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Abstrakt 

Studien utfördes som en kvalitativ undersökning på en förskola med inriktning på tidig läs- 

och skrivutveckling. Syftet var att undersöka hur pedagogerna arbetade med att stimulera och 

uppmuntra skriftspråksutvecklingen hos de yngsta barnen, i åldern ett till tre år. Dessutom var 

målet att undersöka om det är möjligt för ett barn att lära sig läsa och skriva så tidigt, samt 

vad det finns för nackdelar, respektive fördelar, med att påbörja skriftspråksutvecklingen 

innan skolstart. Det empiriska materialet samlades in genom observationer och intervjuer 

med två pedagoger på förskolan. Studien visar på hur pedagogerna arbetar för att stimulera 

barnens skriftspråklighet och att deras sätt skiljer sig en del från det som aktuell forskning 

rekommenderar. Forskningen hävdar att pedagogens förhållningssätt och de övningar som 

barnen bör göra för att lära sig skriftspråklighet bör betonas lika, medan pedagogerna i 

studien har sitt förhållningssätt i fokus. Slutsatsen blev att skillnaden mellan forskning och 

praktik i detta fall troligtvis beror på att barnen är så små och att pedagogerna har anpassat 

sitt arbetssätt efter barnen. Studien visar dessutom att barn kan lära sig läsa och skriva tidigt 

och att det i princip bara finns fördelar med det. 
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FÖRORD 

Processen som lett fram till denna uppsats, har varit väldigt givande, både för mig personligen 

och för min yrkesroll. Det har varit otroligt intressant att få följa pedagogernas arbete på nära 

håll och att under studiens genomförande iaktta barnens skriftspråkliga utveckling.  

 

Ett varmt tack till alla er som har deltagit i min studie. Ett speciellt tack riktar jag till 

förskolan där jag gjort min undersökning, för att alla glatt gått med på att ta emot mig. De två 

pedagogerna har utan klagan ställt upp på att svara på mina frågor, blivit intervjuade samt 

observerade, trots att detta har lett till merarbete för dem. För detta är jag väldigt tacksam och 

jag hoppas att det har varit lika givande för er, som det har varit för mig. Jag vill också tacka 

alla barnen i de två grupperna som visat mig, utom all tvivel, att små barn har otroliga 

kompetenser - vi måste bara ge dem möjligheten att använda dem.  

 

Jag vill även tacka mina egna personliga kritiker som läst och läst igen samt hjälpt mig med 

synpunkter när jag kört fast och gett mig värdefull feedback under arbetets gång. Slutligen vill 

jag tacka dig, Patrik, för allt. För ditt tålamod och ditt stöd. Utan dig hade det här aldrig gått. 

 

Helsingborg den 13 december 2010 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Uppsatsens relevans 

Skriftspråket är en otroligt viktig del och det går inte en dag utan att vi läser eller skriver 

något. Tack vare detta blir skriften också tidigt en del av barnets liv och ett barn idag vet 

redan relativt mycket om skrift vid skolstarten (Längsjö & Nilsson 2005). I boken God 

läsutveckling (Lundberg & Herrlin 2005) hävdar författarna att en bra start för 

skriftspråksutvecklingen är helt avgörande för många barn, om huruvida de ska lyckas med 

sin läsning eller inte. Den skriftspråkliga utvecklingen börjar inte i skolan, utan långt tidigare, 

och hur förskolans pedagogiska verksamhet arbetar med att stimulera denna utveckling kan 

med andra ord vara helt avgörande för att barnen ska lyckas.  

 

Sedan 1998 då förskolan fick en egen läroplan (Lpfö 98 2006) har en del av förskolans 

uppdrag varit att introducera barn till skriftspråket och att stimulera deras intresse för språket, 

både talat och skrivet. I den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2010), som börjar gälla från 

och med den förste juli 2011, är detta uppdrag ännu tydligare formulerat. Här har skriftspråket 

blivit ett eget mål i sig och intresse för texter och förmåga till berättande har kommit till som 

nya mål. Enligt denna har förskollärarna ansvar för att barnet ”stimuleras och utmanas i sin 

språk- och kommunikationsutveckling” (Lpfö 98 2010, s. 11).   

 

En av orsakerna till att detta definieras tydligare i den reviderade läroplanen (Lpfö 98 2010) är 

troligen att det med jämna mellanrum kommer rapporter om att de svenska ungdomarna 

halkar efter i läsning och skrivning vid jämförelse med andra länder (bland annat PISA 2009). 

Ett flertal forskare, däribland Söderbergh (1988, 2009), menar att läs- och skrivsvårigheter 

kan motverkas, mildras eller avhjälpas, genom att påbörja läs- och skrivinlärning tidigare. 

1.1.2 Uppsatsens teoretiska utgångspunkt 

Utgångspunkten för uppsatsen ligger i Pramling Samuelssons och Asplund Carlssons (2003) 

utvecklingspedagogik, där grundtanken är att utvecklingen bör utgå ifrån barnets egna 

erfarenheter och vara relevanta för barnet. Det innebär också att barnet lär sig själv med bland 

annat hjälp av inre motivation, men också i samspel med sin omgivning.  
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Vygotskijs sociokulturella perspektiv (Smidt 2010) är en annan influens. Huvudfokus här är 

att förstå det sammanhang som barnet befinner sig i just nu, för att kunna förstå dess tankar. 

Den genomgående tanken i detta arbete är att det sociala samspelet har stor betydelse för 

barnets utveckling, i detta fall den språkliga. Pedagogen har handledarens roll och lärandet är 

på barnets villkor.  

 

Utifrån dessa två teorier har beslutet tagits att genomgående använda ordet utveckling istället 

för inlärning, i de delar där det inte refereras till någon annans åsikter. Detta för att tydligt 

betona att det är barnet som har den aktiva kunskapande huvudrollen. 

1.2 Studiens avgränsning 

För att begränsa studiens omfattning har några underområden valts bort. Talspråket har en 

stark koppling till skriftspråket, men detta berörs bara kort. Inte heller diskuteras det 

utvidgade textbegreppet eller multimodalitet, av samma anledning. En annan begränsning 

som gjorts är att datorn och dess användningsmöjligheter vid skriftspråksutveckling inte alls 

är med. Studien är endast inriktad på skriftspråklighet, det vill säga läs- och skrivförmåga, 

eller litteracitet, som är ett begrepp som används allt oftare. Detta område har dock blivit 

delvis begränsat, eftersom litteracitet innebär all text, alla tecken och alla bilder (Björklund 

2008). Andra perspektiv som blivit helt eller delvis bortprioriterade är hur föräldrar kan 

stimulera skriftspråklighet och vilken påverkan den fysiska miljön kan ha. 

1.3 Syfte och problemformulering  

De tankar och teorier som presenteras i kapitel 1.1 resulterade i studiens övergripande syfte. 

Syftet blev att få syn på hur en skriftspråksprofilerad förskola stimulerar skriftspråklighet hos 

de yngsta barnen. Syftet är också att bidra till kunskap om hur pedagoger kan arbeta för att 

stimulera läs- och skrivutveckling hos de yngsta barnen i förskolan. Utifrån detta är min 

problemformulering: Hur kan pedagoger arbeta för att uppmuntra skriftspråklighet hos barn 

i åldern ett till tre år i förskoleverksamheten?  

 

Under arbetets gång kommer jag också att arbeta med följande frågeställningar: Hur tidigt kan 

ett barn lära sig läsa och skriva? Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att börja 

läsa tidigt? 
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1.4 Begreppsdefinitioner 

Innan studien presenteras vill jag definiera några begrepp som genomgående kommer att 

användas med denna betydelse i rapporten och som är centrala inom detta kunskapsområde. 

 

Pedagog: i denna studie använder jag begreppet pedagog endast när det gäller förskollärare. 

Denna pedagogiska distinktion mellan förskollärare och barnskötare betonas bland annat i 

förskolans reviderade läroplan (Lpfö 98 2010). 

 

Fonologisk medvetenhet: detta begrepp beskriver förmågan att känna igen och urskilja ljud 

inuti ord samt en medvetenhet om ljudens struktur och funktion (Svensson 2009) och att 

kunna göra kopplingen mellan bokstav och ljud (Lundberg & Herrlin 2005).  

 

Skriftspråklighet: den förmåga som utvecklas i kontakt med skriftspråket, med ungefär 

samma betydelse som läs- och skrivkunnighet (Läs- och skrivkommittén 1997). 

 

Läs- och skrivsvårigheter: detta uttryck används inte synonymt med dyslexi, utan innebär att 

problemen är av övergående karaktär, det vill säga att de kan mildras och förebyggas. Det 

finns många variationer och grader av läs- och skrivsvårigheter, gemensamt för alla är en 

svårighet att göra kopplingen mellan ljud och bokstav (Häggström 2010). 

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen innehåller sex kapitel. Det inledande kapitlet presenterar bakgrunden, 

avgränsningar i studien och centrala begrepp samt avslutas med syfte och 

problemformulering. Kapitel två innehåller litteraturgenomgången där den teoretiska 

forskning som studien grundar sig på redovisas. Här definieras vad läsning och skrivning är, 

hur detta kan uppmuntras i förskolan och vilka effekter tidig läsning och skrivning kan få. 

Metodböcker blandas med forskning för att få ett brett spektrum över hur både vetenskaplig 

forskning och pedagogisk praktik ser ut. I kapitel tre beskrivs hur undersökningen 

genomförts, vilka metoder som använts och vilka som varit delaktig. Fjärde kapitlet redovisar 

och sammanställer studiens resultat och här analyseras även resultaten fortlöpande. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning. I femte kapitlet knyter metod- och resultatdiskussion ihop 

uppsatsens metod, teori och resultat. Slutligen summeras arbetet i det sista kapitlet, slutsatsen 

presenteras och arbetet utvärderas. Avslutningsvis läggs förslag fram för fortsatt forskning.  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

Jag kommer att inleda detta kapitel med att summera olika föreställningar om det lilla barnets 

skriftspråklighet. Därefter går jag in djupare i teorierna om läsning och skrivning, följt av hur 

pedagoger kan resonera kring skriftspråklighet enligt forskning. Sedan följer hur pedagoger 

kan arbeta praktiskt för att implementera sitt sätt att tänka om skriftspråklighet. Kapitlet 

avslutas med effekter av tidig skriftspråklighet samt skillnader mellan formell och egen 

inlärning av skriftspråk.   

2.1 Det lilla barnet och skriftspråklighet 

Början på läs- och skrivutvecklingen sker redan när det lilla barnet använder sig av talet, men 

också kroppsspråket, tillsammans med föräldrarna, detta samspel blir alltså första steget för 

att erövra den skriftspråkliga förmågan (Björklund 2008). Fast (2008) kallar detta för 

emergent literacy, vilket innebär en gradvis framväxande skriftspråklig förmåga, något som 

hon anser utvecklas redan från tidig ålder i samspel med omgivningen utan att vara begränsad 

till någon specifik undervisning. Ett barn som lever i en skriftspråklig miljö blir ofta 

intresserat av att läsa och skriva eftersom miljön fungerar som ett naturligt stimuli för barnets 

skriftspråklighet. Ett faktum som stöder teorin om den tidiga barndomens betydelse är att de 

flesta av barnets framtida läs- och skrivbeteenden grundläggs innan skolstart (Liberg et al. 

2007). Enligt Vygotskij och den sociokulturella teorin (Smidt 2010) använder redan det lilla 

barnet språket som ett redskap, med syftet att samspela med sin omgivning och redan här 

påbörjas den skriftspråkliga utvecklingen. För att barnet ska kunna skapa sig en förståelse är 

det viktigt att svara på barnets frågor och visa på handlingens funktion. I fråga om 

skriftspråket gäller det då att visa barnet på syftet med att skriva och läsa, inte bara metoden 

för hur denna förmåga ska realiseras.  

 

Söderbergh (1988), som får anses som något av den tidiga läsningens och skrivningens 

pionjär, ser skriftspråket som en naturlig del av vår språkbehärskning och påstår att det inte är 

något märkligt med att även små barn kan börja med skriftspråket. Denna introduktion ska 

ske på ett naturligt sätt och redan det lilla barnet, så tidigt som i ettårsåldern, kan lära sig läsa 

och skriva på egen hand. Svensson (2009) menar att barn i princip aldrig är för små för att 

påbörja sin skriftspråkliga utveckling och ser det som mer naturligt att aktualisera denna 

utveckling när barnet själv visar intresse än när åldern påbjuder det. 
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Svensson (2009) har tolkat de sociokulturella tankarna om utveckling och inlärning och hur 

dessa tankar påverkar läs- och skrivutveckling på följande sätt: 

 

Inlärningen är en förutsättning för att barnet ska utvecklas, men samtidigt kan barnet inte lära sig vissa 
saker förrän det nått en viss utvecklingsnivå och fått en viss mognad… Genom att lära barn känna igen 
ordbilder, påverkas den språkliga mognaden så att de inser vad bokstäver symboliserar. På detta sätt 
påverkar inlärningen utvecklingen. (Svensson 2009, s. 157).    

 

Enligt detta resonemang kan små barn lära sig läsa och skriva, men det finns trots allt ett 

mognadskrav som begränsar dem och en nivå som måste uppnås, innan barnen kan tillägna 

sig dessa förmågor. Svensson (2009) visar också i en tabell över barnets språkutveckling, att 

hon bedömer att barnet i sexårsåldern börjar visa intresse för skriftspråket, något som skulle 

kunna tyda på en mognadsteori. Även Hagtvet (2002) talar om att arbetet med 

skriftspråklighet hos barn kan börja tidigt i åldrarna, men samtidigt lägger hon stort fokus vid 

det skriftspråkliga arbetet med sexåringarna i sin teori. Hon anför ökningen av den 

metalingvistiska medvetenheten, det vill säga förmågan att kunna se språket ur ett annat 

perspektiv än det innehållsliga, som anledning till detta.  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) ser inget sådant mognadskrav utan deras 

åsikt är att det måste börja arbetas med barns läs- och skrivutveckling redan i förskolan. Detta 

för att barn redan tidigt börjar utveckla sin förståelse för omvärlden, och dit hör även 

skriftspråket. En annan aspekt de anser vara viktig är att det i förskolan pågår ett samlärande 

mellan barn på ett helt annat sätt än i skolan. Här kan gruppen och dess olika erfarenheter 

användas för att stimulera det enskilda barnets utveckling, då barnen lär tillsammans med, 

samt av, varandra. Johansson (2005) påpekar en av farorna med mognadstanken, nämligen 

den att om en viss mognad inväntas är risken istället att man går miste om möjligheter att 

väcka intresse och stimulera barnets språk. 

