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Abstrakt 
 
Titel/Title:  
Skriftspråkets praktik i förskolan 
Literacy practice in preschool 
 
Studiens syfte är att undersöka hur barn uppfattar läsning och skrivning i förskolan. 
Avsikten är att skapa kunskap och förståelse för vilka förutsättningar som ges till 
lärande av skriftspråket genom att närma sig barns perspektiv. Genom ett intresse för 
hur barn uppfattar skriftspråket i omgivningen på förskolan blev den sociala aspekten av 
lärandet av betydelse vilket innebär att ett sociokulturellt perspektiv har använts som 
teoretiskt ramverk. Studien är kvalitativ vilket innebär att barnintervjuer använts som 
metod. Ett nedslag i två förskolor har genomförts för att undersöka några barns 
uppfattningar om deras skriftspråkliga omgivning. Resultatet visar att barnens svar går 
att koppla till möjligheter med att skriva som skriftspråkets funktionsaspekt. De svarar 
till exempel att de skriver sina namn och meddelande till varandra, aktiviteter där det 
tycks finnas en mening med att skriva. Barnen beskriver även att det finns olika 
funktioner med att läsa som att läsa böcker, läsa på väggen och läsa kartor. Redskapen 
de använder sig av vid dessa aktiviteter är främst papper och penna samt böcker. Dator 
som redskap tycks inte vara något som barnen nämner i någon större utsträckning. 
Vidare visade resultatet att barn har olika strategier vid skriftspråkliga aktiviteter som 
kännetecknas av både solitära och kollektiva handlingar.	Leken tycks i många fall inte 
var ett sammanhang som barnen kopplar ihop med skriftspråkliga handlingar. 
Skriftspråkliga aktiviteter kopplas istället till särskilda platser på förskolan.  
 
 
Nyckelord 
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Tack 
 
Tack till vårdnadshavare för samtycke till att ert barn fick delta i vår studie. Utan ert 
samtycke vore denna studie inte möjlig att genomföra. Tack till de barn som ville delta 
vid intervjuerna, era svar har bidragit med värdefulla tankar som vi bär med oss i vår 
kommande yrkesroll som förskollärare. Tack till all personal på dessa förskolor som 
givit oss tid och möjlighet att genomföra intervjuerna. Tack till handledare som har 
stöttat oss i arbetsprocessen. Vi vill även tacka våra familjer som har trott på oss och 
givit oss energi att genomföra arbetet.   
 
/ Karolina Pettersson och Erica Lindqvist  
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1. Inledning 
Enligt PISA (2012) fortsätter de svenska elevernas läsförståelse att försämras ytterligare 
i jämförelse med den tidigare PISA undersökningen år 2009. PISA (2012) visar att 
nedgången är störst hos svaga läsare och var femte svensk elev når inte upp till den 
basnivå i läsning som behövs för att tillgodogöra sig kunskaper. Bland elever som är 
födda utomlands med ett annat modersmål än svenska når bara varannan elev upp till en 
basnivå i läsning. Detta är något som vi kan reflektera över då vi lever i ett samhälle där 
läsning och skrivning är en förutsättning för att kunna ta till sig kunskap och 
kommunicera med andra (Gustafsson & Mellgren 2005). Därför blir det betydelsefullt 
att barn tidigt kommer i kontakt med skriftspråket. En av förskolans uppgifter är att 
lägga grunden till att väcka intresse och nyfikenhet för skriftspråket (Skolverket 2010). 
 
Ett dilemma som forskning visar är att förskollärarna känner en osäkerhet för hur de ska 
bemöta barns utforskande av skriftspråket. Många förskollärare har ingen utbildning i 
hur man gör för att intressera och skapa nyfikenhet för lära att läsa och skriva. Den 
erfarenhet som vissa förskollärare i förskolan har av skriftspråkslärande är deras egen 
skolgång och den undervisning som gavs (Doversborg, Pramling & Pramling 
Samuelsson 2013, Norling 2015). Även om det inte är ett krav att förskolebarn ska lära 
sig att läsa och skriva är det förskollärarnas uppgift att ge förutsättningar för att alla 
barn får möjlighet att lära sig skriftspråket. I läroplanen för förskolan står det att varje 
barn ska, ”utveckla ett intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner” (Skolverket 2010, s. 10).  I förskolan bör det finnas en 
strävan att alla barn ska känna självförtroende och glädje för att lära sig skriftspråk och 
börja sin väg till att bli läsande och skrivande individer. Eidevald (2003) menar att 
förskolans uppdrag främst handlar om att ta till vara på barns nyfikenhet samt lust till att 
lära, uppdraget handlar inte om att barn ska uppnå en bestämd kunskapsnivå.   
 
Lärande av skriftspråk bör utgå från leken och ett tematiskt arbetssätt där barns intresse 
och erfarenheter tas till vara (Skolverket 2010). Enligt Fast (2007) tenderar förskollärare 
att inte ta in barns kultur i förskolans verksamhet. Med sin forskning i barns hemmiljö 
visar hon hur populärkultur och medier är en stor källa till att meningsfullt lärande av 
skriftspråk för barnen. Resultatet av hennes forskning visar dock att populärkultur och 
medier inte tas tillvara i någon högre grad i förskolan. Hon menar vidare att det inte 
används på det sättet som det finns möjlighet till och som kunde vara berikande för 
barns skriftspråkslärande i förskolan (ibid). Samtidigt framhåller forskare att vår 
språkliga kommunikation har förändrats mycket och vi befinner oss i en brytningstid 
genom tillkomsten av virtuella och digitala miljöer. Den moderna tekniken har skapat 
nya arenor för kommunikation då persondatorer, internet, webbkameror, och 
mobiltelefoner har skapat nya möjligheter för att kommunicera. Idag är det inte 
självklart att barn lär sig skriva med hjälp av pennan utan det kan även ske framför en 
dator (Gustafsson & Mellgren 2005). Den föränderliga värld som barn lever i gör att 
förskollärare som arbetar i förskolan ständigt bör vara nyfikna på barnens egen kultur 
och livsvärld för att lärandet ska bli meningsfullt för barnen (Dahlberg, Moss & Pence 
2002).  
 
Sammanfattningsvis visar forskning att barns kultur inte tas med in i verksamheten och 
att ny teknik har skapat nya arenor för att lära sig skriftspråk (Fast 2007: Gustafsson & 
Mellgren 2005). Därmed blir det intressant att undersöka hur det ser ut i förskolan 
genom att närma oss barns perspektiv, för att på så sätt få inblick i barnens 
uppfattningar om skriftspråk i förskolan. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 
förklarar att vuxna närmar sig ett barns perspektiv när de på olika sätt ger barnen 
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möjlighet att ge uttryck för sina egna tankar, upplevelser, erfarenheter och känslor. Det 
är barnen som ska lära sig läsa och skriva och då bör vi utgå från deras erfarenheter och 
förförståelse vilket kan motivera denna studie. Genom att fråga några barn i förskolan 
vad, hur och när de läser och skriver är syftet att få en djupare kunskap om hur barn 
uttrycker att de erövrar skriftspråk, samt vilka redskap de använder sig av i förskolans 
kontext.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och synliggöra barns uppfattningar av läsning och 
skrivning i förskolan. Med utgångspunkt i barns uppfattningar studeras vilka 
förutsättningar till lärande som finns i förskolans kontext.  
 
Forskningsfrågor  
 

• Vilka skriftspråkliga aktiviteter uppfattar barnen att de ägnar sig åt i förskolan? 
• Hur uppfattar barn att de skriftspråkliga aktiviteterna sker i förskolan? 
• I vilka sammanhang uppfattar barn att de läser och skriver i förskolan?  
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3. Bakgrund 
Detta kapitel kommer inledningsvis att beskriva det sociokulturella perspektivet vilket 
utgör teoretiskt ramverk för studien. Vidare följer en genomgång av begreppen literacy 
och emergent literacy. Därefter följer en genomgång av tidigare forskning om 
skriftspråkslärande i förskolan.  
 
3.1 Teoretiskt ramverk- ett sociokulturellt perspektiv 
Den sociokulturella teorin används i studien för att betrakta skriftspråkslärande som en 
kommunikativ process där det sociala sammanhanget som barnen befinner sig i har 
betydelse för deras lärande. Vilken kunskap som skapas är beroende av relationer 
mellan grupper, situationer, språk, individ, kultur och samhälle. Lärande är alltså inte 
något som skapas inom människan oberoende av kontext, utan skapas tillsammans med 
omgivningen (Säljö 2005). Lev Vygotskij ses idag som grundaren till den 
sociokulturella teorin och hans forskning har fått en central roll i den moderna 
pedagogiken. Han var bland annat intresserad av att undersöka hur barns språk och 
begreppsbildning utvecklas i den sociala kontexten. Frågor som berör hur tänkande och 
språk utvecklas var centrala. Forskningen som han bedrev visar att individers tänkande 
utvecklas genom social interaktion med andra och hävdar vidare att kommunikation är 
en förutsättning för utveckling av människans tänkande. Med hjälp av språk i tal och 
skrift och andra kommunikationssätt kan vi tillsammans skapa kunskap. Det sker en 
förmedling mellan individer där människor delger sina erfarenheter och där kunskap 
kan utvecklas. Denna utveckling pågår ständigt och innebär att man lär sig kunskaper 
och begrepp genom hela livet i sociala sammanhang (Vygotskij 2001). Detta lärande 
kan stöttas genom att det finns en mer kompetent kamrat eller vuxen som förstår vad 
som intresserar barnet och vad som är den proximala utvecklingszonen. Denna zon är 
barnets potentiella nivå för utveckling. Frågor barnen ställer kan vara vägledande för att 
ta reda på vad som för tillfället intresserar och upptar barnens tankar. Genom en mer 
erfaren person kan det sedan bli möjligt att lära sig något nytt. Den vuxne eller den mer 
kompetente kamraten måste då ge barnet utmaningar på en rimlig nivå för barnet. 
Vidare är det betydelsefullt att det finns en vuxen som uppmärksammar var barnet 
befinner sig i sitt lärande och utmanar barnet vidare genom att ställa frågor. Det kan 
vara frågor som; Hur tänkte du? Hur förstår du? Vad tror du? Hur kan du det här? På 
detta sätt ges barnet en möjlighet att sätta ord på sina egna tankar och utvecklas vidare 
(Vygotskij 1978).  
 
Som nämnts ovan hänger kommunikation och språket ihop med lärande. De kulturella 
redskapen som vi använder för att kommunicera är centrala för att lärande ska ske inom 
den sociokulturella teorin. Det är genom användning av olika kulturella redskap som det 
blir möjligt att förmedla information och kunskap från en människa till en annan och 
denna process kallas mediering. Detta begrepp är betydelsefullt för att förstå hur 
människan samspelar med sin omgivning. Högre mentala funktioner kan genom 
mediering bli förståeligt för någon annan. Människan uttrycker sig genom olika 
redskap, dessa redskap kan vara tekniska och psykologiska. Ett redskap som används 
för mediering är språket i tal och skrift. Språket gör vår omvärld meningsfull och är ett 
av de viktigaste redskapen människan har. Genom förståelse för ord och begrepp kan vi 
beskriva och förklara exempelvis vad som gör ett föremål intressant för oss, exempelvis 
form, färg eller rörelser. Språket är inte statiskt eller neutralt utan påverkas av kulturella, 
historiska, kollektiva och individuella sammanhang. Artefakter är även det något som 
kan behövas vid mediering. Artefakter är fysiska föremål som blir viktiga för att kunna 
uttrycka sig, till exempel används artefakter för att kunna skriva. Artefakter som 
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används vid mediering är inte ”döda objekt” utan de påverkar vårt sätt att tänka. Det 
skapas en samverkan mellan människor och de artefakter eller kulturella redskap 
människan väljer att använda sig av. Dessa redskap hjälper till att skapa förståelse och 
mening, samt gör det möjligt att agera i omvärlden. I det sociokulturella perspektivet på 
lärande har våra tankar och föreställningar vuxit fram ur vår kulturella omvärld och de 
påverkas av de fysiska och intellektuella redskap som finns i vår omgivning (Säljö 
2010).  
 
