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Abstrakt 

Författarens namn: Susann Paulsson 

 

Titel: Förskollärarperspektiv på barns skrivande i förskolan-Utifrån ett förstärkt 

uppdrag 

 

 
                                                                                        Antal sidor: 60  

Studien har fokus på hur ett antal förskollärare tolkar sitt uppdrag när det gäller barns 

skriftspråkande i förskolan. De två problemformuleringen är följande; Hur tolkar ett antal 

förskollärare sitt uppdrag när det gäller barns lärande och villkor av skriftspråket? Hur 

ser ett antal förskollärare på sina förutsättningar att stödja barns skrivande med 

utgångspunkt i att barn är meningsskapande i sitt sätt att använda skriftspråket? Det 

teoretiska ramverket utgörs av tre förekommande perspektiv eller synsätt på barns 

skriftspråksutveckling. De är sociokulturellt perspektiv, kognitivt perspektiv och 

utvecklingspedagogiskt perspektiv. Begreppet livsvärld intar en övergripande ram för att 

ytterligare vägleda analysen av forskningsfrågorna utifrån att studiens studieobjekt är 

förskollärare. Metodansats är hermeneutisk eftersom det är förskollärarnas berättelser 

och deras tolkning av sitt uppdrag som är i fokus i studien och därmed används också 

intervjuer i form av samtalsguider. Förskollärarna tolkningar lyfts fram utifrån ett antal 

kategorier som framkom under arbetet med resultat och analys. I analysen av resultatet 

framkommer en splittrad bild men även till viss del en samstämmig bild av 

förskollärarnas tolkning av sitt uppdrag när det gäller skriftspråkande i förskolan. Den 

splittrade bilden handlar om hur barn lär om skriftspråket och vad som ska ingå i 

undervisningen om skriftspråket i förskolan. Samstämmigheten handlar om att utbildning 

behövs för att höja förskollärares kompetens. En slutsats blir att  det behövs tydliga 

direktiv om hur uppdraget ska tolkas gällande undervisning av skriftspråket i förskolan. 

I slutdiskussionen uppmärksammas också de möjligheter förskolebarn har att lära om 

skriftspråket utifrån förskolelärarnas tolkning av sitt uppdrag. 

 

 

Nyckelord: Förskolebarns skrivande, kognitiv utveckling, samspel, erfarande, 

meningsskapande, livsvärldar 

   



 

 
 
 

Abstract 

The authors name: Susann Paulsson 

  

 
Titel: 
Title: Preschool teachers perspective on children’s writing in pre-school 
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The study has a focus on the way that a number of preschool teachers interpret their 

assignment regarding children’s literacy in preschool. The two research questions are: 

how do these preschool teachers interpret their assignment regarding children’s literacy 

learning and opportunities? How do these preschool teachers regard their qualifications 

to support children’s writing with the starting point that children are using literacy 

meaningfully? The theoretical frameworks include three perspectives or approaches on 

children’s written language development. They are sociocultural perspective, cognitive 

perspective and developing educational perspective. The concept livsvärld or lifeworld 

provides an overall frame to further direct the analysis of the studies and research 

questions since the object of the study is the preschool teacher. The methodological 

approach is hermeneutic since it is the preschool teachers` narrative and interpretations 

of their assignment that are in focus, and therefore interviews have been used as a form 

of dialog guide. The preschool teachers’ interpretations highlight a number of categories 

that emerged from the analysis. In the analysis of the results, there emerged a fragmented 

picture but also some area of agreement and concordance amongst the views of the 

preschool teachers regarding their interpretations of their assignment regarding 

children’s literacy in preschool. The fragmented picture is about how preschool children 

learn about literacy and what should be included in teaching about literacy in preschool. 

The consistent picture is that there is a need for more training to increase their 

competence in relation to how preschool children learn about literacy. A conclusion is 

that there is a need for distinct guidance about how to interpret the assignment of 

beginning the teaching of literacy in preschool. In the final discussion, attention is also 

drawn to preschool children’s opportunity to learn about literacy based on the preschool 

teacher’s interpretation of their assignment. 

 

 

Keyword: Pre-school children writing, cognitive development, interplay, experiencing, 

meaning making, lifeworld. 
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1 Introduktion 
En sen eftermiddag plockade jag och två barn ihop pussel och placerade på hyllan. Den ena 

pojken (ca 4 år) sa till mig, - där står det nästan mitt namn. (Jesper). Vid pusslets placering 

fanns en ”ordlapp” med ordet pussel skrivet. Min första tanke var att jag skulle rätta honom 

och säga att där står pussel, men jag  tänkte vidare och frågade hur han menade.  Jo, så här 

är det, sa han och så plockade han ner ordlappen, och gick hämtade papper och penna. Skrev 

först sitt namn och placerade detta bredvid ordlappen med pussel, tog sedan en penna och 

gjorde en ring runt varje bokstav som var lika. Samtidigt som han gjorde ringarna runt 

bokstaven sa han – de här är lika ser du. Även bokstaven ”J” upptäckte han för ”l” i pussel 

var skrivet med en knorr på slutet så att det var möjligt att uppfattas som ett spegelvänt ”J”. 

Det här blev lite av vår aktivitet sena eftermiddagar, att skriva ord och hitta bokstäver som 

innebar att det nästan stod Jesper. Att skriva och hitta bokstäver blev nu ett stort intresse och 

innan förskoletiden var över skrev och ljudade pojken själv ihop en del bokstäver till ord. 

(Dagboksanteckningar 2003-01-20) 

 

Ovanstående händelse har jag ofta återkommit till i mina reflektioner, tankar om att 

även om förskollärarnas pedagogiska uppdrag handlar om att stimulera och utmana 

barnen i deras skriftspråkande, finns dock inga krav på någon formel läs- och 

skrivundervisning för förskolebarn i förskolans uppdrag. När förskolan fick en 

läroplan infördes olika innehållsaspekter där både barns lärande betonas och 

förskollärares pedagogiska uppdrag stärktes. Därmed behöver förskollärare både 

förstå förskolans uppdrag och sitt egna förstärkta uppdrag när gäller hur barn ska 

stimuleras och utmanas i sin skriftspråksutveckling i förskolan.Förskolan kan sägas 

vara i en brytningstid mellan att upprätthålla omsorgstraditioner och det nya förstärkta 

pedagogiska uppdraget med en tydligare inriktning mot lärande (Skolverket, 2005). I 

förskolans läroplan framgår också att ”förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner” (Skolverket, 2016, s.10). Ytterligare en förändring av 

förskolans uppdrag har inträffat, genom att förskolan från och med 2011 är en egen 

skolform som regleras i skollagen. Förskolan ingår i det livslånga lärandet och det 

innebär att förskolan ska lägga grunden till att barn på sikt kan tillägna sig all den 

kunskap som behövs i dagens samhälle (Skollagen 2010:800 kapitel 8 paragraf 2). 

Alltså bör detta innebära att den kunskap som behövs för att bli en läsande och 

skrivande person behöver initieras och utvecklas under förskoletiden.  

 

I exemplet om pojken Jesper framgår det att han tidigt började intressera sig för 

läsande och skrivande. Forskning har också visat att grunden för att bli en läsande och 

skrivande person läggs tidigt i ett barns liv, alltså under åren barn har sin vistelse i 

förskolan (Björklund, 2008; Söderberg, 2009; Fast, 2011). Det bör innebära att 

förskollärare möter många barn i deras första skrivande och utifrån att uppdraget har 

förändrats i och med att förskolan är en del av utbildningskedjan, bör förskollärare ha 

behov av att utveckla sitt synsätt, sin kunskap och sin medvetenhet i förhållande till 

uppdraget (Skolinspektionen, 2012). I och med att det saknas didaktisk vägledning för 

förskollärare om hur skriftspråkande i förskolan ska ske behövs studier och av hur 

förskollärare på ett adekvat sätt genomför sitt uppdrag kartläggas.  
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Det innebär följaktligen en utmaning för lärare i förskolan att skapa en 

skriftspråksstimulerande miljö, som är rik på funktionellt skriftspråk och som lägger 

grunden till att barn på sikt kan tillägna sig den kunskap som behövs för att bli en 

skrivande person (Norling, 2013). 

