hon sedan.  

– Ja, svarar Isa glatt. 

Observatören skriver ”ISA” på en liten lapp samtidigt som hon och Isa ljudar fram bokstäverna 

tillsammans. Lappen tejpar de sedan fast på pennan. 

– Ska inte du ha någon, säger Isa och tittar frågande på observatören.  

– Då kan vi skriva ditt namn på den. Jag kan hjälpa dig, föreslår hon. 

Pedagogerna berättar att Isa under ett par veckor använder bläckpennan vid upprepade tillfällen i sina 

skriftspråkliga aktiviteter. De berättar även att Isa ofta tar med sig pennan hem för att sedan ta med 

den tillbaka dagen därpå.  

Analys – ett nytt redskap  

I sekvensen involveras barn i olika åldrar såväl som pedagogen och observatören i ett funktionellt 

sammanhang. I sekvensen första del blir det tydligt att barnens skriftspråkande återigen sker parallellt 

med en rad olika aktiviteter. Barnen sitter tillsammans och ritar, skriver och samtalar. Den enskilda 

aktiviteten sker i relation till de andra aktiviteter som pågår runt omkring vilket visar sig då barnen är 

lyhörda för och engagerade i vad kompisarna gör.  

Det engagerande innehållet i aktiviteten kretsar kring namn som skriftspråkligt fenomen. Isas 

skriftspråkande i sekvensen fokuseras kring hennes namn där hon till en början visar stor fascination 

för sin första bokstav. Hon visar tydligt intresse för Beas aktivitet och kan förstås som inspirerad av 

denna då hon bläddrar och skriver i blocket. Då Clara engagerar sig i Isas aktivitet blir det möjligt att 

se hur utforskandet breddas och fördjupas till att innefatta hela namnet, ett utforskande som hon även 

återupptar vid nästa tillfälle. Utifrån Isas upprepade aktivitet menar vi att det blir det möjligt att se hur 

namnet fungerar som ett komplext fenomen utifrån vilket hon får möjlighet att utforska ett flertal av 

skriftspråkets många dimensioner. 

I sekvensen kan vi även se betydelsen av de medierande redskapen för barnens skriftspråkande. 

Inledningsvis erbjuder blocken en lockelse som motiverar och stimulerar barnen till skriftspråkande. I 

sista delen är det bläckpennan som fungerar som ett attraktivt medierande redskap för Isa i samspelet 

som uppstår med observatören. Att Isa använder sig av pennan vid flera tillfällen och att hon tar med 

sig den fram och tillbaka till hemmet ser vi som ett tydligt tecken på att den är viktig för henne som 

medierande redskap. I denna sekvens finns även andra betydande medierande redskap såsom papper, 

tuschpennor och bokstavskartor. Barnen fungerar också som medierande redskap för varandra liksom 

pedagogen och observatören. Då alla dessa redskap fungerar som ett betydande stöd för barnens 

skriftspråkliga handlande kan de förstås som medierande redskap i sekvensen. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Vi kommer i detta avsnitt att diskutera resultatet av vår studie i relation till relevant litteratur. Vi lyfter 

här fram de mönster som vi fått syn på och de nya upptäckter vi gjort utifrån våra frågeställningar: 

o Vad kännetecknar barnens skriftspråkande aktiviteter i en förskoleverksamhet? 

o Vilka förutsättningar kan främja barnens skriftspråkande? 

Funktionella sammanhang – barn och pedagoger som medproducenter 

Vi menar att verksamheten erbjuder en rik skriftspråklig miljö för barnens skriftspråkande, då barnen 

erbjuds material och ett sammanhang som tydligt stimulerar dem till skriftspråklig aktivitet där de 

tillsammans med andra barn och vuxna deltar i funktionellt språkande (Liberg och Björk 2009:20). I 

sekvenserna ser vi hur barnen intresserar sig för och engagerar sig i en rad skriftspråkliga handlingar. 