3.2 Literacy 
Med utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv socialiseras barn in i skriftspråket 
med hjälp av människor i sin omgivning. Literacy är ett begrepp som omfattar olika läs-
och skrivaktiviteter och detta begrepp blir centralt i studien eftersom syftet är att 
undersöka hur barn uppfattar skriftspråket i förskolan. Literacy handlade under lång tid 
enbart om läsning och skrivning men idag finns en utvidgad betydelse av begreppet som 
även inkluderar multimodala texter, tecken, nyare teknik, bilder och muntlig 
kommunikation (Barton 2007, Björklund 2008, Fast 2007, Kress 2003). Även Säljö 
(2005) belyser literacy ur ett vidare perspektiv och han använder skriftspråkliga 
aktiviteter som en svensk översättning av begreppet. Han menar att det inte enbart 
handlar om de tekniska färdigheterna i att avkoda ord utan även förmågan att kunna 
associera och finna slutsatser ur en text och koppla det till tidigare erfarenheter. Barton 
(2007) har en liknande uppfattning och vill ta bort gränser mellan olika läs- och skriv 
aktiviteter. Han menar att det finns mycket likheter i hur människor läser romaner, läser 
kartor och tidtabeller. Forskare menar att erövrandet av literacy sker i informella 
sammanhang med människor i sin närhet, vilket innebär att formell undervisning inte är 
den största anledningen till att barn lär sig att läsa och skriva. Det börjar i vardagliga 
aktiviteter som barnen involveras i tillsammans med andra. Detta innebär att vi bör ha 
ett socialt perspektiv på detta område (Barton 2007, Björklund 2008).  
 
Barton (2007) lyfter fortsatt två centrala begrepp som är betydelsefulla för att förstå hur 
literacy ingår i en social praktik, dessa är literacy händelser och literacy praktiker. 
Gemensamma händelser i en viss praktik i en social kontext kan göra att 
meningsskapande och förståelse för skriftspråket utvecklas. Literacy händelser förklaras 
som något som kan uppstå i en social aktivitet då text och symboler ingår, det kan 
exempelvis vara när en förskollärare sitter och läser en saga för barnet. En regelbunden 
literacy händelse kan göra att barn kopplar ihop de tidigare händelserna med de 
nuvarande vilket kan skapa mening och förståelse för ett fenomen. Barton (2007) och 
Street (2000) menar dock att det kan finnas svårigheter med att urskilja en literacy 
händelse då människors uppfattningar om vad som är en literacy händelse kan variera. 
Dessa svårigheter beror på att det finns olika åsikter om vad som inryms i det skrivna 
ordet. Det kan förutom bokstäver omfatta symboler, kommunikation och grafiska 
tecken. Barton (2007) menar att en literacy praktik är det som pågår i ett visst 
sammanhang som till exempel i religiösa sammanhang, i skolan och i familjen. Under 
en dag möter vi många olika praktiker beroende på i vilka sammanhang vi befinner oss 
inom. En praktik är olika literacy händelser som tillämpas i en likande situation. Vidare 
menar Street (2000) att en literacy praktik innehåller fler dimensioner än literacy 
händelser. Literacy praktik är ett bredare begrepp än literacy händelser då det tydligare 
kan kopplas till den sociala kontexten och människors upplevelser av literacy. Han 
menar att händelserna också ingår i en praktik. Vidare hävdar han att det är 
betydelsefullt att prata med människor och lyssna på dem för att få en uppfattning om 
literacy och dess praktik. På det sättet blir det möjligt att få en bredare bild av hur 
läsning och skrivning upplevs och i vilka olika sammanhang de praktiseras. Björklund 
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(2008) menar att literacy händelser och literacy praktiker är begrepp som kan utgöra 
viktiga komponenter för att upptäcka och förstå hur barn närmar sig skriftspråket.  
 
3.2.1 Emergent literacy 
Emergent literacy kallas den läs- och skrivprocess som sker före formellt läs- och skriv 
lärande, det kan exempelvis vara i förskolan eller hemmet. Detta lärande är baserat på 
tidigare erfarenheter och livshistorier i varierande sociala miljöer. Det är ett lärande som 
ses som en pågående process som startar tidigt i livet och det verbala språket och läs- 
och skrivprocessen utvecklas ömsesidigt (Barton 2007, Clay 1991). Emergent literacy 
syftar till att barn möter literacy i olika sammanhang i vardagen och att lärandet sker 
aktivt i samspel med andra barn och vuxna (Clay 1991, Fast 2007). Forskare menar att 
begreppet emergent literacy är underordnat begreppet literacy och uppfattas som den 
period i en människas liv som senare leder till att erövra skriftspråket. Emergent literacy 
tar avstånd från den traditionella undervisningen där lärandet sker i formella 
sammanhang. Istället utgår emergent literacy från att skriftspråksinlärningen inte sker i 
en linje där lärande sker gradvis i olika stadier. Istället sker utvecklingen fortlöpande 
och i många olika sammanhang både socialt och individuellt (Kullberg & Åkesson 
2007). Även Björklund (2008) har studerat små barns erövrande av skriftspråk och har 
upptäckt att barn läser och skriver själva och tillsammans med andra. Detta kallar hon 
för solitära handlingar och kollektiva handlingar. Solitära handlingar är självständiga 
handlingar och kollektiva handlingar syftar till när barn läser och skriver tillsammans 
med andra. Vidare menar hon att kommunikation med omgivningen sker även i solitära 
handlingar. Detta då dessa självständiga läs- och skrivaktiviteter kan ha effekt på andra 
barn som gör att de inspireras och ansluter sig till aktiviteten. Solitära handlingar 
övergår ofta i kollektiva handlingar menar hon.  
 
Barns skriftspråksinlärning börjar redan tidigt när de samtalar och ställer frågor kring 
olika material som innehåller text vilket ofta sker vid tidig ålder innan barnen lärt sig 
läsa och skriva (Hagtvet 2002). Forskare menar att det är betydelsefullt att barn tidigt 
möter en varierad språkmiljö för att få med sig många emergent literacy erfarenheter 
vilket kan vara en god tillgång till böcker, sagoläsning, datorer, tillämpning av text och 
symboler, berättande och bildskapande. Dessa emergent literacy erfarenheter tar barnet 
med sig och skapar förståelse och mening för vad skriftspråket är. Att barn möter en 
varierad språkmiljö är en aspekt för att närma sig skriftspråket men det är även 
betydelsefullt att barnen själva är motiverade och intresserade av skriftspråket. För att 
motivera barn att läsa och skriva behöver förskollärare vara medvetna om barns 
varierande intressen för skriftspråket. Vissa barn kan ha svårare att tillägna sig och delta 
i läs- och skriftspråkshändelser. Att samtala med barn om deras upplevelser och 
erfarenheter kan lägga en grund för att barn ska möta skriftspråket i många olika 
sammanhang (Clay 1991, Kullberg & Åkesson 2007).  
 
3.3 Tidigare forskning 
Under denna rubrik följer en genomgång av tidigare forskning om skriftspråkslärande i 
förskolan. Skriftspråkets funktion beskrivs och betydelsen av att ha förståelse för vad 
det är att läsa och skriva. Därefter följer den sociala språkmiljöns betydelse för lärande 
av skriftspråk, samt hur nya arenor för skriftspråkslärande kan bidra med lärande. 
 
3.3.1 Skriftspråkets funktion  
Läsning och skrivning innefattar två aspekter som är nödvändiga att känna till för att 
kunna lära sig att läsa och skriva, dessa är funktionsaspekten och formaspekten. 
Funktionsaspekten belyser vad skriftspråket kan användas till och skriftspråkets 
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kommunikativa förmåga är i fokus. Formaspekten innefattar skriftspråkets tekniska 
uppbyggnad, så som bokstäver, fonem, stavning (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & 
Olsson 2013). Informellt lärande sker i sociala sammanhang där lärandet pågår i 
vardagliga situationer. Forskning har visat att det är angeläget att introducera 
skriftspråket genom att börja med att skapa förståelse för vad det är att läsa och skriva. 
Med detta menas att barnen ska få en förståelse för på vilka sätt det är möjligt att 
använda skriftspråket, det vill säga skriftspråkets funktion. För att nyfikenhet ska väckas 
för skriftspråket krävs det att barnet känner att de har användning av det i sin vardag 
(Dahlgren & Olsson 1985, Hagtvet 2002, Gustafsson & Mellgren 2005, Pramling & 
Asplund 2003 ). Vidare lyfts aspekten att innan barnen börjar skolan bör de ha en 
kunskap om skriftspråkets funktion och vad skriftspråket kan användas till. Detta 
eftersom traditionell undervisning i läsning och skrivning ofta fokuserar på 
formaspekten. Att börja med skriftspråkets form kan göra att barnen tappar motivation 
då de saknar förståelse för vad de ska använda skriftspråket till (Liberg 1990). Enligt 
Smith (2000) måste läsning uppfattas som meningsfullt för barnet och poängterar att det 
är lönlöst att lära sig namnen på bokstäverna innan det finns en förståelse för vad 
läsning handlar om. Vidare menar Björklund (2008), Liberg (1990) och Gustavsson och 
Mellgren (2005) att läsning och skrivning är en förmåga som växer fram mellan barn 
och vuxna när barnen ingår i för dem meningsfulla aktiviteter.   
 
För att barnen ska få en förståelse för skriftspråkets funktion är det av stor betydelse att 
det finns konkret material där skriftspråkets kommunikativa sida lyfts fram. Forskare 
hävdar att en skriftspråksstimulerande miljö kännetecknas av att det finns material att 
tillgå som böcker och skrivmaterial på barnens nivå. Genom att det finns tillgängligt på 
barnens nivå blir det möjligt att använda materialet i leken, på det sättet introduceras 
skriftspråket på ett lekfullt sätt. Material bör finnas tillgängligt när barnen leker rollekar 
som exempelvis affär, bank, kontor eller bibliotek (Dahlgren et al. 2013, Hagtvet 2002). 
Björklund (2008) poängterat att tillgång till läs- och skrivmaterial i leken kan bidra till 
att barn känner mening och motivation till att utforska skriftspråket vidare. Gustafsson 
och Mellgren (2005) hävdar att förskollärare i förskolan bör se till att miljön på 
förskolan erbjuder sammanhang där det blir meningsfullt för barnen att lära sig 
skriftspråket. I en sådan miljö kan barnen på ett naturligt sätt involveras i en textmiljö 
och få en förståelse för vad det är att läsa och skriva. De beskriver att förskolan bör ha 
en berättande textmiljö, vilket innebär att det finns olika texter i omgivningen och läs- 
och skrivmaterial på barnens nivå. Detta för att barnen till exempel ska kunna skriva ett 
brev eller leka post. I en berättande textmiljö finns det möjlighet för att det skapas 
kommunikation mellan barnen för att på så vis utforska skriftspråket tillsammans.  
 