 

Smith (2000) ser inte heller mognad som en anledning till att vänta med skriftspråkligheten, 

utan menar tvärtom att läsning genererar mer läsmognad hos barnet. Så länge läraren arbetar 

för att stimulera och utmana barnets intresse och motivation, ser han inget problem med att 

börja tidigt.  
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2.2 Läs- och skrivutveckling 

2.2.1 Läsning och skrivning 

Enligt Söderbergh (1988) är tidig läsning ofta sammankopplad med skrivning och när barnet 

börjar läsa på egen hand, börjar det oftast också att skriva. Även Smith (2000) ser denna 

sammankoppling mellan läs- och skrivutveckling och menar att eftersom grunderna inom de 

båda områdena är gemensamma, så påverkar lärande inom det ena området också lärandet 

inom det andra. Därför bör de inte skiljas åt vid inlärning. Speciellt gäller detta de yngsta 

barnen, eftersom de båda områdena ses som ett och samma, då text inte fyller något syfte om 

man inte använder sig av både läsning och skrivning (Längsjö & Nilsson 2005).  

 

Ett arbetssätt som ofta kopplas samman med tidig läs- och skrivutveckling är 

ordbildsmetoden. Söderbergh (1988) är den som utvecklade och gjorde metoden aktuell på 

1970-talet, men faktum är att den härstammar från sent 1700-tal. En man vid namn Cadmus 

gav då ut en bok om läslekar för små barn, vilken innehöll en beskrivning av denna metod. 

Ordbildsmetoden går ut på att den vuxne skriver små kort med laddade ord, det vill säga ord 

som har stor betydelse för barnet. Dessa bör komma från barnets omedelbara omgivning, till 

exempel familjemedlemmar, barnets namn, favoritdjur, älsklingsleksaker och favoritmat för 

att nämna några. Man börjar med endast några få och utvecklar det sedan, i takt med att 

barnets intresse växer. Det viktiga är samspelet med barnet samt att barnet är intresserat och 

har roligt. Kopplingen mellan ord och verkligheten är grunden för att kunna konkretisera 

texten. När barnet har utvecklat ett större ordförråd kan orden kombineras till kortare 

meningar. Den vuxne ska följa barnets takt och inte tvinga fram något. Metoden innebär att 

ordet ses som en helhet, en bild, och även lärs in som en bild. Men i takt med att kunskapen 

ökar får barnet möjligheten att själv upptäcka detaljer samt se samband mellan bokstäver och 

ljud, och därmed i sinom tid knäcka den alfabetiska koden, redan så tidigt som i tvåårsåldern 

(Söderbergh 2009; Björk & Liberg 1999).  

 

Smith (2000) är däremot motståndare till detta arbetssätt eftersom han anser att det är fel att 

försöka lära in enstaka ord utanför sitt sammanhang, men samtidigt argumenterar han för att 

ordbilden är det viktigaste vid läsinlärningen. Det som sedan skiljer hans tankar ytterligare 

från ordbildsmetoden, och även andra teorier, är att han framhåller att barnet, för att kunna bli 

en god läsare, inte bör lämna ordbildsstadiet. Risken är då att barnet helt tappar överblicken 

över innehållet. 
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Även Hagtvet (2002) har riktat kritik mot ordbildsmetoden och menar att den bör användas 

senare i skriftspråksutvecklingen. Hennes åsikt är att denna metod inte passar som inledning 

för skriftspråksarbetet, eftersom den kräver en fonologisk medvetenhet av barnet, som det 

ännu inte utvecklat. Istället bör inledningen med yngre barn äga rum i meningsfulla 

sammanhang. Andra forskare instämmer i kritiken och hävdar att barnet inte kan använda sig 

av ordbildsmetoden förrän i treårsåldern, eftersom bildminnet inte är tillräckligt utvecklat 

förrän då (Dahlgren et al. 2008). 

2.2.2 Skrivning först 

En motsatt åsikt är den att skrivning kommer naturligt före läsning i barnets skriftspråkliga 

utveckling. Detta eftersom skrivning upplevs ha lägre krav och eftersom dess meningsfullhet 

upplevs som större för barnet. Därför börjar skriftspråksutvecklingen på egen hand oftast med 

skrivning (Dahlgren et al. 2008). Barnet som knäckt koden på egen hand lär sig sedan läsa 

genom att skriva (Hagtvet 2002; Blomqvist & Wood 2006). Skrivandet ses ofta som lättare 

eftersom barnet själv bestämmer innehåll och även hastighet, samt kan be om hjälp vid behov. 

Vid läsning måste barnet däremot själv känna igen bokstäverna (Björk & Liberg 1999). Att 

lära sig läsa genom att skriva har länge använts som metod för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, med framgångsrikt resultat, och det finns inget som tyder på att det inte 

också skulle fungera vid formell inlärning (Liberg 2006).   

2.2.3 Läsning först 

Utbildningssystemet däremot är, och har länge varit, av den fasta övertygelsen att läsning 

kommer före skrivning och har därför lagt störst fokus på denna förmåga vid inlärning. På 

grund av det har skriftspråksutveckling länge kallats för läsinlärning och det har ställts mer 

krav på läsning än skrivning (Svensson 2009). 

2.3 Pedagogernas förhållningssätt för arbete med läsning och skrivning 

2.3.1 Samspel 

Björklund (2008) har i sin undersökning av förskolans värld kommit fram till att barnet 

huvudsakligen använder sig av samspelet med andra barn i barngruppen för att erövra 

skriftspråklighet. Barnet använder sig även av samspelet med pedagogerna för att ytterligare 

fördjupa sin förståelse. I dessa samspel lär sig barnet härma och sedan förstå de olika 

skriftspråkliga kategoriernas mönster.  
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Enligt Söderbergh (1988) bör skriftspråk inte läras in i skolan, utan istället på ett naturligt sätt 

utvecklas i samspel med en skriftspråklig omgivning, där samspelet gör att barnet lyckas 

knäcka den alfabetiska koden. Söderbergh (2009) betonar att den allra viktigaste 

komponenten i barnets språkliga utveckling är samspelet. Det är samspelet mellan barn och 

vuxen, eller mellan barn som kommit olika långt i den språkliga utvecklingen, som ger 

upphov till glädje, något som sedan i sin tur fungerar som drivkraft och stimulans för vidare 

kunskapande hos barnet. Det vitala här är att i samspelet vara uppmärksam på barnets 

funderingar och svara på dess frågor för att på så sätt uppmuntra vidare utveckling. Samspelet 

leder inte bara till glädje utan också till motivation, vilket kan kopplas samman med 

meningsfullhet som beskrivs här nedan.  

2.3.2 Meningsfullhet 

Meningsfullhet i detta sammanhang innebär att barnet behöver förstå att skriftspråket har en 

verklig funktion, nämligen den att förmedla ett budskap eller att skapa kontakt med någon. 

Både sammanhang och material ska vara meningsfulla för barnet. Skriftspråklig aktivitet med 

barnet får därför inte ha som syfte att träna förmågan, utan det måste alltid finnas ett synligt 

och förståeligt mål med uppgiften. Dessutom bör skriftspråket läras ut för att fylla ett behov 

hos barnet (Dahlgren et al. 2008; Björk & Liberg 1999).  

 

Björk och Liberg (1999) och Smith (2000) understryker denna meningsfullhet genom att 

betona att de första texterna för den nye läsaren bör ha både ett innehåll och en form som kan 

fånga barnets intresse. Då blir också berättelsen lätt för barnet att återberätta eller övningsläsa 

för andra. När denna meningsfullhet saknas, och barnet inte lyckas skapa en förståelse för 

skriftspråklighetens syfte, riskerar barnet att drabbas av läs- och skrivsvårigheter (Liberg 

2006). Därigenom blir funktionaliteten en av de viktigaste beståndsdelarna att fokusera på för 

att stimulera läs- och skrivutveckling, det formella kan komma senare (Björk & Liberg 1999).   

2.3.3 Intresse 

Det skriftspråkliga arbetet med barnet bör alltid utgå från barnets erfarenheter och intressen 

för att kunna stimulera och stödja barnets utveckling på bästa sätt (Dahlgren et al. 2008). I den 

första skriftspråkliga produktionen brukar vanligtvis barnet också fokusera helt på sina egna 

erfarenheter (Liberg 2010, I Bjar & Liberg red.). Det motsatta sker när resultatet blir det 

viktiga och pedagogerna genomför aktiviteter oavsett om barnet är intresserat eller inte, eller 
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om det har möjligheten att klara av uppgiften (Johansson 2005). Om barnet inte är intresserat 

av skriftspråket och pedagogen inte lyckas stimulera ett intresse, så är det viktigt att inte 

försöka pressa fram något, eftersom detta istället kan leda till läs- och skrivsvårigheter (Liberg 

2006). 

2.3.4 Delaktighet 

Att barnet ska vara delaktigt i sitt eget lärande är en av grundstenarna i både 

utvecklingspedagogiken och inom det sociokulturella perspektivet (Smidt 2010; Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Teorierna bygger på att när barnet görs delaktigt så 

skapas en varaktig kunskap. För att barnet ska kunna vara delaktigt, krävs både att det är 

aktivt och att det är medvetet om vad som sker och varför, något som är avgörande för hur 

skriftspråkligheten ska utvecklas (Lundberg & Herrlin 2005). Björklund (2008) betonar 

lärandets aktiva process ytterligare i sin avhandling och menar att barnet erövrar 

skriftspråkligheten, vilket lägger ännu lite mer emfas på barnets aktivitet.  

2.3.5 Press och krav 

Skriftspråksutvecklingen bör karakteriseras av samma avsaknad av press och krav från 

omgivningen, som den talspråkliga utvecklingen. Relationen mellan den vuxne och barnet bör 

kännetecknas av tolerans, dialog, uppmuntran och lyhördhet för att stimulera läs- och 

skrivutvecklingen (Dahlgren et al. 2008). Barnets tidiga läsning och skrivning bör tas på 

allvar och den vuxne bör absolut inte kritisera det barnet åstadkommer (Söderbergh 2009). 

Längsjö och Nilsson (2005) framhåller att krav förstör glädjen för skriftspråket och att 

motivationen för att lära sig läsa och skriva måste komma inifrån individen själv.  

 

Svensson (2009) jämför barnets första skriftspråkliga försök med dess talspråkliga och 

påpekar att ingen skulle drömma om att rätta det lilla barnets första tal, medan detta av många 

anses helt rätt när det gäller barnets första skrift. Hon menar att samma tolerans bör gälla 

skriften som talet, något som skulle kunna påverka barnets skriftspråkande i en positiv 

riktning. Självförtroende är en annan faktor som kan påverka den skriftspråkliga 

utvecklingen. Det är viktigt att barnet inte känner något krav på prestation eftersom rädslan att 

göra fel kan hämma läs- och skrivlusten i väldigt hög grad (Björk & Liberg 1999; Fast 2008). 

Smith (2000) instämmer i detta och tillägger att prestationskraven kan begränsa barnets 

läsutveckling genom att leda till ångest och rädsla för att misslyckas, och poängterar att 

”[v]arken förståelse eller lärande kan ske i en atmosfär präglad av ångest.” (Smith 2000, s. 
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47). Att korrigera barnet i den första fasen kan leda till att barnet får uppfattningen att målet 

med att skriva och läsa är att stava och uttala rätt, istället för att kommunicera (Björk & 

Liberg 1999). Dock bör man inte lämna barnets upptäckarstavning utan rättning hur länge 

som helst, utan i takt med att barnet blir säkrare bör man ta upp formfunktionen av språket 

mer och mer (Längsjö & Nilsson 2005). Söderbergh (1988) instämmer inte i detta utan anser 

istället att barnet genom sin fortsatta skriftspråkliga utveckling, kommer att få insikt om de 

språkliga felen och då själv korrigerar dem. 

 

Åsikterna om vilka krav som kan ställas på den tidiga läsaren går isär. Hagtvet (2002) menar 

att den vuxne som ska stödja barnet i skriftspråksutvecklingen bör ställa en del krav för att på 

så sätt hjälpa barnet framåt. Detta tankesätt påminner i stora drag om Vygotskijs närmaste 

utvecklingszon (Smidt 2010) där den vuxne hjälper barnet vidare framåt från den punkt där 

det befinner sig just nu. Hagtvet (2002) menar att dessa krav hjälper barnet att fokusera på 

uppgiften, men hon betonar dock att kraven måste vara rimliga för att inte avskräcka barnet. 

Denna åsikt går stick i stäv mot den som bland andra Längsjö och Nilsson (2005) framför, 

nämligen att man inte ska ställa några krav alls. Åsikten rättfärdigas med att det tvärtom är så 

att de barn som är tidiga läsare ofta har klarat inlärningen mer eller mindre på egen hand, utan 

att ha haft några krav från omgivningen, vilket tyder på att kraven inte behövs för att sporra 

utvecklingen framåt. 

2.3.6 Pedagogens roll 

Pedagogens roll i barnets lärande är betydelsefull, det enas forskningen om. Men när det 

gäller hur viktig den är, och på vilket sätt, då går åsikterna isär. En betraktelse som är viktig 

att tänka på i sammanhanget är att ”[v]issa barn börjar spontant att intressera sig för olika 

fenomen i sin omvärld, medan andra behöver hjälp och engagemang av en vuxen för att 

upptäcka saker.” (Pramling Samuelsson & Mauritzson 1997, s. 54). I det sistnämnda fallet blir 

pedagogens roll oumbärlig.    

 

Johansson (2005) har i sin rapport reflekterat över vilken betydelse bemötandet av barnet har 

för dess lärande. Verksamheten bör enligt henne anpassas efter barnens erfarenheter, 

intentioner, intressen och behov. Detta innebär både verksamheten i stort, men även arbetssätt 

och liknande. På detta sätt ger pedagogen plats åt det kompetenta barnet som tillåts skapa 

mening av och i sin omvärld. Då pedagogen uppmuntrar barnets läsning och skrivning, samt 
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visar på att det barnet producerar är betydelsefullt, stimuleras barnets skriftspråksutveckling 

(Dahlgren et al. 2008).  

