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Abstrakt 
 

Svensk titel: ”Det ser ut som ett äpple som är upptuggat” – En studie om hur barn tolkar 

grafiska symboler och hur förskollärare undervisar om symboler. 

 

Engelsk titel: ”It looks like an apple that is chewed up” – A study about how children 

interpret and understand graphic symbols and how preshool teachers are working with 

them.  

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskolebarn tolkar och förstår 

symbolers kommunikativa funktioner. Vidare syftar studien till att generera kunskap om 

hur förskollärare kan stötta barns symbolförståelse i förskolans verksamhet. Specifikt 

avser studien att besvara följande frågor:  

 

1. Hur tolkar förskolebarn symbolers kommunikativa funktioner?  

2. Hur undervisar förskollärare om symbolers kommunikativa funktioner? 

 

Studiens syfte besvarades med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod där både barn och 

förskollärare intervjuades enligt en semistrukturerad intervju. 

         Resultatet visar att det finns en variation i barns förståelse av hur de tolkar och 

förstår grafiska symboler. Vårt resultat visar även att barn förstår symboler i olika steg. 

Till en början ser barn symbolerna som ett objekt för att sedan veta att de är laddade 

med ett budskap och till sist få en rikare förståelse för symbolen. Liksom tidigare 

forskning visar vårt resultat att inga symboler är transparenta då de består av varierande 

komplexitet. Efter avslutad studie kan vi även se att erfarenhet har en betydande roll för 

hur barn tolkar och förstår symboler. Hur barn har introducerats för symbolerna och hur 

de pratar om dessa beror också på deras tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter beror 

på de miljöer och den kultur barnet befinner sig i. I intervjuerna med förskollärarna 

visades det att de ansåg sig kunna stötta barnens symbolförståelse på olika sätt, till 

exempel genom att erbjuda variation och olika aktiviteter där symboler introducerats. 

De beskrev även att de kan stötta barn i deras symbolförståelse genom att 

uppmärksamma olika symboler i närmiljön och utgå från barnets intresse. 

Förskollärarna förklarar dessutom att de stöttar barnen genom kommunikation, detta 

genom att diskutera till exempel vad som skiljer olika bokstäver från varandra.  
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symboler  
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1 Inledning 
 

Människor runt om i världen har kommunicerat med bilder och symboler sedan 20 000 

år före Kristus. Exempelvis kommunicerade man sin glädje över olika händelser genom 

att rista in symboler på berg eller väggar i grottor (Fast, 2011). Vi har länge uttryckt oss 

med hjälp av symboler för att kommunicera olika budskap. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2014) skriver att dagens samhälle ses som ett kommunikation- och 

informationssamhälle, där kommunikation och upplysningar snabbt kan skickas fram 

och tillbaka över hela världen. Det skiljer dagens barn från tidigare generationer genom 

att de lever i en värld full av symboler, detta eftersom att samhället har blivit mer 

digitaliserat jämfört med för 20 år sedan. Människor möter fler symboler, genom 

exempelvis telefoner, surfplattor, datorer och TV. Det resulterar i att barn behöver 

bemästra fler symboler än tidigare för att kunna klara sig i samhället (DeLoache, 2004).  

Ute i förskolans verksamhet har vi sett hur barn närmar sig användandet av 

symboler. Exempelvis har barnen försökt skriva bokstäver och siffror vilket kan tolkas 

som att de har försökt att använda sig av olika symboler för att förmedla det som de vill 

uttrycka. Att utveckla ett intresse hos barnen för skriftspråket och arbeta för att de ska få 

möjligheter att utveckla en förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 

är ett uppdrag som förskollärare har (Skolverket, 2010). Däremot framkommer det i 

Norlings (2015) studie att förskollärare anser sig sakna kunskaper om hur de kan stötta 

barn i deras skriftspråksutveckling. Samtidigt poängterar Björk och Liberg (1996) 

vikten av att pedagogerna har en förståelse för hur barn utvecklar skriftspråket. Här går 

det att identifiera en kritisk aspekt, då barn idag behöver kunna hantera fler symboler än 

tidigare (DeLoache, 2004). Därför är det betydelsefullt att bidra med kunskap om hur 

barn tolkar och förstår symbolers kommunikativa funktioner och hur förskollärare kan 

stötta barnen i deras symbolutveckling. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskolebarn tolkar och förstår 

grafiska symbolers kommunikativa funktioner. Vidare syftar studien till att generera 

kunskap om hur förskollärare kan stötta barns symbolförståelse i förskolans verksamhet. 

Specifikt avser studien att besvara följande frågor: 

 

1. Hur tolkar förskolebarn symbolers kommunikativa funktioner? 

 

2. Hur undervisar förskollärare om symbolers kommunikativa funktioner? 

 

2.1 Terminologi 
 

Det kunskapsfält som studien relaterar till är literacy. Inom den svenska forskningen 

används begreppet litteracitet som ses som den svenska översättningen av literacy och 

inriktar sig på språket samt kommunikationen (Axelsson, 2005). Studien fokuserar i 

huvudsak på två olika delar som har utvecklats ur literacy, emergent literacy, som 

innebär barns läs- och skrivutveckling (Hagtvet, 2006) och visual literacy, det vill säga 

hur barn tolkar olika bilder (Sparrman, 2002).  

        Enligt Dewey (1986) definieras symbol som sändare av ett budskap, vilket är 

bestämt enligt varje kulturs överenskommelse. Även Smidt (2010) belyser att symboler 

har ett innehåll/budskap då symbolen fungerar på ett kommunikativt sätt. Båda 

författarna framhäver att symboler ses som ett verktyg då de används i syfte att 

förmedla budskap. I studien används både ikoner och grafiska tecken. Som ett 

samlingsbegrepp för båda används i texten begreppet symbol.  
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3 Tidigare forskning 
 

Literacy har under de senaste årtionden använts för att beskriva en individs förmåga att 

använda skriftspråket (Kullberg & Åkersson, 2006). Forskare använder sig av skilda 

begrepp för att beskriva literacy. Exempelvis använder Björklund (2008) begreppet 

litteracitet medan Gustafsson och Mellgren (2005) istället använder sig av 

skriftspråkande. Tidigare har literacy endast inneburit läsande och skrivande, men idag 

innefattar begreppet även multimodala texter, det vill säga texter som kombinerar text 

och bild (Fast, 2007). Forskare talar även om emergent literacy, för att beskriva små 

barns läs- och skrivutveckling (Björklund, 2008). Barns läs- och skrivaktiviteter börjar 

oftast med hjälp av vårdnadshavare eller andra familjemedlemmar för att stödja barnets 

vidareutveckling (Fast, 2007). Genom literacy har visual literacy utvecklats, vilket 

innebär att kunna tolka det som ses i bilder (Sparrman, 2002). Barns förmåga att tolka 

bilder påverkar deras skriv- och läsutveckling på ett positivt sätt, eftersom barnen kan få 

hjälp med att läsa texten genom att tolka bilderna (Kress & van Leeuwen, 1996 

refererad i Fast, 2007:39).  

Siffror, bokstäver, ikoner och logotyper är exempel på vad Tolchinsky (2007) 

benämner som externa representationer och dessa karakteriseras av tre gemensamma 

drag. Det första som benämns är två sidor, som kännetecknas av att symbolen dels är ett 

objekt i sig men dels representerar något annat (Tolchinsky, 2007). Det andra 

gemensamma draget är avsiktlighet, vilket innebär att representationen har en klar 

innebörd för dem som skapar den, men kan tolkas på skilda sätt av andra individer. Det 

sista kännetecknet är beständighet, det vill säga att externa representationer är 

permanenta i tid och rum (a.a.). 

   

3.1 Utveckling av symbolförståelse 
 

Barns utveckling av symbolförståelse sker i en process där barnen efterhand går mot en 

rikare förståelse av symboler (Magnusson, 2013). Dock menar författaren att det inte är 

så att barn antingen förstår eller inte förstår grafiska symboler utan det sker som en 

ständig differentiering där barnet skiljer ut nya nyanser av symboler. För att förklara 

denna process presenterar Magnusson tre olika begrepp utifrån Vygotskijs teori om 

begreppsutveckling. Det första begreppet är pseudobegrepp, där barnet uppfattar 

grafiska symboler som exempelvis skyltar som en helhet, det vill säga som ett bekant 

mönster. Det andra begreppet är sekundärt pseudobegrepp, där är barnet på väg mot en 

mer abstrakt förståelse av symbolens betydelse. I exemplet med skylten innebär det att 

det konkreta skiljs ut, det vill säga skilja ut bakgrundsobjektet från själva symbolen. Sist 

i processen är äkta begrepp. Barnet har skilt ut symbolens funktion, förstår symbolen 

och kan se de inbördes delarna i helheten (a.a.). DeLoache (2004) belyser dock att det 

kan vara svårt att säkerställa om barnet har utvecklat en förståelse för symbolen. Om en 

individ exempelvis har påtalat för barnet många gånger att till exempel den grafiska 

representationen KATT betyder katt, är det inte säkert att barnet har fått en fullständig 

förståelse för symbolen utan minns att ordet katt ska kopplas ihop med den specifika 

grafiska representationen (a.a.).  

         Barn utvecklar tidigt en förståelse för att ett föremål kan företräda två olika saker 

enligt Magnusson (2013). Dels representerar föremålet det som det representerar, dels 

kan för ett barn till exempel en sten även vara ett hus i leken. I leken hittar barnet en 

egen symbolisk innebörd för föremålet (exempelvis stenen), men det finns en skillnad 

mellan att se sina egna föreställningar om vad ett föremål representerar och att få en 

förståelse för konventionella symboler och symbolsystem. För att förstå symbolens 
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konventionella betydelse behöver barnet en förståelse för förhållandet mellan symbolen 

och dess referens (a.a.). 

 
3.1.1 Symbolmedvetenhet  

 

Symboler ses som en representation men det föreligger en skillnad mellan ikoniska- och 

grafiska representationer (Magnusson, 2013). En ikonisk representation består av en 

referens som återges, vilket bidrar till att den är relativt lätt att förstå. En grafisk 

representation består däremot av till exempel bokstäver som skrivs som HÄST. Den 

grafiska representationen går inte att skilja ut om individen inte har förstått att detta 

representerar det talade språket, som i sin tur representerar objektet. Dock hävdar 

forskare enligt Magnusson (2013) att inga ikoner eller grafiska tecken är helt 

transparenta, en del symboler återger det som de representerar och andra inte. Symboler 

består av varierande komplexitet, det vill säga hur transparenta symbolerna är 

(DeLoache, 1991 refererad i Magnusson, 2013:31). Det som för en individ kan ses som 

uppenbart kan för en annan individ inte vara uppenbart. 

         För att barn ska kunna kommunicera med symboler menar DeLoache (1995) att de 

behöver ha utvecklat vissa förmågor. Barnet behöver ha utvecklat 1: en förståelse för 

förhållandet mellan symbolen och vad den representerar 2: förstå skillnader mellan 

olika symboler 3: kunna dra en slutsats som är baserad på kunskap.  
   