3.3.2 Den sociala språkmiljön   
För att lärande ska ske behöver barnen omges av mänskliga relationer som kan stötta 
individen, en vuxen eller en mer kompetent kamrat är av betydelse (Vygotskij 1978). 
Det är av stor vikt att ha förståelse för att alla barn är olika och behöver olika metoder 
för att lära. Det finns en mängd olika läsinlärningsmetoder men det finns ingen given 
metod som passar alla. Genom att utgå från barnens intresse och erfarenhet blir det 
möjligt att se till att individen lär efter sina förutsättningar (Dahlgren et al. 2013, 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Vidare har forskning visat att barn lär 
sig och förstår på olika sätt och förskollärare i förskolan bör fråga sig hur det är möjligt 
att stötta barn för att de ska förstå. Detta kan göras genom att se till att barnen erfar 
mönster av variation för att urskilja lärandeobjektet (Magnusson 2013). God 
kommunikation är av stor vikt för att barnen ska förstå. Det är särskilt betydelsefullt att 
kommunikation sker på ett för barnet gynnade sätt där barnen erbjuds frågor som är 
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kopplade till barnens intresse och förförståelse. I kommunikationen bör det finnas en 
respekt för barnet och en ömsesidig dialog mellan samtalsparterna. Genom att lyssna på 
det barnet har att säga bör fokus för den vuxne vara att tala om samma sak och försöka 
samordna den vuxnes perspektiv med barnets perspektiv. Då kan det bli möjligt för 
barnet att lära något nytt med stöd av sina tidigare erfarenheter (Björklund 2008, 
Magnusson 2013).  
 
Norling (2015) har bedrivit forskning om språkmiljön i förskolan och menar att det inte 
enbart går att tillföra språkmaterial och skriftspråkliga aktiviteter för att stimulera barns 
lärande. Det är även av betydelse att det finns en god kommunikation om skriftspråk för 
att stödja barns läs- och skrivlärande. Vidare menar hon att i en språkmiljö ingår både 
en fysisk och en social språkmiljö. Den fysiska miljön är det som finns runt omkring 
som exempelvis skrivmaterial. Den sociala språkmiljön syftar till de människor som 
finns runt omkring och som har möjlighet att stimulera den enskilda individens 
språkutveckling. En god social språkmiljö innebär möjligheter för barn att samtala och 
diskutera. Detta kan ske genom att läraren utmanar barns språkbruk, ställer 
tankeväckande frågor, utmanar barnen till att berätta, fantisera och låtsasläsa. Resultatet 
visade att personalen i förskolan fokuserar på yttre strategier för språklärande som 
lekfulla aktiviteter, tillgång till böcker och skrivmaterial. Fokus var inte på inre 
strategier som handlar om att stödja barns tänkande. Det visade sig att förskollärare 
sällan deltar i barns lek och ställer utmanande frågor, det saknades också engagemang 
och lyhördhet för att kommunicera med barnen när de leker. Resultatet visade även att 
det saknades tid för att sitta ned med barnen för att kommunicera och samtalen blev ofta 
avbrutna. Det fanns även en osäkerhet hos personalen för hur de ska bemöta barns 
utforskande av skriftspråket. En stimulerande språkmiljö skapas då det finns både en 
fysisk och social språkmiljö. Barnen ges då möjlighet att bli medveten om sitt lärande 
och kan reflektera vidare med personal och kamrater (ibid).  
 
3.3.3 Nya arenor för skriftspråklärande   
Fast (2007) har undersökt i vilka sociala och kulturella sammanhang barnen möter 
textorienterade aktiviteter. Hon var intresserad av att studera i vilken mån och på vilka 
sätt barnen fick använda sina tidigare erfarenheter av textorienterade aktiviteter. Studier 
genomfördes i hemmet och i barns hemmiljö fann hon att barnen i hög grad ägnar sig åt 
skriftspråkliga aktiviteter genom populärkultur och medier. Det framkom även att 
populärkultur och medier har fått en ökad betydelse för barns möte med skriftspråk, 
samt att det är en källa till mycket glädje hos barnen. Dessa aktiviteter var något de 
ägnade sig åt tillsammans med andra och på egen hand i hemmiljön. Resultatet visade 
att det som är gemensamt för barnen är att möten med textorienterade aktiviteter i 
hemmet sker i meningsfulla sammanhang för barnen då de visade intresse och 
motivation för aktiviteterna. Resultatet från studien visade dock att förskolorna som 
studerats inte i så hög grad tog vara på de skriftspråkliga erfarenheter och kunskaper 
barnen hade av populärkultur och medier från hemmet. Dessa erfarenheter fick med 
mycket få undantag lämnas hemma istället för att kunskaperna användes för att främja 
skriftspråket i förskolan (ibid). Det är därmed inte alla erfarenheter barnen har av 
skriftspråk som de får möjlighet att ta med sig till förskolan utan många erfarenheter 
lämnas hemma och tas inte med in i förskolans kontext. Fast (2007) beskriver att en 
förskollärare uttryckte att vuxna ibland är snabba på att förkasta barns värld för att de 
inte vet så mycket om den. Förskollärare berättade även att de har tagit bort datorer i 
förskolan för att barnen ska leka och arbeta skapande istället för att sitta vid datorer.  
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Även Norling (2015) har upptäckt att tillgången till datorer är mycket begränsad på 
många förskolor. Hon beskriver att datorn kan vara ett verktyg där det blir möjligt att 
blanda text och bild och vara ett redskap för att tillverka språkmaterial som bilder, 
symboler samt att tillsammans med barnen läsa och skriva. Kress (2003) beskriver 
begreppet multimodalitet vilket betyder att en och samma text innehåller teckensystem 
av fler än ett slag. Det kan vara en kombination av många olika medietyper såsom ljud, 
fotografi, text och bild. Vidare menar han att literacy bör ses utifrån ett vidgat 
perspektiv och genom att utgå från ett sociokulturellt perspektiv så förändras ständigt 
begreppet literacy efter utvecklingen som sker i samhället.  Datorn med dess 
möjligheter att blanda text, tecken och bilder är något som idag räknas som en nya arena 
för kommunikation och kan vara ett av de nya medier som har vidgat vårt sätt att se på 
literacy. Han menar att inom sociokulturell teori förändras vårt synsätt på literacy efter 
de redskap vi använder för läsning och skrivning. Samtidigt som det har skapats nya 
arenor för skriftspråkslärande menar Björklund (2008) att böcker är något som 
kännetecknar förskolans praktik. Det är en specifik språk-, läs och skrivpraktik där 
böcker tar mycket plats och barnen har en speciell relation till böcker i förskolan. De 
kan gå och bita på dem, bläddra i dem och samtala om dem tillsammans med kamraten. 
Böcker är en central artefakt för skriftspråkslärande som används ofta och finns 
tillgängliga för barnen i förskolan.  
 
3.4 Sammanfattande diskussion 
Genom denna bakgrund blir det relevant att se barns lärande av skriftspråk utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö 2010, Säljö 2005, Vygotskij 2001, Vygotskij 
1978). Barn påverkas av det sammanhang och den kontext barnen vistas inom och 
vilken kunskap som skapas beror dels på den fysiska miljön de möter men även den 
sociala miljön påverkar barnens lärande av skriftspråk (Norlig 2015). Som poängteras 
ovan är det betydelsefullt att barn möter en miljö där skriftspråk på olika sätt 
praktiseras, för att barn ska förstå vad det är att läsa och skriva och känna att det är 
meningsfullt att lära sig. (Dahlgren & Olsson 1985, Hagtvet 2002, Gustafsson & 
Mellgren 2005, Pramling & Asplund 2003 ). Med denna forskning som grund blir det 
bland annat relevant att studera vad barn ägnar sig åt för skriftspråkliga aktiviteter. 
Forskare menar att skriftspråkslärande sker naturligt om det finns en miljö där 
skriftspråkliga aktiviteter sker regelbundet. Även mycket små barn socialiseras in i 
skriftspråket menar forskare (Barton 2007, Clay 1991). Genom att ha en förståelse för 
att literacy innehåller mer än bara text som Fast (2007) och Kress (2003) poängterar blir 
det förståeligt att skriftspråkslärandet sker i många olika sammanhang. Nyare teknik 
och medier har skapat nya arenor för skriftspråkslärande vilket kan bidra med lärande 
av skriftspråk i fler sammanhang än tidigare. Med en vidgad syn på literacy skapas goda 
förutsättningar för skriftspråkslärande även genom att samtala med barnen och låta dem 
berätta. Med denna bakgrund kan det bli möjligt att förstå barns lärande av skriftspråk 
utifrån den miljön de ingår i, de personer de möter och de sammanhangen barn vistas i.    
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4. Metod 
Detta kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt för hur empiri insamlats och 
bearbetats. Inledningsvis redogörs för metoder för insamling av data. Därefter följer  
urval och avgränsningar för studien. Sedan följer genomförande samt bearbetning av det 
empiriska materialet. Avslutningsvis redogörs för de forskningsetiska principerna samt 
metoddiskussion.  
 
4.1 Val av metod  
Studien är kvalitativ med en fenomenografisk forskningsansats för att få kunskap om 
några barns uppfattningar av läsning och skrivning i förskolan. Med utgångspunkt i 
barns uppfattningar studeras även vilka förutsättningar till lärande som finns i 
förskolans kontext. Genom metodvalet var det möjligt att närma sig ett barns 
perspektiv. Dahlgren och Olsson (1985) anser att fenomenografi är en forskningsansats 
som har syftet att undersöka hur människor uppfattar ett valt fenomen som till exempel 
skriftspråk. Med denna ansats blev det relevant att ställa frågor som vad, hur och när, 
för att få kännedom om barnens uppfattningar kring skriftspråk. Det finns två olika 
perspektiv av fenomenografi och studien ansluter sig till andra ordningens perspektiv 
som innebär att det finns en ambition att finna kategorier med liknande uppfattningar, 
samtidigt som kategorier skiljer sig åt. Det handlar inte om att finna universella 
sanningar eller orsaksförklaringar, vilket är första ordningens perspektiv (ibid). För att 
studera barns uppfattningar valdes kvalitativa intervjuer, vilket öppnar upp för hur ett 
barn närmar sig skriftspråket (Denscombe 2009). Studien riktar sig mot barnets egen 
uppfattning om vad skriftspråk är och hur de själva ägnar sig åt det i förskolan.   
 
4.2 Urval och avgränsningar  
Till genomförandet av intervjuerna valdes två olika förskolor i samma kommun, skälet 
var att de skulle finnas liknande förutsättningar för att bedriva förskoleverksamhet. Vi 
valde att intervjua barn från två förskolor då studien syftar till att undersöka barns 
uppfattningar av skriftspråk. Syftet med studien är inte att göra någon kartläggning av 
en mängd förskolor, utan istället visa på några barns uppfattningar. De två olika 
verksamheterna har inte jämförts med varandra eftersom de är barnens individuella svar 
som är i fokus och hur de ser på fenomenet skriftspråk. Tretton barn valdes ut för 
intervju vilket innebär att det intervjuades fem barn på en förskola och åtta barn på den 
andra förskolan. Det var tio femåringar som deltog i intervjun och tre fyraåringar. 
Eftersom vi använt oss av intervju som metod är det relevant att samtala med de äldre 
barnen eftersom fyra till femåringar generellt sätt befinner sig längre fram i sin 
språkutveckling än de mindre barnen. Då barns kunskap om ett fenomen kan variera 
valdes även några fyraåringar ut för intervju. Clay (1991) menar att barn tidigt börjar 
socialiseras in i skriftspråket och beroende på hur barn mött skriftspråket i den 
omgivande miljön kan barns skriftspråksutveckling se olika ut. Ålder och kön har inte 
skrivits ut i resultatet eftersom studien syftar till att synliggöra hur barn uppfattar 
skriftspråket i förskolan och inte att bedöma och kartlägga barns svar beroende på ålder 
och kön.  
 