 

Praktiserande lärare har deltagit i en intervjuundersökning som visar att de flesta anser att 

lärarkompetensen är helt avgörande för om barnet ska kunna lära sig läsa och skriva. 

Dessutom förefaller det som om det är lärarens kompetens som har störst betydelse för att 

förhindra att läs- och skrivproblem uppstår (Blomqvist & Wood 2006). Denna åsikt ute i 

praktiken har stöd i aktuell forskning av bland annat Myrberg (Liberg et al. 2007).  

 

Det är viktigt att barnet handleds i sitt upptäckande av skriftspråket. ”I en kultur där det är 

centralt att behärska skriftspråket är det inte rimligt att initiativet helt överlåts åt barnet 

självt.” (Hagtvet 2002, s. 26). Pedagogens roll är alltså inte att enbart följa barnets initiativ 

utan också att stimulera barnet att upptäcka nya saker. Här har Smith (2000) en helt annan 

åsikt och menar istället att lärarna gör för mycket och snarare försvårar, eller till och med stör, 

läsutvecklingen hos barn. Trots detta uppger han att lärarna har ett väldigt stort ansvar, 

framför allt för att underlätta, handleda och ge barnet möjligheter att lära sig själv. Den roll 

läraren spelar kan vara avgörande för om barnet lyckas läsa eller inte och Smidt (2010) jämför 

lärarens roll med den mer kunnige i Vygotskijs närmaste utvecklingszon. Barnet får då hjälp 

och stöd av läraren för att uppnå sin potentiella nivå. 

 

Lansfjord (1999) har i sin rapport beskrivit en god läs- och skrivlärare. Denne ska utgå ifrån 

barnets egna erfarenheter och intresse, samt dess kunskapsnivå, så att barnet får känna att det 

kan, men samtidigt också får en utmaning. Läraren måste även skapa ett intresse hos barnet 

för att kunna läsa och skriva. 

2.3.7 Pedagogisk medvetenhet 

Hagtvet (2002) anser att bästa sättet att uppmuntra barnets skriftspråklighet är att använda sig 

av förskolans vanliga pedagogiska aktiviteter, men att pedagogerna behöver bli medvetna om 

varför och på vilket sätt aktiviteterna stimulerar lärande. Dessutom är det viktigt att 

pedagogen använder sitt eget språkbruk på ett medvetet sätt för att utveckla barnets ordförråd, 

eftersom ordförrådet sedan har stor betydelse när barnet ska börja skriva och läsa. Pedagogens 

medvetenhet bör också innefatta en förståelse för hur barnet, som ännu inte kan läsa och 

skriva, ser på läsning och skrivning, det vill säga att ta barnperspektivet (Gustafsson & 
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Mellgren 2005). Att pedagogen även bör vara medveten om hur läs- och skrivutveckling går 

till och hur det kan stimuleras bör vara självklart (Blomqvist & Wood 2006). 

 

Denna medvetenhet kan också kopplas till dokumentation. Pedagogen måste dokumentera 

vad barnen gör, för att på så sätt kunna bli uppmärksam på barnets lärandeprocess. 

Dokumentationen bör också fungera som utgångspunkt för verksamhetens pedagogiska 

planering. Därigenom kan pedagogen fånga upp barnets intresse för att senare kunna lyfta 

fram det i lärandesituationer (Benn 2003, I Johansson & Pramling Samuelsson red.). 

  

Avslutningsvis bör pedagogens medvetenhet även nyttjas för reflektion och analys av den 

pedagogiska verksamheten, av förhållningssätt samt lärarroll, då detta utgör grunden för 

förändring och utveckling av den pedagogiska praktiken (Johansson 2005). 

2.4 Praktiskt arbete i förskolan 

Det finns många olika former av språkanvändande som kan användas för att stimulera 

skriftspråklighet. Kullberg (2006) menar att barnet lär sig skriftspråk med hela sin kropp och 

att alla sinnen och alla de olika formerna därför bör vara involverade för att skriftspråklig 

utveckling ska ske.  

2.4.1 Fonologisk medvetenhet 

Genomgående verkar nästintill alla språkforskare vara överens om att den fonologiska 

medvetenheten måste tränas upp för att barnet ska lyckas lära sig läsa och skriva. Det 

vanligaste sättet att arbeta upp denna medvetenhet är genom att använda sig av rim, ramsor, 

stavelselekar, sånger och rytmer et cetera (Kullberg 2006; Björk & Liberg 1999). Att läsa för 

barnet, samt att lyssna efter olika ljud i ord och att uppmuntra lekskrivande och lekläsande 

rekommenderas också (Svensson 2009). Om barnet själv frågar om en bokstav, bör 

pedagogen stödja barnet genom till exempel jämförelser med andra ord, samt benämna 

bokstaven, för att på så sätt stimulera den fonologiska medvetenheten (Söderbergh 2009). Det 

fonologiska arbetet bör dock kännetecknas av ett medvetet och reflekterat förhållningssätt 

samt genomföras på ett systematiskt sätt, menar Liberg med flera (2007), något inte många 

andra forskare berört. Annars blir det endast en språkövning, inte en övning av den 

fonologiska medvetenheten. Detta skulle betyda att pedagogen till exempel inte bara rimmar 

med barnet, utan också för en diskussion om vilken del av orden och vilket ljud som rimmar.  
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Hos Björk och Liberg (1999) märks en delvis annorlunda inställning till hur arbetet med den 

fonetiska medvetenheten ska gå till. De rekommenderar att arbeta med rim och ramsor som 

barnet känner till samt att ha dem nedskrivna, så att barnet själv kan jämföra vilka delar av 

orden som ser likadana ut och vilka som skiljer sig åt. Fast (2008) och Hagtvet (2002) 

argumenterar för att fonologisk medvetenhet måste tränas upp, men att denna träning absolut 

inte får komma först för den nya läsaren, eftersom fonologin till en början inte är något som 

barnet kan koppla till sin erfarenhetsvärld. Genom att samtala om språkets form och innehåll 

stimuleras barnets förståelse, men med små barn bör denna stimulans dock göras i lek 

(Dahlgren et al. 2008).      

 

Någon som helt motsätter sig denna fonologiska träning är Smith (2000) som menar att det är 

bortslösad tid att lyssna efter olika ljud i ord, eftersom fonemen låter olika i olika 

sammanhang. Detta kommer barnet istället att lära sig medan det läser.  

2.4.2 Metalingvistisk medvetenhet 

Många talar också om hur viktigt det är att prata om språket med barnet, för att det ska få en 

metalingvistisk förståelse, det vill säga en förståelse om att språket inte bara har en form och 

ett innehåll utan också en funktion (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003; Björk & 

Liberg 1999). Detta motsätter sig dock Smith (2000) som istället anser att det kan innebära att 

skriftspråket görs onödigt komplicerat. Många av de begrepp som används, till exempel ord 

och bokstav, har ingen betydelse för barnet innan det kan läsa och därför bör detta vänta tills 

dess. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar däremot att den 

metalingvistiska medvetenheten fungerar som en extra motivation för barnet eftersom den 

utvecklar förståelsen för att text har en innebörd. Hagtvet (2002) rekommenderar att man 

pratar om språket samtidigt som man läser med barnen. Detta ska dock göras på ett balanserat 

sätt, som en del av bokdiskussionen, och inte bli mekaniskt så att det förstör själva 

läsupplevelsen. Väsentligt är då att barnet i början får titta på texten samtidigt, så att barnet får 

möjligheten att själv göra konkreta kopplingar. När barnet kan se texten är det också lättare att 

förstå begrepp och att utforska förhållandet mellan ljud och bokstav (Liberg 2006). Det är 

dock viktigt att barnet får handledning i att sätta ord på sin kunskap för att på så sätt fördjupa 

och förstärka den (Nordin-Hultman 2008). 

 

Söderbergh (1988) å andra sidan, menar att det enda pedagogen behöver lära barnet är ords 

betydelse och läsriktningen. Pedagogen ska alltså inte prata om bokstäver, stavning eller 
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grammatik utan författaren menar att barnet lär sig detta själv, efterhand som det blir en bättre 

läsare och skrivare.  

2.4.3 Samtal 

Talet är grunden för att lära sig skriftspråket eftersom skriften bygger på talet (Björk & Liberg 

1999; Hagtvet 2002). Samtal utvecklar också barnets ordförråd, vilket sedan är en stor fördel 

vid läsförståelsen senare (Liberg et al. 2007). I samtalet ges barnet även möjligheten att träna 

sin förmåga till kontextobundenhet, det vill säga att kunna frigöra språkanvändandet från här 

och nu. Denna förmåga är nämligen grundläggande vid skrift och genom att stärka den får 

barnet stöd i skriftspråksutvecklingen (Söderbergh 1988). Ett frigörande från kontexten tränas 

bäst genom att tala om saker som inte befinner sig i den direkta omgivningen, till exempel 

genom att tala om händelser i det förflutna och i framtiden, samt att tala om saker som inte är 

kopplade till barnets omedelbara omvärld (Dahlgren et al. 2008). 

2.4.4 Högläsning 

Ett annat sätt att stimulera barnets skriftspråklighet är genom högläsning. Här skapar barnet 

en förståelse för att skriften betyder något, för samspelet mellan bild och text, läsningens 

funktion samt betydelsen av visuella symboler. Detta hjälper barnet att frikoppla språket från 

situationen här och nu, samtidigt som ordförrådet utvecklas (Liberg 2006; Björklund 2008). 

Vid högläsning bör pedagogen peka på orden, för att barnet ska få möjlighet att se ordbilderna 

och upptäcka intressanta ord, samt kunna få syn på läsriktningen (Björk & Liberg 1999). En 

annan grundläggande faktor vid högläsning är att tala om textens innehåll (Svensson 2009). 

Men något som hon missar som istället Söderbergh (1988) markerar, är lekfunktionen. Hon 

menar att det viktigaste för det lilla barnet i början är att läsandet är en lek, men i takt med att 

den skriftspråkliga utvecklingen går framåt, blir läsandet i sig viktigare. 

 

Häggström (2010, I Bjar & Liberg red.) menar att en viktig del av förskollärarens arbete är att 

uppmuntra läsintresse och skapa läslust hos barnen, något som görs bäst genom högläsning. 

Smith (2000) rekommenderar att texter används i många olika aktiviteter i förskolan, inte bara 

för att höras, utan också för att läsas av barnet. Ett exempel på meningsfulla texter som kan 

användas för att uppmuntra barnets läsning är till exempel det enorma utbud av texter och 

symboler som finns i barnets omvärld, i form av skyltar och liknande (Söderbergh 2009).   
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2.4.5 Berättande 

En annan beståndsdel som delvis går in under begreppet högläsning är berättande, eller 

återberättande. Berättandet gäller här både barnet och pedagogen. Barnet lär sig på detta sätt 

hur det talade språket är uppbyggt, men även hur en berättelses struktur ser ut, med en början, 

en mitt och ett slut (Fast 2008). Hagtvet (2002) relaterar till en studie som visat på att barnet 

genom att återberätta, eller låtsasläsa som hon också kallar det, en känd berättelse har 

utvecklat sin skriftspråklighet och utvecklats som läsare. Detta skedde bland annat eftersom 

barnet själv fått möjligheten att göra kopplingen mellan innehåll och form. 

 

Under denna benämning ingår även dramatiseringar av till exempel sagor, vilka blir en sorts 

återberättande. Dessa kan bland annat genomföras med hjälp av rekvisita, till exempel 

leksaker, som rollspel eller teater och kan utföras av både barn och pedagoger (Björklund 

2008).  

2.4.6 Skrivning 

Hagtvet (2002) och Liberg (2006) menar att pedagogen bör använda sig av endast versaler vid 

skrivning tillsammans med barnet, detta både för att versaler är vad barn själv brukar använda 

när de börjar skriva, men också för att risken att skriva fel är mindre vid enbart versaler än vid 

gemener. Gemenerna kan presenteras när skrivandet kommit en bit på väg. Dahlgren, 

Gustafsson, Mellgren och Olsson (2008) instämmer i detta, men anser att anledningen till 

detta användande är att versaler kräver mindre finmotoriska förmågor än gemener, och därför 

är enklare att använda för det yngre barnet. Dessutom menar de att versalerna är lättare att 

känna igen vid läsning. Söderbergh (1988) är av den motsatta åsikten och menar att man bör 

skriva tillsammans med barnet precis som man skriver själv, det vill säga med övervägande 

gemener.    

 

Gustafsson och Mellgren (2005) har i sin undersökning kommit fram till att förskolans 

dagliga verksamhet bör vara full av meningsfullt användande av skriftspråket, det vill säga att 

även pedagogerna bör använda skrivning med ett syfte så att barnet ser det, inte endast 

använda det med syftet att lära barnet läsa och skriva.  

 

Beträffande det lilla barnets skrivande, så sätter den motoriska utveckling en del hinder i 

vägen. Bland annat är finmotoriken oftast inte så pass utvecklad att barnet kan forma 

bokstäverna med en penna. Söderbergh (1988) betonar dock att låtsasskrivning förekommer, 
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samt att det finns hjälpmedel som kan hjälpa barnet att övervinna dessa hinder. Bland annat 

nämner hon datorn och bokstavsklossar samt magnetbokstäver. Med hjälp av dessa kan barnet 

sätta samman bokstäver och ord, trots att de nödvändiga finmotoriska rörelserna som behövs 

för att skriva för hand ännu inte utvecklats, och det tidiga skrivandet kan då utvecklas 

parallellt med det tidiga läsandet. 

 

Björk och Liberg (1999) menar att barn lär sig skriva genom att skriva, eftersom de då får syn 

på hur skriftspråket fungerar och hur man använder det för att uttrycka sina tankar. Blomqvist 

och Wood (2006) menar tvärtom att barn inte kan lära sig skriva på egen hand, utan att detta 

endast är möjligt genom undervisning, trots att mycket annan forskning visar på motsatsen.   