 

För att återkomma till pojken Jesper, innebar det att hans eget meningsskapande runt 

skrift blev något som startade hans lärande och utveckling. Meningsskapande eller 

”meaning-making” är något som Kress (2000) menar är av vikt för barns eget lärande 

om skrift. Emellertid blev det förhållningssätt jag intog lika viktigt, alltså att någon 

vuxen tog Jespers meningsskapande på allvar och lyssnade på hans förklaringar, hur 

jag som förskollärare såg på mitt uppdrag och vilka möjligheter jag tog tillvara. För 

varje förskollärare bör det vara av vikt att inhämta kunskap om varje barns 

meningsskapande för att generera en förståelse för hur varje barn skapar sitt lärande 

om skrift. Genom att i forskningen studera förskollärares tolkningar av sitt uppdrag 

kan ny kunskap skapas så att förskollärare kan utveckla en medvetenhet om uppdraget 

och därigenom generera ett didaktisk förhållningsätt när det gäller att skapa en miljö i 

förskolan som stimulerar skriftspråket. Syftet med denna studie är att generera 

kunskap om barns skriftspråkande och lärande i förskolan. Studieobjektet i studien är 

ett antal förskollärares förståelse och upplevelse av sitt förstärkta uppdrag i att utmana, 

stimulera och utveckla barns skriftspråk och vilka förutsättningar detta medför för 

barns skriftspråkande i förskolan.  
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1.1 Begreppet skriftspråkande 

Inom engelskspråkig forskning används literacy i någon form av, där just begreppet 

literacy är det sammanbindande begreppet såsom early childhood literacy, emergent 

literacy, interactive literary, literacy skills och literacy practice m, m (Kress, 2000; 

Lynch, 2009; Piasta, 2012; m.fl.,). Inom svensk forskning återfinns också 

literacybegrepp. Bland annat använder Norling (2013) sig av begreppet emergent 

literacy och menar att följande aktiviteter ingår i denna process; språkutveckling, lek, 

stödjande kommunikation, berättande, framväxande läsning och skrivning. 

Literacybegreppet kan även ses utifrån att barn socialiseras in i skriftspråket och där 

begreppet inte bara står för hur barn lär sig själva hantverket utan där också 

skrivmotivation och meningsskapande ingår (Fast, 2011; Liberg, 2006).  

I den svenska forskningen saknas ett tydligt sammanbindande begrepp så som 

engelskans literacy. Detta framkom också i en förstudie till denna studie, där 

förskollärarna visade sig använda begreppen barns skriftspråk eller skriftspråkande 

eller barns tidiga skrivande. I svensk forskning används ett flertal begrepp så som 

skriftspråkande, förberedande läsning och skrivning, tidig läsning, läs och 

skrivutveckling. I publikationer från skolverket används också språklig förmåga, 

skriftspråket och textmiljö (Skolinspektionen, 2012). Ett begrepp som dock på senare 

tid börjat användas inom svensk forskning är litteracitet, ett mer utökat begrepp som i 

högre grad belyser att läs- och skrivprocessen endast är en del av att bli en läsande och 

skrivande person och att processen innehåller mycket mer (Björklund, 2008). Flera 

forskare har börjat se på barns läs- och skrivprocess just utifrån ett bredare perspektiv. 

Det handlar om olika kreativa sätt att använda skriftspråket. Där barn inte bara 

använder sig av bokstäver för att skapa ett budskap utan även bilder, foton, färger, 

datorer och läsplattor. Även om begreppen varierar bland de olika forskarna, är 

innebörden i begreppen likartade i och med att de uttrycker att processen innehåller 

allt från preläsande och preskrivande till fullt utvecklat läsande och skrivande 

(Gustafsson & Mellgren, 2005; Fast 2007, 2011). 

 

I studiens teoridel används de begrepp respektive forskare använder. I studiens empiri 

kommer fortsättningsvis skriftspråk, skriftspråkande och barns tidiga skrivande att 

användas utifrån vilket begrepp de intervjuade förskollärarna använder sig av. När 

skriftspråk och skriftspråkande används syftar det på barns skrivande eftersom det är 

där studien tar sin utgångspunkt. Min förhoppning är att detta inte ska försvåra läsandet 

av texten. 
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2 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att generera kunskap om barns skriftspråkande och lärande 

i förskolan. Studieobjektet i studien är ett antal förskollärares förståelse och upplevelse 

av sitt förstärkta uppdrag i att utmana, stimulera och utveckla barns skriftspråk och 

vilka förutsättningar detta medför för barns skriftspråkande i förskolan. Enligt svensk 

skollag är förskolan en del av utbildningskedjan och det innebär att undervisningen 

ska ha en likvärdig kvalitet i hela landet. I förskolan saknas en didaktisk vägledning 

om strävansmålen när det gäller att skapa en lärandemiljö som stimulerar skriftspråket 

och således problematiseras förskolebarns skriftspråkande utifrån hur ett antal 

förskollärare själva förstår sitt uppdrag. 

 

2.2  Frågeställning 
 Hur förstår ett antal förskollärare sitt uppdrag när det gäller barns lärande och 

villkor av skriftspråket? 

 Hur upplever ett antal förskollärare sina förutsättningar att stödja barns 

skrivande med utgångspunkt i att barn är meningsskapande i sitt sätt att 

använda skriftspråket? 
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3 Bakgrund 

Nedan presenteras en kort tillbakablick på förskolans utveckling runt skriftspråkande 

med fokus på barns skrivande. 

3.1 Skriftspråkande i ett historiskt perspektiv till nutid 

Att lära sig läsa och skriva har i ett historiskt perspektiv i Norden varit förbehållet barn 

i 7 -års åldern. Vid denna ålder ansågs barn vara mogna för att börja skolan och få 

formell undervisning i läs- och skrivinlärning. De nordiska länderna har varit nästan 

ensamma om att den formella skriftspråksinlärningen inte startar förrän barnen börjat 

skolan (Vallberg Roth, 2011). Detta kvarstår än idag även om förskolan i och med att 

den ingår i utbildningsväsendet fått en tydligare roll, där syftet med utbildningen i 

förskolan fastställts. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande men även 

förbereda för fortsatt utbildning (Skolverket, 2016). Det bör innebära att enligt det 

strävansmål som finns i läroplanen (Skolverket, 2016) stimuleras barn även före 

skolstarten sin skriftspråksutveckling. Ett flertal forskare har även visat att barn kan 

lära sig läsa och skriva mycket tidigt och att skriftspråksutvecklingen börjar långt före 

den formella starten, kanske så tidigt som vid ett års ålder eller när barn för första 

gången uppfattar att någon annan utför aktiviteten att skriva (Söderberg, 2009; Fast, 

2011; Björklund, 2008; Kullberg & Åkesson, 2007). Skrivning har också setts som 

underordnad läsning, långt in på 1900-talet, en tradition långt tillbaka som utgick ifrån 

att först behöver läsningen komma för att skrivinlärning ska kunna ske. Metoder för 

läsinlärning har också överförts på skrivinlärning. Dock ses en tydlig tendens de 

senaste decennierna att skrivinlärningen går mot skrivutveckling, vilket innebär att 

skrivundervisningen sätts in i meningsfulla sammanhang (Längsjö & Nilsson, 2005).  

 

I den tidiga småbarnsskolan (1840-talet och framåt), där vistades barn mellan 2-7 år, 

var god omvårdnad och uppfostran syftet. I småbarnsskolan användes bland annat 

material som skulle stimulera barn till att läsa, en så kallad skolapparat användes, där 

en av delarna var ABC-litografier som lärarinnan visade upp för barnen och barnen 

fick uppge vilken bokstav det stod skrivet. Till varje litografi fanns en vers som barnen 

lärde sig utantill. Under hela första delen av 1900-tal och fram till 1940-talet var den 

svenska förskolan, som då benämndes barnträdgårdar och kindergarten, starkt 

inspirerade av den tyska pedagogen Fredrich Fröbel 1782-1852. Fröbel var intresserad 

av naturvetenskap och matematik och utarbetade ett antal lekgåvor vilket avsåg att 

inspirera till kommande yrken. Det innebar att skriftspråk och läsinlärning fick stå åt 

sidan och fokus riktades med stöd av Fröbels lekgåvor mot natur-matematik-bygglek. 

Den diskussion som förekom om att barn skulle lära sig läsa och skriva före sex års 

ålder hade fokus på att det skulle skapa problem för småskolläraren att sedan undervisa 

både barn som kunde och barn som inte kunde läsa och skriva (Vallberg Roth, 2011). 

Fröbels byggmaterial levde kvar i aktivitetsstationer under hela perioden mellan 1950 

och fram till barnstugeutredningen i början av 1970-talet. Därefter börjar skriftspråket 

synliggöras mer men mest utifrån böcker och bilder som viktiga redskap att arbeta med 

i förskolan (daghemmen). Under denna period tar också socialstyrelsen över och ger 

anvisningar/riktlinjer till förskolorna (daghemmen).  

  



6 

1975 gav Socialstyrelsen ut 15 olika aktivitetsområden för förskolan (daghem) där det 

bland annat ingick att använda former, figurer, siffror och bokstäver. Dock utan att 

framhäva läsning och skrivning. Några år senare reviderades aktivitetsområdena och 

det kom att ingå ett ämnesblock där förberedande läsning och skrivning ingick 

(Vallberg Roth, 2011). 1987 gav Socialstyrelsen ut Pedagogiskt program för 

förskolan. Förskolan skulle nu arbeta utifrån teman, dessa var natur kultur och 

samhälle. Det skrevs inte fram några direkta direktiv när det gäller läsning och 

skrivning. Dock framhölls att språkutveckling var något som skulle genomsyra hela 

verksamheten och barnen skulle få möjlighet att uttrycka sig i olika former 

(Socialstyrelsen, 1987). Fröbels inflytande kvarstår fortfarande inom förskolan. Även 

om arbetssätt och innehåll är förändrat finns mycket av strukturen kvar när det gäller 

den fria leken, samlingar och utevistelse (Johansson, 1994).  