4.3 Genomförande 
Studien påbörjades genom att kontakta förskolorna som valdes ut. Intervjuer 
genomfördes på två förskolor där vi kände barnen eftersom det kan skapa en trygghet 
för barnen i intervjusituationen. En förskola per person valdes ut där vi kände barnen, 
vilket innebar att vi delade på oss vid intervjusituationerna. En bidragande faktor till att 
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endast en person intervjuade barnen var att den vuxne inte skulle komma i ett för stort 
maktövertag i relation till barnet. Woodhead och Dorothy (2008) menar att när barn är 
involverade i forskning bör det göras med stor respekt och i studien var det viktigt att 
barnen inte betraktades som objekt som forskas på. Istället var det viktigt att se barn 
som subjekt och att de kände sig trygga och fria i intervjusituationen. Kontakten med 
förskolorna togs genom mail och efter godkännande om att undersökningen fick göras 
lämnades samtyckesblanketter (Bilaga 1) till vårdnadshavare. De hade därmed 
möjlighet att ta ställning till deras barns deltagande i studien.  
 
Det skapades en intervjuguide med frågor som berör barnens uppfattningar om 
skriftspråk i förskolan. Denna intervjuguide prövades på barnen genom en pilotstudie 
för att undersöka om frågorna var relevanta till studien samt om barnen kunde svara på 
frågorna. Efter samtycke från vårdnadshavare genomfördes pilotstudien med tre barn på 
en av förskolorna som valts ut. Genom pilotstudien upptäcktes att det var möjligt för 
barnen att svara på majoriteten av frågorna. Några frågor reviderades och förtydligades 
då en del av frågorna var för långa och ord byttes ut till viss del för att barnen lättare 
skulle kunna svara. De frågorna som reviderades var: När använder ni er av läsning i 
förskolan? Denna fråga var svår för barnen att svara på och vi ändrade den till: När läser 
du i förskolan? Frågan blev mer konkret och barnen hade lättare att svara. Vi tog även 
bort frågan: Var kan man skriva här på förskolan? Denna fråga ersatte vi med: Hur gör 
du när du skriver på förskolan? Denna fråga gav fler svar än den tidigare.  
 
Efter pilotstudien reviderades intervjuguiden. Detta blev sedan den slutliga 
intervjuguiden som användes vid intervjuerna (Bilaga 2). De enskilda intervjuerna 
genomfördes för att få fram varje barns olika uppfattningar av skriftspråket. Studiens 
intervjuform liknade ett samtal, men skiljde sig från det vanliga samtalet genom att det 
fanns ett antal förbestämda frågor som var öppna för följdfrågor. Intervjuaren bestämde 
riktningen under samtalet men det fanns dock en hög grad av flexibilitet då barn 
intervjuades. Frågorna i intervjun var öppna för att få inblick i hur barn uppfattar 
skriftspråket i förskolan. Dimenäs (2007) och Denscombe (2009) menar att i öppna 
frågor får barnen möjlighet att utveckla sina egna tankar, idéer och föreställningar. Vi 
valde att göra intervjuerna på förmiddagen eftersom barnen ofta är piggare vid den tiden 
på dygnet, vilket kan ha betydelse för barnens motivation och intresse för en intervju. 
Ljudupptagning och stödanteckningar användes för att dokumentera intervjuerna. 
Ljudupptagningar är något som föredras då det är svårt att samtala och föra 
anteckningar samtidigt under en intervju menar Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000).  
 
Efter intervjuerna bearbetades empirin vilket underlättades av att intervjuerna spelats in. 
Vid analysarbetet var det möjligt att gå tillbaka och lyssna upprepade gånger för att få 
så precisa svar som möjligt. Intervjuerna sammanställdes och återgavs i text. Efter det 
lästes den insamlade empirin igenom för att få en överblick av vad som framkommit av 
intervjuerna. Därefter skrevs materialet ut och barnens svar sorterades efter vilka frågor 
vi ställt och det klipptes itu för att sorteras i kategorier. Trost (2005) menar att i 
kvalitativa intervjuer finns det ingen på förhand given metod för att bearbeta data utan 
istället får kreativiteten och fantasin fungera som ett bidragande hjälpmedel. 
Intervjuerna har sedan analyserats för att finna olika uppfattningar och därefter finna 
kategorier. Vi fann tre huvudrubriker; Skriftspråkets funktion- skriva/läsa, olika 
strategier vid skriftspråkliga aktiviteter, samt sammanhang för skriftspråkliga 
aktiviteter. Under rubriken skriftspråkets funktion- skriva/läsa fann vi kategorierna som 
beskrev skriftspråkets funktion på olika sätt, dessa var skriva och läsa. I rubriken 
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strategier för skriftspråkliga aktiviteter upptäcktes två kategorier som beskrev hur barn 
ägnar sig åt dessa aktiviteter och de gjordes i kollektiva handlingar och solitära 
handlingar. Under den sista rubriken sammanhang för skriftspråkliga aktiviteter fann vi 
kategorin, skriftspråkets frånvaro i leken.    
 
4.4 Etiska överväganden 
Denna studie har syftat till att vara allmän och samhällsnyttig vilket innebär att studien 
bör bidra med betydelsefull och nyttig information som kan bredda kunskaper och vidga 
perspektiv för att utveckla verksamheten i förskolan. För att kunna genomföra ett 
forskningsprojekt etiskt korrekt finns det krav som ska uppfyllas när människor är 
inblandade. Dessa krav är att individers identitet måste skyddas och att det måste finnas 
en anonymitet till de berörda genom hela forskningensprocessen (Vetenskapsrådet 
2002).  
 
Studien har utgått från de forskningsetiska kraven som är, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär att informera om studiens syfte och beskriva undersökningen i korta drag till 
dem som berörs av studien. Detta krav uppfylldes genom att informera vårdnadshavare, 
barn och förskollärare om studiens syfte och upplägg. Samtyckeskravet innebär att det 
ska framkomma att det är frivilligt att delta i studien, varje person har rätt att samtycka 
eller inte till deltagande. Detta utfördes genom att vårdnadshavare och barn 
informerades om studiens syfte samt att en skriftlig förfrågan om deltagande till 
vårdnadshavare skickades ut. I denna var det möjligt att ta ställning till om de godkände 
barnens deltagande i studien. Barnen fick även själva ta ställning om de ville delta i 
intervjun eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att varje enskild individs identitet 
skyddas under studien. Detta krav uppfylldes genom att vi inte avslöjade någons 
identitet eller känsliga uppgifter. Nyttjandekravet innebär att den insamlade empirin för 
undersökningen endast får användas till studiens ändamål. Kravet uppfylldes genom att 
informera alla deltagare att den insamlade empirin från undersökningen endast används 
och sammanställas för studien (Vetenskapsrådet 2002).  
 
4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet  
En aspekt som är av betydelse att diskutera är studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 
Enligt Trost (2005) handlar tillförlitlighet i en studie om att det ska vara möjligt att 
genomföra en upprepning av studien och få ett liknande resultat. Trovärdighet innebär 
att studien är giltig och att man endast mäter det som är studiens syfte. Tillförlitligheten 
har vi tagit hänsyn till genom att använda ljudupptagning och stödanteckningar vilket 
gör att barnens svar återges på ett korrekt sätt och ger ett tillförlitligt resultat. Vi har 
även använt en intervjuguide för att kunna göra likvärdiga intervjuer med alla barn. I 
metodkapitlet har vi även varit noga med att skriva hur vi gått till väga för att studien 
ska kunna genomföras på nytt. För att se till så det finns en trovärdighet i studien har vi 
intervjuat barnen med hjälp av intervjuguiden och de följdfrågor som ställts har varit 
kopplade till frågorna i guiden. Detta är betydelsefullt eftersom vi inte skulle studera 
något annat än barns perspektiv på skriftspråk. För att göra studien trovärdig har vi även 
numrerat barnen i resultatkapitlet för att det ska vara möjligt att kontrollera att olika 
barn har deltagit i intervjuerna, vilket ger ett trovärdigt resultat.  
 
4.6 Metoddiskussion  
Vid användning av intervju som metod är det relevant att ta hänsyn till 
intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär att människor svarar olika beroende på 
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hur de uppfattar den person som ställer frågorna. Intervjuarens kön, ålder och etiska 
ursprung inverkar på hur mycket information den intervjuade är villig att dela med sig 
av och hur ärliga svaren är. Detta betyder att forskarens identitet har en betydelse för 
vilka svar som kommer fram. Intervjuareffekten är tydligast i känsliga frågor som rör 
ämnen som religion, inkomster, sexuella förhållanden och personlig hälsa. Denna effekt 
är viktig att känna till för att vara medveten om att det kan finnas en maktordning och 
den som intervjuar måste vara lyhörd och neutral och på så sätt främja den goda 
atmosfären under intervjun (Denscombe 2009). Vi tror inte att denna effekt var så 
problematisk då vi inte har ställt några frågor som rör de känsliga ämnena. Vi är dock 
införstådda med att i en intervju med barn bör man alltid ta hänsyn till att den vuxna är i 
maktövertag i ålder och i erfarenhet vilket kan göra att barnen svarar så som de tror att 
de ska svara. Denna medvetenhet gjorde att vi valde att ställa öppna frågor för att inte 
barnen ska leta efter ett rätt svar. Dimenäs (2007) menar att det bör ställas öppna frågor 
där det inte finns något rätt eller fel svar. Vi valde även att göra intervjuerna på ställen 
där vi kände barnen därför att är trygghet kan underlätta för att våga framföra tankar och 
åsikter. Vi valde även att intervjua barn vi kände för att skapa en mer avslappnad 
stämning. 
 
Vi diskuterade även utfallet av att använda observation som metod för våra 
frågeställningar, men detta tror vi skulle ge ett annat resultat. Det vi observerar behöver 
inte vara valt eller förankrat hos barnet själv. Genom observation är det inte möjligt att 
ta reda på vad barnet självt uppfattar eller förstår om ett visst fenomen. Däremot skulle 
det kunna vara möjligt att använda sig av en metodkombination, genom att exempelvis 
kombinera intervju och observation. Det kunde varit relevant för vår studie för att kunna 
se om barnen uppfattade exempelvis skrivning på ett sätt men gjorde på ett annat sätt. 
Gruppintervju är en metod som också skulle varit möjlig. Detta var något vi funderade 
på men bestämde oss för att enskilda intervjuer var relevant för vår studie då vi ville få 
fram de enskilda individernas uppfattningar. Vid eftertanke hade gruppintervju kunnat 
testas i en pilotstudie.  
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5. Resultat och analys 
Studiens syfte är att undersöka hur barn uppfattar läsning och skrivning i förskolan för 
att få kunskap om vad, hur och när förskolebarn ägnar sig åt skriftspråkliga aktiviteter. 
Detta kapitel redogör resultatet som framkommit under de kvalitativa intervjuer som 
genomförts på två kommunala förskolor med 13 barn i åldrarna 4-5 år. Barnen har olika 
nummer för att se vilka svar som finns med i resultatet. Resultatet har delats upp i tre 
rubriker där vi på olika sätt berör våra övergripande forskningsfrågor. 
 
5.1 Skriftspråkets funktion- skriva/ läsa  
Under denna rubrik beskrivs barnens uppfattningar om vilka skriftspråkliga aktiviteter 
de ägnar sig åt i förskolan. Barnen beskriver möjligheter med att skriva och läsa och 
lyfter fram olika funktioner med skriftspråket. Denna huvudrubrik är inspirerad av 
Dahlgren och Olsson (1985) studie.  
 
5.1.1 Skriva  
På frågan ”vad barnen skriver” svarade majoriteten av barnen att de brukade skriva sina 
namn, familjemedlemmars namn och kamraters namn. Barnet nedan beskriver att 
namnet är något som barnet skriver ofta på förskolan. Ett annat barn nämner att det 
finns en funktion med att skriva på förskolan.   
 