2.5 Effekter av tidig skriftspråklighet 

2.5.1 Fördelar 

Fast (2008) framhåller att språkstimulans kan ha en positiv inverkan på läs- och 

skrivsvårigheter. Hennes argument rör stimulans i hemmet, men detta är inget som motsäger 

användandet av ökad språkstimulans i förskolans värld. Snarare gäller det att de barn som får 

längre tid på sig för läs- och skrivinlärningen, en sorts mjukstart, får en helt annan möjlighet 

att utvecklas i sin egen takt. Denna mjukstart anses vara otroligt betydelsefull för den fortsatta 

läs- och skrivutvecklingen (Liberg 2010). Blomqvist och Wood (2006) gör reflexionen att det 

är lättare att börja förebygga svårigheter så tidigt som möjligt och därför rekommenderar de 

att arbetet med att stärka barnets skriftspråkliga utveckling påbörjas redan i förskolan.  

 

Forskning visar att tidigare läsare lättare tar till sig det litterära sättet att uttrycka sig, vilket 

påverkar både deras tal, deras läsning och deras skrivande. Bland annat får de ett större 

ordförråd och ett mer varierat språkanvändande, både när det gäller stil och form (Hagtvet 

2002). Även ljudningsförmågan påverkas av tidigt läsande och skrivande, något som sedan i 

sin tur förbättrar den skriftspråkliga förmågan (Björk och Liberg 1999). De tidiga läsarna 

verkar också ofta ha en bättre uppfattning om hur en berättelse är strukturerad samt vara 

skickligare i skriftlig och muntlig framställning. Enligt studier som följt tidiga läsare flera år 

efter skolstart, så verkar dessa försprång dessutom vara bestående (Söderbergh 2009). Hagtvet 

(2002) pekar dock på en svaghet i denna forskning, nämligen den att förhållandet mellan 

orsak och verkan inte är helt känt när det gäller språkförmåga. Är det så att barn har god 

språkförståelse för att de är goda läsare, eller är de goda läsare för att de har god 
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språkförståelse? Här saknas det forskning och vi kan endast fundera över vilket som kommer 

först. 

 

Något som också saknas i forskningen är kunskap om ifall tidig skriftspråksutveckling kan 

förebygga läs- och skrivsvårigheter. Det finns teorier som säger att barn löper mindre risk att 

drabbas av det om de själv får möjligheten att aktivt ta del i och ansvara för sin skriftspråkliga 

utveckling (Nordin-Hultman 2008), teorier som säger att barn fortfarande drabbas av läs- och 

skrivsvårigheter, men att de blir mildrade (Svensson 2009) och det finns teorier som säger att 

det inte finns läs- och skrivsvårigheter så länge barn lär sig läsa och skriva på rätt sätt (Smith 

2000). Men ingen av teorierna har beforskats tillräckligt för att kunna besvara frågan.  

2.5.2 Nackdelar 

Det finns teorier om att barn som läser innan skolstart missar mycket annat i sin naturliga 

utveckling. Tanken är att barnet, genom att lägga så mycket tid på att lära sig läsa, försummar 

annan utveckling, till exempel den motoriska och den sociala (Söderbergh 2009). Dessutom 

har föräldrar länge fått höra att de gör fel genom att stötta sina barn vid tidig läs- och 

skrivutveckling eftersom detta skulle kunna påverka barnens utveckling negativt. De har 

också fått höra att det är fel att blanda sig i skolans uppgift (Hagtvet 2002). Här i Sverige har 

skolans attityd gentemot de tidiga läsarna länge varit negativ. Traditionellt sett har det inte 

setts som något positivt att barnen har påbörjat sin läs- och skrivutveckling innan de börjar 

skolan, detta för att de inte ska lära sig på fel sätt. De senaste åren har dock denna inställning 

förändrats och skolan har börjat ta tillvara barnens erfarenheter från både hem och förskola 

(Längsjö & Nilsson 2005).  

2.6 Formell inlärning av läsning och skrivning eller inlärning på egen hand? 

Pramling Samuelsson och Mauritzson (1997) hävdar att förskolan arbetar med att grundlägga 

förmågor medan skolan arbetar målinriktat. Om man applicerar detta på läsningen så 

uppmuntrar förskolan förmågan att kunna läsa och skriva samt lusten att göra det medan 

skolan arbetar med att förmå barn att läsa och skriva. Eftersom detta tyder på att pressen på 

barnen i förskolan är mindre, så kan uppmuntran av skriftspråklighet i förskolan eventuellt 

också leda till att fler barn faktiskt uppnår målet, på ett mer spontant och naturligt sätt 

(Hagtvet 2002).  
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Den formella skriftspråksinlärningen utgår ifrån förståelse av bokstäver och ljud vilka sedan 

kopplas ihop. Denna ihopljudning är beroende av arbetsminnet för att komma ihåg de 

föregående bokstäverna och kunna sätta ihop dem till ett ord. En viktig skillnad mellan denna 

metod och ordbildsmetoden är att barnet i den sistnämnda lär sig att minnas bilden av hela 

ordet och att koppla detta direkt till betydelsen. Då belastas inte arbetsminnet på samma sätt. 

Ordbildsmetoden påminner i mycket om det sätt att läsa som den erfarne läsaren använder sig 

av, där betydelsen uttolkas ifrån textens sammanhang och där varje ord inte måste läsas ut 

(Söderbergh 2009). 

 

Den viktigaste skillnaden mellan den formella läsinlärningen och läsinlärning på egen hand är 

framför allt barnets egenarbete (Söderbergh 2009). Smith (2000) framhåller att den formella 

inlärningen kan skapa problem istället för att avhjälpa dem, genom att försöka påtvinga barnet 

regler för skriftspråket, samt bedöma dess förmågor. Istället är det viktigt att låta barnet finna 

läsandets kärna i sin egen takt. Söderbergh (1988) menar att skriftspråket inte har ett behov av 

en formell inlärning. Behärskning av skriftspråket utvecklas snarare på ett naturligt sätt ”i 

samspel med en läsande och skrivande omgivning, och genom eget prövande, problemlösande 

och övande.” (Söderbergh 1988, s. 110). En motsats till detta för Myrberg (Liberg et al. 2007) 

fram, och hävdar tvärtom att det är viktigt att börja bedöma barnets läs- och skrivförmågor så 

tidigt som möjligt, för att på så sätt minska risken för läs- och skrivsvårigheter. Han 

framhåller därför den formella inlärningen.  

 

Läsinlärningen är en viktig del av barnets kunskapande och även ett känsligt skede för den 

nya läsaren, därför bör pressen på barnet minskas ner så mycket som möjligt vid detta 

moment. Ett bra sätt att göra det är till exempel genom att börja tidigt, ge barnet en lång 

startsträcka, och på så sätt minska på tvång och tidspress (Blomqvist & Wood 2006). Barn 

som lärt sig läsa och skriva innan skolstart, så kallade tidiga läsare, har ofta haft ett starkt stöd 

i hemmet och detta stöd har till största del bestått av en tillgång till läsmaterial och av en 

uppmuntrande attityd till skriftspråklighet, det vill säga att föräldrarna har visat på syftet med 

skriftspråk, och inte som man tidigare trott att föräldrarna faktiskt lärt dem att läsa (Dahlgren 

et al. 2008).  

 

Avslutningsvis betonar Säljö (2000) något som är viktigt att hålla i minnet, nämligen att 

skriftspråksutvecklingen aldrig tar slut, vi bli aldrig fullärda läsare och skrivare, utan vi kan 
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alltid lära oss mer. Viktigt är då att inte lämna de tidiga läsarna, utan att hela tiden stimulera 

och utmana deras fortsatta skriftspråkliga utveckling. 

2.7 Problemprecisering 

Utifrån denna teoretiska genomgång har studiens syfte ytterligare preciserats. Denna 

precisering utgår ifrån de två underområden inom pedagogens arbete som definierats i 

forskningsbakgrunden, nämligen pedagogens tankar om sitt förhållningssätt samt sitt 

arbetssätt. Den reviderade problemformuleringen blir då: Hur kan pedagoger arbeta praktiskt, 

samt med sitt personliga förhållningssätt, för att uppmuntra skriftspråklighet hos barn i 

åldern ett till tre år i förskoleverksamheten? 
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3 METOD 

3.1 Urval 

Denna förskola valdes ut för att den hade en profil som upplevdes intressant för studiens syfte 

och urvalet av förskola är därmed inte slumpmässigt, utan subjektivt (Denscombe 2000). Jag 

hade redan tidigare hört talas om förskolan och när ämnet för undersökningen var klart tog jag 

kontakt med den.  

 

Eftersom min studie skulle fokusera på barn i åldern ett till tre år, blev det naturligt att jag 

samlade mitt material i de två småbarnsgrupperna. Arbetslaget bestod av två vuxna i varje 

barngrupp, en barnskötare och en förskollärare. Utifrån studiens pedagogiska fokus var det 

förskollärarnas förhållningssätt som var betydelsefullt för undersökningen. Båda 

förskollärarna blev tillfrågade om deltagande och jag använde mig därmed av ett så kallat 

tillfällighetsurval (Denscombe 2000). På detta sätt menar jag att deltagaren/-na skulle bli 

någon som var intresserad och utmanad av uppgiften. Båda förskollärarna visade sig vilja 

delta i studien.   

 

Jag valde att göra en deskriptiv studie (Patel & Davidson 2003), eftersom studien skulle göras 

inom ett område med en redan existerande kunskap. Jag ville därför beskriva de förhållanden 

som rådde på just den utvalda förskolan. Perspektivet i studien är pedagogerna syn på hur de 

stimulerar barnens skriftspråkliga lärande, både utifrån deras handlande, men också utifrån 

den syn de har på sitt handlande. Denna syn tolkas dock genom deras retorik, det vill säga 

deras sätt att uttrycka den, eftersom jag inte utger mig för att ha förmågan att ha insyn i deras 

tankar.  

3.2 Undersökningsgrupp 

Det empiriska materialet har samlats in på två avdelningar på en och samma förskola. 

Förskolan ligger i en större kommun i Skåne och har som uttalad profil en inriktning mot tidig 

läs- och skrivutveckling. De två avdelningarna som har deltagit i studien är 

småbarnsavdelningar med barn i åldern ett till tre år. Varje avdelning består av tio barn samt 

en förskollärare och en barnskötare. 

 



 27 

Undersökningsgruppen är för liten för att kunna utgöra ett genomsnitt av förskollärare och 

kan inte anses motsvara hur yrkesgruppen ser ut. Men däremot kan de två förskollärarna anses 

vara representativa för denna yrkesgrupp genom att de tillsammans besitter ett brett spektrum 

av karaktärsdrag. De är båda kvinnor, men pedagog A är relativt nyutexaminerad, lite yngre 

och detta är hennes första arbetsplats efter examen. Hon har arbetat här i fyra år och valde 

förskolan på grund av dess profil. Pedagog B är lite äldre och har arbetat längre som 

förskollärare. Denna förskola är inte hennes första arbetsplats, hon har arbetat här i mer än tio 

år och dess inriktning var inte anledningen till att hon valde den. Utifrån denna mångfald av 

karaktärsdrag hoppades jag få in ett stort urval av uppfattningar.  

3.3 Insamlingsmetod 

Studien är en kvalitativ studie och här har jag inriktat mig på att beskriva hur man arbetar för 

att stimulera läs- och skrivutvecklingen på just denna förskola (Denscombe 2000). 

 

För att samla in information inför min studie har jag använt mig av två olika tekniker, 

nämligen intervju och observation. Först gjorde jag en inledande enskild intervju med de två 

pedagogerna. Sedan gjorde jag observationer av samlingar i de två aktuella barngrupperna. 

Studien avslutades med uppföljande intervjuer med pedagogerna, också dessa enskilda. 

Sammanlagt blev det alltså fyra individuella intervjuer med två pedagoger. Antalet 

observationer blev två i varje barngrupp, det vill säga sammanlagt fyra stycken. 

 

Observationerna var ostrukturerade, det vill säga att jag inte följde en i förväg bestämd plan 

över vilka olika situationer/händelser som skulle observeras, utan jag observerade hela 

skeendet med avsikt att få syn på det skriftspråkliga arbetet. Det är samma sorts situation som 

har observerats, nämligen en samling på förmiddagen. Anledningen till att samlingarna blev 

det som observerades var av prioritetsskäl. För att kunna samla ihop ett material att bearbeta 

ville jag ha minst två observationer av samma typ av verksamhet och därför valde jag att 

fokusera på samlingar. Observationerna har varat från cirka en kvart till en halvtimme, 

beroende på hur lång själva samlingen har varit. Samlingarna filmades i sin helhet. 

Observationerna är inte deltagande sådana, utan jag har varit skild från gruppen när jag 

observerat. Däremot valde jag att vara på förskolan en stund innan jag började observera, 

något som Patel och Davidson (2003) rekommenderar för att beteendet hos de observerade, i 

alla fall delvis, ska hinna återgå till det vanliga. 
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Utifrån ett studiebesök på förskolan innan studien påbörjades, samt utifrån den litteratur jag 

läst som grund inför undersökningen, formulerades intervjufrågorna. Frågorna var upplagda 

för en semistrukturerad intervju (Denscombe 2000) och samma frågor användes för de båda 

pedagogerna. Trots detta blev genomförandet av de två intervjuerna inte likadant. Med 

pedagog A blev intervjun mer av ett samtal, där jag, innan vi avslutade, checkade av att alla 

frågor jag haft blivit besvarade. Med pedagog B genomfördes intervjun utifrån den upplagda 

dispositionen. Intervjuerna var därför både med låg grad av standardisering och låg grad av 

strukturering (Patel & Davidson 2003) och bestod till stor del av öppna ostrukturerade frågor 

för att uppmuntra intervjupersonen till reflektion, diskussion och eftertanke (Denscombe 

2000). Därför antog jag också en relativt passiv roll i intervjun och deltog inte diskussion med 

de intervjuade annat än i undantagsfall, det vill säga när intervjun krävde det för att kunna 

fortsätta.   

 

Frågorna i de inledande intervjuerna gällde bland annat pedagogernas åsikter om läs- och 

skrivutveckling, vad som är viktigt att utveckla och på vilket sätt det bör göras. I de två 

uppföljande intervjuerna gällde frågorna saker som jag ansåg att jag inte riktigt fått klarhet i, 

frågor som uppstått under arbetets gång, samt pedagogernas egna reflektioner runt 

observationerna och studien i sin helhet.  