Det blev här spännande att se hur aktiva, kreativa och självständiga barnen var i sitt skriftspråkande i 

relation till exempelvis skrivandet av olika listor. Vi fascinerades särskilt över hur de gav varandra 

idéer och strategier i skrivandet och hur de på så vis stimulerade varandra till fortsatt skriftspråkande.  

I analysen av sekvenserna blev det tydligt att barnens skriftspråkande skedde i ett större 

kommunikativt sammanhang där det pågick ett flertal parallella aktiviteter. Vi kunde här se hur barnen 

själva initierade dessa aktiviteter och drev dem vidare. Vi fascinerades av hur barnen, under hela den 

tid studien pågick, vid upprepade tillfällen återkom till de egeninitierade aktiviteterna och hur de 

ständigt tycktes utveckla och fördjupa sitt skriftspråkande. De kommunikativa sammanhang där 

aktiviteterna skedde kan därmed beskrivas som funktionella då barnen här fick möjlighet att tillämpa 

sitt skriftspråkande i relation till för dem meningsfulla aktiviteter i interaktion med omgivningen (Fast 

2007:35-36, Fast 2011:177).   

I analysen blev det tydligt att pedagogerna är aktivt deltagande i barnens skriftspråkande vilket kan 

anses ge aktiviteterna i sekvenserna ett värde och en legitimitet. Det blir även möjligt att se hur vår 

närvaro som observatörer och vår medverkan i barnens skriftspråkande fick betydelse då barnen 

många gånger involverade oss i sitt skrivande genom att visa och berätta om vad de gjort eller använda 

oss som stöd. Att barnen lät oss bli en del av sitt skriftspråkande menar vi skulle kunna härledas till det 

tydliga intresse och engagemang som vi gav uttryck för inför barnens skriftspråkliga handlingar, ett 

intresse och engagemang som även kom att spridas till pedagogerna (Kress 1997:110). 

Berthén och Erikssons (2006:56) beskriver att läsande och skrivande som kommunikativa processer 

sker i ett speciellt syfte och i relation till en konkret verksamhet. Med stöd i denna beskrivning blev 

det spännande att se hur barnen i de relaterade skriftspråkliga aktiviteterna var involverade i ett 

ständigt samspel där de tillsammans byggde upp en gemenskap kring aktiviteternas innehåll. Vi kunde 

tydligt se hur barnen inte bara var engagerade i sin egen aktivitet utan även var fullt medvetna om vad 

kompisen intill höll på med. Vi kunde också se att barnen då de involverades i varandras skrivande 

fick rollen som medproducenter i de skriftspråkliga handlingarna. Det blev i analysen tydligt för oss 

att de relaterade aktiviteterna och samspelt kring dessa stimulerade barnen till att kommunicera 
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skriftligt med omgivningen och därmed kan förstås som en central drivkraft för skriftspråkligt lärande 

(Björklund 2008:24). 

Engagerande innehåll – populärkultur, namn, bildskapande och listor 

Berthén och Eriksson (2006:65) betonar i sin text att barns skriftspråkande alltid sker med ett speciellt 

syfte och i relation till en konkret verksamhet. I sekvenserna såg vi hur barnen är involverade i en 

mängd olika skriftspråkliga aktiviteter med olika innehåll.  Då vi granskade vårt insamlade material 

blev det dock tydligt att innehållet i barnens skriftspråkande gick att relatera till specifika teman vilket 

vi fann spännande. En koppling som grundades i den omfattande aktivitet som vi uppmärksammade i 

relation till dessa specifika teman (Kress 1997:110). I litteraturen fann vi stöd för tre teman i form av: 

populärkultur, barnets eget namn och bildskapande. Dessa innehållsliga teman kom att fungera som 

analysredskap i vår granskning av resultatet. Med utgångspunkt i denna analys blev det sedan möjligt 

för oss att ringa in ett fjärde innehållsligt tema som vi såg som betydelsefullt och engagerande för 

barnens skriftspråkliga handlande, ett tema vi valt att benämna som: turordningslistor.   