3.1.2 Barns utveckling av skriftspråket 

 

Skriftspråket har enligt Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) utvecklats 

utifrån de behov människan har av att kommunicera med varandra. Olika kulturer har 

framställt sitt eget skriftspråkssystem som är känt för både avsändare och mottagare. 

Vår kulturs alfabet grundar sig enligt Hagtvet (1990) på fonetiseringsprincipen som 

innebär att bokstäverna kopplas ihop med olika fonem. Författaren belyser dock att en 

bokstav som står själv inte har någon betydelse innan barn har utvecklat förmågan att 

förstå att varje bokstav innefattar ett ljud (a.a.).  

        Norling (2015) nämner att pedagogerna i hennes studie upplever att de saknar 

kunskaper om hur de ska stötta barnen i deras skrivutveckling. För att kunna erbjuda 

barnen utveckling av skriftspråket är det enligt Björk och Liberg (1996) betydelsefullt 

att pedagogerna har en förståelse för hur barn utvecklar skriftspråket. Barns utveckling 

av skriftspråket börjar med lekskrivning enligt Björk och Liberg (1996) samt Hagtvet 

(1990). Sedan går utvecklingen vidare till att barnen börja skriva tecken, vilket ska 

hjälpa dem att minnas (Björk & Liberg, 1996). Vidare utvecklar barnet ett individuellt 

system med symboler och efter detta får barnet en förståelse för de symboler dagens 

samhälle använder samt att de har en gemensam betydelse (a.a.).  

         När barnen får samverka i en språkmiljö med andra barn och vuxna så gynnar det 

deras skrivutveckling, då de lär av varandra och utifrån det utmanas vidare i sitt lärande 

(Norling, 2015). Barns erfarenheter av skriftspråket ser olika ut och dessutom skiljer det 

sig hur de har mött läsning och skrivning (Dahlgren et al. 2013). En del barn vill lära sig 

det snabbt, medan andra tycker att det är mindre betydelsefullt att lära sig. Det finns 

också olika strategier för att lära sig skriftspråket och därför kan barnen behöva olika 

stöd för att få den hjälp som kan behövas (a.a.).   

  Dahlgren et al. (2013) påpekar att barn behöver få en klar bild av syftet med 

skriftspråket, då läsning och skrivning är ett inre förlopp för barnet. För att barn ska 

kunna knäcka koden i skriftspråket behöver hon/han ha förstått poängen med det. För 

att förstå poängen menar författarna att det inte är tillräcklig att kunna många bokstäver 

eller att kunna ljuda de, utan barnet måste förstå hur skriftspråkets grunder är utformat. 
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Skriftspråket definieras av två aspekter, form- och funktionsaspekten. Formaspekten är 

den tekniska grundläggande konstruktionen och funktionsaspekten beskriver vad 

läsningen och skrivningen används till (a.a.). 

         Barns utveckling av läsning sker på varierande sätt enligt Høien och Lundberg 

(2013). Författarna menar dock att utvecklingen börjar med pseudoläsning, vilket 

innebär att barnet snarare läser av sin miljö än texten. Därefter kommer det 

logografiska-visuella stadiet. I detta stadie har barnet ännu inte utvecklat förmåga att 

förstå den alfabetiska principen, utan barnet läser genom att de känner igen logotypen 

eller ordbilden. När barnet senare har utvecklat förståelse för kopplingen mellan en viss 

bokstav och dess språkljud har de kommit till det alfabetiska-fonologiska stadiet, där 

läsning sker med hjälp av ljudning. Det sista stadiet är det ortografiska-morfemiska 

stadiet. Där bemästrar individen en mer avancerad förmåga till avkodning, som sker 

snabbt och utan vidare tankeverksamhet (a.a.). Om läsaren inte kan avkoda betydelsen 

av det som ska avkodas kan inte detta beskrivas som läsning (Dahlgren et al. 2013). För 

att förstå en text måste den behandlas funktionsmässigt, det vill säga avkodas.  

        Dahlgren et al. (2013) skriver att barnen i barnbokstexter ofta fokuserar på bilderna 

och tror att individen som läser boken berättar innehållet utifrån det som finns på 

bilderna och barn som själva läser utgår från själva förutsättningen på bilderna.  

 
3.1.3 Textmiljöer 

 

Överallt på förskolan möter barnen bilder och texter. Dessa möter de redan i tamburen 

och löper sedan vidare genom hela verksamheten, på till exempel väggar, golv och i 

böcker som finns på avdelningen (Björklund, 2008). Bokstäver samt namn är de texter 

som används mest i förskolan enligt en studie av Gustafsson och Mellgren (2002), 

därefter kommer porträtt samt olika skyltar. Mellgren och Margrain (2015) har gjort en 

liknande studie, i vilken resultatet visade att etiketter samt etiketter på olika artefakter 

var de mest förekommande texterna i deras studie.  

         Gustafsson och Mellgren (2002) nämner att texter kan användas i samspel på olika 

sätt, vilket presenteras i två olika teman; en berättande textmiljö och en passiv textmiljö. 

Den berättande textmiljön förmedlar något som har gjorts eller något som kommer att 

ske. De kriterier författarna nämner som kännetecknar en berättande textmiljö är att 

texten ska förmedla ett budskap. Texten ska även återge barnens erfarenheter och 

användas på ett vardagligt sätt i verksamheten. En passiv textmiljö kännetecknas av att 

texterna inte förmedlar något kommunikativt. Exempel på passiv textmiljö kan vara 

namnlappar som sitter på stolar (a.a.).           

 

3.2 Undervisning i förskolan 

 

Undervisning är som tradition mer förknippat med skolans värld, men en ny läroplan 

ställer nya krav på förskolans verksamhet (Doverborg, Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2013). Tidigare betonades det att undervisning var något som pågick i 

skolan och att i förskolan lekte barnen. I dagens förskola förväntas det att barns lärande 

ska ske i en omsorgsfull omgivning där leken har en central roll (a.a.). När pedagoger 

arbetar med barns skriftspråksutveckling krävs det att hon/han har en förståelse för samt 

kunskap om de utvecklingsprocesser barnet går igenom (Gustafsson & Mellgren, 2005). 

Doverborg et al. (2013) tar upp sju aspekter på undervisning som gynnar barnets 

utveckling: 1. Variation, för att öka förståelsen av något specifikt och att mångfalden 

blir synlig. 2. Rama in, göra innehållet som vill förmedlas synligt. 3. Samordning av 

perspektiv, kommunikationen mellan pedagog och barn blir gemensamt och samtalet 

sinsemellan handlar om samma sak. 4. Språket blir expansivt, detta är ett språk som inte 
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bara innehåller ett lokalt språk mellan pedagog och barn utan barnet får möjlighet att 

skapa ett språk som fungerar även utanför det specifika tillfället. 5. Stöttas och utmanas, 

barnet behöver stöttning och utmaningar från pedagogen för att vidareutvecklas. 6. Vad 

det innebär att kunna något, pedagogerna hjälper till att framkalla en innebörd som 

barnet själv skapar med hjälp av olika erfarenheter. 7. Mönster görs synliga, här ska 

förståelsen synliggöra mönster av skilda slag.  

        Vygotskij och Piaget tar båda upp att kunskapsutveckling sker när barnen 

interagerar med omvärlden (Dahlgren et al. 2013). Piaget förespråkar enligt Dahlgren et 

al. (2013) att låta barnen experimentera och undersöka sin teori om hur deras kunskaper 

skapas. Vygotskij menar däremot att det är i utbytet mellan omvärlden och barnet som 

barn lär sig, vilket sedan blir deras inre mentala mönster. Dessutom menar Vygotskij 

enligt Dahlgren et al. (2013) att kunskap som är kulturellt bestämd inte blir åtkomlig 

utan att en handledare åskådliggör vägen dit för barnet.  

 

3.2.1 Pedagogens roll för barns lärande 

 

Pedagoger behöver bemöta varje barn på det sätt som de är i behov av, eftersom alla 

barn har sin egen strategi för inlärning (Dahlgren et al. 2013). Det kan till exempel 

handla om genuin träning av bokstäver eller ljud. Dessutom behöver barnen få veta 

varför de ska göra som de ska för att känna ansvar och delaktighet, det vill säga att 

pedagoger behöver ge barnen uppgifter som de förstår relaterar till skriftspråket. Det är 

av vikt att uppgifterna lockar barnen till att vilja utforska skriftspråket vidare (a.a.). 

         Det finns olika sätt för barn att tillägna sig lärdomar på, till exempel genom att 

umgås med andra individer, egna upptäcktsfärder, iakttagelser av vad någon annan 

person gör eller berättar (Doverborg et al. 2013). Lärande kan även ske genom 

variation, till exempel när barnet få erfara variationer av ett och samma fenomen 

(Marton & Booth, 1997). Doverborg et al. (2013) framhåller att pedagogerna behöver 

vara kreativa för att få barnet att formulera sig, men också ha fallenhet för att barnet ska 

öppna sig i interaktionerna. För att pedagogen ska kunna stötta barnet i sitt lärande 

behövs utmaningar, men också att pedagogen i lärprocessen utgår från barnets egna 

uppfattningar och funderingar. Det kan handla om att pedagogen ställer frågor som 

utmanar barnet eller att det visas på variationer som kan göra att barnet utvecklas vidare 

(a.a.). För att tillgodose alla barns olika behov av att lära sig ny kunskap behöver 

pedagogerna erbjuda flera olika sätt att arbeta på, men även använda sig av varierande 

uttrycksformer (Björk & Liberg, 1996). Utifrån detta skall sedan pedagogen se varje 

barns styrka och använda sig av den i undervisningen.  

         Jonsson (2016) har i sin studie kommit fram till att pedagoger använder sig av tre 

olika sätt för att kommunicera ett innehåll (ett lärande). Den första kategorin som 

presenteras är att rikta sig mot barn, vilken kännetecknas av att det är pedagogen som är 

mest aktiv och som kommunicerar det som ska läras ut. Den andra kategorin är att 

upprepa och stödja barns uttryck. Inom denna kategori är både pedagog och barn aktiva 

i det som kommuniceras. Den sista kategorin som benämns är att beakta barns uttryck 

och vidga lärandeerbjudande. Inom denna kategori är både pedagoger och barn lika 

aktiva i det som kommuniceras. För att främja barnets lärande är det enligt Jonsson 

betydelsefullt att pedagogen använder sig av fler olika sätt att kommunicera, då det kan 

främja barnets lärande.   

 
3.2.2 Förskolans kvalité  

 

Eppestudien (effective provision in preschool education), är en studie som har 

undersökt om det finns samband mellan barns lärande i förskolan och framsteg i senare 
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skolår (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2004). En betydelsefull 

frågeställning inom denna studie är också om hög kvalitet på förskolan påverkar barns 

intellektuella utveckling samt om det påverkar deras beteendeutveckling. Eppestudien 

visar att en förskola med hög kvalité påverkar barnets utveckling gällande både intellekt 

och beteende på ett positivt sätt. En avgörande aspekt av kvalitén i förskolan är 

pedagogens utbildning. Forskarna såg bättre framsteg hos de barn som hade en pedagog 

med bra meriter (a.a.). En annan aspekt som påverkar kvaliteten menar Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2012) är pedagogernas förmåga att följa barns interaktion med 

andra barn och pedagoger samt följa barnens görande. Pedagogerna behöver därför ha 

kunskap om barns utveckling, deras olika lärprocesser, ha kännedom om läroplanens 

olika avsnitt och detta kan de bland annat få genom att kommunicera med varandra 

(a.a.).  