3.4 Bearbetning och analys 

Studiens empiriska underlag består av intervjuer och observationer, som har dokumenterats 

genom videoinspelningar (observationerna) och ljudupptagningar (intervjuerna). Intervjuerna 

spelades in och transkriberades sedan i sin helhet. Under observationerna gjorde jag 

stödanteckningar, samtidigt som allt filmades. Inspelningarna har sedan nedtecknats och 

sammanställts med fältanteckningarna för att slutligen analyseras. Transkriberingarna har 

lästs igenom ett flertal gånger för att upptäcka mönster. Tankarna som väckts har sedan 

analyserats för att uppfånga nyanseringar och för att inte missa något väsentligt. Nästa steg i 

analysen var att göra en uppdelning i kategorier. Resultatet sammanställdes sedan i de olika 

kategorierna och analyserades för att finna på möjliga förklaringar och tolkningar. 

3.5 Etiska överväganden  

Eftersom de två pedagogerna jag följt varit medvetna om mitt syfte med studien finns det 

alltid en risk för att syftet påverkar pedagogernas förhållningssätt. Därför valde jag att sprida 

ut mina observationer för att min närvaro inte skulle bli lika märkbar för pedagogerna, samt 
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för att de skulle bli mer naturliga i sitt uppträdande. Dessutom måste man alltid ta med i 

beräkningen att min närvaro med kamera i hand kan ha påverkat barnen och deras beteende. 

 

En annan faktor man måste ta med i övervägandet är att min studie gjordes på hösten. 

Sammansättningen i barngruppen var då relativt ny, många av barnen från förra terminen 

hade flyttat upp i en syskongrupp och många nya barn hade kommit till. Dessa nya barn 

strävade fortfarande efter att uppnå trygghet i gruppen och pedagogerna fick därför lägga upp 

arbetet på lite annat sätt än de hade gjort med en mer sammansvetsad grupp.  

 

När det gäller intervjuerna så måste det också beaktas att maktbalansen mellan mig och 

intervjupersonerna inte var jämställd, utan att det var jag som hade makten. Detta kan ha 

påverkat svaren såtillvida att intervjupersonerna kan ha svarat som de trodde att jag ville höra. 

Dessutom finns också risken att svaren inte var helt ärliga eftersom intervjupersonerna inte 

hade möjligheten att vara anonyma inför mig (Denscombe 2000).   

 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra forskningsetiska principer för etisk forskning. Dessa 

principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att alla delaktiga i studien ska få information om vad syftet för 

studien är, vilka villkor som gäller för deltagande och att deltagandet kan avbrytas när som 

helst. Samtyckeskravet betyder att alla deltagare i studien måste ge sitt samtycke till att delta i 

studien. Konfidentialitetskravet definieras som att alla deltagare i studien ska behandlas 

konfidentiellt, så att personer i studien inte går att identifiera. Avslutningsvis gäller det fjärde 

och sista kravet att materialet från studien endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

Jag har följt dessa principer genom att i god tid prata med pedagogerna i fråga, samt genom 

att meddela föräldrarna till barnen jag ville observera med ett medgivande som delades ut för 

påskrift. I detta medgivande definierades tydligt studiens mål och syfte samt vilken metod 

som skulle användas. De två deltagande pedagogerna blev också informerade om detta samt 

om sina rättigheter vid studiens genomförande.   
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Kapitlets disposition 

Här nedan presenteras de resultat jag har fått fram i min undersökning, både från intervjuer 

och från observationer av den pedagogiska verksamheten. Jag har valt att sammanställa 

resultaten jag fått fram från min studie utifrån några huvudfrågor, och dessa frågor 

återkommer här nedan som rubriker i resultatavsnittet. Här redovisas endast ett urval av 

frågorna från intervjuerna, vissa har jag valt bort för deras allmänna karaktär och en del frågor 

använde jag mig av endast för att skapa en relation till pedagogerna. Jag inleder med en 

beskrivning av observationerna och intervjuerna. Därefter har jag valt ut olika aspekter i det 

empiriska materialet för att kategorisera studiens resultat. I resultatet fokuserar jag på att se 

pedagogernas funderingar angående sitt förhållningssätt samt hur detta förhållningssätt 

reflekteras i observationerna.  

4.2 De observerade situationerna  

Observationerna gjordes vid fyra olika tillfällen. Den första observationen, i fortsättningen 

kallad för OA1, påbörjades klockan halv tio. Pedagog A börjar med att samla de fem barnen i 

ett lekrum, de sätter sig i en ring och hon tar fram en låda med barnens namnkort. De sjunger 

en sång där alla barnen som är närvarande benämns och samtidigt som de sjunger barnets 

namn visar pedagogen upp namnkortet. Därefter läggs namnkorten på mattan i olika 

kolumner, en för ledig, en för sjuk och en för förskolan. Namnkorten paras sedan ihop med 

bilder på barnen. Samlingen fortsätter med en sagopåse om de tre bockarna Bruse och 

avslutas efter en kvart.     

 

Den andra observationen med pedagog A kommer fortsättningsvis att kallas OA2. Klockan är 

nio och pedagog A samlar ihop barngruppen, som består av tre barn. De sätter sig i en ring på 

golvet och sjunger sin samlingssång, här visar pedagogen både namnkort och bild samtidigt. 

Sedan lägger pedagogen ner kort och bilder på mattan och ber barnen att lägga dem i samma 

kolumner som i OA1. Därefter får barnen leka fritt med namnkorten och bilderna tills 

samlingen avslutas efter en kvart. 

 

Första observationen med pedagog B, kallad OB1. Pedagogen kallar in barngruppen i 

lekrummet klockan halv tio. Sju barn är närvarande, samt pedagog B och en barnskötare. 



 31 

Pedagog B sitter vänd mot barnen som sitter på ett led. Hon sätter upp ordkort med 

avdelningens namn, samt orden ledig och sjuk på en flanotavla bredvid sig och lägger ut 

barnens namnkort på mattan. Barnen får därefter sätta upp sitt namnkort på rätt plats på 

flanotavlan och så hjälps de åt med de barn som inte är närvarande. När alla kort är uppsatta 

räknas de. Sedan läser pedagogen en flanosaga och avslutningsvis sjunger de sånger från en 

sångpåse. Samlingen varar i 20 minuter. 

 

Den sista observationen, OB2, påbörjas klockan nio. Pedagog B samlar ihop de åtta barnen 

och alla sätter sig på mattan. Även denna gång sitter barnen framför pedagogen på ett led. 

Ordkorten sätts upp på flanotavlan och namnkorten läggs ut på mattan framför barnen. Barnen 

sätter upp sina namnkort på rätt plats på tavlan. Därefter räknar de hur många namn som står i 

varje kolumn och barnen hjälps åt att plocka ner namnen igen. Slutligen sjunger de sånger 

med rekvisita. Samlingen avslutas efter ca 20 minuter. 

4.3 Intervjuerna  

Intervjuerna utfördes alla efter lunch när barnen sov. Eftersom det fanns annan personal som 

såg till barnen fanns det ingen tidspress. Intervjuerna utfördes i olika rum på avdelningen, det 

viktigaste var att en dörr kunde stängas och att vi fick avskildhet, för att respondenten inte 

skulle bli stressad. Under de två första intervjuerna satt vi inne på en avdelning, vid ett 

matbord. De uppföljande intervjuerna tog plats i ett mindre lekrum, med ett litet bord och 

stolar. De två inledande intervjuerna tog mellan 35 till 45 minuter och de två avslutande tog 

mellan 20 till 25 minuter. De inledande intervjuerna kallas för IA1 respektive IB1 och de 

avslutande kallas för IA2 respektive IB2, där bokstaven står för pedagog A eller B.  

4.4 Resultatredovisning 

4.4.1 Pedagogernas syn på barnets sätt att lära sig läsa och skriva 

Pedagog A berättar att det enligt henne börjar på ett lekfullt sätt och att barnet på så sätt får en 

omedveten förståelse av skriftspråket. Sedan fogas förståelse av bokstäver och ord till denna 

omedvetna kunskap och tillslut har barnet fått en helhetsbild, steg för steg. 

 

Pedagog B menar att det börjar som en bildigenkänning för barnet och att den djupare 

förståelsen av till exempel bokstäver och ord kommer senare.  

Som jag ser på de barnen som går här hos oss, så är det ju igenkänning, att det först är ett bild… 
bildseende, precis som Memory och att det sen därifrån utvecklas till att man känner igen 
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begynnelsebokstaven. Och sen hittar fler och fler bokstäver och då förstår att det är bokstäver som bildar 
ord. (IB1).   

 

Analys 

Båda pedagogerna anser att skriftspråksutvecklingen börjar med att barnet får se helheten och 

sedan med tiden lära sig urskilja delarna. En orsak till detta kan vara att de arbetar efter 

Söderberghs metod om ordbilder och att de därför har tagit till sig hennes definition.  

4.4.2 Tidig läs- och skrivutveckling 

Pedagog A beskriver vad hon tycker är positivt med tidig skriftspråksutveckling, nämligen att 

barnet inte behöver känna några prestationskrav. 

Det motverkar väl kanske den här stressen och pressen att jag måste kunna det här just nu, som kanske 
kan komma om man börjar se att alla ens kompisar kan det. Men här får det ta tid. Det får liksom ta ett 
tag. Sen kan det nog… alltså har man en dyslexi eller något, det tror jag inte att det kan motverka, men 
just sån härn … alltså stressen just känner jag, det kan det nog påverka. (IA1).  

 

Pedagog B berättar att deras tanke med att börja så tidigt med läs- och skrivutveckling är att 

pressen på barnen ska minska och att skriftspråkligheten ska ses som något naturligt och inte 

som något svårt. Dock tror hon inte att detta arbetssätt kan förebygga läs- och skrivsvårigheter 

helt, men hon tror att de får en annan chans.  

Så vår teori här hos oss det är ju att ju tidigare man introducerar det och ju längre de får jobba med det, att 
det blir mer, ja oj, det är inget konstigt, det är inget farligt. Det är en del i vardagen precis som att jag kör 
med bilar och bygger lego och lägger pussel. Att det blir ett mer vardagligt tänk, att det inte blir så stort 
sen när man ska börja i ettan. (IB1).  

 

Analys 

Båda pedagogerna anser att fördelen med att börja med skriftspråkligheten tidigt är att pressen 

på barnet minskar. På detta sätt får barnen en längre tid på sig att upptäcka hur skriftspråket 

fungerar samt att väcka sin läslust och sitt intresse. Däremot uttrycker båda pedagogerna 

tveksamhet gällande huruvida att börja tidigt med skriftspråklighet kan motverka eller 

förebygga läs- och skrivsvårigheter.  

4.4.3 Kunskapsområden som utelämnas 

I intervjuerna pratar de båda pedagogerna om att de får med sig allt andra förskolor gör, samt 

lite till. De anser inte att detta arbetssätt hindrar andra ämnen, som till exempel matematik, 

teknik, rörelse, naturvetenskap et cetera. De integrerar tvärtom skriftspråkligheten med allt 

annat. 
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Pedagog B berättar att hon begränsar skriftspråkligheten lite, eftersom det kan bli för mycket. 

Det viktiga är att tänka på syftet med det man gör och inte låta ett syfte överskugga ett annat 

säger hon. Hon beskriver att hon därför mest arbetar med skriftspråket under samlingen och 

att hon sedan under resten av dagen fokuserar på så mycket annat. 

Jag tycker inte att vi missar något annat. Alltså vi gör alla aktiviteter som alla andra traditionella förskolor 
gör. Och i och med att vi har det mest koncentrerat på samlingen så är det ju bara att det blir ännu större 
bekräftelse för både gruppen och individen, att det liksom … vi både tilltalar dem och tittar på dem och 
de har den skrivna lappen. Så jag tycker bara att det är stärkande. (IB2).  

 

Pedagog A påpekar att genom förskolans arbetssätt kan skriftspråklighet antingen 

kombinera eller försumma andra ämnen och den avgörande faktorn är hur arbetssättet 

används i den pedagogiska verksamheten.  

Jag ser det som en … Likväl som att jag ska sitta med en närvarolista och ropa upp barnets namn så gör 
jag det med en metod där barnen är med. Alltså, det är ju … vi gör ju allting annat också. Det är bara det 
att det är en extra … alltså … ja. Det går att lägga in i allt det andra. Så att det tycker jag inte, snarare att 
vi får mer. (IA2). 

 

I observationerna framkommer det att pedagogerna inte bara fokuserar på skriftspråklighet, 

utan också får fram annat pedagogiskt innehåll i samlingarna. Bland annat använder pedagog 

A sig av olika matematiska storleksbegrepp och lägesbegrepp och pedagog B räknar och 

använder lägesbegrepp. 

 

Analys 

Det finns inga tecken som tyder på att pedagogerna bara fokuserar på skriftspråklighet och 

missar andra delar. Tvärtom visar observationerna många tecken på att utföras i nästan precis 

samma stil och form som traditionella förskolors samlingar. Medvetenheten kan här vara 

nyckeln, att man precis som pedagog A poängterar använder de rutiner man har, på ett 

medvetet sätt, för att arbeta med något specifikt.  

 

Båda pedagogerna betonar också att användandet av ordkorten kan ge tyngd åt andra delar, 

t.ex. nämner pedagog B delaktigheten, som här får ytterligare emfas av att alla barn får se sitt 

namn och blir uppmärksammade i samlingen.  

4.4.4 Stimulans av barnets läs- och skrivlust 

Pedagog A berättar att det inte finns några bestämda tillfällen då hon läser för barnen utan att 

hon gör det när de ber om det. I samlingen använder hon sig helst inte av böcker utan föredrar 

då sagopåsar, för att kunna fånga alla barnens intresse. 
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Sen brukar jag inte läsa så mycket sagor utan jag brukar mera språkpåsar eller sagopåsar. De älskar … jag 
har en som heter Lilla Nallen och Bockarna Bruse. Så det är ju, alltså… Men böcker använder jag sällan 
med dem i samlingen överlag … alltså om någon kommer och vill sitta och läsa en bok så gör man ju det, 
men jag tycker det är rätt svårt att få … fånga alla med en bok. Har man sagopåse så har man grejer som 
händer hela tiden. Sen de stora som är uppe på vilan, där läser man väldigt mycket. (IA2). 

 

 Pedagog A betonar också vikten av läsning och framför allt läslust, för den skriftspråkliga 

utvecklingen.  