Populärkultur 

Mycket av barnens skriftspråkande under tiden för studien kretsade kring populärkulturella karaktärer, 

vilka barnen visade stort intresse för att skriva ut streckbilder av från datorn. Vi menar att det går att 

göra tydliga paralleller mellan barnens skriftspråkliga aktivteter kring karaktärerna och Fasts 

(2007:124-126) beskrivning av hur barnens kunskap och intresse för populärkulturen bidrar till en 

social tillhörighet som gynnar ett gemensamt utforskande av skrift. Barnens intresse för olika 

populärkulturella karaktärer uppfattar vi som en betydande influens och drivkraft för deras 

gemensamma skriftspråkande. Under de skriftspråkliga aktiviteterna pågick ett ständigt samtal där 

barnen utbytte erfarenheter och delade med sig av sina kunskaper. I vår analys av populärkulturen som 

tema har vi förundrats över de betydande faktakunskaper som barnen gav uttryck för kring sina 

favoritkaraktärer och deras förmåga att kommunicera vad vi förstår som ett abstrakt innehåll till 

varandra. Vi menar att barnen visade prov på avancerade kommunikativa färdigheter vilka kom till 

uttryck såväl muntligt som skriftligt. Det blev även möjligt att se att karaktärerna för de här barnen var 

förenade med en glädje som påtagligt stimulerade dem i deras skriftspråkande. 

Namn 

I analysen av studiens resultat kunde vi tydligt se hur barnens skriftspråkande många gånger relaterade 

till det egna namnet. Barnen skrev sitt namn om och om igen och förde långa samtal kring vilka som 

började på samma bokstav som de själva eller hade lika många bokstäver i sitt namn. Vi fann stöd för 

denna iakttagelse hos Kress (1997:66, 79) som i sin text menar att barnets eget namn ofta inbjuder till 

en positiv utmaning, motivation och mystik i utforskandet av skriftspråket. Genom att utgå från Kress 

beskrivning av namnet som skriftspråkligt fenomen fick vi även syn på att barnen visade stort intresse 

och fascination för varandras namn. I sekvenserna finns ett flertal exempel på att det egna namnet 

såväl som kompisars namn återkommer som engagerande innehållsligt tema i barnens skriftspråkande. 

Då vi analyserat resultatet har vi förundrats över vilken stark relation barnen tycks ha till sitt eget 

namn, men framförallt över det intresse och den fascination vi ser att de visar inför andras. 

Bildskapande 

Ett annat innehållsligt tema som vi i analysen fått syn på som engagerande för barnen i deras 

skriftspråkande och som vi finner grund för hos ett flertal författare är bildskapandet (Björklund 
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2008:150, Liberg 2006:12, Liberg och Björk 2009:119). Vi kunde i analysen se att barnens 

skriftspråkliga handlingar ofta skedde i kombination med bildskapande aktiviteter. Vad som 

överraskade oss var att skriften inte bara fungerade som ett komplement till eller som en beskrivning 

av det barnen hade ritat utan även som symboler för olika fenomen i de bildmotiv barnen framställde. I 

flera situationer uppmärksammade vi att skriftspråket på detta sätt blev ett skapande uttryck.  

Listor 

Det fjärde innehållsliga temat som vi i analysen fick syn på för barnens skriftspråkande var 

turordningslistor. Dessa listor var något som barnen ofta skapade i relation till olika aktiviteter. Vi 

menar att barnens skriftspråkliga aktivitet kring dessa listor och listornas tydliga funktion kan förstås 

som ett uttryck för barnens kommunikativa drivkraft där viljan att kommunicera en turordning till 

omgivningen kan ses som central.  