 

Under 1990 talet genomfördes utredningar och slutbetänkande om ett samlat 

måldokument för förskolan. Förskolan fick 1997 en läroplan som reviderades 2010 

och 2016. Övergripande tog slutbetänkande upp att det livslånga lärandet startar i 

förskolan och att det är viktigt att skapa likvärdiga livsvillkor för barns lärande. Barns 

lärande i förskolan ska vara utifrån ett helhetsperspektiv på barnet och över hela dagen 

samt med lika villkor och en likartad kvalitet i alla förskolor i Sverige (SOU 

1997:157). Inom området kommunikation och språk i läroplanen för förskolan 

fokuseras det på att barn av idag lever i ett samhälle där kunskap om kommunikation 

genom bilder, symboler, ljud och texter är en nödvändig kunskap för att kunna fungera 

i samhället (Vallberg Roth, 2011). Målen i läroplanen anges som strävansmål och inte 

som uppnåendemål vilket anges i läroplan för skolan; ”Förskolan har en annan 

pedagogisk tradition än skolan både i ord och i handling” (Johansson 1994, s. 25). 

Lärandet i förskolan handlar idag mer om att sträva efter att ge barnen mer specifika 

kunskaper inom till exempel språkutveckling (Jonsson, 2013). I och med att ett samlat 

måldokument, läroplan för förskolan, skrivs behöver det finnas en tydlig samverkan 

mellan förskola och skola för att det livslånga lärande ska möjliggöras för alla barn i 

Sverige (SOU 1997:157). I förskolans läroplan framgår att ”förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner” (Skolverket, 2016, s. 10). Där skrivs också fram vilket 

ansvar förskolläraren har för olika områden. Ett sådant område handlar om att 

förskolebarn ska få möjlighet att ställas inför nya och stimulerande utmaningar samt 

erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Ett annat målområde handlar om 

stimulering och utmaning gällande barns språk- och kommunikationsutveckling 

(Skolverket, 2016). I revideringen av läroplan för förskolan 2010 förstärktes det 

pedagogiska uppdraget och det fastställdes att undervisning ska ske under en 

förskollärares ledning. Det innebär att andra yrkeskategorier också kan arbeta inom 

förskolan men att det är förskolläraren som har huvudansvar för att undervisningen 

sker mot läroplanens mål och avsikter (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Förskollärarens ansvar inom de två områdena kan kopplas till förskolans uppdrag att 

ta till vara barns nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Ytterligare något som har 

betydelse för förskollärarens ansvar är den att förskolan ska förbereda barn för fortsatt 

utbildning. I skollagen används nu begreppen omsorg, utveckling och lärande som ett 

helhetsbegrepp, istället för som i föregående skollag, där begreppen omsorg och 

fostran användes. Detta innebär ett förstärkt uppdrag för förskolan (Skollagen 

1985:1100; Skollagen 2010:800). 
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I exemplet Jesper går det att koppla samman de olika ansvarsområdena som ingår i 

förskollärares uppdrag med vad han fick möjlighet att erfara under sin förskolevistelse. 

Han fick möjlighet till stimulans och utmaningar och det fanns någon som tog hans 

nyfikenhet och intresse av bokstäver på allvar. Därigenom fick han också en 

förberedelse inför sitt fortsatta livslånga lärande till att bli en individ som behärskar 

läsandet och skrivandet. Hur skulle exemplet Jesper se ut idag i och med det förstärkta 

uppdrag som förskollärare har att förhålla sig till? Syftet med studien blir utifrån detta 

att generera kunskap om hur en antal förskollärare själva ser på sitt uppdrag att 

stimulera barns skriftspråkande i förskolan. 

3.2 Sammanfattning 

I ett historiskt perspektiv har skrivandet och läsandet startat när barn börjar skolan, 

alltså vid 7-års ålder. På senare år har ett flertal forskare dock visat att barn kan lära 

sig läsa och skriva mycket tidigt och att skriftspråksutvecklingen börjar långt före den 

formella starten. Förskolan har i och med att den ingår i utbildningsväsendet fått ett 

förstärkt uppdrag där förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande men även 

förbereda för fortsatt utbildning.  

 

Detta bör innebära att utifrån det strävansmål som finns i läroplanen (Skolverket, 

2016) bör barn även innan skolstarten stimuleras sin skriftspråksutveckling. I den 

tidiga småbarnsskolan (1840- talet och framåt) var god omvårdnad och uppfostran 

syftet och där användes bland annat material som skulle stimulera barn till att läsa. 

Under 1900-talets första del var den svenska förskolan, barnträdgårdarna, kindergarten 

starkt inspirerade av den tyska pedagogen Fredrich Fröbel (1782-1852). Skriftspråk 

och läsinlärning fick stå åt sidan och fokus riktades med stöd av Fröbels lekgåvor mot 

natur-matematik-bygglek. I början av 1970-talet började skriftspråket synliggöras mer 

utifrån böcker och bilder. Socialstyrelsen tog över och formulerade riktlinjer utifrån 

olika aktivitetsområden, i ett av dessa aktivitetsområden ingick att använda former, 

figurer, siffror och bokstäver. 1987 kom Socialstyrelsens pedagogiska program för 

förskolan, där framhölls att språkutveckling var något som skulle genomsyra hela 

verksamheten och barnen skulle få möjlighet att uttrycka sig i olika former. Vid slutet 

av 1990-talet fick förskolan en läroplan som reviderades 2010 samt 2016. I läroplanen 

fokuseras barns lärande om skrift på att barn av idag lever i ett samhälle där kunskap 

om kommunikation genom bilder, symboler, ljud och texter är en nödvändig kunskap 

för att kunna fungera i samhället. Förskolans uppdrag har också förstärkts genom att 

det idag ingår som en egen skolform i skolväsendet (Skollagen, 2010:800). 
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4 Tidigare forskning 

I följande kapitel beskrivs först tidigare forskning med fokus på förskolebarns 

skriftspråksutveckling. I genomsökningen av tidigare forskning inom fältet 

förskolebarnsbarn skriftspråksutveckling framträdde tydligt två perspektiv, 

sociokulturellt och kognitivt perspektiv. Därefter beskrivs forskningsfältet utifrån ett 

förskollärarperspektiv eftersom denna studie har fokus på förskollärares förståelse för 

sitt uppdrag. Fyra områden framträder i genomsökningen; förskollärares 

förhållningsätt; barns perspektiv; interaktion och pedagogisk miljö.  

4.1 Förskolebarns skriftspråkande 

Barns skriftspråksutveckling i förskolan ses utifrån både form och funktion där form 

handlar om att utveckla grammatiska formuleringar, bokstavsform, meningsbyggnad 

och ljudenlig stavning och funktion handlar om att upptäcka skriftens kommunikativa 

sida (Fridolfsson, 2013). De yngre barnen väljer att skriva om sådant de har kunskap 

om eller vad de är intresserade eller berörda av, till exempel att beskriva och rita de 

figurer de beundrar (Kress, 2000; Johansson & Pramling Samuelssons, 2006; 

Björklund, 2008; Hopperstad, Semundseth, Trøite Lorentzen, 2009; Magnusson, 

2008/2013 m.fl.). Det har också visat sig att barn tidigt använder sig av ”sign making”, 

det vill säga att de använder sig av symboler, bildskapande och bokstavstecken för att 

förmedla ett budskap. Ju äldre barn blir desto mer kommunikation lägger de in i sitt 

skrivande, de uttrycker sig olika i förhållande till vilken mottagaren av skriften är 

(Kress, 1997). Form och funktion framträder i båda perspektiven dock inom den 

sociokulturella forskningen ligger fokus på sammanhanget i barns skrivande och det 

sammanhang som skribenten skapar och skapas av (Taube, 2011). Alltså bör 

förskolebarns skriftspråksutveckling i förhållande till skriftspråkets funktion ha en 

framträdande roll inom det sociokulturella perspektivet och forskning som har 

inriktning mot detta perspektiv. Inom det kognitiva perspektivet framträder 

förskolebarns skriftspråksutveckling mer utifrån skriftspråkets form, där förskolebarn 

behöver utveckla en förståelse för hur skrift avkodas och hur symboler i alfabetet 

används för denna avkodning (Lundberg 2008; Taube, 2011). Även om forskning om 

barns skriftspråksutveckling har fokus på antingen form eller funktion finns båda med 

som en viktig parameter i respektive forskningsperspektiv. 

4.1.1  Sociokulturellt perspektiv 

Inom ett sociokulturellt perspektiv är sammanhanget för skrivandet i fokus (Taube, 

2011). Söderberg (2009) menar att barn inkultureras i det skrivna språket och att barn 

tidigt kan erövra det skrivna språket i samspel med andra. Skrivning och läsning tillhör 

den kulturella strukturen i dagens samhälle och är något även barn är delaktiga i. 