Att man läser mycket till exempel kan ju vara ett sätt att, alltså … få intresset för ordet, de … barn är ju så 
mera, att när man läser en bok så ser de att det är något där. Jag som vuxen tittar inte på en bild, utan det 
är något bredvid. Och barn är ju oftast så nyfikna och då vill de veta, vad är det. Det tror jag är mycket. 
Bara läsa och benämna saker och så prata om saker. Men just böcker är nog väldigt viktiga tror jag. (IA1).      

  

Pedagog B talar om att hon läser mycket för barnen för att stimulera både läs- och skrivlusten. 

Hon säger att hon också använder sig av flanosagor med enstaka nyckelord som ordkort vid 

samlingen. Böcker finns tillgängliga för att barnen ska kunna använda dem. Olika ordkort 

finns också på avdelningen för barnen att leka med. Det händer att barnen inspireras att leka 

samling eller berätta historier runt dessa kort.  

Vi läser ju mycket böcker här … och mycket flanosagor med bara ett fåtal ord förstärkta, alltså, på varje 
bild. Och sen har vi ju mycket böcker som ligger som barnen får plocka själv … och läsa, så mycket de 
vill. (…) Ja att vi uppmuntrar dem när de skriver och frågar … ja oj vad skriver du? Och de får ju mycket 
positiv feedback. (IB1).  

 

Observationerna visar att pedagogerna använder sig av många olika sätt för att stimulera 

barnens intresse för skriftspråket. Det som syns i observationerna är sagopåsar, sångpåsar, 

flanosagor och ordkort. I pedagog A:s barngrupp är de flesta av barnen nyinskolade, därför 

sker hennes användande av ordkorten på ett litet annat sätt än i pedagog B:s grupp, hon 

kombinerar nämligen namnkortet med en bild på barnet. Båda pedagogerna visar upp 

namnkorten samtidigt som de säger namnet, och speciellt tydliga är de med detta när det 

aktuella barnet inte har kommit så långt i sin skriftspråksutveckling.  

 

Analys 

Pedagogerna uttrycker tankar om vikten av att stimulera skriftspråkligheten och de verkar 

också ha en medveten tanke om hur och varför de ska stimulera skriftspråkligheten vid sina 

samlingar. Även här betonar de intresse och lust framför de praktiska arbetssätten. Ingen av 

dem nämner samtalet och dess betydelse för den skriftspråkliga utvecklingen.   

4.4.5 Språkets form och funktion 

Pedagog A uttrycker att det är viktigt att barnen får en medvetenhet om språket men att det 

ska hållas på en väldigt enkel nivå.    



 35 

Sen kan man ju alltså nämna att den bokstaven heter det och det, det gör vi ju. Men jag menar aldrig att 
det här är ett ord, det här en mening Och bokstäverna kommer ju in när man skriver någonting. Att … 
som jag brukar säga att S, det ser ut som en orm och då låter det som en orm. Så det är kanske såna grejer 
som man pratar om. Men väldigt väldigt enkelt. (IA1). 

 

I observationen märks att pedagog A talar en del om bokstäverna, men utan något synligt 

system. Ibland nämner hon bokstävernas namn eller ljud och ibland inte. I OA2 pratar hon om 

bokstaven S och nämner då både bokstavens namn och dess ljud, men det är enda gången hon 

gör detta under de observerade tillfällena.  

 

Inte heller pedagog B är konsekvent i observationerna. Någon gång nämner hon bokstavens 

namn och en annan gång gör hon det inte. Hon säger att hon anser att detta kan ske tids nog 

och att hon känner att man kan vänta med att prata om språket och om bokstäverna tills 

barnen blir lite äldre. I OB1 hamnar barnen i en diskussion som gäller de två fröknarnas 

namn, där båda börjar på samma bokstav. Ett barn vill gissa vilket namn som är vilket, men 

gissar fel. Pedagog B pratar då lite om hur lika de två namnen är och visar samtidigt på 

bokstäverna. 

Det är lite svårt. Det är lite knasigt att man har så lika namn när man jobbar på samma avdelning, eller 
hur? Det ser ju alldeles likadant ut, det börjar likadant och slutar likadant. (OB1). 

 

Analys 

Pedagogerna i studien talar inte om frikopplade bokstäver utan något sammanhang, utan 

jämför till exempel begynnelsebokstaven i olika namn. Däremot nämns oftast inte bokstavens 

namn. Ett exempel på detta är när pedagog B diskuterar de två fröknarnas namn och pratar om 

likheterna och skillnaderna. Hennes förklaring hålls i väldigt allmänna ordalag och hon 

nämner inga språkspecifika begrepp. På detta sätt verkar den språkliga medvetenheten hållas 

på en konkret, men enkel, nivå. Båda pedagogerna menar att de inte pratar så mycket om 

språket eftersom barnen är för små och för att det finns tid för detta senare. Liberg (2006) 

nämner annars att det vanligaste sättet att införa kunskap om bokstäverna vid 

ordbildsmetoden är just att börja diskutera dem i barnets namn.  

 

När pedagogerna skriver tillsammans med barnen använde de versaler och gemener som är 

den skriftspråkliga konventionen. De använder alltså versaler endast vid namn och i början av 

meningar.  
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4.4.6 Intresse och meningsfullhet 

Pedagog B låter förstå att hon arbetar utifrån att det måste vara intressant för barnen. Därför 

arbetar hon varierat och lägger fram olika saker ägnat åt att fånga så många olika intressen 

som möjligt. 

Men annars låter vi dem ofta bara sitta med och så kommer det efterhand för det mesta faktiskt. Att där är 
något de hittar i samlingen som de tycker är intressant. De kanske inte tycker lapparna aldrig nånsin är 
intressanta, men då tycker de det är kul och sjunga eller när vi berättar en flanosaga. (IB2).  

 

I observationerna framkommer det att pedagog B verkar arbeta mer med att involvera barnen i 

ett upplägg hon redan bestämt. Samlingen i OB1 innehåller tre delar, ordkort, flanosaga och 

sånger, detta, enligt henne, för att alla barn ska finna något de är intresserade av. Det är också 

märkbart i barnens delaktighet i de olika inslagen att varje inslag attraherar olika barn.  

 

I intervjun med pedagog A beskriver hon att det viktigaste för henne är att utgå ifrån barnets 

intressen för att göra det meningsfullt. 

Som vi har en del barn som tycker om att rita i sanden. Alltså, man kan skriva bokstäver i sanden. Så 
fångar man dem där. För alla vill inte sitta och skriva på ett papper. Då kan man titta där. Man kan titta på 
grejer som vi gjort nån gång, Spiderman är väldigt bra, liksom vad börjar den på för bokstav. Att man 
pratar om saker som barnen gör. Att man kollar på vad de tycker om och vad de har… om de har något på 
tröjan eller om de har nån leksak som de pratar mycket om. Att utgå ifrån dem själva är en bra grej. (IA1). 

 

I observationen märks att pedagog A inte arbetar så varierat när det gäller olika delar i 

samlingen, utan här har hon ett eller två moment. Däremot låter hon barnens intresse utforma 

samlingen i sin helhet. Barnen väljer till exempel vilken sagopåse som ska användas i OA1 

och i OA2 ändrar hon helt på samlingen eftersom barnen inte visar något intresse för det hon 

hade planerat. 

 

Analys 

Pedagog B nämner en viktig aspekt, nämligen den att de tar upp saker om barnen visar 

intresse. Att man på olika sätt också kan stimulera intresset säger hon inget om i intervjun. 

Enligt all teori jag funnit är barnets intresse det som man ska utgå ifrån. Detta syns tydligt hos 

pedagogerna, bland annat genom att de två barn som inte alls är intresserade av samlingen 

inte behöver vara med. Meningsfullheten när det gäller barnens lärande är hög. Man använder 

sig av ord som har stark personlig laddning för barnen (just nu bara det egna namnet eftersom 

det är en relativt ny grupp). 
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4.4.7 Delaktighet 

Båda pedagogerna pratar om delaktighet. Pedagog A berättar att hon anpassar samlingen så 

att det hela tiden finns saker som är olika svåra, för att alla ska få ut något av det. 

 

Det som syns i observationerna är att de båda fokuserar på barnens delaktighet, men på olika 

sätt och olika mycket. Pedagog A använder sig av barnens uppslag och inslag för att på så sätt 

bygga upp samlingen. I OA2 är barnen rastlösa och efter ett tag avbryter pedagogen och 

säger: ”Ska du lägga dem här? Ska de ligga där? Så kan vi faktiskt göra. Vi tar bort dessa 

idag.” (OA2) och därefter följer hon barnens initiativ. Överlag är pedagog A mer följsam när 

det gäller samlingens upplägg och låter barnen till exempel bestämma vilken sagopåse hon 

ska berätta. I sången som pedagog A använder sig av vid varje samling, får barnen framhäva 

vad de kan och alla uppmärksammas.  

 

Om man sedan jämför med de observationer jag gjort i pedagog B:s grupp, är inte detta lika 

tydligt. I de delarna hon har i observationen syns inte att barnen får välja. I IB1 berättar hon 

att barnen kan få vara delaktiga, men att det är något de kan bli bättre på.  

Och de får välja ibland för de vet ju, de större barnen vet ju vad där är i de olika påsarna. Så de kan få 
välja vilken påse vi ska ha på samlingen idag och nästa dag. Och de får välja flanosagor och peka vilket 
som är … Men det är … det behöver vi också bli bättre på, att barnen ska vara delaktiga, det är lätt när … 
och bara köra på när det är många som inte har ett språk. Fast man är medveten om att dom har ju ett 
kroppsspråk… som är, oftast, lika väl talande som ord, men att man ibland bara av farten, för att det ska 
gå undan, att man väljer att inte … ja ja det blir bra så här, att man väljer nej vi, du får välja en annan 
gång för att det tar lite tid. (IB1). 

 

Analys 

Barnens delaktighet verkar vara något som båda pedagogerna ser som viktigt för lärandet. 

Däremot verkar de inte ha en helt samstämmig bild av vad delaktighet innebär. Pedagog A ger 

intryck av att det innebär att barnen ska kunna påverka helheten, medan pedagog B ger 

uttryck för att det gäller delarna av verksamheten. Dessa åsikter förmedlar pedagogerna både i 

observationerna och i intervjuerna.  

4.4.8 Samspel och aktivitet 

Samspelet berörs inte som en avgörande faktor i intervjuerna, pedagog A nämner det endast i 

förbifarten när hon berättar om flanosagor med ordkort. Hon pratar då om att hon inte fått in 

ett flyt i användandet av dessa och att hon därför inte fått samspelet med barnen att fungera.  
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I observationerna finns tecken som tyder på att samspel ändå är en tanke hos pedagogerna. Ett 

tecken på detta är att alla deltagande i pedagog A:s samlingar sitter i en ring. Det är även 

tydligt att hon låter barnen samspela med varandra, inte bara med henne själv, något som 

däremot inte är lika uppenbart hos pedagog B. Hon fokuserar mer på samspelet mellan sig 

själv och barnen. Ett tecken på detta är att hon håller sina samlingar med barnen sittande på en 

rad mitt emot sig.   

 

En tydlig indikation på att samspelstanken ändå finns där är att barnen ges möjligheten, och 

uppmuntras rent av, att hjälpa varandra med att till exempel hitta namnkort och detta sker i 

alla de fyra observationerna.  

 

Aktiviteten framstår som närvarande i alla observationerna, då barnen tar del i att föra 

samlingen framåt. 

 

Analys 

Samspelet är enligt både den sociokulturella teorin och utvecklingspedagogiken en grund för 

kunskapandet. Barnet lär sig tillsamman med och av andra. Man bör inte heller glömma bort 

att barnets aktivitet i sitt eget lärande är grunden för kunskapandet (Säljö 2000). Att barnen 

får vara aktiva i samlingarna leder troligtvis till att de har lättare att göra kunskapen till sin. 

4.4.9 Lust och glädje 

Pedagog B säger att hon lägger mycket fokus på att det ska vara lustfyllt och roligt att närma 

sig skriftspråket. Men meningsfullheten ska också poängteras och det är därför de börjar med 

barnets namn, då blir det både roligt och meningsfullt för barnet. 

Och det tror jag man växer av… när det är positivt. Och att … när de känner att det är lustfyllt och att 
man har någon nytta av det. Att sen är det ju döroligt att gå på stan och titta där är min bokstav och leta på 
vägskyltar och allt så här. (IB1).  

 

Pedagog A förtydligar att anledningen till att barnen lär sig läsa på förskolan är att 

pedagogerna fokuserar på lusten och glädjen till språket. 

Jag tror det ligger i att de tycker att det är kul. Det är liksom, det är inget svårt och det är ingen press utan 
det är en lek (…) De verkligen njuter av det. Det tror jag är en väldig fördel, just den här glädjen till 
språket det är nog det som tror jag … det absolut bästa och det viktigaste i de här åldrarna. Att det blir nåt 
positivt. (IA1). 

 

När det gäller att uppmuntra barnen att använda skriftspråket i lek framkommer det att varken 

pedagog A eller B arbetar mycket med det. Möjligheten som ges är att barnen kan få använda 
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ordkorten i sin lek. Detta är också vad som sker i OA2, där samlingen avslutas med att barnen 

själva leker samling med sina namnkort.  

Analys 

Ingen av pedagogerna ger uttryck för att de stimulerar skriftspråkligheten genom lek. Detta 

motsäger det som forskning visar på, nämligen att det gör stor skillnad för barnens 

skriftspråksutveckling om de uppmuntras att använda skriftspråk i sin lek (Dahlgren et al. 

2008).       

4.4.10 Handledning 

Pedagog A anser att man inte ska ha några krav på barnen i det här stadiet, utan att det 

viktigaste är lusten och glädjen för språket. I observationerna märks ingen press utan pedagog 

A låter barnen få tid på sig att tänka. Pedagog A betonar att det måste få ta tid för att stress 

och press inte är något som barnen ska behöva känna, för att detta inte är något de måste 

kunna just nu.    

 

Pedagog B uttrycker samma åsikt i intervjun.  

Jag brukar inte rätta dem, om inte där är något annat barn som säger till att det sitter uppochner … och då 
försöker jag nog lite fråga barnet som står där, att ska vi sätta den på andra hållet så att du inte hänger 
uppochner? Eller vill du ha den så? Så jag tvingar inte dem att skifta, det tror jag inte att jag gör. Det är 
som jag tänker nu så det hoppas jag att jag inte gör. Ibland kan det ju vara att man gör det automatiskt 
men jag tror inte jag brukar rätta dem. (IB2). 