 

3.2.3 Lekfullt lärande 

 

Leken är betydelsefull för barn, det är där som en del av lärandet sker (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Till att börja med handlar leken om att 

utforska den fysiska världen, som sedan utvecklas till rollekar. Dessutom använder sig 

barn av kroppen, språket och olika redskap i leken för att åskådliggöra och erfara nya 

lärdomar och utifrån detta så blir deras tillvaro meningsfylld (a.a.).  

         Lärandet sker när barnen leker tillsammans. Det har sin grund i samspelet men 

även genom att bara vara med i leken (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2014). Då barn deltar med likvärdiga förutsättningar parallellt med att leken förändras 

och kompisarna ersätts, så finns det inte något enligt författarna som är rätt eller fel. 

Utifrån detta behöver reglerna hela tiden uppdateras vilket gynnar barnens 

kommunikativa lärande (a.a.). Dessutom står leken och språket nära varandra skriver 

Westerlund (2009) där språket utgör en betydelsefull länk i rollekarna, till exempel vid 

fördelningarna av rollerna och i själva uppsättningen samt under lekens utförande.  
 

3.3 Forskningsöversikt 

 
Tidigare forskning visar att emergent literacy utvecklas i tidig ålder, till exempel genom 

att barnen ställer frågor om symboler och tecken. Barn möter olika bilder och symboler 

överallt i sin vardag, vanligtvis bokstäver och sina namn. Utvecklingen av förståelsen 

av symboler sker genom en process. För att barnet ska kunna kommunicera om 

symboler behöver han/hon utveckla sin förståelse, kunna se skillnader och även dra 

slutsatser. Tidigare forskning visar även på att barn har svårt att förstå symbolers två 

sidor och att inga symboler är helt transparenta, då de består av varierande komplexitet.  

        Undervisning har numera en större roll i förskolans värld, sedan den nya 

reviderade läroplanen kom ut och därmed ställer högre krav på pedagogerna. Det är 

betydelsefullt att aktiviteterna utgår från barnens intressen och att pedagogerna även 

utmanar barnen vidare i olika lärprocesser. Lärandet ska vara varierande och barnen ska 

få kommunicera både i grupp och enskilt. När barnen får leka så lär de sig både 

tillsammans och av varandra, dessutom finns språket med som en samarbetspartner.             

        Det finns inte så stora kunskaper kring hur barn samtalar om symbolers 

kommunikativa funktioner. Det finns dock forskning om hur pedagoger undervisar 

barn, men det saknas forskning om hur förskolan kan arbeta med symbolers 

kommunikativa funktioner samt hur barn tolkar symboler i förskolans miljö. 
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4 Teoretiskt ramverk 
 

I föreliggande studie studeras barns tolkningar och förståelse av symbolers 

kommunikativa funktioner med teoretisk utgångspunkt i utvecklingspedagogiken. 

Utvecklingspedagogiken har rötter ur fenomenografin (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2014) som enligt Marton (1981) inriktar sig på att få kännedom om 

hur individer tolkar sin omvärld.  

         Utvecklingspedagogiken handlar om att uppmärksamma barnens erfarenheter och 

kunskaper om omvärlden. Dessa ska göras synliga och vara utgångspunkten i vidare 

kommunikation (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006) nämner att de antagande som utgör kärnan för 

utvecklingspedagogiken är:  

 
Barns sätt att erfara världen börjar i en helhet som så småningom 

differentieras och urskiljs, för att åter integreras till en ny förståelse. 

Barns förståelse och kunnande börjar som en helhet, som en mer eller 

mindre uttalad idé om något (a.a:21-22).  

 

Utvecklingspedagogiken utgår från barns tankar och erfarenheter vilket gör att barns 

perspektiv är ett centralt begrepp (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Ett 

annat centralt begrepp är relevansstruktur som innebär vad barnen ser som igenkännligt 

och meningsfullt (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Erfarenheter som barnen 

tillägnar sig på olika sätt medverkar till det som barnet ser som relevant och 

meningsfullt. Utifrån detta skapas det ett lärandeobjekt, vilket innebär det objekt eller 

fenomen som barnet ska erbjudas att vidareutveckla. Om lärandeobjektet arbetas på ett 

varierat sätt ger det barn förutsättningar till att få en bredare förståelse (a.a.). 

         Metakommunikation och metakognition används inom utvecklingspedagogiken. 

Metakommunikation innebär att kunna berätta om och hur man kommunicerar 

(Magnusson, 2013). Metakommunikation används ofta i barnens lek då de berättar om 

leken, till exempel när de beskriver vilka roller de har och vad leken representerar 

(Johansson & Pramling, Samuelsson, 2006). Metakognition innebär individers 

tänkande, så som att lösa problem och anses som en avgörande roll för barns lärande 

(Pramling, 1988).    

         Variation ses som en grundläggande aspekt för lärande (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2014). En variation av lärandeobjektet kan ske genom att man till 

exempel har skilda uppfattningar om ett fenomen, men även genom att en enskild 

individ erfar variationer av ett objekt eller fenomen. Utvecklingspedagogiken tar även 

upp lärandets akt, vilket innebär hur barn lär sig saker (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2006). 

         Lärande och utveckling ses som sammanlänkade, eftersom en individ ständigt får 

nya erfarenheter vilka leder till en bättre förståelse (Pramling Samuelsson & Mårdsjö 

Olsson, 2007). Betydelsefullt blir att pedagogen lyssnar på barnen och har en förmåga 

att synliggöra barns perspektiv samt utmana barnen genom variation.       

         Enligt Pramling (1983, refererad i Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson, 2007, 

65) uppfattar barn tre skilda sätt att lära sig på, dessa tre olika sätt benämner författaren 

med; att göra, att veta och att förstå. Att göra innebär att barnet anser att hon/han har 

lärt sig till exempel en färdighet genom en aktivitet. Att veta innebär att barnet berättar 

om sitt lärande som att de vet något, barnet kan beskriva sitt lärande som att de har 

kunskap om något. Att förstå innebär att barnet har fått en ny förståelse för fenomen 

eller objekt. Barnet kan även dra slutsatser om lärandeobjekt (a.a.). Dessa tre olika sätt, 

göra, veta och förstå utgör grunden för de nivåer som resultatet har kategoriserats efter. 
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I studien använder vi göra för att beskriva hur barnen tolkar och förstår symbolen som 

ett objekt. Veta används för att beskriva att ett barn vet att symboler är laddade med ett 

budskap. Avslutningsvis används förstå som en beskrivning av att barnet har en rikare 

förståelse för symboler.  
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5 Metod 
 

I metodavsnittet presenteras val av metodansats och datainsamlingsmetod, val av 

informanter och förskolor, val av ikoner och grafiska tecken, hur intervjuerna har 

genomförts och en metoddiskussion. Avsnittet avslutas med etiska ställningstaganden.  

 

5.1 Val av metodansats och datainsamlingsmetod 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn tolkar och förstår grafiska 

symbolers kommunikativa funktioner. Vidare syftar studien till att generera kunskap om 

hur förskollärare kan stötta barns symbolförståelse i förskolans verksamhet. Studien 

utgår från en kvalitativ ansats, som behandlar insamlad data i form av bilder eller ord 

(Ryen, 2004; Denscombe, 2009). En kvalitativ ansats har valts eftersom vi efterfrågar 

förståelse för symbolers kommunikativa funktioner. 

         Intervjuer har använts som metod för att besvara studiens frågeställningar, med 

barnen genomfördes gruppintervjuer och med förskollärarna hölls det individuella 

intervjuer. Vi valde gruppintervjuer med barnen eftersom vi ville att de skulle känna 

trygghet i varandra samtidigt som det bidrog till mer data. Individuella intervjuer valdes 

med förskollärarna eftersom det möjliggör att få bättre insikt i individens egna 

uppfattningar, åsikter och erfarenheter. Intervjuerna som har genomförts i studien har 

varit semistrukturerade med utgångspunkt från en färdig mall med de frågor som skulle 

användas, samtidigt som vi var flexibla med den följd som frågorna behandlades i 

(Denscombe, 2009). Dessutom fick respondenten utveckla sina tankar om så behövdes.  

 

5.2 Val av informanter och förskolor 

 

Urvalet av informanter grundar sig på tidigare kännedom. På grund av studiens tidsram 

har vi gjort ett så kallat bekvämlighetsval, som innebär att vi valt informanter som en av 

oss tidigare har träffat. Dessutom har val av informanter grundat sig på om de har en 

relevans för studien. Relevant för studien var att pedagogerna är utbildade till 

förskollärare då studien inriktar sig på hur förskollärare kan stötta barns 

symbolförståelse. I urvalet av barn sågs det som relevant att de kunde kommunicera 

verbalt. I studien har tio barn medverkat, samtliga går på samma avdelning. Barnen har 

placerats i par av de pedagoger som arbetar på avdelningen för att få par som kände 

trygghet i varandra. 

        Barnen som är med i studien är inskrivna på en förskola som ligger nära 

stadskärnan i en större stad och alla medverkande barn är fem år. Förskolan har 

åldershomogena grupper mellan ett till fem år och består av fem avdelningar med 

sammanlagt cirka 80 barn. Av de tre förskollärarna som medverkar i studien arbetar två, 

Linda och Tilda på andra förskolor och Sara arbetar på samma avdelning som barnen i 

studien. Förskolan som Tilda arbetar på ligger i en stadsdel i utkanten av en större stad 

och består av fem avdelningar. På förskolan är det cirka 100 barn inskrivna och på 

avdelningen hon arbetar på är barnen mellan tre till fem år. Förskolan som Linda arbetar 

på har cirka 70 barn inskrivna och består av fem olika avdelningar. Linda arbetar på en 

syskonavdelning med barn i åldrarna ett till fem år och förskolan ligger i ett mindre 

samhälle. 
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Medverkande informanter i studien 

Namn  Ålder   Erfarenhet 

Anton    Fem år  

Alma            

Bonnie   Fem år  

Elin         

Emil         

Harry         

Julius  Fem år  

Minna         

Nora         

Signe         

Lisa                                     
                             

Sara                                         

Tilda                                        

 

Barnen och förskollärarna har tilldelats fiktiva namn i studien för att bevara deras 

anonymitet.  

          

5.3 Val av ikoner och grafiska tecken 

 

De ikoner och grafiska tecken som använts har valts ut med tanke på att alla barn ska ha 

haft samma chans till att ha mött symbolerna tidigare. Av den anledningen behandlar 

studien endast sådana ikoner och grafiska tecken som finns på den aktuella förskolan. 

Ikonerna och de grafiska tecknen hittades genom ett besök på förskolan innan 

intervjuerna startades, under besöket fotograferades också de aktuella symbolerna.  