Söderberg ser på skrivna ord, fraser och texter som ett skrivet språk och tar inte sin 

utgångspunkt i skriftens system av bokstäver utan ser på skrift som helordsskrivande 

(a.a). Det innebär att ordet ses som en helhet och inte bryts ner i enskilda bokstäver 

(Fast, 2013; Lidberg, 2006). Det är barnens erfarande av vuxnas, äldre syskons och 

kamraters skrivande som gör att intresse väcks. Barn blir tidigt en del av vårt 

informationssamhälle där läsande och skrivande är ett viktigt sätt att inhämta 

information. De ser föräldrar och andra vuxna skriva, på papper, på datorn, på 

telefonen och i många olika situationer. De börjar tidigt försöka skapa en mening av 

det skriftspråkande de ser, de lekskriver och lekläser. Barn gör markeringar på ett 

papper och uttrycker att nu har de skrivit eller de ”sitter-håller-tittar-pratar” i en bok 

precis som läskunniga beter sig när de läser en bok (Fast, 2011). 
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Barn som växer upp i en skriftspråkskultur och som utmanas och stöttas i att utforska 

skriftspråket börjar helt naturligt att ta med skrivande i sina lekar mycket tidigt 

(Hagtvet-Eriksen, 2002). Barn uttrycker litteracitet på ett varierande sätt och detta sker 

genom involvering och delaktighet. Genom att samspela med varandra bidrar barnen 

till att gemensamt erövra en litteracitetspraktik genom att skapa en berättarkunskap 

och ett eget litteracitetsmanifest. Barns litteracitet påverkas inom ramen för förskolans 

kulturella kontext i och med detta samspel med andra barn, där de dras in i andra barns 

litteracitetspraktik och det sker en synlig förändring (Björklund, 2008). Det som 

motiverar barn att skriva i förskolan handlar bland annat om att det just sker i en social 

kontext. Att skriva sitt namn eller namn på familjemedlemmar är också en viktig 

motivation för förskolebarn, som kan kopplas till att markera sin identitet. Barnen 

synliggör för sig själv och för andra vilka de är.  

 

Vardagliga erfarenheter är något som också förefaller motivera barn till skrift, där 

texten blir ett sätt för barn att utforska erfarenheter från sin levda verklighet. I dessa 

texter används ofta multimodal teknik. Barnen både ritar, skriver och berättar. Det kan 

också handla om att barn utformar sin text med sirliga bokstäver eller bokstäver som 

färgläggs med olika färger för att den ska bli tilltalande. Barns motivation är att 

producera en text som blir av intresse för andra och sig själv utifrån ett estetiskt 

perspektiv, exempelvis kan barn färglägga sina bokstäver så att texten blir tilltalande 

för mottagaren (Holm Hopperstad, Semundseth &Trøite Lorentzen, 2009). Vissa barn 

intresserar sig spontant för bokstäver och somliga barn börjar producera symboler, ord 

och ibland enkla meningar. För att detta spontana intresse och utvecklande av ett 

kunnande i att bli skriftspråkande ska uppstå, behöver barn vistas i en miljö där 

skriftspråk finns som ett kulturellt uttryck (Johansson &Pramling Samuelssons, 2006). 

Förskolan ingår i en social kontext och i denna kontext ingår även skriftspråkande som 

en del av förskolans kulturella uttryck. Barns samspel utmanar deras eget skrivande 

och introducerar dem till nya möjligheter när de skriver. Barn som kommit längre i sitt 

skrivande utmanar och hjälper de barn som ännu inte börjat skriva och på så sätt 

utvecklas även de med mindre skrivförmåga. Förskolebarns samspel emellan sig är en 

viktig parameter för att utveckla skrivprocessen (Kissel, Hansen, Tower & Lawrence 

2011).  

4.1.2  Kognitivt perspektiv 

Inom den kognitiva forskningen ligger fokus på att skrivandet av en text ses som en 

aktivitet av problemlösning och det är kognitiva processer som är i centrum för barn. 

Det är barnets planerande, formulerande och redigerande av skrivandet som är i fokus 

(Lundberg 2008; Taube, 2011). Skrivning handlar om att tänka och att göra det tänkta 

synligt och allt tänkande är en kognitiv pågående process. För att kunna knäcka koden 

med det alfabetiska systemet krävs att barn uppnår en viss kognitiv-språklig 

utvecklingsnivå. Barn behöver ha förståelse för att talat språk och det tänkta innehållet 

hänger samman och att skriften är något sekundärt som utgår ifrån talet. Det är också 

nödvändigt att barn förstår att den alfabetiska skriften inte står för språkljuden direkt 

utan att ord kan delas upp i olika beståndsdelar, fonem. Dessa fonem symboliseras av 

de olika bokstavstecknen i alfabetet, grafem, som kan fogas ihop och bilda ord. Barn 

måste uppnå en viss fonologisk medvetenhet för att kunna avkoda skrift. För 

avkodning är två moment viktiga nämligen, analys och syntes.  
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Barn måste rikta sin uppmärksamhet på att språket har en formsida, att ord dels kan 

delas upp i fonem (analys), dels åter kan sättas samman, för att kunna ses som en helhet 

(syntes) (Lundberg, 2007, 2008, 2010). Förskolebarn som tidigt knäcker den 

alfabetiska koden, uppvisar också hög fonologisk medvetenhet. Detta är möjligt att 

träna fram enligt ett särskilt övningsprogram (Lundberg, Larsman & Strid, 2012). 

Lundberg och Häggström gav 1994 ut ett sådant övningsmaterial vilket byggde på ett 

forskningsprojekt från Bornholm (Bornholmsmodellen) som idag används i stor 

omfattning i svenska förskoleklasser. Dagliga språklekar i förskolan medverkar till att 

språklig medvetenhet hos barn stimuleras och att detta i sin tur gör att barn klarar läs- 

och skrivinlärning i skolan bättre (Lundberg, 2007). Hur förskolebarn producerar sin 

text hänger samman med vilken verbal språklig förmåga de uppvisar. Barn som har en 

stark verbal förmåga producerar också texter med mer bokstäver och ord och deras 

texter är även mer rättstavade (Adams, Simmons Willis & Porter, 2013). 

 

En annan viktig aspekt för att knäcka koden är bokstavsperception, det vill säga 

identifiering av de bokstäver som ett ord är uppbyggt av. Detta är viktigt eftersom vår 

skrift inte direkt representerar hur vi talar utan skriften försöker uttrycka den mer 

abstrakta sidan av de språkliga byggstenarna (Lundberg, 2007, 2008, 2010). Barns 

tidiga identifiering av bokstäver hänger också starkt samman med senare förmågor att 

lära sig läsa och skriva. Dessa identifieringar handlar inte bara om att förstå hur 

bokstäver ser ut och hur de låter, utan här finns också ett starkt samband i att förstå att 

de enskilda tecknen kan finnas i olika sammanhang (Piasta, Petscher & Justice, 2012). 

4.2  Förskollärares förhållningssätt 

Det finns ett medvetet och tydligt förhållningsätt bland förskollärare när det gäller att 

stödja barns skriftspråkande (emergent literacy) särskilt när det avser barns 

språkutveckling, kommunikation, lek och tidig läsutveckling. Dock finns inte samma 

medvetenhet när det gäller att stödja barns tidiga skrivande eller skrivmotivation. Det 

som framträder är att förskollärarna inte på samma vis ger feedback eller ställer frågor 

om barns tidiga skrivprocess till skillnad mot hur de förhåller sig vid barns 

språkutveckling, deras kommunikation, lek och läsutveckling (Norling, 2013). 

Förskollärares förhållningsätt och deras uppfattningar om barns literacyutveckling är 

också sammankopplat med hur de arbetar och reflekterar praktiskt i sitt dagliga arbete 

med barnen. För att en positiv påverkan på barns literacyutveckling ska skapas är 

förskollärares uppfattningar om hur barns literacyutveckling sker, kopplat till hur 

förskollärarna beskriver sitt förhållningssätt och hur de verkligen arbetar ute i 

barngruppen viktiga aspekter att lyfta fram (Brown, Scull, Nolan, Raban, Deans, 

2012). Dock har förskollärare ofta ett brett perspektiv på literacy och hur olika 

aktiviteter kan stimulera barnen. Förskollärares förhållningssätt innebär ofta att de tar 

på sig en roll att utveckla barns literacy, dock påverkas deras förhållningssätt av hur 

de förstår vad literacy är och vad de lägger fokus på. Ett antal literacyaktiviteter kan 

kopplas till hur förskollärare förstår barns literacyutveckling. Culture meaning, det vill 

säga att barnen lär sig i ett socialt sammanhang vad skriftspråket är användbart till är 

det som framträder tydligt när det gäller hur förskollärare utvecklar literacy. Mer sällan 

identifieras aktiviteter som kan kopplas till operational language, det vill säga att 

barnen lär sig de grammatiska byggstenarna i ett skriftspråk. Ett fåtal aktiviteter 

identifieras som critical power aktiviteter, där aktiviteterna ger möjlighet att utveckla 

ett kritiskt tänkande runt text och textproducerande (Scull, Nolan & Raban, 2013).  
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En viktig aspekt blir att förskollärares förhållningsätt och kunskap om barns emergent 

literacy är något som är starkt sammanbundet. Det innebär också att det är viktigt att 

formulera och besluta vilken kunskap personal inom förskolan behöver ha när det 

gäller barns tidiga skrivande för att kunna utmana barnen (Norling, 2013). 