Parallella processer 

Efter att vi lyckats urskilja dessa fyra innehållsliga teman i barnens skriftspråkliga aktiviteter lade vi 

märke till att de många gånger vävdes in i varandra. Att de innehållsliga temana på detta sätt flätades 

samman var en spännande upptäckt då den medförde att vi fick syn på att temana gav näring till 

varandra och att de när de kombinerades engagerade barnen ytterligare i deras skriftspråkande. Ett 

tydligt exempel på denna sammanflätning av innehåll återfinns i “skriv ut listorna” där barnen 

kombinerar såväl populärkultur som det egna namnet och turordningslistan i relation till det 

bildskapande som väntar i den kommande aktiviteten.    

Vi har i vår analys av innehållet i barnens skriftspråkande upptäckt att det går att urskilja två ständigt 

pågående parallella processer i deras skriftspråkliga utforskande. Den ena processen präglas av 

barnens utforskande av språket som kommunikativt redskap (Liberg och Björk 2009:11, 57, 101). Här 

provade barnen skriftspråkets kommunikativa funktion bland annat genom att skriva med syfte att låta 

någon annan ta del av vad de skrivit. Den andra processen vi fick syn på var barnens utforskande av 

språket som struktur. Här såg vi hur barnen bland annat var upptagna med att utforska kopplingen 

mellan bokstavens namn, form och det ljud den representerar. Vi fann detta intressant och förundrades 

över att det i analysen blev möjligt att se hur barnen oavbrutet var upptagna med denna kombination 

av skriftspråkligt utforskande. I analysen blir det också synligt att barnen i sekvenserna visar en tydlig 

medvetenhet om att man genom nedtecknandet av symboler kan kommunicera ett budskap till 

omgivningen. Vi kunde se att barnen jobbade med det som Fast (2011:145) beskriver som den 

absoluta grunden för läsandet och skrivandet nämligen att egna och andras tankar kan uttryckas i 

symboler som kan återläsas av såväl sig själv som av andra. Genom att aktivt pröva sig fram i 

skrivandet utforskade barnen hur skriften förhåller sig till det verbala språket och hur bokstäverna 

bygger upp orden. Då barnen på detta sätt översätter från talat till skrivet språk och omvänt blir det för 

oss tydligt att de inte bara skriver utan även läser (Liberg och Björk 2009:101). Även skrivning och 

läsning kan således förstås som parallella processer som är ständigt aktiva då barnen skriftspråkar. 

Medierande redskap – papper och penna, pedagoger och andra barn 

Då vi studerat hur barnen handlade i sekvenserna blev det tydligt att de använde sig av en rad olika 

medierande redskap i sitt skriftspråkande. För att göra det tydligt för läsaren har vi i följande avsnitt 

valt att komplettera vår diskussion med exempel från sekvenserna som syftar till att belysa hur barnen 

använder sig av redskapen de har tillgång till.  
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Papper och penna 

Utifrån studiens avgränsning valde vi att fokusera på de skriftspråkliga aktiviteter där barnen använde 

sig av papper och pennor. I sekvenserna blir det tydligt hur barnens skriftspråkande byggde på 

användningen av just dessa redskap i olika utföranden. Papper och pennor kan således förstås som 

betydande medierande redskap i de aktiviteter som barnen var involverade i. Vi såg att barnen med 

hjälp av papper och penna utforskade en rad olika skriftspråkliga fenomen och strategier. Vi kunde 

även tydlig se hur olika sorters papper och pennor stimulerade till olika typer av skriftspråkliga 

aktivteter (Kress 1997:37). Det blev exempelvis möjligt att se hur de stora papperna stimulerade till 

gemensam aktivitet och hur tuschpennorna uppmuntrar till att kombinera bild och text (sekvens 3). 