 

Ikoner som behandlas i studien 

Ikoner  Beskrivning 

 

Skylt för var nödutgång finns. 

 

                                   

 

Skylt för soptunna. 

 

Apple´s logotyp. 

 

Logotypen för Skånemejeriet. 

 

Logotypen för Lego 
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Grafiska tecken som behandlas i studien 

Grafiska tecken  Beskrivning  

 

Namnlapp.             

 

Bokstäver 

 

Siffror 

 

Världskarta 

 

Ikonerna och de grafiska tecknen är kategoriserade utefter komplexitet.  

 

5.4 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuerna hölls i ett avskilt rum som var fritt från störande faktorer som kunde 

påverka barnen på ett negativt sätt. Att intervjuer hålls i ett avskilt rum poängterar 

Kihlström (2007a) som betydelsefullt. Intervjuerna började med att barnen tillfrågades 

om de ville medverka i studien, det informerades även att barnen fick avbryta sitt 

deltagande när de ville. Vi berättade också att vi går på en skola för att bli förskollärare 

och behövde samtala med barnen för att få kännedom om hur de tänker. Detta då syftet 

med studien är att bidra med kunskap om hur barn förstår och tolkar symbolers 

kommunikativa funktioner. Barnen tillfrågades dessutom om samtalen fick spelas in för 

att förenkla analysarbetet. Att spela in intervjuerna är också ett sätt att se till att allt som 

sägs under intervjun kommer med (Ryen, 2004). Bilderna på symbolerna som hanteras i 

studien hade skrivits ut och placerats synligt på ett bord i ett avgränsat rum på 

avdelningen. Därefter startades intervjun. Först fick barnen titta på alla tio bilderna 

samtidigt under en kort tid för att bekanta sig med symbolerna. Efter det ställdes 

specifika frågor (se bilaga A) till barnen utifrån varje symbol, exempelvis om barnen 

kunde ”Berätta vad symbolen betyder?”, ”Var de har lärt sig det?” eller ”Hur de kan 

veta vad den betyder?”. Dessa frågor ska ge svar på vår forskningsfråga om hur 

förskolebarn tolkar och förstår de kommunikativa funktionerna som de grafiska 

symbolerna ger uttryck för. Förutom intervjuerna med barnen har tre intervjuer med 

förskollärare från olika verksamheter genomförts. Även dessa intervjuer spelades in för 

att underlätta analysarbetet. Dessa intervjuer utfördes på respektive förskola i ett 

avgränsat samtalsrum och startades med några uppvärmningsfrågor för att sedan 

behandla huvudfrågorna (se bilaga B). För att frågorna inte skulle uppfattas som ett 

förhör där det kunde ses som att det krävdes ett rätt svar genomfördes först en 

pilotintervju med en förskollärare som inte medverkar i studien. 
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Bearbetning av data 

 

Studiens insamlade empiri har noggrant transkriberats och efter det skrivits ut. 

Transkriberingarna lades sedan på ett bord för att vi skulle finna gemensamma drag, 

vilka sedan färgkodades och tolkades för att kunna besvara studiens frågeställningar och 

där med syftet. Citaten som färgkodats klipptes sedan ut och kategoriserades utifrån 

Pramlings (1983 refererad i Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson, 2007, 65) olika 

nivåer göra, veta och förstå. Därefter kategoriserades de olika citaten i de olika nivåerna 

genom en tankekarta och möjliga rubriker undersöktes till göra, veta och förstå. Efter 

det analyserades en nivå i taget för att urskilja gemensamma citat som kunde bilda 

underkategorier. När kategoriseringen var utförd skrevs citaten in på datorn och där 

genomfördes en tolkning av de samt att citaten kopplades till tidigare forskning. 

Därefter sammanfattades resultatet av studien i punktform, vilket sedan utgjorde 

grunden för diskussionen. Denna process har använts för att bearbeta både barnens och 

förskollärarnas intervjuer. Detta har skett med vad Denscombe (2009) benämner som en 

repetitiv process, som innebär att processen kännetecknas av olika faser. Dessa faser är 

bland annat att tolka data, hitta teman och kunna dra slutsatser.  

 

5.5 Metoddiskussion 
 

I planeringen av intervjuerna var de tänkt att det skulle startas med en kortare intervju 

och att barnen sedan skulle erbjudas rundvandring där de skulle leta efter de aktuella 

symbolerna i verksamheten, för att sedan fortsätta med huvudfrågorna i intervjun. På 

grund av dåligt väder var alla barn inomhus, vilket gjorde det svårt att genomföra 

rundvandringen, eftersom det blev för högljutt när intervjuerna skulle spela in. Istället 

genomfördes endast intervjuerna med huvudfrågorna i det avskilda rummet. Ett 

alternativ hade varit att komma tillbaka en annan dag för att genomföra rundvandringen 

men efter övervägande valde vi att genomföra intervjuerna den aktuella dagen. 

Rundvandringen hade dock kunnat leda till att de barn som inte visste vad ikonen eller 

det grafiska tecknet betydde, kunde sätta in symbolerna i ett sammanhang och därmed 

fått en bättre förståelse för dess betydelse. 

         Valet av gruppintervjuerna med barnen medförde att det var svårt att få kunskap 

om hur många barn som kände igen respektive symbol, eftersom intervjuerna 

genomfördes med två barn samtidigt kan barnen ha lyssnat på varandra samt att de inte 

alltid besvarat frågan om de känner igen den grafiska symbolen. Dock anser vi att det 

ändå var den bästa metoden för att samla in data och anser att fördelarna väger upp 

nackdelarna. På grund av tidsramen för studien var det ett begränsat antal barn som 

kunde medverka, vilket kan ha lett till att resultatet blev mindre tillförlitligt.  

        Valet angående metod har gjorts för att studien ska bli så tillförlitlig och trovärdig 

som möjlig. Resultatet som framställs i studien har flera gånger granskats och 

ifrågasatts för att se att studien undersöker det som är tänkt att den ska undersöka 

(Kihlström 2007b). Dessutom har all empiri och analyser blivit kritiskt granskade. 

Intervjuerna har planerats noggrant. Dels genom att frågor har förberetts, dels genom 

valet av vilka informanter som skulle väljas. Validiteten kan öka genom att man först 

kontrollerar frågorna på en likvärdig individ (a.a.). I detta fall har det gjorts genom att 

en förskollärare som inte medverkar i studien fick testa att besvara frågorna i 

undersökningen, i en så kallad provintervju för att det inte skulle uppstå några problem 

senare i intervjuerna (a.a.). Syftet med pilotstudien var även att undersöka så att 

förskollärarna inte skulle uppfatta frågorna som att det efterfrågades ett rätt eller fel. 

Resultatet blir mer trovärdigt genom att vi har fått öva oss på att intervjua individer 

tidigare. Dessutom ökas studiens trovärdighet genom att vi är två intervjuare, detta ger 
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studien mer tillförlitlighet för att det blir två uppfattande. För att förstärka 

trovärdigheten ytterligare har intervjuerna spelats in för att få med all kommunikation 

och där med inte missa något i samtalen(a.a.).  

 

5.6 Etiska ställningstagande 

 

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2011). Samtyckeskravet har tagits hänsyn till genom att det före de 

planerade intervjuerna med barnen har delats ut missivbrev (se bilaga C) till alla 

vårdnadshavare på den aktuella avdelningen. I detta missivbrev fick vårdnadshavarna 

fylla i om de gav sitt medgivande till att barnen fick delta i studien eller inte. I 

missivbrevet informerades även vårdnadshavarna utifrån informationskravet om 

studiens syfte och en beskrivning om hur intervjuerna skulle gå till. Utöver detta brev 

tillfrågades även barnen om de ville medverka i studien och informerades om att de när 

som helst kunde avbryta intervjun. Vi har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom 

att alla medverkande i studien har tilldelats fiktiva namn och namnen på de aktuella 

förskolorna nämns aldrig vid namn, på så sätt framgår det inte var de ligger. Allt 

material som har samlats in till studien har förvarats på ett säkert ställe och ska kasseras 

vid studiens slut. De uppgifter som samlats in används endast till studiens ändamål, på 

så sätt tar vi hänsyn till nyttjandekravet.  
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6 Resultat 
 

I nedanstående avsnitt presenteras resultatet av de intervjuer som har genomförts med 

både barnen och förskollärarna. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur 

barn tolkar och förstår grafiska symbolers kommunikativa funktioner samt hur 

förskollärare stöttar barns symbolförståelse i förskolans verksamhet.  

         Först presenteras i en tabell hur många barn som kände igen respektive symbol. 

Därefter redovisas de tre olika nivåerna i göra, veta och förstå. Göra innebär att barnet 

ser symbolen som ett objekt, veta innebär att barnet vet att symbolen är laddad med ett 

budskap och förstå innebär att barnet har utvecklat en rikare förståelse för symbolen. 

Under varje huvudkategori presenteras sedan de underkategorier som har framkommit 

av resultatet. Göra nivån och veta nivån avslutas med att lyfta hur förskollärare kan 

stötta barns symbolförståelse. Resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning av 

resultatet som framkommit. 

        I citaten som förekommer i resultatet står M för Maria och O för Olivia. 

 

6.1 Igenkänning av de grafiska symboler som hanteras i studien  
 

Resultatet visar att barnen har skilda erfarenheter av de aktuella grafiska symbolerna. 

Nedan visas en tabell som beskriver hur många barn som kände igen respektive grafisk 

symbol. 

 

 

 

I bedömning om ett barn kände igen respektive symbol har vi inte endast utgått ifrån om 

de kan det ”rätta” begreppet, utan även tagit hänsyn till beskrivningarna barnet har gjort 

om respektive symbol.  

 

6.2 Göra 

 

I denna nivå ser barnet den grafiska symbolen som ett objekt. Barnet skiljer inte ut att 

en symbol kan representerar både ett objekt och att den har en konventionell betydelse. 

Nedan presenteras två underkategorier i koppling till göra-nivån. Den första presenterar 

hur barnen ser objektet i symbolen genom handling och den andra presenterar hur 

barnet ser objektet i symbolen genom tidigare erfarenheter. Göra-nivån avslutas med att 

lyfta hur förskollärarna introducerar grafiska symboler i verksamheten. Detta 

presenteras i tre olika kategorier: genom att uppmärksamma symboler i närmiljön, 

Symboler Antal barn som kände 

igen symbolen (10 

barn deltog) 

Skylt för soptunna 10 

Namnlapp, eget namn 10 

Lego´s logotyp 9 

Bokstäver  9 

Apple´s logotyp 8 

Skylt för brandsläckare 8 

Världskarta 8 

Siffror 8 

Namnlapp, kamratens 

namn 

8 

Skånemejeriets logotyp 6 

Nödutgångsskylt 6 

Namnlapp, Maria 2 
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genom att använda grafiska symboler i olika aktiviteter och hur förskollärare kan 

introducera grafiska symboler genom samlärande.  

 
6.2.1 Ser objektet i symbolen genom handling  

 

Barnen i denna kategori ser objektet i symbolen genom en handling, det vill säga genom 

att läsa av bilden. Nedan följer två exempel där det framkommer hur barnen tolkar 

bilden genom att läsa den. 