          Intervjuare: Vad brukar du skriva här på förskolan?    
          Barn 4: Ja brukar skriva mitt namn ganska ofta här på dagis. 
                 
          Intervjuare: Vad brukar du skriva på förskolan om du skriver någonting?  
          Barn 13: Brukar skriva så man vet vems det är.  
          Intervjuare: Okej… hur menar du då? 
          Barn 13: Mitt namn… jag brukar skriva mitt namn.  
                                                                                                
Barnet i det första citatet uttrycker att namnen är något som barnet ofta skriver på 
förskolan vilket tyder på att det är något barnet har erfarenhet av att göra i förskolan. 
Det andra barnet uttrycker att barnet skriver för att det finns en funktion med att göra 
det på förskolan. Det tycks vara så att barnet är medvetet om skriftspråket har en 
funktion och att det är möjligt för andra att läsa och veta att det är barnets tillhörighet 
om namnet finns skrivet. Barnet har en förståelse för att det kan vara meningsfullt att 
skriva på förskolan.  
 
Även ett annat barn svarade att det finns ett syfte och mening med att skriva på 
förskolan. Barnet nedan beskriver att det är möjligt att skriva brev till sina vänner och 
föräldrar på förskola.  
 
         Intervjuare: Vad skriver du på förskolan?  
         Barn 10: Jag brukar skriva när jag ska skicka ett brev till mina vänner, då 

brukar jag skriva mina vänners namn. De är det jag brukar skriva till alla… 
och så skriver jag till mamma och pappa.  

 
Att skriva brev verkar vara en funktion som skriftspråket har för detta barn. Även i detta 
fall är namnen i fokus för att tillägna breven till sina vänner och familj.  
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När vi ställde frågan ” hur de skriver” svarade majoriteten att de använder sig av pennor 
och papper. Detta visar att många barn skriver för hand i förskolan, endast ett barn 
nämner att barnet brukar skriva bokstäver på datorn.  
 
          Intervjuare: Hur kan man skriva här på förskolan? 

Barn 8: Med en penna.   
Intervjuare: Är det något mer man kan skriva med? 
Barn 8: (Längre tystnad) En tuschpenna. 
Intervjuare: Men det är de du brukar använda dig av när du skriver här på 
förskolan? Inget annat? 
Barn 8: Papper.    
 
Intervjuare: Hur gör du när du skriver på förskolan?                                                         

         Barn 7: Skriver bokstäver på datorn.  
           
Barnet uttrycker att papper och penna används när barnet skriver på förskolan, vilket 
tyder på att det är något detta barn har erfarenhet av att göra i förskolan. Barnet har inga 
andra förslag på hur man kan skriva. Ett annat barn nämner att det går att använda 
datorn för att skriva på förskolan, vilket skiljer sig från de andra barnen som säger 
papper och penna. Detta tyder på att barnet har erfarenhet av att använda datorn i 
förskolan. När vi ställer en fråga som är kopplad till ett meningsfullt sammanhang har 
barnen fler svar på hur det är möjligt att skriva. Vi ställer frågan: ”Hur kan man skicka 
ett meddelande till någon som bor långt bort”? Ett barn svarar då;  
   

Barn 8: Man kan trycka på en knapp och skicka iväg ett meddelande. 
Intervjuare: Vadå för knapp? 
Barn 8: Meddelande knappen på datorn.   

 
Här är frågan kopplad till en speciell situation som barnet förmodligen har erfarenhet 
av. Att skicka ett meddelande till någon som bor långt bort uppfattar barnet sker genom 
en dator. I denna situation blir det inte naturligt för barnet att skriva ett meddelande med 
papper och penna, vilket säger något om barnens erfarenhet om denna situation. Att 
frågorna är kopplade till olika sammanhang tycks betydelsefullt, detta skapar mening 
och förståelse för skriftspråkets funktion.    
 
5.1.2 Läsa 
När vi frågade ”vad barnen brukar läsa” nämnde majoriteten av barnen att de brukar 
ägna sig åt att läsa böcker och på den öppna frågan ”vad de skulle välja att läsa på 
förskolan om de själva fick bestämma” är det också i detta fall böcker de svarade. 
Böcker om djur är särskilt vanliga svar som barnen gav då de berättar om vad de skulle 
välja att läsa om de själva fick bestämma. Nedan svarar ett barn svarar att det går att 
läsa böcker på förskolan men också på väggen. Ytterligare ett barn nämner att det även 
är möjligt att läsa kartor.    
          
         Böcker 
         Intervjuare: När brukar du läsa här på förskolan?  

Barn 3: Ja brukar läsa varje dag. 
Intervjuare: Vad brukar du läsa då?  
Barn 3: Om djur i böcker och sen målar jag dom.   

 
         På väggen 

Intervjuare: Är det bara böcker du läser? 
Barn 9: Ja bara böcker.  
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Intervjuare: Är det något mer man kan läsa här på förskolan? 
Barn 9: Vet faktiskt inte. Eller där kan ja ju läsa (pekar på väggen). 
Intervjuare: Vad skulle du välja att läsa på förskolan om du själv fick bestämma? 
Barn 9: En bok med spökhistorier.   
 
Kartor 
Intervjuare: Vad kan man läsa här på förskolan?  
Barn 12: Man kan läsa kartor.  
Intervjuare: Hur kan man läsa en karta då?  
Barn 12: Humm…bra fråga… 
 

Citaten ovan visar på olika sätt barnen läser i sin omgivning, de läser böcker, läser på 
väggen och läser kartor. Det visar att barnen har en medvetenhet om vad text kan 
användas till, alltså funktionen med att läsa. Barnet i det första citatet säger att barnet 
ofta läser böcker på förskolan. Barnet använder även boken för at bli inspirerad för att 
måla. Barnet i det andra citatet svarar böcker på frågan men beskriver vidare när barnet 
tänkt en stund och tittat sig omkring att det även är möjligt att läsa text på väggen. Detta 
visar på sammanhangets betydelse, vilket kan tolkas som att text i omgivningen 
påverkar barnets syn på skriftspråk. Det är en bok barnet väljer att läsa även om frågan 
är öppen för att kunna välja vad som helst. Detta kan tolkas som att böcker är något som 
barnet läser ofta i förskolan även om de får välja själva. Samtidigt som majoriteten av 
barnen svarade att de läste böcker på förskolan var det ett fåtal barn som svarade att 
man kunde läsa annat än bara text, ett barn nämnde kartor. Barnet svarade att kartor är 
något som går att läsa. Det skiljer sig från de andra barnen som svarar böcker på frågan 
vad de läser på förskolan. Detta kan tolkas som att barnet även är medveten om att det 
är möjligt att läsa och tolka annat än bara text. Symboler och bilder är även något som 
går att läsa och tolka och räknas till en skriftspråklig aktivitet.   
 
5.1.3 Analys  
Vi vistas inom olika literacy praktiker där det finns olika literacy händelser som 
förekommer regelbundet, dessa händelser skapar en viss praktik. Under en dag möter vi 
flera olika praktiker beroende på vilka sammanhang vi befinner oss inom, det kan 
exempelvis vara i familjen, förskolan och skolan (Barton 2007, Street 2000). Ur 
resultatet kan tolkas att barnen beskriver en literacy praktik i förskolan som dels 
kännetecknas av att skriva sina namn och skriva meddelanden. I kategorin läsa nämner 
barnen att de är möjligt att läsa böcker, läsa på väggen och läsa kartor. Många forskare 
hävdar att barn bör bli medvetna om skriftspråkets funktion för att motiveras att läsa 
och skriva (Dahlgren & Olsson 1985, Hagtvet 2002, Gustafsson & Mellgren 2005, 
Pramling & Asplund 2003). Resultatet från intervjuerna styrker detta påstående då de 
aktiviteter barnen nämner tydligt kan kopplas till skriftspråkets olika funktioner. Barnen 
svarar inte att de skriver bokstäver utan någon mening eller syfte, utan nämner 
exempelvis att de kan använda det till att skriva deras namn och meddelanden till 
varandra. Forskare menar att skriftspråkslärande är något som växer fram i samvaro 
med andra när de finns meningsfulla skriftspråkliga aktiviteter i barnens omgivning 
(Björklund 2008, Lidberg 1990, Gustafsson och Mellgren 2005). Även Smith (2000) 
menar att skriftspråket bör uppfattas som meningsfullt för barnet och poängterar att det 
är av betydelse att barnen upplever att de har användning av att lära sig skriftspråket.  
 
Redskapen som majoriteten av barnen använder sig av för att skriva är papper och 
penna och när de läser svarar många barn att de läser böcker, detta kan tolkas som att 
dessa material är något som många barn regelbundet använder i förskolan. De händelser 
som sker regelbundet i förskolan är enligt Barton (2007) händelser som skapar mening 
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och förståelse för ett fenomen. Dessa redskap är något som barnen kopplar ihop med 
vad det är att läsa och skriva i förskolan, vilket de säkert gör för att dessa literacy 
händelser sker regelbundet i förskolan. Resultatet kan tolkas som att skriva på datorn 
inte sker tillräckligt ofta för att majoriteten av barnen ska nämna det som ett svar på 
frågan ” hur de skriver i förskolan”. Det kan förklaras med den sociokulturella teorin 
som syftar till att den kunskap som lärs in är formad av de tidigare erfarenheterna 
barnen har i den sociala kontexten och sammanhangen som barnen vistas inom (Säljö 
2005). Förutsättningarna barnen får i miljön på förskolan påverkar barnens förståelse 
och praktiserande av ett fenomen som skriftspråket.  
 
Samtidigt som majoriteten svarade att de läser böcker på förskolan fanns det några barn 
som hade andra svar som att det till exempel går att läsa kartor. Enligt Barton (2007) 
och Street (2000) kan det finnas svårigheter med att urskilja en literacy händelse för att 
människors uppfattningar om det kan variera. De menar att det är svårt då det finns 
många olika uppfattningar om vad som inryms i en literacy händelse eftersom en del 
anser att det förutom bokstäver inryms symboler, kommunikation och grafiska tecken. I 
vårt resultat var det endast ett fåtal barn som nämner annat än text. Detta tyder på att 
majoriteten av barnen hade en klar bild av vad det är att läsa och skriva i förskolan. Text 
är det som dominerar barnens uppfattningar om vad en skriftspråklig aktivitet i 
förskolan är för något. Resultatet visar även att ett barn till en början anser att det bara 
går att läsa böcker på förskolan, men vid eftertanke och när barnet tittar sig omkring i 
sin omgivning upptäcker barnet att det finns text på väggen som är möjligt att läsa. 
Detta visar på sammanhangets betydelse samt att omgivningen påverkar barnets 
kunskap om skriftspråket vilket forskare har bekräftat (Säljö 2005). Genom att vi som 
intervjuare ställer frågan börjar barnet reflektera och tar hjälp av sin omgivning för att 
svara på frågan. Vygotskij (1999) menar att vuxna måste utmana barnen genom att 
samtala och ställa frågor för att barnet ska utveckla sitt tänkande. Språket utvecklar 
tänkandet och inte tvärt om, vilket innebär att människan utvecklas genom att 
kommunicera med omvärlden.  
 
5.2 Olika strategier vid skriftspråkliga aktiviteter 
Nedan beskrivs hur barn uppfattar att de ägnar sig åt skriftspråkliga aktiviteter. Barn 
uppfattar att de ägnar sig åt skriftspråkliga aktiviteter genom kollektiva handlingar och 
solitära handlingar. Dessa kategorier fann Björklund (2008) och denna forskning har 
bidragit med förståelse för barnens svar.  
 