Här kan också lyftas den lockelse som bläckpennan kan anses ha utgjort för Isa då hon bad om att få 

låna pedagogens penna till att skriva med (sekvens 4). Andra betydande redskap som tydligt fick en 

medierande funktion i sekvenserna var de bokstavskartor som barnen och pedagogerna använde sig av 

för att synliggöra relationen mellan bokstävernas utseende, namn och ljud. Vi menar att dessa kartor 

bidrog till barnens möjlighet att bli skrivande då de skapade förutsättningar för barnens självständiga 

aktivitet (Björklund 2008:150, Liberg och Björk 2009:118). Vi kunde således se att barnen 

interagerade med det skrivmaterial som fanns tillgängligt, vilket vi förstår som att de upplevde 

materialet som meningsfullt och att de uppfattade sig själva som kompetenta skriftspråksanvändare 

(Nordin Hultman 2004:71). I sekvenserna blev det även möjligt att se hur barnens egna och andras 

texter fungerade som stöd och stimulans för deras skriftspråkande och därmed kan beskrivas som 

medierande redskap, vilket vi finner stöd för hos Fasts (2011:172) som beskriver att det är berikande 

att såväl få dela med sig av det man själv skrivit som att få ta del av någon annans text. 

Pedagoger 

I sekvenserna kan vi se hur pedagogerna aktivt deltog tillsammans med barnen i funktionellt 

språkande (Liberg och Björk 2009:11) Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan pedagogerna i dessa 

situationer förstås som medierande redskap för barnen (Säljö 2000:80). Detta synsätt på pedagogen 

som redskap var ny och spännande för oss. Genom att reflektera över pedagogens deltagande i barnens 

aktivitet utifrån detta perspektiv blir det möjligt att se att barnen medvetet använde pedagogerna för att 

förstå och handla. Då de ber pedagogerna om hjälp kan de anses ge uttryck för en insikt om att 

pedagogerna har en kunskap som de själva inte har men som de kan tillägna sig med pedagogens stöd. 

Då vi granskade sekvenserna utifrån detta perspektiv blev det även möjligt att se att barnen valde när 

de ska involvera eller ”släppa in” pedagogerna i sitt skriftspråkande. En upplevelse som vi finner stöd 

för i Dysthes (2003:53) beskrivning av att kunskap inte bör ses som något man kan förmedla eller som 

något överförbart utan som en gemensam kunskapsprocess som sker genom interaktion. Det blev i 

denna interaktion mellan barnen och pedagogerna även relevant att lyfta begreppet zonen för proximal 

utveckling då barnen med pedagogernas stöd klarade sådant de sannolikt inte hade klarat själva. I 

analysen av sekvenserna har vi fått syn på att barnen själva väljer om de ska använda sig av pedagogen 

som stöd eller inte och det är således barnen som avgör om interaktion blir möjlig. Att det var Axel 

som själv valde att använda sig av pedagogens stöd, då hon visade honom hur man kunde använda 

bokstavskartan och ljudning som strategi, kan ges som ett exempel på detta synsätt (sekvens 1). Att 

reflektera över pedagogerna som medierande redskap för barnen i deras skriftspråkande upplever vi 

som spännande då vi menar att det utmanar den vedertagna föreställningen om pedagogers uppgift och 

betydelse för barnens aktivitet.  
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Andra barn 

Mot bakgrunden av pedagogen som medierande redskap har vi även fått möjlighet att reflektera över 

barnens betydelse för varandra i det gemensamma skriftspråkandet utifrån en för oss ny synvinkel. Vi 

upptäckte att det mest betydande redskapet i barnens skriftspråkande kan förstås som barnen själva. En 

förståelse som bygger på det sociokulturella perspektivets betoning av att skriftspråkstillägnan sker i 

samspel med andra (Berthén och Eriksson 2006:56-57). Då barnen skriftspråkade tillsammans kunde 

vi se hur de intresserade sig för, engagerade sig i och gav stöd för varandras skriftspråkande. Vi menar 

att de fick en tydlig funktion som medierande redskap för varandra i den skriftspråkliga aktiviteten. 