 

I intervjuerna framkommer det att ingen av pedagogerna rättar stavning, skrivriktning, 

spegelvända bokstäver eller pennhållande. Denna ovilja mot att korrigera syns också tydligt i 

observationerna. När barnen till exempel sätter sina namnkort upp och ner vänder pedagog B 

(i OB1) inte dem rätt utan låter dem stå kvar så. Ett annat tydligt tecken på detta är att barnen 

fått sätta upp egna namnkort på väggen, där de skrivit sina egna namn på sitt eget sätt. Barnen 

behöver inte heller ta sitt namn om de inte vill, utan då kan en kompis få hjälpa istället (OB1). 

 

I observationerna använder båda pedagogerna sig mycket av handledning för att leda barnen 

rätt. Bland annat pekar de vid lägesbegreppen, de uppmuntrar barnen när de tvekar samt 

stöttar dem till exempel genom att rikta deras uppmärksamhet på rätt namnkort.  

 

Analys 

Många av de redovisade forskarna betonar att det grundläggande för den tidiga 

skriftspråkligheten är att barnen inte blir kritiserade i sina första försök. Här arbetar både 
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pedagog A och B utifrån dessa principer. Ingen av pedagogerna kritiserar, men det finns en 

skillnad i graden av uppmuntran mellan dem båda. Pedagog A är mera positiv medan pedagog 

B håller sig mer neutral. Detta kan bero på att barnen i grupp A inte har sysslat med ordkorten 

lika länge som barnen i grupp B och att pedagogerna därför anser att de barnen behöver mer 

positiv uppmuntran.     

4.4.11 Pedagogens medvetenhet 

När det gäller just medvetenhet är det ett begrepp som inte nämns i någon av intervjuerna. 

Däremot är det något som löper som en röd tråd genom intervjun, med tanke på sättet att 

reflektera över handlande och förhållningssätt, som båda pedagogerna ger uttryck för att ha.  

 

I den första intervjun ger pedagog B intryck av att ha en stor medvetenhet om sitt arbete och 

hon verkar också reflektera över hur arbetet fungerar. Hon nämner både brister som hon 

skulle vilja förbättra och kompetenser som hon anser att hon och hennes kolleger har. Bland 

annat reflekterar hon över att de gånger de dokumenterat har de upptäckt saker som de kanske 

inte skulle ha sett annars.  

Nä, filma och så det är vi dåliga på, faktiskt. Och det är dumt för man lär sig mycket … av att titta på 
saker man spelar in. Det ser man nu när vi spelade in till föräldramötet att man upptäcker vissa barn, att 
jaha är den intresserad av det och lite så. Så det är faktiskt ett himla smart sätt att jobba med för sin egen 
… både för barnens utveckling och sin egen utveckling. (IB2).  

 

Pedagog A visar också på medvetenhet genom att reflektera över saker som hon är bra på och 

saker hon borde bli bättre på. Bland annat tar hon upp att de är dåliga på att göra utvärderingar 

av arbetet, men hon berättar att de istället brukar prata om saker på ett mer informellt sätt så 

fort något dyker upp. Hon pratar också om att hon själv brukar reflektera fortlöpande över 

verksamheten.   

Det är vi inte så bra på, om man ska vara … alltså … Alltså det främsta målet jag för min del har, är att de 
ska tycka det är intressant. Och sen under tiden anser jag att man utvärderar det, ser jag att nånting inte 
funkar blir det en utvärdering i sig, att nej, det här går inte hur ska vi göra för att komma dit vi vill, att … 
för att vi ska väcka det är nog mer sån utvärdering vi har tror jag, att man hela tiden tänker på vad man 
gör och vad som funkar och vad funkar inte. (IA1).   

 

Även pedagog B tar upp utvärdering som en brist hos sig själv.  

Men vi är rätt dåliga på att utvärdera, måste vi erkänna. Det är ju lite så när man sitter ner… Vi har inte 
mycket… Vi är en liten förskola med, och även om vi ofta får ihopa en timme i veckan på morgonen så är 
det mycket som ska förhandlas då. Fast man vet att det viktigaste av allt är egentligen att utvärdera sitt 
jobb (…) Det handlar ju om en själv ju, vad man erbjuder och hur man lägger upp sitt arbete, för att fånga 
barnen. Det handlar ju bara om oss själva, nästan alltid. Vi säger ofta att vi måste bli bättre på att 
utvärdera. (IB1).  
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Analys 

Båda pedagogerna talar om sitt förhållningssätt och vilka konsekvenser detta kan få för 

barnens lärande, något som tyder på en hög grad av medvetenhet. Forskning visar på att ett 

tecken på medvetenhet hos pedagogen, samt något som även kan utveckla medvetenheten är 

dokumentation, reflektion och utvärdering. Dessa verktyg för medvetenhet används dock 

sparsamt av pedagogerna. Detta håller båda intervjupersonerna med om och de påtalar också 

att detta är något som arbetslaget bör bli bättre på. Reflektion anses vara basen för 

lärarprofessionen och grunden för att kunna utveckla barnens lärande vidare (Johansson 2005) 

och dokumentation kan i sin tur användas för att fördjupa barnens skriftspråkliga lärande 

(Gustafsson & Mellgren 2005).  

4.5 Sammanfattande analys 

En analys av pedagogernas förhållningssätt tyder på att de anser att bemötandet av barnet är 

grundläggande för att uppmuntra skriftspråklighet. I både observationer och intervjuer 

framkommer det att glädje och lust till språket, samt en kravfri och uppmuntrande miljö där 

lärandet får ta den tid det tar är viktigt för pedagogerna. Pedagogerna tittar därmed mycket på 

helheten, det vill säga hur den psykiska miljön och deras egna förhållningssätt stimulerar 

skriftspråklighet hos barnet. 

 

Pedagogerna uttrycker en hög grad av medvetenhet om hur och varför de ska stimulera 

skriftspråkligheten. Denna medvetenhet framträder bland annat i insikten om att 

skriftspråkligheten kan framhäva andra saker, till exempel delaktighet och självförtroende. De 

betonar intresse, delaktighet, aktivitet och meningsfullhet framför de praktiska arbetssätten. 

Något som kan utveckla pedagogernas medvetenhet är emellertid användandet av 

dokumentation, reflektion och utvärdering på ett strukturerat sätt i verksamheten. Deras olika 

definitioner av delaktighet kan till exempel bero på bristen på gemensam reflektion och 

utvärdering. Pedagogerna verkar här inte ha diskuterat begreppets innebörd, vilket kan ha 

betydelse för barnets kunskapande.  

 

Lust, glädje och vikten av att ha roligt betonas, men lekaspekten är inget som framkommer i 

observationerna. Det som däremot märks tydligt är att barnen verkar vara förväntansfulla, 

fascinerade och stolta över att de kan, vilket kan tyda på att pedagogerna lyckas fånga barnen 

och stimulera deras intresse. 
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5 DISKUSSION 

Detta kapitel inleds med en diskussion som resonerar kring den metod som använts för 

studien och hur metoden kan ha påverkat studiens resultat. Därefter görs en summering av 

resultatet och sedan presenteras fyra tendenser som framträtt utifrån en tolkning av resultatet. 

Sedan följer en diskussion om studiens resultat, där den vetenskapliga forskning som 

redovisats tidigare används för att förstå resultatet, det vill säga den bild av verkligheten som 

framträtt i studien. Avslutningsvis diskuteras också de konsekvenser resultatet skulle kunna 

ha på den pedagogiska verksamheten. 

 

5.1. Metoddiskussion 

Jag anser att valet av icke-delaktiga observationer och intervjuer som undersökningens metod 

stämde väl överens med syftet för min undersökning. Om jag istället hade använt mig av en 

annan metod hade jag förmodligen fått ett annat resultat, med till exempel enbart 

observationer hade jag troligtvis inte fått fram vad pedagogerna berättade om sitt 

förhållningssätt. 

 

Något som kan ha påverkat resultatet av min undersökning är att observationerna var 

utspridda i tiden. En möjlig nackdel är att barnen inte fick chansen att vänja sig vid mig och 

därför kanske inte betedde sig som de vanligtvis gör. Pedagogerna kan ha påverkats både 

positivt och negativt av de utspridda observationerna. Det ena alternativet är att de, precis som 

barnen, inte hade tid att vänja sig vid mig och därför var på helspänn vid varje ny observation. 

Ett annat alternativ är att det förflöt så lång tid mellan intervju och observation att 

pedagogerna till viss del kunde slappna av. 

 

Metoderna som använts har valts för att så långt det är möjligt värna om studiens objektivitet, 

och här belyses både pedagogernas och mina tolkning. Studiens tillförlitlighet är beroende av 

hur pass neutralt den utförts och här har jag också varit tydlig med att beskriva på vilket sätt 

studien genomförts. När det gäller validiteten, så har jag tagit i beaktande att mina personliga 

åsikter kan ha influerat resultattolkningen, men min övertygelse är att detta inte har förvanskat 

resultaten på något avgörande sätt. Bland annat kan användandet av observationer ha påverkat 

resultatet såtillvida att det finns en risk att jag redan i transkriberingen av observationen 
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gjorde en tolkning av vad jag såg. Jag har arbetat för att försöka förhindra detta, men kan inte 

vara helt säker (Denscombe 2000).   

 

En kritik av den använda metoden är att det blev en väldigt stor mängd material att analysera 

och detta kan ha påverkat studiens syfte såtillvida att det blev en bred undersökning istället 

för en djup sådan.   

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Sammanfattning av resultatet utifrån syftet 

Studiens syfte var att belysa hur en förskola arbetar med att stimulera skriftspråklighet hos 

barn i åldern ett till tre år. I den aktuella verksamheten får barnet stöd och handledning genom 

de praktiska momenten, i ett samspel med pedagogerna och de andra barnen i gruppen. 

Pedagogerna i studien låter barnet få den tid det behöver, leker fram samt stimulerar intresset 

hos barnet för att uppmuntra den skriftspråkliga utvecklingen. Därigenom anser jag 

undersökningens syfte uppfyllt. 

  

En annan frågeställning var hur tidigt barn kan lära sig läsa och skriva och jag anser att 

studien har visat att redan mycket små barn kan lära sig läsa. Genom att utgå ifrån det som 

barnen har erfarenhet av och är intresserade av stimuleras deras lärande. Det är fantastiskt att 

se ett barn på 14 månader förtjust klappa i händerna när pedagog A visar upp hennes 

namnkort och för både mig och pedagogen är detta ett ovedersägligt bevis på att hon läst och 

känt igen sitt namn (från OA1).  

 

Min sista fråga inför studien var vilka fördelar respektive nackdelar det fanns med att börja 

tidigt med skriftspråksutvecklingen. Utifrån studiens resultat blir svaret på denna fråga att det 

inte finns några nackdelar, endast fördelar. Genom att pedagogerna på förskolan börjar så 

tidigt med skriftspråksutvecklingen och uppmuntrar barnets intresse samt dess läs- och 

skrivlust, så verkar det mest troligt att alla barnen har börjat läsa och skriva innan de börjar 

skolan.  

 

Studiens resultat kan inte anses vara allmängiltiga, för det är studien alldeles för liten. 

Däremot kan de anses vara giltiga för just dessa specifika förhållanden eftersom detta 

arbetssätt och dessa pedagoger samt deras förhållningssätt verkar fungera. Undersökningen 
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som gjorts är dock för liten för att resultaten ska kunna anses vara generaliserbara. Resultatet 

kan ses som en slutledning utifrån denna studies empiriska material samt från tidigare 

forskning.   

5.2.2 Pedagogens förhållningssätt 

Resultatet visar att det egna förhållningssättet är det som pedagogerna själva betonar mest i 

studien. Jag vill här hänvisa till citatet jag använt i litteraturgenomgången, nämligen det att 

”[v]issa barn börjar spontant att intressera sig för olika fenomen i sin omvärld, medan andra 

behöver hjälp och engagemang av en vuxen för att upptäcka saker.” (Pramling Samuelsson & 

Mauritzson 1997, s. 54). Pedagogens roll blir här väldigt betydelsefull eftersom risken är stor 

att just de barn som inte spontant intresserar sig för skriftspråket är de barn som löper risk att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter. Dessa barn är då de som behöver mest stöd och stimulans 

av sina pedagoger och också de som skulle kunna dra nytta av att få lite mer tid på sig. Därför 

hade det troligtvis varit fördelaktigt för alla barn, men framför allt för dessa barn, att 

förskollärarna började stimulera deras skriftspråklighet redan i förskolan. Om så skett hade de 

barn som inte visat något intresse för skriftspråket kunnat få en välbehövlig mjukstart. 

 

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2008) redovisar en studie som rör tidig 

skriftspråklighet. Denna studie genomfördes i en förskola och den bekräftar hur viktig 

pedagogens roll är, samt hur mycket pedagogen kan åstadkomma med hjälp av en pedagogisk 

verksamhet som följer en medveten och strukturerad planering. Denna studie visar också på 

hur viktigt det är att uppmuntra barnen att använda sig av skriftspråket i sin lek och i vilken 

omfattning skriftspråkligheten kan utvecklas om detta användande uppmuntras. Denna 

utveckling ökar sedan i sin tur intresset för skriftspråket. Pedagogerna i min studie har inte 

riktigt uppnått samma grad av uppmuntran som i den ovannämnda studien, eftersom de ännu 

inte uppmuntrar barnen aktivt att använda sig av skriftspråket i lek. Detta kan dock bero på att 

barnen ännu bara är i början av sin skriftspråkliga utveckling. Förutsättningarna finns dock i 

verksamheten eftersom pedagogerna förefaller att ha den medvetenhet som behövs. 

 

Utgångspunkten för pedagogerna i studien verkar vara att barnet ska vara aktivt och delaktigt 

för att kunna skapa sin egen kunskap. Den skriftspråkliga aktiviteten ska vara meningsfull, 

lustfylld och rolig samt följa barnets intresse och allt detta ska ske i ett samspel med 

pedagogen och andra barn. Betoningen på samspelet med pedagogen och andra barn kopplar 

jag till Fasts (2008) tankar om att barnet lär sig skriftspråklighet genom att vara i en 
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skriftspråklig miljö. Så barnet får här chansen att tillsammans med vuxna och andra barn 

upptäcka betydelsen av skriftspråket och få uppleva glädjen till språket. Just glädje såg jag 

tydliga tecken på hos barnen i studien och att barnen ges möjligheten att känna så här, redan i 

tidig ålder, tror jag kan leda till att deras skriftspråklighet kan utvecklas fritt. 