5.2.1 Kollektiva handlingar – skriv- och läskompisar 
Vi ställde frågor som berörde hur barnen lär skriftspråk tillsammans med någon. 
Barnens svar visade att majoriteten uttrycker att de läser och skriver tillsammans med 
någon på förskolan. Barnen nämnde främst andra barn som ”skriv- och läskompisar”. 
De förskolläraren nämndes endast två gånger i alla intervjusvar. Nedan beskriver två 
barn läsning och skrivning som en kollektiv process.  
 

Intervjuare: Brukar du skriva själv eller tillsammans med någon på förskolan? 
Barn 6: Jag brukar göra lite både och.  
Intervjuare: Vem eller vilka skriver du med i så fall?  
Barn 6: Jag skriver med alla.  
Intervjuare: Vilka är alla då?  
Barn 6: Alla kompisar.  
 
Intervjuare: Brukar du läsa själv eller tillsammans med någon på förskolan? 
Barn 7: Tillsammans.  
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Intervjuare: Vem brukar du läsa med då?  
Barn 7: Lina (ett barn).  
Intervjuare: - Brukar hon läsa för dej? 
Barn 7: Mmmm.  

 
Barnens svar på frågorna kan tolkas som att läsning och skrivning är en kollektiv 
aktivitet. Barnen uttrycker att det är kompisarna som de skriver och läser tillsammans 
med och detta är genomgående i större delen av resultatet.  
 
I empirin framkom att barnen lär av varandra när de läser och skriver tillsammans med 
andra barn. Här beskriver ett barn hur ”skriv- och läskompisen” kan bidra med lärande i 
ett socialt sammanhang. Barnet berättade att barnet skrev ett brev till en kompis.  
           
         Intervjuare: Vad skrev ni sist när ni skrev tillsammans?  

Barn 12: Ja bara gedde henne ett brev och sen hjälpte hon mej att skriva och sen 
lärde hon mej att skriva och sen lärde hon mej att stavas med bokstäver… hjälpte 
mej vad bokstäverna hette.   

 
Barnet får hjälp av ett annat barn och berättar att barnet lärde sig att skriva. Barnet lärde 
sig att skriva bokstäver och stava, barnet lärde sig även vad bokstäverna heter. Detta kan 
tolkas som att barnen hjälper varandra att lära sig skriva och skriftspråkliga aktiviteter 
är något som barn ägnar sig åt i sociala sammanhang. Den mer kompetente kamraten 
verkar betydelsefull för barnets skrivlärande.   
 
5.2.2 Solitära handlingar 
Läsning och skrivning uppfattades även som en självständig aktivitet i förskolan då barn 
nämnde att de läser och skriver på egen hand när de är själva, som två barn uttrycker 
det:  
 

Intervjuare: Brukar du läsa tillsammans med någon? 
Barn 5: Nej mest själv.  
 
Intervjuare: När brukar du skriva på förskolan? 
Barn 3: När jag är själv.  
 

Barnen svarar att läsning och skrivning är en aktivitet som sker individuellt och övas 
vid tillfällen där det finns utrymme för egen tid. Detta kan tolkas som att barnen 
upplever att det är något som barnet vill göra i lugn och ro utan andra barn. Även barnet 
nedan utrycker att det är en självständig aktivitet.   
 

Barn 1: Jag övar på att läsa.  
Intervjuare: Ja du övar på att läsa, brukar du göra det här på förskolan? 
Barn 1: Mmmm.  
Intervjuare: När brukar du göra det? 
Barn 1: Ibland på dagarna när jag inte leker med någon.  

 
Barnet är medvetet om att de inte är läskunnigt men att det är något barnet övar på och 
väljer att gå undan för att läsa. En tolkning är att barnet själv väljer att gå undan och läsa 
när barnet inte leker med någon. Barnet tycks vilja träna på att läsa och skriva på egen 
hand.   
 
En del barn använder sina tidigare erfarenheter för att finna andra lösningar än att skriva 
när vi frågar: Hur skulle du göra om de skulle skicka ett meddelande till någon och du 
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inte kan skriva? De nämnde till exempel att de kan skicka bilder, flaskpost, rita 
teckningar, ringa postbilen och knacka på någons dörr. Andra barn svarade att de ska 
fråga någon om hjälp och kom inte på några andra sätt att meddela ett budskap. Detta 
visar att det finns olika strategier för att meddela någon och barnet nedan har förslag på 
hur det är möjligt att göra.   
 
          Barn 2: Hm … man kan skicka en teckning.  

Intervjuare: Ja.  
Barn 2: Man kan skicka mat och en karta med bilder på sig själv och man kan 
skicka saker och kläder.   

 
En tolkning är att svaren är kopplade till deras tidigare erfarenheter hur det är möjligt att 
skicka ett meddelande. Barnet förstår syftet med ett meddelande och att meddela någon 
kan ske på olika sätt, en bild kan också föra fram ett budskap. Barnet har kunskaper och 
kommer på olika sätt att förmedla ett budskap utan att kunna skriva och ta hjälp av 
någon annan.    
 
5.2.3 Analys 
Resultatet visar att det finns två olika strategier för att praktisera läsning och skrivning, 
kollektiva handlingar och solitära handlingar, vilket är begrepp som Björklund (2008) 
använder sig av. Majoriteten av barnen säger att de läser och skriver tillsammans med 
andra barn men samtidigt finns det en grupp barn som säger att de läser och skriver när 
de är själva. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i sociala sammanhang 
där omgivningen har betydelse för den kunskap som lärs (Vygotskij 1999, Clay 1991, 
Barton 2007). Enligt detta perspektiv på lärande kan vi i resultatet se att barn 
socialiseras in i skriftspråket och barnen betonar att kamraterna är viktiga för lärande av 
skriftspråk. Detta går i linje med tidigare forskning kring språklärande då Norling 
(2015) menar att en god språkmiljö består av både en fysisk och social språkmiljö. I 
resultatet ovan kan vi se exempel på en god social språkmiljö där barn uppmuntrar 
varandra till att lära skriftspråk och nämner ”skriv- och läskompisar”. Det går att 
urskilja att många barn anser att de läser och skriver tillsammans, de tar hjälp av 
varandras erfarenheter samt kunskaper och ser omgivningen som en tillgång. Säljö 
(2010) poängterar att kulturella redskap som skriftspråk kan skapa en samverkan mellan 
människor. Detta är något som har visat sig i delar av vårt resultat då det finns en 
samverkan mellan barnen vid skriftspråkliga aktiviteter. I detta exempel som även 
nämns ovan anser barnet att lärandet stöttas av en kamrat: ”Ja bara gedde henne ett brev 
och sen hjälpte hon mej att skriva och sen lärde hon mej att skriva och sen lärde hon mej 
att stavas med bokstäver… hjälpte mej vad bokstäverna hette”. Enligt det 
sociokulturella perspektivet är den vuxna eller en mer kompetent kamrat personer som 
kan hjälpa barnet att komma vidare i utvecklingen genom att stötta lärandet i den 
proximala utvecklingszonen, detta är barnets potentiella utvecklingsnivå (Vygotskij 
1978).  I det här fallet får barnet hjälp av en jämnårig kamrat, vilket blir framgångsrikt 
för kamraten vet hur denne ska stötta barnet i lärprocessen. Vidare kan det tolkas som 
att de befinner sig i en liknande utvecklingszon vilket underlättar för kamraten att veta 
hur denne ska stötta lärandet.  
 
Samtidigt som många barn säger att de lär tillsammans finns det barn som svarar att de 
läser och skriver själva. Resultatet visar att barn dels svarar att de läser själva men även 
tillsammans. Vidare visar resultatet att barn är olika och lär på olika sätt, vissa barn 
behöver skapa en plats för sig själva för att öva på att läsa och skriva medan andra barn 
vill läsa och skriva i sociala sammanhang. Resultatet visade att några barn hade egna 
lösningar på frågan om ”hur man kan göra för att meddela någon utan att kunna skriva”, 
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andra barn använde sig av personer i sin omgivning för att kunna skriva. Björklund 
(2008) menar att det finns solitära handlingar och kollektiva handlingar när barn erövrar 
skriftspråk. Vidare menar hon att även om barn läser en bok själva så kommunicerar de 
ändå med omgivningen och inspirerar andra att också ansluta sig till aktiviteten. Detta 
gör att solitära handlingar ofta övergår i kollektiva handlingar. När vi ställde frågan ”om 
barnen läser och skriver tillsammans med någon” nämner endast två barn förskollärare. 
Att förskollärare inte nämns i så hög utsträckning kan ha fler orsaker men det kan bero 
på hur barnen definierar begreppet tillsammans. Björklund (2008) beskriver att 
högläsning är vanligt förekommande i förskolan, men detta är inget barnen nämner i 
vårt resultat. En förklaring kan vara att barnen inte anser att de läser tillsammans utan 
istället läser den vuxne för barnen vid högläsning. Läraren är på en annan nivå och då är 
det möjligt att barnen inte anser att de inte skriver och läser tillsammans med den 
vuxne, utan istället nämner de kamraterna. En annan förklaring kan vara att lärarna 
kommer och sitter ner korta stunder, vilket kan upplevas som att de inte sitter där 
tillsammans. Denna förklaring styrks med forskning som poängterar att förskollärare i 
förskolan ofta saknar tid till att sitta ned och kommunicera med barnen och utmana 
deras språklärande. Förskollärare påstår att de ofta blir avbrutna vid samtal med barnen 
och resultatet visar även att förskollärare är dåliga på att utmana barns tänkande vidare 
med frågor. Detta kan förklaras med att det finns en osäkerhet hur barnens lärande av 
språk ska bemötas och utvecklas vidare (Norling 2015).  
 
5.3 Sammanhang för skriftspråkliga aktiviteter  
Under denna rubrik beskrivs i vilka sammanhang barnen ägnar sig åt att läsa och skriva. 
Barnen svarar att leken i många fall inte är ett sammanhang som barn kopplar ihop med 
skriftspråkliga handlingar, utan det sker på andra platser.   
 
5.3.1 Skriftspråkets frånvaro i leken 
För att undersöka i vilka sammanhang barnen läser och skriver ställdes en fråga som 
handlade om att ta reda på om barnen anser att de läser och skriver när de leker. 
Majoriteten av barnen ansåg att de inte använder läsning och skrivning i leken. Utan de 
svarade att leka är en sak och skriva och läsa är en annan sak och det sker vid olika 
tillfällen. Samtidigt fanns det barn som nämnde att de leker när de läser och skriver men 
att de dessa lekar sker på ställen där materialet fanns och att det inte var någon rollek. 
Barn berättade att skriftspråks material inte används i rollekar utan stannar på de platser 
som en del barn kallar ”skrivbord” och ”läshörnor”.   
 
          Intervjuare: Brukar ni läsa och skriva när ni leker här på förskolan?  

Barn 10: Skriva och de… om man vill läsa saga kan man läsa saga innan man 
leker. Sen kan man skriva och sen går man ifrån och sen plockar man undan och 
sen kan man leka och göra något annat.  
Intervjuare: Så då är inte leka och läsa och skriva samma sak.  
Barn 10: Neeee… de är olika saker.  
 
Barn 11: Ja man får alltså… skriva får man göra när man är och målar (pekar på 
ett bord där det finns pennor) och så kan man läsa där borta när man väntar på 
maten (pekar ut i mot i ett annat rum där det finns böcker i ett hörn).  
 