Ett antal studier lyfter just förskollärares förhållningsätt kopplat till förskollärares 

kunskap om hur barn lär sig skriva och läsa. En viss osäkerhet framträder när det gäller 

hur de som förskollärare ska förhålla sig till att stimulera barns skriftspråksutveckling 

på ”bästa vis” och i vilka situationer. Förskollärarna i dessa studier uttryckte också en 

medvetenhet om att deras eget förhållningsätt och kunskap hade stor betydelse för hur 

de stimulerade barns läs-och skrivutveckling. Dock finns ett stort intresse bland 

förskollärare att förstå barns emergent writing och en medvetenhet om att mer kunskap 

behövs för att kunna stödja barn i deras tidiga skriftspråksutveckling (Lynch, 2009; 

Norling, 2013; Scull, Nolan & Raban, 2013).  

Förskollärares kunskaper och hur de tolkar olika teorier och riktlinjer innebär att 

pedagogisk verksamhet blir olika i olika förskolor. Förskollärares förhållningssätt 

utgår också utifrån vilka behov enskilda barn har eller utifrån vilket behov den 

nuvarande barngruppen har. Detta innebär att förskollärares förhållningsätt kan 

antingen begränsa eller utvidga barns potential att lära och utvecklas (Jonsson, 2013). 

4.3 Barns perspektiv 

Under de två sista decennierna har Ingrid Pramling Samuelsson haft stort inflytande 

inom förskolan och utvecklat utvecklingspedagogiken med begreppet det lekande, 

lärande barnet. Barn leker när det lär och lär när det leker, alltså görs ingen skillnad 

mellan de två aktiviteterna. Inom utvecklingspedagogiken innebär det att 

förskolläraren tar barns perspektiv när verksamheten utvecklas och planeras 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2006; Pramling Samuelsson & Pramling, 2013). 

Med barns perspektiv menas att förskolläraren ser barn inte bara som en lärande 

individ utan också som någon som är med och skapar mening i det lärandeobjekt som 

förskolläraren lägger fokus på (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2013). 

Att ta barns perspektiv handlar om att förskollärarna har utvecklat en förmåga att 

utforska hur barn tänker och förstår ett innehåll. De har utvecklat en lyhördhet när det 

gäller barns intresse, engagemang, frågeställningar och kommentarer. Förskollärarna 

anser att deras fysiska och psykiska närvaro är nödvändig för barns lärande, det vill 

säga att vara en närvarande pedagog. Det är hur förskolläraren planerar, organiserar 

och strukturerar de olika uppdragen och de aktiviteter som genomförs som möjliggör 

barns lärande, inte antalet aktiviteter. Det handlar också i hög grad om vilken passion 

förskolläraren visar för sitt uppdrag att lära barn och vilka förutsättningar barnen ges 

att skapa mening i sitt lärande. Detta är lärandestrategier som har blivit starkt 

förankrade i förskolan (Kärrby,1990; Mårdsjö-Olsson, 2005). När förskollärare och 

förskolebarn samverkar runt barns skrivande, är just förskollärares tro på att 

förskolebarn har förmågor att producera text avgörande för barns lärande om skrift, 

alltså vilket perspektiv förskollärarna tar, ser de barn som kompetenta eller ej (King, 

2012). Två synsätt framträder när det gäller den kommunikativa aspekten av barns 

lärande runt symboler, former och bokstäver. Det ena synsättet utgår ifrån att 

pedagogen förmedlar en förbestämd kunskap till barnen. Det andra synsättet har fokus 

på barns egna aktiva skapande av kunskap. Vuxna och andra barns agerande runt 

barnet har betydelse för barns lärande om skriftspråket och barns lärande om språk och 

symboler bör ses av förskollärare ur ett brett perspektiv för att kunskap och förståelse 

för hur barn skapar språk och symboler blir uppenbarad (Thuresson, 2011). 
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4.4 Interaktion  

Barn både samspelar och inkluderar andra barn och vuxna när de skapar sina texter, 

det ingår i barns intressesfär att skapa text tillsammans (Holm Hopperstad, 

Semundseth & Trøite Lorentzen, 2009). För att barn ska kunna skapa en intressesfär 

och därigenom samspela med andra måste de möta och erfara skriftspråket för att 

också kunna skapa ett intresse som är meningsfullt (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2006; Björklund, 2008). Inom förskolan finns ett ömsesidigt samspel 

mellan barn och mellan barn och lärare och det är i detta samspel som en miljö skapas 

där litteracitet har möjlighet att utvecklas (Björklund, 2008). Det är i samspelet som 

barns intresse för skriftspråket uppstår när barnet möter kompetenta lärare som hjälper 

barn att erfara skriftspråk i samspel med barnet och i ett samspel som möter det lekande 

lärande barnet (Johansson & Pramling Samuelssons, 2006; Bahnson Snyder, 2013).  

Det är betydelsefullt i vilka sammanhang barn möter andra skrivande personer, för att 

de ska kunna se själva som en skrivande individ. I en studie där förskolebarn först 

intervjuades uttryckte barn att de inte såg sig som skrivande personer men efter möten 

med erfarna författare och arbete i så kallade ”Writing Workshop” där barn fick arbeta 

med egna texter, uttryckte barn att de nu såg sig som en skrivande person (Bahnson 

Snyder, 2013). 

4.5 Pedagogisk miljö 

I ett flertal studier framkom vikten av den pedagogiska miljön både som något 

förskollärare använder sig av eller bör använda sig av för att stimulera barns skrivande. 

En konkret möjlighet för förskollärare att skapa en stimulerande miljö är det fysiska 

bordet, med papper och pennor som barnen kan använda spontant och på så sätt få 

möjlighet att utveckla sitt intresse för att skriva texter (Holm Hopperstad el al, 2009). 

Av betydelse är också vilket material och i vilken mängd skrivmaterial finns att tillgå, 

när det gäller hur barn i förskolan utvecklar sitt skriftspråkande. Exempelvis på 

material kan vara traditionellt material som papper och pennor, synlig text på väggar 

m.m. men även i vilken mån den nya IT-tekniken synliggörs för barn, såsom läsplattor, 

datorer interaktiva tavlor m.m. (Saracho, 2006; Thuresson, 2011). IT- tekniken kan ses 

som en del av den pedagogiska miljön i förskolor, där det handlar om att inkludera 

datorer och läsplattor som ännu ett pedagogiskt verktyg för att utveckla barns 

skriftspråk (Sheridon & Pramling Samuelsson, 2003). Dock handlar det inte bara om 

kvantitet utan det handlar lika mycket om kvalitet, alltså på vilket sätt material och 

verktyg introduceras samt i vilken atmosfär material och verktyg presenteras (Saracho, 

2006; Thuresson, 2011). Genom leken har förskollärare en möjlighet att skapa en god 

atmosfär för förskolebarn att utforska skrivande, läsande och literacy både i den fria 

leken och i de mer styrda aktiviteterna (Saracho, 2006). Pedagogisk miljö handlar inte 

bara om den fysiska miljön utan även om de möjligheter i olika aktiviteter som 

förskollärare erbjuder förskolebarn i att skriva. Dessa aktiviteter kan innebära dagliga 

små skrivstunder med barnen vilket utvecklar deras identitet som aktiva skrivare, alltså 

i vilken mån de ser sig själva som skrivande personer (Bahnson Snyder, 2013). 
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4.6 Sammanfattning 

Forskning om barns skriftspråkande har i huvudsak beforskats som något kognitivt 

som hör ihop med det egna tänkandet eller något som sker i en social kontext. Inom 

forskning som har fokus på kognition handlar det alltså om ett tänkesätt om att barn 

måste uppnått en viss kognitiv-språklig utvecklingsnivå för att kunna ”knäcka koden”. 

Skrivprocessen handlar om att göra det egna tänkandet synligt för andra. Inom 

forskning med sociokulturellt fokus handlar utvecklandet av skrivprocessen mer om 

samspelet. Det är just i samspelet både med andra barn och med vuxna som en 

utveckling sker när det gäller skriftspråket. Skrivprocessen handlar om att det som 

motiverar barn att skriva är det som sker i en social kontext. 