Många gånger hjälptes barnen åt och delade med sig av sina kunskaper och strategier vilket vi kopplar 

till idén om zonen för proximal utveckling (Dysthe 2003:52). Vi menar att det i sekvenserna blir 

tydligt att barnen tillsammans klarade av saker som de inte skulle klara på egen hand. Ett exempel på 

detta ser vi då Moa frågar Valle hur hans namn stavas (sekvens 2). Med Valles hjälp kan hon på så sätt 

skriva upp hans namn på listan. Vi gjorde även upptäckten att detta var en av flera situationer där 

barnen visade insikt om varandras kompetenser och där de genom sitt handlande uttryckte en 

förståelse för att någon annan har en kompetens som de själva har användning för. Denna upptäckt 

menar vi kan ses som ett tecken på att barnen använder varandra som medierande redskap. I analysen 

såg vi att barnen gärna delade med sig av sina kunskaper och hjälpte varandra, ett utbyte som vi anser 

kan ses gagna skriftspråkstillägnandet hos såväl den som får hjälp som hos den som får möjlighet att 

hjälpa (Strandberg 2006:173). 

Metoddiskussion 

Med en etnografisk ansats och fallstudie som metod fick vi möjlighet att genomföra deltagande 

observationer, som kompletterats med ostrukturerade intervjuer av pedagoger och barn. På så vis blev 

vi involverade i den pågående verksamheten och kunde här nära studera vad som kännetecknade 

barnens skriftspråkande och de förutsättningar som främjade denna aktivitet. Vi menar att metoden vi 

valt har bidragit till en tät beskrivning av det fenomen vi ämnade undersöka vilket möjliggjort ett 

trovärdigt underlag för vår analys. 

De olika metoder vi använde oss av vid insamlingen av materialet var av stort värde, för oss, för våra 

kollegor och för andra intresserade, då vi fick en rikt och tät beskrivning att reflektera kring såväl 

enskilt som gemensamt. Ett verktyg som dock hade kunnat komplettera vårt material ytterligare är 

videoinspelning. Det är rimligt att anta att vi genom att filma barnens skriftspråkande hade fått syn på 

fler faktorer som inverkat på deras aktivitet och därmed kunnat fördjupa vår analys ytterligare. Vi 

anser dock att vi kunnat återge en tillräckligt nyanserad bild av barnens skriftspråkliga aktivteter, i 

relation till studiens syfte, då vi varit två som deltagit i observationerna och som här samlat in material 

vilket sammanställts till en gemensam beskrivning. Genom att återvända till materialet vid upprepade 

tillfällen för analys och reflektioner gjorde vi ett flertal tolkningar och omtolkningar av materialet. Att 

vi varit två har också varit spännande då vi många gånger fått syn på olika saker och således kunnat 

reflektera utifrån ett flertal olika perspektiv. 

Genom deltagande observation fick vi möjlighet att bli involverade i barnens skriftspråkande och fick 

därmed en större inblick i barnens skriftspråkliga handlingar och de kommunikativa drivkrafter som 

präglade dessa. Det går dock inte att bortse ifrån att vår närvaro kan ha färgat undersökningens resultat 

då vi blev en del av den kontext där barnen skriftspråkande. Genom att delta i verksamheten blev det 

tydligt hur vi påverkade såväl barnens som pedagogernas handlingar. Vi kunde exempelvis se hur 

pedagogerna under studiens gång gjorde förändringar i den fysiska miljön i relation till de fenomen vi 
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samtalat kring tillsammans vid våra besök, förändringar som vi menar främjade barnens 

skriftspråkande. Vi lade även märke till hur barnen i slutet av studien allt oftare involverade oss i sina 

skriftspråkliga aktiviteter vilket vi ser som ett tecken på att de såg oss som intresserade mottagare. 