Intervjuare: - Brukar du läsa när du leker här på förskolan? 
Barn 4: - Man får se vilket rum man får sen kan man välja om man vill läsa eller 
rita. 
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Barnen anser inte att läsning och skrivning är något som sker i leken, utan det sker på 
olika platser och vid olika tillfällen. Barnen menar att läsa och skriva är något barnen 
gör innan de leker och inte något som de tar med in i leken. Detta kan likställas med hur 
man gör i skolan där man läser och skriver först och sedan går man på rast och leker. Ett 
barn uttrycker att det finns särskilda platser där läsning och skrivning sker. Ett annat 
barn säger att sakerna som finns på skrivbordet ska plockas undan och ställas i ordning 
innan leken och materialet medtags inte in i leken. Barnet i det sista citatet säger att 
barnet får se vilket rum man hamnar i för att se om det finns möjlighet att läsa och 
skriva. Detta kan tolkas som att läs- och skrivmaterialet finns på särskilda platser och 
inte något som barnet har tillgång till i hela förskolemiljön.    
 
I resultatet framkom att barn har olika motivation och intresse för läsning och skrivning. 
Vissa barn nämnde exempelvis att de inte kan läsa och har inget svar på vad de skulle 
vilja läsa. Ett barn beskriver nedan sitt intresse för att leka.  
 

Intervjuare: När brukar ni läsa här på förskolan?  
Barn 8: Hilma (ett annat barn) brukar läsa alltid.  
Intervjuare: Okej men inte du?  
Barn 8: Neej.  
Intervjuare: Läser du ibland när du vill?  
Barn 8: Leka… Jag brukar leka.  

 
Detta kan tolkas som att barnet inte brukar läsa och nämner istället ett annat barn som 
ofta läser, istället för att läsa leker barnet. Barnet kopplar inte ihop lek med läsning och 
för barnet är inte leken ett sammanhang där man ägnar sig åt läsning.  
 
5.3.2 Analys 
Barnens svar är kopplade till verksamhetens rutiner. Barnen är väldigt medvetna om 
regler, normer och ordning på förskolan. Till exempel berättar ett barn att när man har 
skrivit så plockar man undan efter sig innan leken börjar. Ett annat barn säger att ”man 
får se vilket rum man får och sedan kan man välja om man vill läsa eller skriva”. Barnen 
tycks både bundna och formade av förskolans rutiner. Många barn nämner att 
skriftspråksmaterial inte är något som finns tillgängligt i alla sammanhang i förskolan 
utan skriftspråkliga aktiviteter sker vid speciella platser och materialet är inget som 
plockas med in i rollekar. De platser där läs- och skrivmaterialet finns kallar en del barn 
för läshörnan och skrivbordet. Björklund (2008) förklarar att tillgång till skrivmaterial i 
leken kan bidra till att barn känner lust och drivkraft att lära sig skriftspråket i 
meningsfulla situationer. Forskare som Gustafsson och Mellgren (2005) anser att 
förskolans miljö bör kännetecknas av en berättande textmiljö som ser till så att 
skriftspråkets funktion blir tydlig. Att barn nämner att det finns ”läshörnor och 
skrivbord” kan tolkas som ett resultat av att förskollärare skapar en miljö där 
skriftspråkets funktion syns tydligt och där särskilda platser skapas, vilket barnen har 
uppfattat.   
 
Resultaten visar att barn är olika och motivationen för att lära sig skriftspråket varierar. 
Barnet i citatet ovan svarar att leka är det mest centrala och något som barnet gör istället 
för att läsa. Barnet nämner att läsa är något andra barn gör. Clay (1991) och Kullberg 
och Åkesson (2007) menar att det finns vissa barn som har svårt att motiveras till att 
lära sig läsa och skriva. De menar att barns motivation tillsammans med miljön är 
grundläggande för att barn ska bli läsande och skrivande individer. I vårt resultat blir då 
pedagogens uppgift att se till så att barn har tillgång till skriftspråkligt material i 
meningsfulla situationer. I detta fall tycker barnet om att leka och då kan materialet 
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tillföras in i leken. Enligt forskning bör det inte bara tillföras material in i leken, utan för 
att det ska ske ett lärande bör förskollärarna gå in i leken. Detta då barn enligt den 
sociokulturella teorin behöver en vuxen handledare för att utvecklas då 
kommunikationen är betydelsefull för att utmana barnens tänkande (Norling 2015; 
Vygotskij 1978).  
 
5.4 Sammanfattning 
I resultatet hittades kategorier som beskriver vad, hur och när barnen ägnar sig åt 
skriftspråkliga aktiviteter. I dessa kategorier hittades tre betydelsefulla slutsatser.  
 

• De skriftspråkliga aktiviteterna som barnen nämnde att de ägnade sig åt är att de 
skriver sitt namn, skriver meddelande, läser böcker, läser kartor samt läser på 
väggen. Dessa aktiviteter tycks vara meningsfulla för barnen. Det är även 
aktiviteter där barn har ett tydligt syfte, vilket kan förstås som att de är medvetna 
om att skriftspråket har en funktion. Redskapen som dominerade är att de främst 
använder sig av papper och penna samt böcker när de ägnar sig åt skriftspråkliga 
aktiviteter i förskolan.  
 

• Barnen lär skriftspråket tillsammans och självständigt. Barn har olika strategier 
vid skriftspråkliga aktiviteter som kännetecknas av både solitära handlingar och 
kollektiva handlingar. Många barn nämnde att de läser och skriver tillsammans 
med andra kamrater och att de lär skriftspråk tillsammans, samtidigt som andra 
barn svarade att de gärna går undan och läser och skriver när de är själva.  

 
• Leken var i många fall inte ett sammanhang som barnen kopplade ihop med 

skriftspråkslärande.  Barnen uppfattade att skriftspråkliga aktiviteter sker på 
särskilda platser. Majoriteten av barnen säger att leken inte är ett sammanhang 
där de ägnar sig åt att läsa och skriva. 
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6. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras studiens resultat utifrån resultat, syfte, bakgrund och 
teoretisk referensram.  
 
6.1. Skriftspråkets funktion 
Resultatet visar att barnen tycks uppfatta skriftspråkets funktionsaspekt. Det tyder på att 
skriftspråkliga aktiviteter som har ett syfte och mening för barnen skapar förståelse för 
vad det är att läsa och skriva. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande är 
kunskap beroende av de erfarenheter en människa har med sig (Vygotskij 1978). Detta 
betyder att barn påverkas av sin omgivning och detta gör det relevant att se till att barn 
får med sig många erfarenheter av skriftspråkets funktion i för dem meningsfulla 
situationer. De skriftspråkliga aktiviteterna barnen exempelvis nämner är att de skriver 
sina namn, skriver meddelande och läser för varandra. Genom dessa erfarenheter tycks 
det som om de har fått en förståelse för skriftspråkets funktion. När de ägnar sig åt dessa 
aktiviteter är det främst böcker, papper och pennor som barnen svarar att de använder 
som redskap. Forskare menar att inom den sociokulturella teorin är artefakter något som 
påverkar vilken kunskap som skapas. De artefakter vi använder oss av vid mediering 
påverkar vårt sätt att förstå vår omvärld (Säljö 2010). Frågan är hur vi kan utmana barns 
kunskap och förståelse för skriftspråket? Eftersom barn påverkas av sin omgivning och 
förskollärarna är en del av barns sociala språkmiljö, så kan det vara relevant att de har 
förståelse för att literacy är ett brett begrepp. Forskare menar att literacy förutom text 
inkluderar multimodala texter, tecken, nyare teknik, bilder och muntlig kommunikation 
(Barton 2007, Björklund 2008, Fast 2007, Kress 2003). På det sättet kan det sedan bli 
möjligt att skapa en omgivning som inspirerar till många olika skriftspråkliga aktiviteter 
där skriftspråkets funktion lyfts fram. Kress (2003) menar att ny teknik har vidgat våra 
föreställningar om vad som ingår i literacybegreppet och talar om multimodalitet. Att ge 
barnen en förståelse för att även tecken och bilder ingår i kommunikation kan vara 
relevant. Förskollärarna skulle kunna lyfta fram det barn som hade en uppfattning om 
att det även går att läsa kartor. På det sättet kan de andra barnen bli medvetna och vidga 
sina uppfattningar och erfarenheter kring skriftspråkliga aktiviteter.  
 
Att använda många olika redskap för att lära sig skriftspråk kan även vidga barnens 
föreställningar om skriftspråk. Forskare menar att nyare teknik som exempelvis datorn 
inte har något stort utrymme i förskolans verksamhet (Fast 2007, Norling 2015). Detta 
styrks i vårt resultat där endast ett barn beskriver att man kan skriva bokstäver med 
hjälp av datorn. Att det är vissa skriftspråkliga aktiviteter som dominerar i barnens 
berättelser skulle kunna förklaras med att barnen använder exempelvis datorn så sällan 
att barnen inte ser det som en skriftspråklig aktivitet i förskolan och därför nämner inte 
barnen det. Fast (2007) menar att förskollärare inte tar in barns kultur i så hög 
utsträckning utan det får ofta lämnas hemma, barns kultur kan exempelvis vara 
populärkultur och medier. Hon menar att nyare teknik skapar sammanhang för 
meningsfullt lärande av skriftspråk och bygger broar mellan hem och förskola. Att ta in 
barns kultur och nyare teknik i förskolan skulle eventuellt kunna bygga vidare på barns 
tidigare erfarenheter av detta och bredda deras förståelse för hur det är möjligt att lära 
skriftspråk i förskolan. Skolverket (2010) menar att barn är olika och detta kräver en rik 
miljö. Ambitionen är att alla barn ska bli nyfikna på att lära sig skriftspråk och genom 
detta resonemang blir det betydelsefullt att barnen omges av material som inspirerar och 
skapar nyfikenhet att ägna sig åt många olika skriftspråkliga aktiviteter på en mäng 
varierande sätt. Genom att barn möter en varierad miljö kan fler barn känna lust och 
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nyfikenhet för skriftspråket. Magnusson (2013) menar att barn behöver erfara en 
variation av lärandeobjektet som är i fokus för att få ökad förståelse.  
 
6.2 Lärarens roll 
Resultatet visade att majoriteten av barnen uppfattar att de ägnar sig åt skriftspråkliga 
aktiviteter tillsammans med andra barn. Det har visat sig att barnen tar hjälp av varandra 
och utmanar varandras proximala utvecklingszon. Med hjälp av en mer kompetent 
kamrat kan barnet lära något nytt och de använder sig av varandra när de socialiseras in 
i skriftspråket. Detta resultat kan likställas med Clay (1991) som poängterar att barn 
tidigt socialiseras in i skriftspråket i samspel med sin omgivning. I förskolan utgör 
andra barn en stor del av barnens omgivning, vilket skapar förståelse för att ”skriv- och 
läskompisarna” blir viktiga för barnens lärande av skriftspråk. Även om 
skriftspråkslärande sker i sociala sammanhang finns det barn i resultatet som svarar att 
läsning och skrivning är något som de ägnar sig åt när de är själva. Forskare menar att 
skriftspråkslärande är något som sker fortlöpande i olika sammanhang, både socialt och 
individuellt (Kullberg & Åkesson 2007).  Med förståelse för att det sker ett lärande av 
skriftspråk både kollektivt och självständigt blir det betydelsefullt att förskollärare 
skapar sammanhang där barnen kan läsa och skriva tillsammans med andra barn och 
sammanhang för självständigt lärande av skriftspråk. Barn är olika och enligt 
Skolverket (2010) ska verksamheten anpassas till alla barn i förskolan.    
 