 

 Logotyp för Skånemejeriet:  

 
O: Kan ni berätta vad denna betyder? 

Nora: Jag vet, jag vet. Det är en blomma 

Alma: Det är en blomma. 

 

Logotyp för Skånemejeri: 

 
O: Kan ni berätta vad den här betyder? 

Anton: En blomma. 

 

I dessa citat visar Anton, Nora och Alma att de ännu inte har urskilt den grafiska 

symbolens två sidor. Barnen ser endast symbolen som ett objekt och har ännu inte skilt 

ut att den även representerar Skånemejeriet. Dock poängterar Magnusson (2013) att det 

kan vara svårt för barn att förstå att en symbol består av två sidor.  

 

Logotyp för Apple: 

 
O: Alma, vet du vad den här betyder? 

Alma: Jag tror det är ett spår och där är ett löv. 

 

Alma har inte heller urskilt den grafiska symbolens två sidor. Alma ser endast objektet, 

i detta fall ett spår och ett löv i hennes tycke. Alma har inte heller samma bild som den 

som har skapat logotypen om vad den föreställer. Tolchinsky (2007) skriver att detta är 

möjligt då den som skapar den har en klar tanke om dess innebörd, men symbolen kan 

tolkas på olika sätt beroende på vem som ser den.  

        Inom denna kategori läser barnen bilden (som en handling), vilket Sparrman 

(2002) benämner som visual literacy. Barnen berättar vad symbolen betyder baserat på 

det som de ser i symbolen. Detta leder till att Anton, Nora och Alma anser att 

Skånemejeriets logotyp betyder blomma och Alma anser att Apple´s logotyp betyder ett 

spår och ett löv.  

 
6.2.2 Ser objektet i symbolen genom tidigare erfarenheter 

 

Barnen förstår här objektet i den grafiska symbolen genom sina tidigare erfarenheter 

som hon/han har tillägnat sig. Dessa erfarenheter kan barnet ha tillägnat sig på 

förskolan, men även utanför.  

 

Logotyp för Apple: 

  
M: Kan ni berätta vad den här betyder? 

Nora: Det ser ut som ett äpple som är upptuggat. 

När jag startar min iPad så kommer det fram ett 

sånt. 
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Nora har erfarenheter av att symbolen brukar förekomma på hennes iPad. Hon har 

därmed fått en förståelse för att symbolen som visas framför henne kan kopplas ihop 

med ett specifikt objekt, en iPad.  

 

Logotyp för Apple: 

 
M: Kan ni berätta vad det här är för någonting? 

Julius: En dator.  

Elin: Det vet jag för det är en symbol för iPad. 

Julius: Och en dator. 

O: Mmm…hur vet ni det? 

Elin: Jag har faktiskt en iPad hemma där bakom är det ett äpple, därför 

vet jag. 

 

Här framkommer det att Julius och Elin har skilda uppfattningar om vad symbolen 

betyder, detta eftersom deras tidigare erfarenheter om den grafiska symbolen skiljer sig. 

Julius anser att symbolen är en dator medan Elin säger att den tillhör en iPad. Båda 

barnen visar dock på att de förstår att den representerar något, ett objekt. Detta sätts i 

relation till Magnusson (2013), som förklarar hur barn utvecklar förståelsen av grafiska 

symboler. Barn förstår till en början symboler som en helhet. Både Julius och Elin ser 

symbolen som knuten till ett specifikt objekt det vill säga att barnen ser den som en 

helhet. 

 

Logotypen för Skånemejeriet: 

 
M: Vad använder man denna till? 

Nora: Använder den till…för att man ska kunna veta om en ko som har 

gjort den för att det finns blommor på ängen.  

Alma: Om någon fyller år. 

O: Hur har ni fått reda på det? 

Nora: För att vi har lärt oss mycket här. 

O: På förskolan? 

Nora: Ja.. 

 

Nora och Alma har inte urskilt att blomman representerar Skånemejeriet, dock har 

barnen erfarenheter som gör att de kan förklara symbolen och vad de anser att symbolen 

representerar. I citatet diskuterar barnen utefter relevansstruktur, det vill säga det barnet 

ser som igenkännligt och meningsfullt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

(2014). I detta fall är det inte symbolens innebörd utan de utgår istället från andra 

erfarenheter frikopplat från symbolens betydelse.  

 
6.2.3 Hur förskollärarna introducerar grafiska symboler 

 

I göra-nivån har barnen ännu inte urskilt att symbolen är laddad med ett budskap. De 

läser bilden i sig eller kopplar symbolen till ett konkret föremål. För att nå nästa nivå, 

veta, kan barnet behöva vägledning. Här presenteras hur förskollärare introducerar 

grafiska symboler för att stötta barnen i deras utveckling av symbolförståelse. Detta 

presenteras i tre underkategorier där den första beskriver hur förskollärare kan 

introducera grafiska symboler genom att uppmärksamma grafiska symboler i barnets 

närmiljö. Den andra underkategorin beskriver hur förskollärare kan introducera grafiska 

symboler genom olika aktiviteter. Den sista beskriver hur förskollärare kan introducera 

grafiska symboler genom samlärande.  
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Genom att uppmärksamma grafiska symboler i närmiljön 

 

Överallt på förskolan möter barnen olika symboler (Björklund, 2008) och förskollärarna 

i intervjuerna nämner att de bland annat har alfabetet och siffror uppsatta på väggarna 

för att introducera skriftspråket. Här reflekterar en förskollärare om betydelsen av det 

som sitter på avdelningens väggar: 

 
För jag vet när vi gjorde om här och dem tog ner väggen då tog vi ner 

alfabetet och sen satte vi inte upp alfabetet med en gång och då var det 

några barn som frågade var är alfabetet? Så de saknade det…så då tittar 

de på det. (Intervju med Lisa 2016-10-14) 

 

Citatet visar att barnen reflekterar över det som är uppsatt på förskolans väggar genom 

att de frågar var alfabetet har tagit vägen. Två förskollärare beskriver också att de har 

TAKK-symbolerna (tecken som stöd) uppsatta tillsammans med en text. Till exempel 

att det står ordet bord och sen avbildas det hur det tecknas med TAKK-symbolen. Två 

av förskollärarna berättar också att de tar tillvara på utemiljön för att introducera 

symboler: 

 
När vi åker buss med barnen så samtalar vi om att det är ”trean”-bussen 

som vi åker och att vi kan se det på siffrorna på bussen. Vi ser den åka 

förbi varje dag och benämner att här kommer trean-bussen (Intervju med 

Tilda 2016-10-26). 

 
Är man ute på till exempel promenad så pratar man om exempel 

övergångsställe, här går man eller brunnslock. Eller olika skyltar som 

barnen har i sin närmiljö (Intervju med Sara 2016-09-30). 

 

Dessa två citat beskriver hur förskollärarna kan använda sin närmiljö för att introducera 

symboler och Doverborg et al. (2013) nämner att barn lär sig på olika sätt, till exempel 

genom upptäcktsfärder eller genom att någon annan berättar om lärandeobjektet. 

Dessutom belyser Dahlgren et al. (2013) att både Vygotskij och Piaget visar på 

betydelsen av att barn får interagera med omgivningen. 

  

Genom att använda grafiska symboler i olika aktiviteter 

 

Samtliga förskollärare som har intervjuats använder sig av namnlappar för att 

introducera skriftspråket för barnen. Gustafsson och Mellgren (2002) nämner att en av 

de vanligaste texterna som barnen möter i förskolan är deras namn. Författarna påpekar 

även att namnlappar ses som en passiv text vilken inte förmedlar något kommunikativt. 

Dock inbjuder förskollärarna i studien till samtal med barnen om de olika 

namnlapparna, där de tittar på bokstäverna, leker med dem, samtalar om 

begynnelsebokstaven och jämför de olika namnlapparna med varandra. Alla tre 

förskollärarna poängterar böckernas inverkan på barns skriftspråksutveckling. Dahlgren 

et al. (2013) nämner emellertid att barn oftast tror att den som läser boken gör det 

utifrån bilderna. Dock belyser förskollärarna att böckerna används av förskollärarna för 

att visa på olika bokstäver för barnen. Detta torde kunna leda till att barnen får en bättre 

förståelse för att de läser en bok utifrån de meningar som finns i den.  

         För att introducera siffersystemet arbetar förskollärarna med till exempel tärningar 

och genom almanackor, där tittar de på hur siffrorna avbildas. Dock påtalar Sara att barn 

sällan skriver siffror utan att de istället skriver bokstäver. Hon anser att anledningen till 

detta kan vara att de uppmuntrar barnen mer till att exempelvis skriva sitt namn. Vidare 

påtalar hon att en annan anledning kan vara att de inte finns papper och pennor 
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tillgängligt i själva situationen, detta eftersom att samtal om siffror oftast uppkommer 

mer spontant. Dessutom nämner Sara också att de arbetar mer med bokstäver än med 

siffror. Tilda berättar hur barnen använder sig av skriftspråket i olika aktiviteter: 

 
Eftersom vi nu då arbetar mycket med bokstäverna, så ser vi att barnen 

nu kan sitta och göra bokstäver när de sitter och bygger med ”plus-plus, 

de väljer att göra ”egna läxböcker”, (hophäftade papper), där de övar på 

siffror och bokstäver. De gör bokstäver när de sitter och lerar också. 

(Intervju med Tilda 2016-10-26).    

  

Här nämner hon olika exempel på hur de arbetar på sin avdelning med att få in 

skriftspråket på ett lekfullt sätt. När barnen får använda sig av kroppen och språket på 

ett lekfullt sätt kan lärandet bli mer meningsfullt (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2014).   

         

Introducerar symboler genom samlärande 

 

Två förskollärare belyser att de anser att det är betydelsefullt att finnas nära barnen, då 

de kan stötta barnen och fungera som en medskapare. Enligt Dahlgren et al. (2013) 

anser Vygotskij att barn kan behöva en handledare som synliggör lärandet, med 

utgångspunkt i barnets perspektiv, det vill säga deras tankar och erfarenheter. Den tredje 

förskolläraren poängterar istället att de låter barnen hjälpa varandra i utvecklandet av 

symboler: 

 
En del tycker det är svårt att skriva vissa bokstäver och då kanske 

kompisen kan, så vi uppmuntrar dem till att hjälpa varandra med detta 

(Intervju med Tilda 2016-10-26).  

 

Även Norling (2015) lyfter betydelsen av att låta barnen samspela då de kan lära av 

varandra men också utmanas vidare i sitt eget lärande.  

         Förskollärarna i studien nämner också att barns utveckling är individuell, då kan 

förskollärarna ibland behöva gå in och stötta ett barn lite extra. Lisa säger i intervjun att:  

 
Man har ju ett visst mål men det är ju inget barn som tar samma väg och 

inget barn går en precis rak väg utan man behöver lite avstickare på 

vägen för att komma fram. Målet kan vara detsamma men vägen dit är 

olika för alla barn (Intervju med Lisa 2016-.10-14)  
 

Barnen behöver mötas på det sätt som de är i behov av, detta eftersom att varje enskilt 

barn har sin egen strategi (Dahlgren et al. 2013), detta belyser även Lisa i citatet ovan. 