Genom att använda begreppet tillägnan fokuserade vi på verksamheten och de förutsättningar som 

fanns för barnens skriftspråkande. Med utgångspunkt i begreppet tillägnan kom barnens möjligheter 

att inte bara delta utan att medverka och vara medskapande i den pedagogiska verksamheten att 

betonas. Då barnens kommunikativa teckenskapande kan anses vara präglat av deras perspektiv på och 

förståelse av sin omgivning såväl som av de möjligheter som omgivningen erbjuder för detta 

språkande blir denna betoning på medskapande spännande. Genom att använda skriftspråkstillägnan 

som ett analysredskap fick vi syn på nya aspekter av barnens skriftspråkande och förutsättningarna för 

deras kommunikativa handlande. 

Under arbetets gång har det blivit klart för oss att det spelar stor roll vilken blick vi använder då vi 

studerar barns skriftspråkande. Vi har på ett påtagligt sätt uppmärksammat att det teoretiska perspektiv 

vi väljer att utgå från får betydelse för vilken innebörd begrepp som kunskap, lärande och individ får. 

Vi har fått upp ögonen för hur mycket vi tagit förgivet när det gäller den mening vi gett åt dessa 

begrepp och vilka konsekvenser det fått för hur vi tänkt kring vår verksamhet. En av de tankemässiga 

kullebyttor vi gjort under arbetets gång är att se pedagogen och barnen som betydande medierande 

redskap för skriftspråkande. Ett synsätt som blir spännande att ta med sig i det fortsatta arbetet 

tillsammans med barnen då vi menar att det utmanar den vedertagna föreställningen om pedagogers 

uppgift och betydelse för barnens aktivitet.  

Konklusion  

Syftet med undersökningen var att med utgångspunkt i det sociokulturella begreppet 

skriftspråkstillägnan försöka synliggöra relationen mellan den pedagogiska verksamheten och det 

lärande som blir möjligt i en förskolas verksamhet. Vi hade även för avsikt att lyfta fram 

förutsättningar i verksamheten som kan anses fungera främjande för barnens skriftspråkande. De 

frågeställningar som vi i detta arbete försökt att besvara är följande: 

o Vad kännetecknar barnens skriftspråkande aktiviteter i en förskoleverksamhet? 

o Vilka förutsättningar kan främja barnens skriftspråkande? 

Utifrån vår studie har det för oss blivit tydligt för oss hur barnens skriftspråkande aktiviteter 

kännetecknas av funktionella sammanhang, engagerande innehåll och medierande redskap. Vi menar 

att dessa tre aspekter kan förstås som kommunikativa drivkrafter för barnens skriftspråkande och 

därmed som betydande förutsättningar som främjar barnens möjligheter till skriftspråkstillägnan. 

Genom att använda funktionella sammanhang som analysredskap fick vi syn på hur barnen själva 

initierade och drev skriftspråkliga aktiviteter vid återkommande och upprepade tillfällen. Vi 

förundrades över att de valde att involvera såväl andra barn som vuxna i sitt skrivande och att dessa 

personer med sitt intresse hade så stor betydelse som mottagare för barnens skriftspråkliga handlingar. 

Vi såg också att barnen visade engagemang och kunskap om varandras skriftspråkliga aktivteter och 

att de här många gånger kom att fungera som medproducenter i varandras skriftspråkande.  
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Med engagerande innehåll som analysredskap fann vi att barnens betydande kunskaper om 

populärkulturella karaktärer fungerade som drivkraft för barnens kommunikativa handlingar. Vi fick 

också syn på den starka relation som barnen hade till sitt eget namn och den fascination som de visade 

för detta som skriftspråkligt fenomen och det intresse och engagemang de visade inför varandras 

namn. I analysen såg vi även hur skriften fungerade som skapande uttryck i barnens bildskapande och 

att turordningslistor kan förstås som ett engagerande innehållsligt tema för barnens skriftspråkande. Vi 

uppmärksammande att de innehållsliga temana många gånger vävdes in i varandra. Att de flätades 

samman på detta sätt var en spännande upptäckt då den medförde att vi fick syn på att temana gav 

näring till varandra och att de när de kombinerades engagerade barnen ytterligare i deras 

skriftspråkande. Det blev också tydligt hur barnens utforskande av skriftspråkets kommunikativa 

funktion och skriftspråkets struktur pågår parallellt.  