 

Resultatet visar också att pedagogen ska handleda barnet, inte pressa fram ett intresse eller 

kräva resultat. Den ska också dokumentera, utvärdera samt reflektera över sitt handlande och 

sina tankar för att på så sätt få syn på barnets intresse. Med andra ord bör pedagogen ha en 

hög grad av medvetenhet om sitt förhållningssätt. När det gäller denna medvetenhet så tyder 

studiens resultat på att det saknas till viss del. Det är också något som båda pedagogerna själv 

tar upp och diskuterar. Att pedagogerna är medvetna om det, är en reflektion över sitt 

arbetssätt och därmed ett steg på vägen till förbättring. Liberg (2006) anser att kvalitén på den 

pedagogiska verksamheten kan bli lidande av att dokumentation inte görs. Dokumentationer 

hade kunnat ligga till grund för den fortsatta planeringen, genom att göra pedagogerna 

uppmärksamma på vad barnet intresserar sig för och genom att pedagogerna kan uppfatta 

vilken kunskap barnet har om det aktuella området, men det hade också kunnat innebära en 

chans att utveckla det pedagogiska förhållningssättet ytterligare. Eventuellt kan detta leda till 

att barnet inte får allt det stöd och den stimulans som det skulle kunna få. 

 

Det är tankeväckande att studiens respondenter, utifrån intervjusvar och observationer, verkar 

lägga fokus på hur de själva tänker, när det gäller deras förhållningssätt gentemot barnen samt 

på hur de själva kan arbeta för att stimulera barnens skriftspråklighet. Däremot har jag fått 

uppfattningen av att fokus i litteraturen mycket ligger på hur pedagogerna kan eller bör arbeta 

praktiskt, med till exempel högläsning och berättande, vilket i sin tur har lett till att mitt fokus 

i intervjuerna delvis har blivit detsamma. En slutsats utifrån resultatet blir alltså att jag har fått 

reda på hur man kan arbeta, både praktiskt och med sitt förhållningssätt, för att uppmuntra 

skriftspråklighet, men att fokus hos dessa pedagoger ligger på det egna förhållningssättet och 

mindre på arbetssätt. Detta är något som bland andra Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2003) anser är väldigt viktigt, nämligen att pedagogerna fokuserar på sitt eget 

ansvar för barnets lärande. Denna medvetenhet om vad som görs och varför det görs, samt 

varför det görs på just detta sätt, måste enligt mig genomsyra en pedagogs yrkesverksamhet. 

Här stödjer jag mig på Säljö (2000) som betonar att en pedagogisk och vetenskaplig teori kan 

bli så inarbetad i verksamheten att den blir omedveten för dem som arbetar där. Denna teori 



 46 

blir då förgivettagen och risken är att pedagogen inte längre reflekterar över om den används 

på rätt sätt eller ens om den är ”sann” utan använder den helt oreflekterat. 

 

Undersökningens resultat gällande stimulering av skriftspråkligheten stämmer inte helt 

överens med resultat från tidigare forskning. Jag gör tolkningen att detta beror på att 

forskningen nästan helt inriktat sig på äldre barn. Mycket av litteraturen utgår ifrån barn i tre- 

till fyraårsåldern och uppåt, medan min studie däremot endast har inriktat sig på barn i ett- till 

treårsåldern. Detta anser jag förklarar den skillnad mellan resultat och forskning som jag fått. 

Praktiken kan dock fortfarande förstås utifrån den teoretiska bakgrunden. Tolkningen jag gör 

utifrån resultatet och forskningsbakgrunden är att pedagogerna väljer att börja med att väcka 

intresset hos barnen i småbarnsgruppen och sedan räknar med att detta intresse kommer att 

utvecklas i storbarnsgruppen.  

5.2.3 Ordbildsmetoden 

Tolkningen jag gör av det resultat jag fått är att de två pedagogerna i första hand arbetar med 

att stimulera intresset för skriftspråklighet hos barnen. De formella sidorna verkar de lägga åt 

sidan. De använder sig i princip uteslutande av Söderberghs (1988, 2009) arbetssätt med 

ordkort. Det är tänkvärt att pedagogerna inte har utvärderat fullt ut hur detta arbetssätt 

fungerar och om det är något som bör komplettera den. Det är dock möjligt att en annan 

förskola hade kunnat nå samma resultat med en samma eller annan metod. Hagtvet (2002) 

hävdar att detta arbetssätt inte fungerar när barnen är så små, eftersom de ännu inte utvecklat 

bildminnet och Smith (2000) är emot arbetssättet i sig. Det saknas forskning som utan tvivel 

kan fastställa om arbetssättet fungerar. Eftersom barnen är så små och behöver följas så nära 

är en studie av till exempel en förskolegrupp idag nästan omöjlig att genomföra och därför har 

den forskning som finns utförts i princip bara på forskarnas egna barn. Men om det enbart ska 

tolkas utifrån denna studies resultat, så anser jag att arbetssättet fungerar även för små barn. 

 

Att informanterna arbetar utifrån Söderberghs (2009) metod kan vara en av anledningarna till 

att de inte talar mer om språket med barnen, eftersom Söderbergh menar att detta bör vänta 

tills barnen blir äldre. Hennes åsikt är att barnen lär sig språkets formella struktur själv, 

medan de lär sig läsa, och därför inte behöver någon handledning i detta. Viktigt är i alla fall 

att pedagogerna i studien hjälper barnet göra kopplingen och jämför bokstäver i olika ord när 

barnet verkar fundera. En annan möjlig orsak till att pedagogerna inte talar mer om språkets 

form och funktion kan vara att barnen är så pass små ännu och att det finns gott om tid att 
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pratat om denna aspekt senare. Detta skulle i så fall helt överensstämma med Smiths (2000) 

tankar om att tala om språket, eftersom han anser att det inte bör komma förrän barnet redan 

kan läsa och skriva. På detta sätt får begreppen som används en innebörd för barnet. Båda 

pedagogerna menar att denna aspekt bör införas först när barnet blivit mer van vid läsningen. 

Skälen de anger är att vänta med att införa de svåra momenten och att det på denna nivå 

fortfarande ska vara lek och roligt, något som Smith (2000) helt instämmer i.  

 

Å andra sidan finns det forskning som visat att barnet behöver en ökad språklig medvetenhet 

för att kunna lära sig läsa och skriva (Björk & Liberg 1999). Att pedagogerna inte talar så 

mycket om språket, och att de inte är konsekventa när de gör det, skulle kunna leda till att 

barnet får brister i sin språkliga och fonologiska medvetenhet, något som kan leda till läs- och 

skrivsvårigheter enligt forskning. Men faktum är att barnen, precis som bägge pedagogerna 

påpekar, fortfarande är väldigt små, och att de har gott om tid på sig innan de ska börja 

skolan. Min tolkning av detta är istället att barnen får den mjukstart som Liberg (2010) talar 

om. 

5.2.4 Det lilla barnet läser och skriver 

Jag vill sätta mig emot ett uttryck som många författare och forskare av tidig läs- och 

skrivutveckling använder sig av, nämligen låtsasläsning och låtsasskrivning. Dessa två 

begrepp används för att beteckna den läsning och skrivning barnet gör innan det lyckats 

knäcka den alfabetiska koden. Jag menar dock att barnet inte låtsas, utan att det tränar och att 

dessa beteckningar är helt missvisande. Här stödjer jag mig också på Söderbergh (1988) som 

understryker att ingen skulle uttrycka sig på detta sätt om det gällde barnets tal. Ingen skulle 

vid barnets första ord, som ju är tal trots att orden inte är helt förståeliga, komma på tanken att 

kalla det för låtsastal.  

 

En reflektion utifrån min studie är att jag förvånas över att det trots allt är så pass många 

forskare som anser att barnet behöver nå en viss mognad innan det påbörjar sin skriftspråkliga 

utveckling (Hagtvet 2002; Svensson 2009). Att det är just i sexårsåldern som denna mognad 

verkar infinna sig är intressant. Är detta då en naturlig utveckling, når barnet vid sex års ålder 

en mognad som gör att det börjar uppmärksamma det skrivna språket? Är det bara en 

tillfällighet att denna mognad sammanfaller med åldern då barnet börjar i förskoleklass, eller 

beror det helt enkelt på att detta infaller när barnet börjar i förskoleklassen och därför 

vanligtvis påbörjar sin skriftspråksinlärning? Den neuropsykologiska forskningen anser att 
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den naturliga utvecklingen påverkar läsmognaden, men jag skulle önska att också den 

pedagogiska forskningen sökte svar på dessa frågor. 

5.2.5 Skriftspråklighet och lek 

Pedagogerna visar inte på att de använder sig av leken för att aktivt stimulera barnets 

skriftspråklighet, varken i intervjuer eller i observationer. Det framgår inte tydligt varför det 

är så, om det beror på att de anser att barnen är för små, eller om de anser att de inte kommit 

tillräckligt långt i sin skriftspråklighet. De båda pedagogerna hänvisar dock till att den äldre 

gruppen arbetar mycket med sådant. Här kan begränsningen av min undersökning ha påverkat 

resultatet, eftersom jag endast har observerat samlingar. Möjligheten finns att pedagogerna 

gör mycket för att stimulera i den fria leken, eventuellt utan att reflektera över det. Här vill jag 

också påminna om studien jag refererar till i kapitel 5.2.2 som visar på den positiva effekt på 

den skriftspråkliga utvecklingen som användandet av skriftspråk i lek kan ha (Dahlgren et al 

2006). 

 

Jag vill avsluta med Smith (2000) som menar att om alla barn bara får tid och stöd så har de 

alla möjligheten att bli medlemmar i ”de läskunnigas förening”. Jag har uppfattningen att om 

vi kan minska antalet barn med läs- och skrivproblem, genom att börja tidigt, så att barn i 

lugn och ro kan upptäcka lusten i att läsa och i sin egen takt få lära sig läsa och skriva, då är 

det väl värt det. 
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6 AVSLUTANDE KOMMENTARER 

6.1. Slutsats 

Både mitt huvudsakliga syfte, min problemformulering och mina frågeställningar har blivit 

besvarade. Slutsatsen utifrån min studie är att förskolans pedagoger kan göra mycket för att 

uppmuntra skriftspråkligheten hos barnen och att betoningen bör ligga på pedagogens 

förhållningssätt. Dessutom kan det skriftspråkliga arbetet integreras med annan kunskap, så 

att skriftspråkligheten inte utvecklas på bekostnad av andra ämnesområden, så länge detta 

bara sker på ett medvetet och reflekterande sätt.  

 

En annan viktig slutsats är att barnets intresse är essentiellt för lärandet. Lyckas pedagogen 

intressera det lilla barnet för skriftspråket och handleder det på vägen, så är jag av den åsikten 

att det lilla barnet kan lära sig läsa och skriva.  

 

Resultatets konsekvenser för yrkesrollen är att pedagoger på förskolor runt om inser hur 

viktigt det är att barnet får en mjukstart när det gäller skriftspråkligheten, så att barnet i sin 

egen takt kan upptäcka lusten till det skrivna språket och glädjen i att använda det. En annan 

viktig slutsats är också att det skriftspråkliga arbetet kan integreras med den vanliga 

pedagogiska verksamheten. 

6.2. Förslag till utveckling av mitt arbete 

Det har inte funnits mycket tid för att utveckla studien som därför varit tvungen att begränsas 

och som jag beskrev i inledningen fick jag prioritera genom att välja bort många intressanta 

underområden. Detta har lett till att det finns en hel del andra möjliga perspektiv, till exempel 

valde jag bort den fysiska miljön som en påverkan på skriftligheten. Det är alltså inte alls 

säkert vad jag skulle ha fått för resultat om denna faktor tagits med i beräkningen. 

 

Det hade även varit intressant att undersöka hur läs- och skrivutveckling uppmuntrades i icke-

planerad verksamhet, det vill säga utanför de planerade samlingarna, till exempel i fri lek, 

utomhus eller i annan planerad verksamhet, till exempel rörelse, matematik, bild och form et 

cetera. Jag har ju trots allt bara inriktat mig på vad pedagogerna gör för att uppmuntra tidig 

läs- och skrivutveckling i den planerade samlingen. Kan detta arbetssätt och förhållningssätt 

användas inom andra områden i den pedagogiska verksamheten? 
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En annan sak som också kan ha påverkat mitt resultat är att båda pedagogerna var otroligt 

intresserade, motiverade och insatta i ämnet. Detta kan ha påverkat utfallet av studien. 

Därigenom blir generaliserbarheten på denna studie inte särskilt stor. Det är inget som säger 

att alla förskolor med denna profil arbetar på detta sätt. Därför hade denna studie kunnat 

utvecklas genom att jämföra denna förskola mot en annan förskola, antingen en som hade 

samma profil för att se hur medvetenheten skiljer sig mellan dem, eller en som inte hade den 

profilen och se vad som skiljer dem åt.  

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att se hur denna pedagogiska verksamhet påverkar barnen i sin 

vidare skolgång. Minskar detta risken för läs- och skrivsvårigheter? Skulle detta kunna vara 

en metod för alla i förskolan? Det skulle kunna beforskas till exempel genom att undersöka 

om andelen barn som utvecklar läs- och skrivsvårigheter är mindre i skolklasser där barnen 

fått denna introduktion till läsning och skrivning. Det skulle även vara väldigt intressant att 

göra en studie av varför inte fler förskolor arbetar på detta sätt, varför det kritiseras så mycket 

i skolvärlden och varför det inte görs tester om huruvida detta fungerar. En teori som 

övervägande del av forskare jag kommit i kontakt med för fram är att det beror på att tanken 

att det är skolvärlden som har hand om läsundervisningen är så djupt rotad att det är nästan 

omöjligt att förändra den. 

 

En annan viktig sak att undersöka skulle kunna vara om andra områden försummas för att 

detta specifika område fokuseras. Pedagogerna i min studie hävdar att så inte är fallet, men 

det skulle vara intressant att få veta vad forskningen visar. Undersökningen skulle kunna 

studera om dessa barn ligger efter i andra ämnen, så som naturvetenskap, teknik och 

matematik. 
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