 

6.3 Veta 

 
Inom denna nivå vet barnet att symbolen är laddad med ett budskap vilket innebär att 

barnet är på väg att få en förståelse för att symboler har en konventionell betydelse. 

Denna kategori delas in i tre underkategorier. Den första kategorin belyser att barnet har 

urskilt att symbolen är laddad med ett budskap genom tidigare erfarenheter. Andra 

kategorin kännetecknas av att barnet vet budskapet genom beskrivning. Sista kategorin 

beskriver hur barnet vet symbolens budskap genom att referera till en annan person. 

Veta-nivån avslutas med att lyfta hur förskollärarna stöttar barnen för att de ska 

utveckla en förståelse för symbolernas kommunikativa funktioner, genom att skapa 

variation och utgå från barns intresse. 

 



  
 

20 

6.3.1 Urskiljer att symbolen är laddad med ett budskap genom tidigare erfarenhet 

 

Inom denna kategori visar barnen att de vet att symbolen är laddad med ett budskap, 

med hjälp av tidigare erfarenheter. 

 

Karta: 

 
M: Hur kan man veta att det är en karta? Hur ser man det? 

Bonnie: För att det inte ungefär är riktigt som en karta men man seglar 

efter den. Om jag är typ här och ska segla hit, då ska man ta den vägen så 

och dit. 

 

Bonnie visar att hon vet vad en karta kan förmedla, men hennes erfarenheter stämmer 

inte riktigt överens med den karta hon ser framför sig. Dock visar Bonnie att hon har en 

kännedom om hur en karta ska användas.  

 

Logotyp för Skånemejeriet: 

 
Signe: Denna är på mjölken. 

O: Är den på mjölken? Hur vet ni det? 

Signe: För jag har sett det.  

O: Hur vet du det, Minna? Har du sett det?  

Minna: Ja, på mjölken här. 

O: Vad kan man använda den till? 

Minna: Hälla upp den i glaset. 

Signe: Det är en blomma på paketet. 

 

Signe och Minna har förstått att symbolen kan kopplas ihop med mjölk. De visar även 

att de kan urskilja objektet, det vill säga de samtalar om symbolens två sidor. Signe och 

Minna har dock inte skilt ut att symbolen representerar Skånemejeriet, utan de anser att 

symbolen endast kopplas ihop med mjölk.  

 

Namnlapp: Barnen får se en namnlapp med namnet Maria på och urskiljer en speciell 

bokstav. 

 
O: Vet du var det står här Emil? 

Harry: Det är frökens namn (Pekar på en bokstav som en pedagogs namn 

börjar på). 

 

Harry visar att han vet att bokstäverna på namnlappen förmedlar ett budskap, detta 

eftersom han pekar på en bokstav som han förknippar med pedagogens namn.  

 

Siffror: Emil samtalar om siffror. 

 
Emil: För att man ska läsa lapparna på vägen. 

M: Vilka lappar på vägen? 

Emil: Skyltarna. 

 

Siffror kan enligt Emil förekomma på de lappar som finns på vägen. Därmed visar Emil 

att han vet att siffror kan förmedla ett budskap då vi tolkar det som att lapparna och 

skyltarna har samma betydelse. 

        För att kunna kommunicera med symboler menar DeLoache (1995) att barnet 

måste ha utvecklat en förmåga att förstå att de representerar något. I alla de citat som 

lyfts fram inom denna kategori vet barnen att den grafiska symbolen representerar ett 
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budskap. Denna vetskap har barnen fått genom tidigare erfarenheter. Till exempel att 

Signe vet att Skånemejeriets logotyp förmedlar ett budskap eftersom hon har sett det, 

det vill säga genom tidigare erfarenheter.  

 
6.3.2 Uppmärksammar symbolens budskap genom beskrivning 

 

Kategorin kännetecknas av att barnen vet att den grafiska symbolen har ett budskap, 

detta beskriver barnen med hjälp av att beskriva bilden för att få fram dess budskap.  

 

Skylt för nödutgång:  
 

O: Harry vet du vad den betyder? 

Harry: Att man måste springa ut när det brinner någon dörrar. Då måste 

man slå sönder ett glas och sen hoppa ut, eller öppna. 

M: Hur vet ni det? 

Emil: Jag har sett det, jag vet det. Min mamma och pappa har sagt det. 

O: Vet du det Harry? 

Harry: Jag vet det för brandmännen har sagt det till mig.  

 

Harry och Emil kan inte uttryckligen säga att det är en skylt för nödutgång, däremot kan 

de genom en beskrivning förmedla symbolens budskap. Barnen visar därmed att de vet 

att denna symbol har ett budskap.  

 

Skylt för nödutgång: 

 
M: Kan ni berätta vad denna skylt betyder? 

Minna: Man kan inte springa, man kan inte gå och där är dörren och där 

kan man gå in. 

  

Minna använder sig av vad Sparrman (2002) benämner som visual literacy för att tolka 

bilden. Minna visar även att hon vet vad skylten förmedlar, alltså ett budskap. 

 

Skylt för brandsläckare:  

 
M: Kan ni berätta vad denna skylt betyder? 

Bonnie: Den betyder att..den här kan man trycka på här på så kommer 

det ut gas och släcker en brand.  

 

Bonnie visar också på en vetskap om att skylten är laddad med ett budskap i detta citat, 

hon gör det genom att beskriva vad en brandsläckare ska användas till. 

 
6.3.3 Förstår symbolens budskap genom att referera till en annan person 

  

Denna kategori uppvisar att barnen har en vetskap om att de grafiska symbolerna 

förmedlar ett budskap, genom att barnet relaterar till något som en person har förmedlat.   

 

Namnlapp: 

 
M: Vet ni vad det står på denna namnlapp? (Namnlapp som det står 

Maria på) 

Signe och Minna: Nej 

Signe: Mamma! 

O: Varför tror du att det står mamma på den? 

Signe: Det är ett M. 

O: Hur vet du det? 
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Signe: Jag vet det bara för att pappa har lärt mig det. 

 

Signe visar på att hon vet att namnlappen förmedlar ett budskap. När intervjuaren ställer 

frågan till barnen om de vet var det står på namnlappen svarar båda nej. Dock ändrar sig 

Signe och säger att det står mamma, en tolkning kan vara att hon kopplar ihop 

begynnelsebokstaven M i namnet med att det då brukar stå mamma. Signe visar i citatet 

att hon är på det så kallade logografiska–visuella stadiet, vilket innebär att läsning sker 

genom att barnet känner igen ordbilden (Høien & Lundberg, 2013). Signe läser 

namnlappen genom att känna igen bokstaven M och förknippar den med mamma. 

Denna kunskap har Signe enligt sig själv fått av sin pappa. Fast (2007) nämner att barns 

tidiga läs- och skrivutveckling oftast börjar med hjälp av till exempel en 

vårdnadshavare.  

 

Skylt för nödutgång: 

 
O: Ska vi prata lite om denna bild? Kan ni berätta vad det är? Kan ni 

berätta för oss vad denna skylt kan betyda? 

Bonnie: Där nere kan det ibland att det finns en gång där nere som man 

kan smita ner när det brinner  

[…] 

M: Hur har du Bonnie fått reda på vad den betyder? 

Bonnie: För att första gången när jag började på dagis fick vi veta vad det 

var ifall det skulle börja brinna. 

  

Bonnie har fått sin kunskap om denna skylt, som visar på att hon vet vad budskapet 

förmedlar, genom förskolan. DeLoache (2004) menar att barnen behöver få kompetens 

om symboler och symbolsystem för att kunna tolka dessa. I citatet ovan har Bonnie fått 

sin kompetens om skyltens innebörd genom pedagogerna, som på så sätt har bidragit till 

att hon vet att skylten har en innebörd. 

 
6.3.4 Hur förskollärarna stöttar barnen för att de ska utveckla en förståelse för 
symbolernas kommunikativa funktioner  

 

I veta-nivån har barnet en vetskap om att symbolen förmedlar ett budskap. För att ta sig 

vidare till nästa nivå som är förståelse, behöver barnet få möta en variation av symboler 

samt att förskollärarna utgår från barnets intresse. 

 

Genom att skapa variation 

 

För att skapa en rikare förståelse för symbolers kommunikativa funktioner belyser 

förskollärarna vikten av variation. En förskollärare berättar att de har siffrorna uppsatta 

på väggen. För att visa att antal kan skrivas på olika sätt berättar hon att avdelningen har 

siffrorna uppsatta, som är skrivna med bokstäver och dessutom en illustration 

tärningsbilden. Lisa reflekterar över detta i sin intervju: 

 

Jag vet många som bara har bokstäver och inte siffror. Det tycker jag är 

lite konstigt. I alla fall upp till tio när man är så här i förskolan att man i 

alla fall får se sifferbilden. Sen har vi bara siffrorna. Egentligen tycker 

jag att vi skulle göra så att man har antalet med som pluttar eller nått för 

att förtydliga eller förstärka. Intervju med Lisa 2016-10-14). 

 

Detta citat belyser att Lisa reflekterar över hur avdelningen kan erbjuda barnen en rikare 

förståelse genom variation. Om barnen får erfara variationer av ett och samma fenomen 
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kan lärandet blir mer befäst (Marton & Booth, 1997), något som även 

utvecklingspedagogiken belyser. Det vill säga att variation är en betydelsefull aspekt för 

barns lärande (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). En pedagog nämner 

även betydelsen av att använda symboler genom olika uttrycksätt så som i drama, sagor 

och i olika skapande aktiviteter.  

         Förskollärarna använder (som även har nämns i göra-nivån) namnlappar för att 

erbjuda barnen möjligheter till att utveckla sin symbolförståelse. Två förskollärare lyfter 

betydelsen av variation för att stötta barns symbolförståelse, detta genom att titta på de 

olika namnens uppbyggnad och se vad som skiljer sig åt. En förskollärare poängterar 

betydelsen av att söka ny kunskap för att kunna stötta denna utveckling. Vidare lyfter 

hon att bara för att hon är utbildad betyder det inte att man kan allt. Även utbildade 

förskollärare, menar hon, behöver förnya sin kunskap för att kunna stötta barnens 

utveckling. Gustafsson och Mellgren (2005) poängterar att det är betydelsefullt att 

pedagogen har en förståelse samt kunskap om den aktuella utvecklingsprocessen.  
 

Genom barnens intresse 

 

En av de intervjuade förskollärarna nämner att de på hennes avdelning arbetar med 

brevskrivning, detta i form av uppdrag som barngruppen ska genomföra. Detta ska bidra 

till att barnen utvecklar en nyfikenhet och ett intresse för symbolers kommunikativa 

funktioner. En annan förskollärare nämner också att de arbetar på liknande sätt med 

uppdrag, fast istället för brev använder förskolläraren sig av QR-koder.  

        En förskollärare har på sin avdelning uppmärksammat barnens intresse för 

Pokémon Go och sedan använt detta för att utforska det alfabetiska symbolsystemet. 