Det vi upplever som mest spännande i analysen var bilden av pedagogen som ett medierande redskap 

som barnen själva valde om de ville använda sig av i sitt skriftspråkande. Vi fascinerades även över 

upptäckten att barnen utgjorde ett betydande medierande redskap för varandra i de skriftspråkliga 

aktiviteterna och att där de gav uttryck för en tydlig insikt om varandras kompetenser.  

Med utgångspunkt i ett tillägnan-perspektiv och med hjälp av de ovan beskrivna begreppen som 

analysredskap har vi fått syn på ett flertal för oss nya spännande aspekter av barnens skriftspråkande. 

Vi menar härmed att det blir tydligt att det spelar roll vilken blick vi använder då vi studerar barnens 

skriftspråkande eftersom det får betydande konsekvenser för vad vi får syn på.  

Vi anser att den kunskap som vår studie bidrar med är av betydelse för pedagoger i förskolans 

verksamhet. Kunskapen kring de kommunikativa drivkrafter, som stimulerar till skriftspråkande, blir 

betydelsefull då den synliggör förutsättningar för barnens möjlighet till skriftspråkstillägnan och 

därmed relationen mellan den pedagogiska verksamheten och det lärande som här blir möjligt.  

Fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att upprepa studien i en annan förskolas verksamhet, med syfte att 

försöka få syn på vilka kommunikativa drivkrafter som här visar sig gällande för barnens 

skriftspråkliga handlande. I denna studie skulle det vara intressant att bredda undersökningsområdet 

genom att också studera barns skriftspråkande i utomhusverksamheten. Vi menar att det skulle vara 

relevant att utifrån dessa studier av barns skriftspråkande forska vidare kring hur den pedagogiska 

verksamheten skulle kunna utvecklas inom området språk och kommunikation.  
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Bilaga 1 

Samtycke till observation av studie 

 
Hej föräldrar på avdelning X! 

 

Vi är två förskollärarstudenter som läser vid Stockholms universitet på Barn och 

ungdomsvetenskapliga institutionen och som just påbörjat vårt examensarbete. I detta arbete planerar 

vi att göra en studie med fokus på barns skriftspråkstillägnan i förskolan. Vi kommer att titta närmare 

på vilka textorienterade aktiviteter som barnen är involverade i samt hur den skriftspråkliga miljön ser 

ut. Syfet med examensarbetet är att öka kunskapen kring barns utforskande av skriftspråket och hur vi 

som pedagoger kan stimulera barnens lärande inom detta ämnesområde. 

 

Vi är intresserade av att genomföra denna studie på er förskola och på er avdelning. För detta behöver 

vi ert godkännande då studien till viss del bygger på observationer med digitalkamera. Det material vi 

samlar in kommer att hanteras enligt Vetenskapsrådets krav på god forskningssed, vilket innebär såväl 

konfidentialitet som anonymitet. Allt fotograferat och filmat material kommer således enbart att 

användas av oss två som underlag till denna specifika studie och alla personliga uppgifter så som 

namn kommer att fingeras i rapporten för att varken förskola eller barn ska kunna identifieras. Då 

examensarbetet godkänts av examinator kommer allt insamlat material att förstöras. 

 

Studien kommer med ert godkännande att genomföras vid ett fåtal tillfällen under våren med start i 

februari. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss via vår mail. 

 

Vi är tacksamma för ert svar då vi hoppas kunna starta upp detta spännande arbete så snart som 

möjligt. 

 

 

Tack på förhand! 

 

 

Annika Alm   Maria Lannebro 

051annalm@student.su.se  mala0135@student.su.se 

 

  

 

 

Härmed godkänner jag att mitt barn finns med i det fotograferade eller filmade materialet: 
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