Det som var förvånande i vårt resultat med få undantag var att barnen inte nämnde att de 
läser och skriver tillsammans med förskollärare. Kan det vara så att vi inte ställde 
frågorna rätt, eller är det så att förskollärare inte läser och skriver tillsammans med 
barnen i så hög utsträckning. Vi ställer oss frågande till varför förskollärare inte nämns i 
barnens svar. Som vi tidigare tagit upp kan det bero på hur barnen definierar begreppet 
tillsammans. En tolkning kan vara att barnen oftare läser och skriver tillsammans med 
andra barn än med förskollärare och då lyfter barnen fram det i sina svar. En literacy 
händelse är enligt Barton (2007) något som sker regelbundet där det finns en 
medvetenhet och förståelse för händelsen, att göra något regelbundet kan skapa mening 
och förståelse för ett fenomen. Våra svar om fenomenet läsning och skrivning har 
kanske tagit fram det som barn starkast förknippar med deras eget läs- och skrivlärande 
i förskolan och här tycks andra barn vara av stor betydelse. Att lära av andra barn är ett 
värdefullt sätt att lära på och barnen nämner ”läs och skrivkompisar”, samtidigt menar 
Vygotskij (1978) att en vuxen handledare även behövs för att få barn att börja reflektera 
över sitt eget lärande och utveckla sitt tänkande. Detta resultat kan bidra med att börja 
reflektera över hur delaktiga förskollärare är i barns lärande av skriftspråk. Hur ofta 
sitter förskollärare ned och kommunicerar med barnen om barns förförståelse för 
skriftspråk och barnens egen lärprocess?  
 
Forskning har visat att förskollärare i förskolan inte kommunicerar tillräckligt med 
barnen om deras tänkande och strategier för att komma vidare i språklärandet. En orsak 
till att förskollärare inte utmanar barns tänkande tillräckligt är att det saknas tid att sitta 
ned med barnen och samtala, förskollärare upplever att de ständigt blir avbrutna. En 
annan förklaring till detta är förskollärares osäkerhet i hur de ska bemöta barnens 
utforskande av skriftspråket (Norling 2015). Detta är aspekter som professionen 
behöver reflektera kring. Hur ser det ut på förskolan och hur skapar vi utrymme för 
kommunikation mellan pedagog och barn? Förskolans organisation och kompetens kan 
göra att samtalen kring läsning och skrivning inte ges tillräckligt utrymme och att 
barnen inte upplever att de läser och skriver tillsammans med förskollärarna. Barnens 
sätt att uppfatta detta kan spegla verksamhetens uppbyggnad och förskollärares 
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förhållningssätt till läs- och skrivinlärning. Detta kan få konsekvenser för barns 
skriftspråkslärande då Vygotskij (1978) menar att kommunikation och utmaningar av en 
närvarande vuxen är av stor betydelse för lärande. Norling (2015) menar att många 
förskollärare endast har sin egen erfarenhet för hur läs- och skrivinlärning går till från 
den egna skolgången. Dessa erfarenheter tar de med sig in i förskolan. Att skapa en 
annan läs- och skrivpraktik i förskolan än i skolan kräver tid och kompetens, vilket är 
något förskollärare i verksamheten efterfrågar enligt Norling (2015). Ambitionen för att 
barn ska lära sig läsa och skriva finns säkert på förskolorna som studerats men samtidigt 
är inte förskollärarna synliga i våra intervjusvar, vilket kan tolkas som att det skulle vara 
berikande för barns läs- och skrivlärande att förskollärare är mer närvarande i barns 
sociala språkmiljö och lärprocess.  
   
6.3 Lek och lärande 
Enligt Skolverket (2010) ska lärande av skriftspråk ske på lekens grund och med barns 
intresse och erfarenheter i fokus. I barnens svar framkommer att barnen är formade av 
verksamhetens regler och rutiner då barnen nämner att det finns regler för var man ska 
läsa och skriva. Barnen säger exempelvis att de skriver vid ett speciellt skrivbord och att 
de måste plocka undan och därefter får de gå och leka. Förskolans regler och rutiner är 
något som kan begränsa barn i förskolan och vara oreflekterade sanningar om hur 
verksamheten ska organiseras. Forskning poängterar att det är relevant att förskollärare 
funderar över hur verksamheten i förskolan organiseras för att barn ska få möjlighet att 
lära skriftspråk i meningsfulla sammanhang (Dahlgren & Olsson 1985, Hagtvet 2002, 
Gustafsson & Mellgren 2005, Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Många 
barn beskriver att skriftspråkliga aktiviteter inte är något de ägnar sig åt i leken. 
Resultatet visade att barn skiljde på lek och läsning och skrivning och att det var något 
som de gjorde vid olika tillfällen i förskolan. Kan detta tolkas som att barnen inte 
regelbundet möter skriftspråket i sin lek på förskolan? Eller kan det vara så att de inte 
tänker på att de läser och skriver när de leker? Utifrån den första tolkningen kan ett sätt 
att skapa meningsfulla situationer för skriftspråkslärande ske genom att tillföra material 
in i leken vilket forskare framhåller (Dahlgren et al. 2013, Hagtvet 2002, Björklund 
2008). Att se till så att skriftspråket ingår i leken kan vara ett sätt att motivera barn som 
inte tidigare varit intresserade. Speciellt betydelsefullt för barnet i resultatet som inte 
ville läsa utan istället leka. Vidare bör förskollärare komma ihåg att inget ska kännas 
påtvingat utan lärande ska enligt Skolverket (2010) ske på ett lekfullt sätt med barnens 
intresse i fokus.  
 
Skolverket (2010) menar att förskolan ska se till så att lek och lärande kombineras. 
Frågan är hur vi kan se till så att skriftspråkslärande sker utifrån dessa riktlinjer för 
lärande. Resultatet visar att barn skiljer på lek och lärande av skriftspråk. Förskolans 
metoder för skriftspråkslärande kan utifrån egna erfarenheter ibland inspireras av 
skolans sätt att lära barn att läsa och skriva. Då skolan är en verksamhet som ofta skiljer 
på lek och lärande kan detta skapa motsättningar utifrån Skolverkets (2010) riktlinjer. 
Vad händer om vi tar för mycket inspiration av hur skriftspråkslärande går till i skolan? 
Detta är en fråga som är viktig att fundera på då förskolan har möjligheterna att skapa 
en god grund för skriftspråkslärande, men frågan är hur detta ska göras med leken som 
grund och där barns intresse är i fokus. Barn ska enligt Skolverket (2010) inte känna att 
det är ett krav att lära sig läsa och skriva, utan pedagogens uppgift är främst att skapa en 
nyfikenhet för skriftspråket. För att alla barn ska känna nyfikenhet och motivation för 
att lära sig läsa och skriva är leken en bra väg in i skriftspråket. Resultatet från vår 
studie tyder på att leken kan vara en outnyttjad resurs för skriftspråkslärande vilket gör 
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det viktigt att ställa sig frågan hur vi ska förhålla oss till detta resultat i en förskola där 
lek och lärande ska gå hand i hand.  
 
6.4 Slutsats 
Denna studie har genomförts med en strävan att få en ökad kunskap om hur barn 
uppfattar skriftspråket i förskolan. Genom att synliggöra detta fanns en förhoppning att 
kunna lära av barnen för att utveckla verksamheten. Slutsatser som kan vara betydande 
är att barn nämnde skriftspråkliga aktiviteter där det fanns ett syfte med att läsa och 
skriva. De nämnde därmed olika funktioner med skriftspråket. Detta tyder på att barn 
själva söker efter meningsfulla sammanhang för skriftspråkslärande. Dessa 
sammanhang kan förskollärare hjälpa barnen att finna genom att vara goda läs- och 
skrivförebilder som inspirerar barn och som barn inspireras av. Genom att förskollärare 
har en vidgad syn på skriftspråkliga aktiviteter i förskolan blir det lättare att utmana 
barns uppfattningar om vad det innebär att läsa och skriva i förskolan. En god fysisk 
och social språkmiljö är av betydelse för lärande av skriftspråk. Med stöd av vårt 
resultat bör det dels finnas platser för lärande av skriftspråk i sociala sammanhang, men 
också platser som uppmuntrar till att lära självständigt. Barnen beskriver både 
kollektiva handlingar och solitära handlingar vilket motiverar detta (Björklund 2008). 
Erfarenheter i meningsfulla sammanhang kan göra att barnen får en förståelse för 
skriftspråk och genom att utgå från barnens intresse finns det möjligheter att finna 
meningsfulla situationer för skriftspråkslärande i förskolan. På det sättet blir det möjligt 
att motivera alla barn och leken kan enligt barnens svar vara en outnyttjad resurs för 
skriftspråkslärande. Enligt Skolverket (2010) handlar förskolans uppdrag om att ge barn 
de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande och då behöver barn en variation av 
verktyg och sammanhang för att lära. I förskolan finns det goda möjligheter att skapa 
dessa förutsättningar och se till så att alla barn får en bra start för att bli läsande och 
skrivande individer. Studien synliggör barns erfarenheter och kunnande som 
förskollärare kan bygga vidare på i verksamheten.  
  

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 
drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 
samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 
reflektera (Skolverket 2010. s, 6) 

 
6.5 Förslag på vidare forskning 
Inom detta ämne är det alltid aktuellt att forska vidare eftersom samhället ständigt 
förändras och det skapas ständigt nya arenor för kommunikation. Därför hade det varit 
relevant att göra om denna studie om några år för att se om de skriftspråkliga 
aktiviteterna barn ägnar sig åt i förskolan har förändrats. Det hade även varit intressant 
att intervjua förskollärarna för att studera vilka uppfattningar de har av skriftspråkliga 
aktiviteter i förskolans kontext.   
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8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1. Brev till vårdnadshavare 

Kalmar 2015-09-16   
 
Examensarbete Linnéuniversitetet 
 
Hej! 
 
Vi är två förskollärarstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som skriver vårt 
examensarbete. Studiens syfte är att undersöka vilka skriftspråkliga aktiviteter barn 
ägnar sig åt i förskolan. Syftet är även att undersöka hur barnen använder sig av 
skriftspråket i förskolan. Vi är intresserade av barnens egna tankar och intressen för 
skriftspråket och för att få en uppfattning av detta skulle vi vilja intervjua barnen.  
Vi kommer att använda oss av forskningsetiska principer, vilket innebär att inga 
uppgifter som kan avslöja vem som har sagt vad eller vilka förskolor som vi har varit på 
kommer att finnas med i arbetet. Barnens svar kommer endast att användas i vår studie. 
Vi kommer inte att avslöja barnens namn eller identitet. För att visa att ni godkänner 
detta och har medverkat frivilligt vill vi gärna ha ert samtycke.  
 
Har ni några frågor får ni gärna höra av er till oss.  
Karolina tel.  XXXXXXX  mail. XXXXXXX 
Erica tel.  XXXXXXX  mail. XXXXXXX 
 
Tack på förhand!  
Karolina Pettersson och Erica Lindqvist  
 
Jag samtycker att mitt barn får delta i intervju och att materialet från intervjun får 
användas enligt ovan.  
_________________________________________________  
Underskrift  
_________________________________________________  
Namnförtydligande 
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8.2 Bilaga 2. Intervjuguide till barnintervjuerna 
 
 
Hur skulle du kunna göra om du vill skicka ett medelande till någon om du inte kan 
skriva? 
 
Hur skulle du göra om du ska skicka ett medelande till någon som bor långt bort?  
 
Läser och skriver du när ni leker?  
Vad lekte ni/du då? Berätta för mig? 
 
Skrivning 
 
Hur gör du när du skriver på förskolan?  
 
Vad skriver du på förskolan?  
 
Skriver du själv eller tillsammans med någon på förskolan? 
Vem/Vilka skriver du tillsammans med i så fall?  
Vad skrev ni då? 
 
När skriver du här på förskolan?  
 
Läsning 
 
Vad kan man läsa här på förskolan? 
 
Vad skulle du välja att läsa på förskolan om du själv fick bestämma?  
 
Läser du själv eller tillsammans med någon? 
Vem/Vilka läser du tillsammans med i så fall? 
Vad läste du då? 
 
När läser du i förskolan? Berätta om en gång när du gjorde det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