Gustafsson och Mellgren (2002) har kommit fram till att bokstäver är de vanligaste 

symbolerna som barn möter på förskolan. Barnen och förskollärarna har tittat på hur 

olika Pokémon stavas, ljudat bokstäverna som namnet innehåller och bett barnen att 

försöka skriva likadant som det låter. Samma förskollärare berättar hur de har använt sig 

av barnens intresse andra gånger för att hjälpa barnen i deras symbolförståelse: 

 
En gång hade vi en barngrupp som var intresserade av att cykla och 

nästan aldrig var intresserade av att rita eller måla. Så med dem lockade 

vi fram intresset för att skriva/rita genom att tillverka olika siffror till 

cyklarna, körde race och tog tiden och förde protokoll (Intervju med 

Tilda 2016-10-26). 

 

Här påpekar Tilda hur förskollärare kan ta utgångspunkt i barnens intresse för att 

introducera lärandeobjektet, i detta fall siffror. Detta citat belyser hur förskolläraren har 

skapat en bra balans mellan barnens intresse och läroplanen.  

 

6.4 Förstå 

 

I denna nivå har barnet fått en rikare förståelse för de grafiska symbolerna. De kan till 

exempel förklara symbolen utifrån form- och funktionsaspekten eller dra en slutsats om 

dess betydelse. Nedan presenteras de två underkategorier som har urskilts i denna nivå. 

Den första är att barnet beskriver genom form och funktion, den andra kategorin är 

genom att barnet drar en slutsats.    
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6.4.1 Att barnet beskriver genom form och funktion 

 

I denna kategori kan barnen beskriva formaspekten, hur symbolerna används eller 

funktionsaspekten, vad de används till.  

 

Namnlapp, eget namn: 

 
Nora: I mitt namn så har jag ett o och ett r och där ser det konstigt ut 

(Visar på namnlappen).  

M: Oj då! Jag ser att jag har slarvat och två bokstäver flöt ihop med 

varandra. Det var därför du inte såg att det stod ditt namn?  

 

Nora belyser att bokstäverna som ses i namnlappen ser konstiga ut och utifrån detta kan 

hon först inte utläsa att det står hennes namn. Nora visar på att hon har en förståelse för 

hur hennes namn skrivs, alltså den tekniska delen av skriftspråket, det som kallas 

formaspekten (Dahlgren et al. 2013). Genom citatet torde de gå att urskilja att Nora har 

en klar bild av hur det ska se ut. Dock är det svårt att urskilja om hon använder sig av 

ordbilden eller om hon behärskar den alfabetiska principen, vilken innebär en förståelse 

för att en bokstav kopplas ihop med ett fonem (Høien & Lundberg, 2013). 

 

Bokstäver: 

 
M: Varför är det bra att kunna skriva? 

Bonnie: För då kan man göra mail, när man får egen mobil. 

M: Kan man ha det till något annat? 

Bonnie: Man kan ha det till skriva typ en bokhållare och skriva en lapp 

på och sätta den på en kartong så vet man vad det finns där.  

 

Bonnie visar på att hon har en förståelse för funktionsaspekten genom att förklara vad 

bokstäverna kan användas till, hon vet att det går att använda i mail. Dessutom nämner 

hon att bokstäver kan användas till att skriva etiketter och sätta på kartonger för att 

förmedla vad som finns i kartongerna. Mellgren och Margrain (2015) har kommit fram 

till att etiketter är de mest förekommande texterna på förskolan. En slutsats av detta kan 

vara att Bonnie ofta möter etiketter på förskolan och därmed har fått den kunskapen. 

 

Bokstäver: 

 
O: Varför är det bra att kunna dessa? 

Nora: För att, eee jag vet inte. 

O: Vet du Alma varför det är bra att kunna? 

Alma: För att om man inte skulle kunna dem så skulle man inte kunna 

skriva. 

O: Varför är det bra att kunna skriva? 

Alma: För att om man hade en bok och det inte fanns någon text i den då 

skulle det vara svårt att veta vad som hände. 

 

Siffror: 

 
M: Vet du Minna vad det är för någonting? 

Minna: Man räknar dem 123. 

[….] 

M: Vad använder man dem till mer? 

Minna: Räknar 
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Funktionsaspekten grundar sig på vad skriftspråket ska användas till (Dahlgren et al. 

2013). Citaten ovan belyser detta genom att de visar på vad barnen använder bokstäver 

och siffror till, det vill säga att barnen har fått en förståelse för vad bokstäver respektive 

siffror kan användas till. 

 
6.4.2 Genom att dra en slutsats 

 

I denna kategori har barnen en förståelse för vad de grafiska symbolerna representerar 

och de kan även dra en slutsats som är baserad på kunskap. 

 

Logotyp för Skånemejeriet: 

 
O: Kan ni berätta vad detta betyder? 

Elin: Det är typ Skånemejeriet på mjölken. 

O: Hur vet du det? 

Elin: För att jag har varit på Willy´s och och och där är det Skånemejeriet 

och när jag köper mjölk. 

 

Elin drar en slutsats som är baserad på sina tidigare erfarenheter. Hon har urskilt att 

symbolen förknippats med ett specifikt märke och inte bara kännetecknar mjölk.  

Dessutom drar hon en slutsats om att detta märke finns att inhandla på Willy´s.    

 

Bokstäver: Samtal mellan intervjuarna och Elin samt Julius. 

 
Elin: Om du ritar av dem så kan du man bli duktigare så kan man bli 

duktigare så kan man öva och öva och öva tills man sätter ihop. Det kan 

jag redan. 

 

Elin visar ännu en gång på att hon kan dra en slutsats, då hon nämner att om en individ 

övar och övar blir hon/han bättre, till slut bidrar det till att individen kan sätta ihop ord. 

Elin visar att hon har en förståelse för att bokstäver behöver sättas ihop. Utav detta torde 

det gå att urskilja att Elin har förstått att bokstäver måste sättas ihop för att få en 

mening. Det vill säga att bokstäver som står för sig själva inte har någon betydelse 

(Hagtvet, 1990). 

 

6.5 Sammanfattning 
 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av de resultat som framkommit i studien. 

Först sammanfattas hur barn förstår grafiska symboler och sedan hur förskollärare kan 

stötta barns symbolförståelse.  

 

Barns förståelse av grafiska symbolers kommunikativa funktioner:  

 

 Det finns en variation i barns förståelse av grafiska symbolers kommunikativa 

funktioner.  

 

 Inga symboler är transparenta och består av varierande komplexitet.  

  

 Tidigare erfarenheter har betydelse för hur barn förstår symboler, där miljön och 

kulturen har en betydande roll.  
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Hur förskollärare kan stötta barns symbolförståelse: 

 

 Genom att erbjuda variation. 

 

 Genom att erbjuda aktiviteter och bygga vidare på barnens intressen. 

 

 Genom miljön. 

 

 Genom kommunikation. 
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7 Diskussion  
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn förstår och tolkar grafiska 

symbolers kommunikativa funktioner och hur förskollärare kan stötta barns 

symbolförståelse i förskolans verksamhet. I likhet med tidigare forskning visar studien 

att barn förstår samma symbol på olika sätt, det vill säga att det finns en variation i 

barns förståelse. Studiens resultat visar också att inga symboler är transparenta och att 

barns erfarenheter har en betydande roll för hur de förstår grafiska symboler. Resultatet 

visar att förskollärare anser att de kan stötta barns symbolutveckling genom att erbjuda 

variation och samtala om olika symboler i närmiljön. Genom att erbjuda aktiviteter som 

utgår från barnens intresse kan de dessutom främja deras utveckling.  

         I diskussionen förs resonemang om att inga symboler är transparenta samt om 

barns symbolmedvetenhet. Avsnittet avslutas med en diskussion om hur resultatet går 

att applicera i verksamheten och förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1  Inga symboler är transparenta 
 

Inga symboler är transparenta, med det menas att symboler kan tolkas och uppfattas på 

olika sätt beroende på vem som ser symbolen. Dessa skillnader i hur individer uppfattar 

symbolen beror på tidigare lärdomar, erfarenheter eller kunskaper. En individ kan inte 

förstå en symbol enbart genom att titta på den utan måste ha lärdomar om vad den 

representerar. Vissa symboler står exempelvis för färg och/eller form i olika 

konstellationer, men kan även representera ett språkljud eller ett företag. Oavsett vad 

symbolen representerar måste den som ska tolka symbolen lära sig dess konventionella 

betydelse. Resultatet visar att inte ens de symboler som i en vuxens ögon kan tyckas 

självklara är det, exempelvis en nödutgång. Nedan följer ett citat från resultatet där vi 

frågar om barnen vet vad symbolen betyder (logotypen för Skånemejeriet). 

 
  O: Kan ni berätta vad denna betyder? 

Nora: Jag vet, jag vet. Det är en blomma 

Alma: Det är en blomma. 
 

För att kunna förstå att en blomma, som en prästkrage, står för och representerar 

Skånemejeriet måste barnet tidigare ha tillägnat sig dessa lärdomar, det vill säga att 

blomman ska kopplas ihop med Skånemejeriet. Alla externa representationer består 

enligt Tolchinsky (2007) av två sidor. I detta citat har Alma och Nora urskilt symbolens 

ena sida, blomma, men de har ännu inte urskilt symbolens andra sida, att den 

representerar Skånemejeriet. I likhet med tidigare studier visar resultatet att det kan 

finnas en svårighet för barn att se en symbols två sidor. Dels kan det vara för att 

symboler består av varierande komplexitet, det vill säga hur de är sammansatta. Men det 

kan dels bero på vilka tidigare erfarenheter barnet har.    

        Symboler kan dock ses som transparenta för ett barn men även för en vuxen. 

Exempelvis kan ett barn se Apple´s logotyp endast som en representation av ett äpple 

(ett objekt) medan en vuxen kanske endast förknippar denna logotyp med Apple (dess 

konventionella betydelse). Utifrån detta behöver förskolläraren då å ena sidan vara 

öppen för barnets uppfattningar av vad symbolen representerar, men samtidigt även 

erbjuda barnet en förståelse för att symbolen kan representera något annat. Det blir 

betydelsefullt att erbjuda barnet en variation av det aktuella lärandeobjektet, som är en 

central del för utvecklingspedagogiken enligt Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2014). Även Doverborg et al. (2013) belyser vikten av att erbjuda variation 

för att öka förståelsen. Förskollärarna i studien belyser vikten av att erbjuda barnen 
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variation för det aktuella lärandeobjektet. Det blir betydelsefullt att erbjuda barnen 

information om att symbolen kan representera flera saker. Men det är även av vikt att 

erbjuda barnen en variation om vart den aktuella symbolen kan finnas för att erbjuda 

barnet en rikare förståelse för lärandeobjektet. Slutsatsen är att barn kan behöva 

stöttning med att se igenom symbolen, att den representerar mer än bara ett objekt. 

Förskollärarna behöver reflektera över hur de kan stötta barnen vidare för att utveckla 

en symbolmedvetenhet, men också vara medvetna om att symboler består av två sidor. 