 

Ytterligare fyra områden framträder efter en genomsökning av forskningsfältet som är 

relevanta för denna studie. Dessa områden är förskollärares förhållningsätt, barns 

perspektiv, interaktion och pedagogisk miljö. När det gäller förskollärares 

förhållningsätt handlar det om hur de medvetet arbetar med ett tydligt förhållningssätt 

i att stödja barns skrivande. Förskollärares uppfattningar, förståelse och kunskap om 

barns literacy hör samman med vilket förhållningssätt förskollärare använder för att 

stimulera barns läs-och skrivutveckling. Det finns även en medvetenhet i att kunskap 

om literacy har påverkan på hur barn blir stimulerade i förskolan när det gäller 

skriftspråk. Barns perspektiv är ytterligare ett område som starkt framträder, där 

förskollärarnas förhållningsätt handlar om att ta barns perspektiv. Det innebär att 

förskollärares kunskapssyn har betydelse för hur de ser på barns lärande och om barn 

ses som kompetenta individer. Barns lärande om skriftspråk handlar också om att 

förskollärarna tror på barns förmågor att producera skrift. När det gället interaktion 

handlar det om i vilket sammanhang förskolebarn möter skrift och hur förskollärare 

skapar mening och intresse för skrivande i dessa möten genom att samspela med 

barnen. Det innebär att förskollärares kompetens också har betydelse för hur samspelet 

mellan barn/barn och barn/vuxen stödjer barns skrivande i förskolan. Det sista 

villkoret handlar om den pedagogiska miljön, där förskollärare skapar möjligheter för 

att stimulera till skrivning bland förskolebarn genom den fysiska miljön. Något som 

framträder som väsentligt är att det i den pedagogiska miljön finns det tillgång till 

material och verktyg, alltså att det finns kvantitativ tillgång till skriftspråksutvecklande 

material. Dock är en kvalitativ presentation betydelsefull, den kan kopplas till i vilken 

atmosfär förskollärare introducerar skrivstimulerande material och där leken 

framträder som en viktig möjlighet. Hur barn ser på sitt egna skrivande handlar om 

vilka aktiviteter som förskollärare erbjuder förskolebarn. Detta påverkar också vilket 

intresse barn utvecklar för skrift. 
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4.7 Avgränsning  

Syftet med denna studie är att generera kunskap om barns skriftspråkande och lärande 

i förskolan. Studieobjektet i studien är ett antal förskollärares förståelse och upplevelse 

av sitt förstärkta uppdrag i att utmana, stimulera och utveckla barns skriftspråk och 

vilka förutsättningar detta medför för barns skriftspråkande i förskolan. Valet att 

intervjua förskollärare i förskolan görs utifrån att tidigare forskning haft fokus på 

förskollärare och hur deras förhållningsätt påverkar hur barns skriftspråksutveckling 

sker. Valet att intervjua förskollärare görs också utifrån att det finns en skillnad i 

läroplanen för förskolan i vilket ansvar de olika yrkesprofessionerna inom förskolan 

har. Förskollärarna har ett förstärkt ansvar i och med att de ansvarar för att arbetet i 

barngruppen genomförs och att barnen ställs inför nya utmaningar och stimuleras så 

att de på ett lustfyllt vis erövrar nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Valet av 

förskollärare har även gjorts utifrån att syftet med studien inte är att jämföra de olika 

professionernas syn på förskolebarns skriftspråkande. 

 

Studien fokuserar på barns skrivande även om skrivande inte kan ses som något enskilt 

utan läsning och skrivning är två sidor av samma mynt (Taube, 2011). Valet av fokus 

på förskolebarns skrivande gjordes även utifrån att ett antal forskare drar slutsatsen att 

skriva sig in i skriftspråket är mindre komplext för barn än att läsa sig in i skriftspråket. 

Det handlar om att barn idag möter text i många olika sammanhang och att barn idag 

genom skrivande skapar mening i sitt lärande om skriftspråket (Chomsky, 1982; 

Hagtvet, 2002; Trageton, 2003) m.fl.  
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5 Teoretisk förankring 

I kapitlet nedan beskrivs den teoretiska förankring som ligger till grund för studien 

som tre förekommande perspektiv eller synsätt på barns skriftspråksutveckling och 

som kommer att vägleda analysen av forskningsfrågorna. Valet av teoretisk förankring 

gjordes utifrån hur forskningsfältets tidigare forskning framträtt. Valet av 

utvecklingspedagogiskt perspektiv gjordes i och med det paradigm skifte som ägt rum 

i förskolan gällande synen på barn. Begreppet livsvärld kommer att inta en 

övergripande väv för att ytterligare vägleda analysen av forskningsfrågorna utifrån att 

studiens studieobjekt är förskollärare.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Ett grundantagande är att skriftspråkande innebär någon form av 

kommunikationsprocess. Det är i samspel med någon annan som skriftspråk kan 

utvecklas och för att kommunikation ska uppstå krävs minst två parter, både när det 

gäller talare och skrivare samt lyssnare och läsare. I all kommunikation handlar det 

om att förmedla ett budskap med hjälp av ett redskap eller verktyg, exempelvis ett 

skriftspråk (Säljö, 2010a). Det är i samspel med sin omgivning människan skapar 

kulturella artefakter såsom tecken eller redskap för att förtydliga och konstruera sin 

egen föreställningsvärld. Att tillägna sig skriftspråket som tanke och att bli en litterärt 

skapande människa kräver enligt Vygotskij (2001) att barn har tillgång till sin inre 

egna värld genom att ha en hög nivå av språklig förmåga men också att barn har haft 

möjlighet att i samspel med andra skapa en mångfald av erfarenheter. I Vygotskijs 

sociokulturella teori samverkar parallellt både den yttre lärandemiljön och inre 

mentala processer i och med att båda processerna utvecklas i samspel mellan individ 

och miljö. Dessa inre mentala processer kommer till uttryck i tänkande och 

meningsskapande medan de yttre processerna blir till ord eller skrift. Vygotskijs 

sociokulturella teori vilar också på ett synsätt där kunskapsprocessen ses som en 

mediering, där mediering som centralt begrepp står för att i samspel med sin 

omgivning skapar människan kulturella artefakter såsom tecken eller redskap för att 

förtydliga och konstruera sin egen föreställningsvärld (Vygotskij, 2001). Alltså 

innebär det att barn inte möter världen direkt utan barns relation till världen är 

medierad. I detta möte finns medierade artefakter, till exempel verktyg och tecken, 

som hjälper barn att förstå sin omvärld. Dessa yttre aktiviteter som sker i samspel med 

andra föregår det inre tankearbetet (Sandberg, 2006). Det innebär att för att ett barn 

ska utvecklas till en individ med ett språk eller bli en skrivande och läsande person 

behövs först ett samspel med någon individ tillsammans med de medierade artefakter 

som används vid skriftspråkande. Först därefter kan barnet omsätta sina yttre 

erfarenheter av skriftspråkande till sitt inre tankearbete, närmare bestämt att 

appropriera skriftspråkande. Barn socialiseras till att använda språkliga redskap och 

blir genom denna socialisering kulturella varelser. Till exempel genom de artefakter 

som finns inom förskolans värld, böcker, bilder, pennor, datorer och andra medier 

(Säljö, 2010b). Begreppet medierad kan också förstås utifrån ett 

undervisningsperspektiv där olika aktiviteter organiseras för lärande. För att 

medierade artefakter, vilket här innebär skriftspråkets symboler, ska bli meningsfulla 

generella verktyg för barn att använda behövs från lärarens sida alltid en avsikt med 

lärandet av symbolerna. I annat fall tenderar barns lärande av skriftspråkets symboler 

att bli ett nytt innehållsobjekt att lära in istället för att bli ett generellt verktyg att 

användas i olika kontexter (Kozulin, 2003).  
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Det är en lång process att bli en skrivande person och detta förlopp startar tidigt. Denna 

lärandeprocess ska ses som något som är inbyggt i vårt samhälles sätt att fungera. I 

denna process ingår ett begrepp som är centralt i Vygotskijs teori och det är ”the zone 

of proximal development” (ZPD). Begreppet bygger på uppfattningen att barn tar stöd 

i mer kompetenta personer som behärskar skrivandets konst. Denna kompetenta 

person, barn eller vuxen, vägleder och stöttar den som är nybörjare. Det lärande barnet 

lånar kompetens av det kompetenta barnet eller vuxna för att gradvis kunna hantera 

det egna skrivandet (Vygotskij, 2001, Vygotskij, 1995). För att ett lärande och en 

utveckling ska uppstå, sker en förflyttning från det yttre sociala till det inre individuella 

(Partanen, 2007). I processen att bli en skrivande person, att skapa förståelse för 

skrivprocessen, är barnet själv aktiv som meningsskapande subjekt. Detta utifrån att 

Vygotskij i sin teori utgår ifrån kunskapssynen att människan är en individ som 

konstruerar sin egen kunskap utifrån händelser eller företeelser, konstruktivismen 

(Partanen, 2007). En undervisning inom ZPD kommer att utgå ifrån att analys görs av 

varje barns zon men även en analys av vilka psykologiska processer som är väsentliga 

för barns utveckling i olika ämnesområden till exempel skriftspråket. Vygotskij menar 

att all utveckling kommer efter lärandet och är beroende av undervisning som skapar 

högre mentala processer hos barn. Denna dynamiska process mellan inlärning och 

utveckling ryms inom ZPD (Vygotskij, 2001). All undervisning ska dock ses som att 

barn själva är aktiva i den pedagogiska processen. Varje barn tillför ett unikt, 

individuellt och personligt lärande till varje samarbetsprocess mellan den vuxna och 

sig själv (Bråten, 2008).  

5.2 Kognitivt perspektiv 

Även om Piaget har kritiserats för att de kognitiva utvecklingsstadier han utvecklade 

är allt för statiska och konstgjorda kan de ändå innebära ett stöd i förskolepedagogiken 

genom att belysa hur barns tänkande förändras och utvecklas över tid (Halpenny & 

Pettersen, 2015). Enligt Piagets (2013) teori finns det ett samband mellan barns 

tänkande och deras språkliga utveckling och att barns kognitiva utveckling sker i olika 

stadier. Språkförmågan skulle kunna vara ett organ såsom flera andra organ eller 

system som finns i den mänskliga kroppen. Detta språkorgan är till sin beskaffenhet 

genetiskt betingat och tycks vara en samverkan mellan medfödda initialtillstånd hos 

barn och den erfarenhet som uppstår över tid. Detta tillstånd kan ses som en mekanism 

för språkinlärning som samtidigt bearbetar de erfarenheter barn gör som input och 

utifrån det skapar språk som blir ett output. Detta sker i barns hjärna/intellekt. Det är 

alltså bruket av språkliga tecken för att uttrycka tankar som är den verkliga skillnaden 

mellan människan och djuret (Chomsky, 1999). De kognitiva stadier som enligt Piaget 

existerar som ett samband mellan barns tänkande och deras språkliga utveckling är 

fyra till antalet. De är åldersrelaterade vilket innebär att barns tänkande i de olika 

stadierna skiljer sig åt och byggs på utifrån varje stadium. Varje individ behöver gå 

igenom dessa fyra stadier i en särskild ordningsföljd för att kunna uppnå nästa stadie 

(Piaget, 2013). De två första stadierna har en åldersindelning på barn mellan 0 -7 år 

där det första stadiet är det sensomotoriska. I detta stadium har barn ingen abstrakt 

kognition utan lär genom sensomotorisk handling och feedback. I det andra stadiet, 

det preoperationella, utvecklar barn förmågor till mentala representationer och 

förvärvar språket som ett symbolsystem dock finns fortfarande inget abstrakt logiskt 

tänkande.  
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Vidare ansåg Piaget att barn i detta stadium också är egocentriska och ser det mesta ur 

sin egen synvinkel. I stadie tre, det konkreta operationella 7-12 år, ökar det logiska och 

abstrakta tänkandet dock resonerar barnen fortfarande hellre med hjälp av konkreta 

symboler än med abstrakta. I det sista stadiet där åldern sträcker sig från 12 år och 

uppåt används abstrakta symboler och tankar. I detta stadium har barnet uppnått den 

högsta formen av kognition enligt Piaget (Harrè, 2008; Halpenny & Pettersen, 2015).  

 

Assimilation och ackommodation är två begrepp i Piagets teori som han kopplar till 

människans allmängiltiga behov och intressen i alla åldrar. Dessa behov har två 

intentioner, att världen runt omkring varje människa blir begriplig utifrån varje 

individs tankar/schema. Med Piagets begrepp innebär det att ”assimilera” objekten och 

individerna som finns runt varje människa med individens eget handlande. För att 

sedan gå igenom processen ackommodation där individens tankar/scheman förändras 

vilket medför att de nu passar efter de nya erfarenheterna som individen gjort (Piaget, 

2013). Ytterligare ett begrepp som Piaget bygger sin kognitiva teori på är 

egocentricitet, vilket inte innebär att barn är själviska utan det handlar om att barn i 

mångt och mycket uppfattar omvärlden endast utifrån sitt eget perspektiv och har svårt 

att uppfatta andra individers perspektiv på världen. Barns tankar är egocentriska under 

hela det preoperationella stadiet. Här belyser också Piaget barns verbala egocentrering 

som innebär att barnen egentligen håller monologer med sig själv istället för att föra 

ett samtal med en annan människa. Denna egocentrering är dock besläktad med all typ 

av egocentrering både social och intellektuell emellertid är verbal egocentrering mer 

beroende av yttre sociala faktorer (Piaget, 1973). Piaget såg två understadier i det 

preoperationella stadiet och det ena var en period av symboltänkande som han menade 

infann sig i omkring 2-4 års åldern. Symboltänkande är när barn har förmågan att låta 

ett objekt stå för ett annat. Dessa objekt kan vara bilder, ord, gester, klotter, teckningar, 

dans, musik med mera (Halpenny & Pettersen, 2015). 

5.3 Utvecklingspedagogiskt perspektiv 

Inom förskolan har ett paradigmskifte skett när det gäller hur förskollärare ser på barns 

lärande, där barnperspektivet och barns perspektiv har intagit en stark roll. Barn ses 

som unika och kompetenta i den kontext de befinner sig i. Barn ses inte bara som 

någon som är en mottagare av lärande utan också är en medskapare i sin egen 

lärprocess (Sommer, Pramling Samuelson & Hundeidec, 2013). Den 

utvecklingspedagogiska teori som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2012) 

utvecklat inom förskolans kontext de senaste decennierna har sin utgångspunkt inom 

den fenomenografiska forskningsmetoden men även hur förskolan historiskt förhållit 

sig till olika teorier i omvärlden. Den fenomenografiska ansatsen och 

utvecklingspedagogiken har samma fokus, att människors subjektiva värld ska 

synliggöras och att deras skapande av förståelse för omvärlden lyfts fram. Mer konkret 

inom utvecklingspedagogiken är det fokus på hur barns värld synliggörs både för 

barnet själv och för andra, vuxna och barn. I utvecklingspedagogiken finns också en 

medveten strävan mot att utveckla barns olika färdigheter och förståelse för sin 

omvärld, inte i meningen att det ska resultera i en färdig kunskapsprodukt utan mer 

som en begynnande kunskap inom olika innehållsdimensioner som sedan följer barn 

upp genom utbildningssystemet eller för den delen hela livet ut (Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson, 2012). 
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Barns egna erfarenheter eller erfarande är något av en grundpelare, där det inte bara 

handlar om barns tidigare erfarenheter och intresse utan även att förstå något såsom 

det framträder i barns medvetande, att se något utifrån barns perspektiv. En viktig 

aspekt blir att se till varje barns erfarenheter men även till individens mognad. Det 

innebär att varje barn ges möjlighet att dra nytta av olika lärandesituationer. Hit 

kopplar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2012) också barns 

meningsskapande som kan ta sig uttryck på flera sätt, både genom en handling som 

barn genomför men även genom något som barn uttrycker. Två centrala begrepp som 

återkommer inom teorin är lärande som objekt och metakognitiva samtal. Båda kan 

kopplas till vikten av att göra barn medvetna om olika fenomen som annars kanske 

förbli osynliga för barn. Alltså att barn får förutsättningar att reflektera över och bli 

medvetna om hur de lär sig något inom en viss innehållsdimension, men även att 

lärarna medvetet intar en reflekterande roll över de innehållsdimensioner som 

förkommer i förskolans kontext (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2012).  

Det är alltså inte bara barnen som förändras och utvecklas i det 
utvecklingspedagogiska arbetet. Om inte lärarna själva utvecklar sitt 
tänkande om innehållet och om barnens förmågor och deras lärande om 
olika objekt är arbetet inte optimalt lyckat (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2012 s.177). 

När det gäller skriftspråk som lärandeobjekt och som en lärandedimension, kan en 

metakognitiv dialog ge barn möjlighet att tänka och reflektera över hur vi som 

individer genom symboler och skrift kan få information och veta saker men också hur 

detta vetande kan vidarebefordras till andra (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2012). Utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv blir uppdraget för 

lärarna i förskolan att generera möjligheter för att ett lärande ska ske hos barn. Detta 

genom att analysera lärandet med hjälp av de teoretiska begrepp som direkta och 

indirekta lärandeobjekt. Genom att analysera har lärarna en grund att stå på för att 

möjliggöra ett lärande för barn. Det direkta objektet handlar om vad som ska läras och 

det indirekta om hur det ska läras (Marton & Booth, 2008; Carlgren & Marton, 2007). 

Mårdsjö Olsson (2005) gör följande beskrivning i sin avhandling för att förklara hur 

begreppen direkt objekt och indirekt objekt kan förstås i en pedagogisk verksamhet 

när det gäller skriftspråkande (skrift).  