 

7.2 Symbolmedvetenhet 
 

Samhället ställer krav på individer att kunna tolka olika symboler, därför krävs det att 

individer utvecklar en symbolmedvetenhet. I studien framkom det att det finns en 

variation i hur barn förstår de olika symbolerna. Det framkom också att erfarenheter har 

en betydande roll för hur barn förstår de olika symbolerna och hur de kan referera till 

det som de har erfarit. Enligt utvecklingspedagogiken sker lärandet genom att barnet får 

erfarenheter av det aktuella lärandeobjektet. Det blir då betydelsefullt för förskolläraren 

att erbjuda barnet möjligheter att tillägna sig nya erfarenheter på ett genomtänkt sätt. 

Utvecklingspedagogiken belyser att barn först börjar förstå som en helhet där detaljerna 

med tiden urskiljs för att sedan återigen sammanlänkas till en ny förståelse (Johansson 

& Pramling Samuelsson, 2006). Genom att förskollärare utgår från relevansstrukturen, 

där de tar utgångspunkt från det som barnet ser som meningsfullt och sen tillför nya 

erfarenheter, kan barnet sätta samman detta till en rikare förståelse.  

         Då studien visade på att erfarenheter har en betydande roll för hur barn förstår 

symboler är det betydelsefullt att, som förskollärarna i studien nämner, skapa aktiviteter 

där symboler behandlas. För att skapa så bra lärandeaktiviteter som möjligt är det av 

vikt att förskolläraren har en förståelse för det som utvecklingspedagogiken nämner som 

lärandets akt, vilket betyder hur barn lär (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). 

Förskollärarna behöver å ena sidan ha en insikt i hur barn lär sig symboler men å andra 

sidan även en förståelse för hur de tolkar symboler. Här går det att urskilja ett problem 

då vi anser att det inom förskollärarutbildningen läggs lite fokus på hur barn utvecklar 

symbolmedvetenhet. 

        För att bidra till att barnet utvecklar en symbolmedvetenhet är det även 

betydelsefullt att förskolläraren bjuder in barnen till metakommunikativa samtal. Men 

även att de uppmanar barnen till metakognition genom att uppmuntra barnen till att 

tänka om olika symbolers betydelse. Detta då förskollärarna i studien nämner vikten av 

att kommunicera om symbolers kommunikativa funktioner, det vill säga att de för 

metakommunikativa samtal om lärandeobjektet. Magnusson (2013) nämner i sin studie 

betydelsen av att barnen behöver kommunicera om symbolers betydelse och vad de 

förmedlar och detta kan bidra till att barnens symbolförståelse blir rikare. 

         Slutsatsen är att förskollärarna behöver ha en kunskap om hur barn utvecklar och 

förstår symboler för att kunna stötta barnen i deras symbolmedvetenhet. De behöver 

dessutom utgå från barnens intresse i skapandet av aktiviteter för att bjuda in till 

lärandesituationer som främjar barns symbolmedvetenhet.  

 

7.3 Yrkesrelevans och förslag till fortsatt forskning 
 

Denna studie kan förhoppningsvis bidra till en rikare förståelse för hur barn tolkar och 

förstår grafiska symboler genom att den förklarar den process som barnen går igenom 

inom symbolförståelsen. Från att se symbolen som ett objekt till att veta att en symbol 

är laddad med ett budskap för att sedan få en rikare förståelse för symbolen.   
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         Vi lever idag i ett samhälle där det fordras att individen uppfattar en mängd olika 

symboler för att förstå sin omgivning. Därför är det betydelsefullt att redan från tidig 

ålder erbjuda barnen en variation av symboler för att rusta dem för symboler som brukas 

i världen. Genom denna studie kan förskollärare finna exempel på hur de kan arbeta 

med symboler i verksamheten för att främja barns symbolförståelse.  

         Ett förslag till fortsatt forskning är att göra en undersökning med yngre barn för att 

bidra med kunskap om hur de förstår grafiska symbolerna. Dessutom anser vi att det 

hade varit intressant att göra en studie där det synliggörs att det finns fler symbolsystem 

än bokstäver och siffror då förskollärarna i denna studie mest fokuserar på hur de 

arbetar med dessa.  
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I 
 

Bilagor  
 

Bilaga A – Intervjufrågor barn 
     

 Skyltar    Frågor  

 

Skylt för var 

nödutgång finns.  

Rektangulär skylt 

med grön bakgrund 

och vitt ute på 

kanterna. symboler i 

form av en dörr, pil 

och människa 

 

 

-Berätta för oss vad 

denna skylt kan 

betyda? 

-Hur har du fått veta 

det? 

-Hur kan man veta 

vad skylten betyder? 

-Berätta hur du/ni 

vet vad den betyder? 

-Kan den finnas på 

fler ställen? 

-Varför, isåfall? 

 

Namnlapp Vit lapp med barnets 

namn (namnet på 

bilden är ett fiktivt 

namn) 

-Kan du berätta vad 

som står på denna 

(en lapp med barnets 

namn)? 

-Hur vet ni det?/ Hur 

har du fått veta det? 

-Vet ni hur den 

bokstaven (pekar på 

en) låter? 

 

 

 

Siffror Siffror skriva med 

hjälp av 

siffersymboler  

-Berätta vad dessa 

kan betyda? 

-Hur har du fått veta 

det? 

- Vad kan man 

använda dem till? 

 

 

Världskarta Karta med världens 

alla länder. 

-Berätta vad detta 

kan vara? 

-Hur har du fått veta 

det? 

-Har ni sett den 

någon annanstans? 

-Vad kan man 

använda den till? 

-Vad kan den här 

betyda? (pekar på en 

punkt på karta som 

symboliserar en stad) 



  
 

II 

 

Bokstäver Bokstäver skrivet 

med versaler och 

gemener på vit 

bakgrund. Vokalerna 

skrivna med blått 

och konsonanterna 

med rött. 

-Kan ni berätta vad 

detta kan vara? 

-Hur har du fått veta 

det? 

-Hur kan man 

använda dessa? 

Varför är dem bra att 

kunna? 

-Varför har de olika 

färger? 

-Varför tror ni att det 

finns två av varje 

bokstav? 

 

 

 
 

 

Appel´s logotyp.  

 

Logotypen formad 

som ett äpple som 

det saknas en bit på. 

Färgen på 

bakgrunden kan 

variera.  

 

-Kan ni berättad vad 

den här betyder?  

-Hur har du fått veta 

det? 

-Hur kan man veta 

vad den betyder? 

-Var kan man se att 

den finns för 

någonstans? 

 

Symbol för var 

brandsläckaren finns.   

Röd bakgrund med 

vitt längst ut i 

kanterna. I mitten 

finns en vit symbol 

föreställande en 

brandsläckare 

-Kan ni berätta vad 

denna betyder? 

-Hur har du fått veta 

det? 

-Hur kan man veta 

vad den betyder? 

-Varför är det bra att 

veta vad den 

betyder? 

-Vad använder man 

den till? 

 

Logotypen för 

Skånemejeri 

(Mjölkpaket)  

 

Går det att 

komplettera  

 

 

Blå cirkel med en vit 

blomma i, under står 

Skånemejerier.  

 

 

-Berätta vad denna 

kan betyda? 

-Hur har du fått veta 

det? 

-Har ni sett den 

någonstans? 

-Vad kan den 

användas till? 



  
 

III 

 

Logotypen för Lego  Röd kvadrat med 

texten Lego skrivit i 

vitt med svart och 

gult längst ut på 

bokstäverna.  

-Berätta vad denna 

kan betyda? 

-Hur har du fått veta 

det? 

-Vart  kan den 

finnas? 

-Vad kan den 

användas till? 

 

Skylt för soptunna Vit cirkel med svart 

längst ut. Symboler i 

form av en 

papperskorg, något 

som slängs och en 

människa.  

-Berätta vad denna 

kan betyda? 

-Hur har du fått veta 

det? 

-Vart kan den 

finnas? 

-Vad kan den 

används till? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

IV 

Bilaga B - Intervjufrågor förskollärare 
 

Uppvärmningsfrågor 

 

-Vilken utbildning har du? 

-Hur många år har du arbetat inom barnomsorgen? 

-Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

-Vilken ålder har du? 

 

Pedagogernas roll 
 

1. Berätta hur ni använder olika kommunikativa symboler på er avdelning? 

 

2. Kan du beskriva hur ni använder symbolers kommunikativa funktioner i det 

dagliga arbetet? (styrda eller icke styrda aktiviteter) 

 

3. Hur arbetar ni för att locka fram ett intresse hos barnen för symbolers 

kommunikativa funktioner? 

 

4. Hur introducerar ni skriftspråket?  

 

5. Hur ser du på din egen kompetens om hur barn förstår och hanterar olika 

symboler och symbolsystem? 

 

6. Hur ser du på din egen roll i relation till att stötta barns lärande?  

 

Miljön 

 

1. Ser ni att barnen använder sig av symboler i leken?  

Om ja, kan du beskriv hur? Om inte varför tror du inte det?  

 

2. Hur interagerar barnen kring de symboler som hanteras i förskolan? Hur 

uppmuntrar ni barnen till samlärande/samarbete?  

 

3. Beskriv hur förskolemiljön kan gynna barnens symbolförståelse och vad är det 

som utmärker denna på er avdelning?  

 

4. Hur tänker ni kring textmiljön? 
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Bilaga C – Missivbrev 
 

    
Anhållan om samtycke för att Ert barn får delta i en barnintervju. 

Till vårdnadshavare för___________________________________________ 

Hej! 

Vi heter Olivia Stamborg Fridlund och Maria Samuelsson, vi är två studenter på 

Linnéuniversitetet i Kalmar som läser vår sista termin på förskollärarprogrammet.  

Vi skriver vår C-uppsats under hösten 2016. Vi kommer att undersöka hur barnen ger 

uttryck för sin förståelse för symboler. Dessutom kommer vi att undersöka hur 

pedagogerna arbetar med symboler i verksamheten. Vi kommer intervjua barnen i en 

grupp om två barn och kommer behöva göra en ljudinspelning under samtalet för att 

underlätta analysarbetet. Ljudinspelningen kommer bara vi och vår handledare på 

Linnéuniversitet ta del av och den kommer raderas efter arbetets slut. 

Vårt arbete kommer att resultera i en C-uppsats. Vi kommer att följa de forskningsetiska 

principer som gäller, vilket innebär att en avidentifiering av barnens och förskolan namn 

kommer att ske. Eventuella namn under redovisningen kommer att vara påhittade. 

Vad vi behöver från Er är att Ni som barnets vårdnadshavare ger ert samtycke och 

skriver under detta brev och så snart som möjligt lämnar det på förskolan. Ansvarig 

pedagog kan sedan vidarebefordra detta till oss.  

Samtycke  för   _________________________________________________ 

☐ Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

☐ Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

Datum: 

_______________________________ 

 _____________________________ 

Vårdnadshavares underskrift  Vårdnadshavares underskrift 

Har Ni ytterligare frågor ber jag Er kontakta oss på nedanstående e-post adress. 

Med vänliga hälsningar! 

Studentens namn:  

e-post adress: 