 

Lärarens syfte är att utveckla barns språkliga förmåga  

 

Utveckla skriftspråket 

 

                                   Skriva bokstäver                                       Skriva sitt namn  

(Mårdsjö Olsson, 2005. s. 30) 

Lärandeobjektet blir här att utveckla barns kunnande om bokstäver. Det direkta 

objektet eller vad aspekten, är att förskolläraren för sig själv tydliggör vad barnen ska 

kunna göra med bokstäverna, i det här fallet skriva bokstäver. Det indirekta objektet 

eller hur aspekten, blir här att förskolläraren är medveten om hur barnen ska använda 

bokstäverna, i det här fallet skriva sitt namn (Mårdsjö Olsson , 2005). 
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5.4 Livsvärldar 

De tre förkommande teorierna om barns skriftspråkande kompletteras här med 

livsvärldar motiverat utifrån att det är förskollärarna som är studieobjekt i utforskandet 

av villkor för barns skriftspråkande. Begreppet livsvärldar blir därför av central 

betydelse för tolkningen av förskollärarnas berättelser. Begreppet livsvärld kan förstås 

utifrån Habermas (1994) begrepp om kommunikativt handlande, där livsvärlden utgör 

en horisont till det kommunikativa handlandet. Alltså kan förskollärarnas berättelse 

också ses som berättelse om deras egen livsvärld, där det kommunikativa handlandet 

blir till varje individs egna medvetna val och vilka kommunikativa handlingar som 

utgör grund för berättelsen. Det kan också uttryckas som att individer konstitueras som 

subjekt genom språk och handling dock inte som isolerade individer utan genom att 

vara medlemmar i en särskild språkgemenskap. På så sätt växer varje individ in i en 

delad livsvärld, dvs förskolans kontext. Emellertid kan livsvärld även ses i en dubbel 

bemärkelse utifrån Habermas uppfattning om att världen är dubbel, alltså både 

livsvärld och system. Livsvärld står för en typ av logik och system för en annan. Detta 

kan utifrån pedagogisk praktik innebära för individen att ett spänningsfält uppstår 

mellan det som individen ser som framgångsrikt och effektivt sin egen livsvärld och 

det som individen i relation med den samhälleliga kontexten, system, delar med andra 

(Fritzen, 1998). De båda begreppen livsvärld och system som synliggörs i detta 

perspektiv, kan samverka med övriga teorier genom att bilda en övergripande väv. 

Begreppet livsvärld har använts av ett flertal filosofer och i teorier inom både 

hermeneutiken och fenomenologin. Definitionen varierar en del, dock finns en unison 

nämnare, att livsvärlden är gemensam. För Husserl är begreppet livsvärld något som 

innebär att vi alla lever och är tillsammans genom olika medvetna psykiska akter. 

Alltså är det ett mentalt existerande både på den individuella delen och på den 

allmänmänskliga (Husserl, 2002). I Habermas teori konstitueras individer som subjekt 

genom språk och handling men inte som isolerade individer utan genom att vara 

medlemmar i en särskild språkgemenskap vilket innebär att varje individ växer in i en 

delad livsvärld (Habermas, 1994). I Habermas begreppsvärld återfinns två centrala 

begrepp, livsvärld och system. Begreppet system innefattar samhället i förhållande till 

styrmedium, ekonomi och makt. I livsvärld ingår den privata sfären men också den 

offentliga. Det kan ses som att i livsvärlden finns det plats för individer att förstå 

varandra och omvärlden (Reese-Schäfer, 1998). För Husserl handlar livsvärldar också 

om den levda verkligheten dock inte av föreställda företeelser utan om att vi som 

individer har en förmåga till begreppsbildning, alltså att det vi upplever och förstår får 

sin speciella innebörd (Husserl, 2002). 

 

Enligt Gadamers teori är livsvärldar starkt förknippade med språkgemenskap eller 

egentligen än mer det är livsvärldar som bildar språk. Att kunna ta del av språk genom 

samtal är av central roll för att förstå och skapa livsvärldar. För att förstå sin egen 

livsvärld behövs förmågan att kunna öppna upp sig inför det främmande, en annan 

individs livsvärld. Det handlar om att hålla sig öppen för det som är annorlunda. Att 

kunna ta emot någon annans text eller berättelse blir en grundläggande kunskap. Det 

är inte en grundligare eller noggrannare betraktelse som behövs utan just denna 

öppenhet för att ta emot något annat (Gadamer, 2002).  
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Hermeneutiken finns i den relativistiska teorin, det innebär att olika livsvärldar inte är 

oberoende av varandra. Förståelse för andras livsvärld är alltid skapad i den kontext 

som tolkaren befinner sig i, alltså i det sociala och historiska sammanhang som 

tolkaren finns i (Hartman, 2004). Gadamer använder begreppet 

horisontalsammansmältning, alltså när tolkarens och den andres livsvärld 

sammanfaller. Horisontalsammansmältning pendlar mellan att förstå något 

främmande, den andras livsvärld och göra sig hemmastadd där, för att återkomma till 

sitt egna varande, sin livsvärld som utgör tolkningen av den främmande livsvärlden 

(Gadamer, 2002). 

5.5 Sammanfattning 

Av den ovan presenterade teoridelen framgår att forskning kring barns skriftspråkande 

bland annat varit koncentrerat till två perspektiv, sociokulturellt och kognitivt. Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv ses barns skriftspråkande som något som sker i ett 

samspel med andra. Det är just i samspel och kommunikation med andra som 

skriftspråk kan utvecklas. Människan skapar i samspel med sin omgivning kulturella 

artefakter såsom tecken eller redskap för att förtydliga och konstruera sin egen 

föreställningsvärld. Utifrån ett kognitivt perspektiv menar Piaget att barns kognitiva 

utveckling sker i olika stadier, där barns tänkande förändras och utvecklas över tid. 

Dock påverkar nya erfarenheter barn och gör att barns tankar/scheman förändras 

utifrån den kontext barn befinner sig i. Användandet av de två teorierna i studien tar 

sin utgångspunkt i att det kan uppstå ett spänningsfält mellan hur förskollärare tolkar 

sitt uppdrag och sina förutsättningar att stödja barns lärande av skriftspråket i förskolan 

utifrån de två teoriernas olika synsätt. 

 

Utvecklingspedagogiken som teori innebär en möjlighet att också förhålla sig till det 

paradigmskifte som skett i förskolan, där utvecklingspedagogiken står för att barn inte 

bara ses som mottagare av lärande utan också som en medskapare i sin egen lärprocess. 

Det innebär att förskolläraren försöker ta barns perspektiv, genom att försöka förstå 

och ta till vara barns egna erfarande. För förskollärare betyder det att försöka förstå 

något såsom det framträder i barns medvetande. I utvecklingspedagogiken finns också 

en medveten strävan mot att utveckla barns olika färdigheter och förståelse för sin 

omvärld: Meningen är inte att det ska resultera i en färdig kunskapsprodukt utan mer 

som en begynnande kunskap inom olika innehållsdimensioner som sedan följer barn 

upp genom utbildningssystemet eller för den delen hela livet ut.  

 

Begreppet livsvärldar handlar i denna studie om förskollärarna som studieobjekt. 

Livsvärldar är något som innebär att vi alla lever och är tillsammans genom olika 

medvetna psykiska akter. Det kan också uttryckas som att individer konstitueras som 

subjekt genom språk och handling dock inte som isolerade individer utan genom att 

vara medlemmar i en särskild språkgemenskap. Varje individ växer in i en delad 

livsvärld. I denna studie innebär en sådan delad livsvärld förskolans kontext. Varje 

individ bär med sig i sin privata livsvärld, erfarenheter och tankar om barns 

skriftspråklärande som möter den offentliga livsvärldens syn på barns 

skriftspråklärande. Det är i detta spänningsfält mellan privat livsvärld och offentlig 

livsvärld (system) som studiens övriga teorier kan samverka med begreppet 

livsvärldar, genom att begreppet livsvärld bildar en övergripande väv.  
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6 Metod 

I kapitlet nedan kommer den valda metoden för studien att presenteras. Kapitlet 

innehåller även beskrivning av forskningsansats, undersökningsgrupp, presentation av 

informanter, datainsamling, databearbetning och analys, validitet, reliabilitet och 

generalisering. Etiska överväganden och metodkritik avslutar kapitlet.  

6.1 Val av metodansats 

Syftet med denna studie är att generera kunskap om barns skriftspråkande och lärande 

i förskolan. Studieobjektet är ett antal förskollärares förståelse för sitt förstärkta 

uppdrag i att utmana, stimulera och utveckla barns skriftspråk och vilka förutsättningar 

detta medför för barns skriftspråkande i förskolan. Det innebär att fokus ligger på 

förskollärarnas berättelser om hur de beskriver sina erfarenheter av barns villkor för 

skriftspråkande i förskolan. Inom hermeneutiken är tolkning av texter centrala och det 

innebär att tolkningen utgår ifrån att skapa mening utifrån teman och frågor som ställs 

runt en text. (Kvale & Brinkmann, 2009). Det handlar också om en strävan efter att 

tolka text utifrån vad berättaren vill förmedla (Bryman, 2011). I denna studie är det 

förskollärarnas förståelse av sitt uppdrag som tolkas både i talad form och i 

transkriberad form. Utifrån dessa omständigheter valdes ansatsen och hermeneutiken 

bör ses som relevant i och med att tolkning av berättelser är centralt i studien. 

6.2 Hermeneutisk ansats 

Hermeneutiken är en tolkningslära och inom ansatsen är den sanning som söks alltid 

rörlig, utvecklingsbar och aldrig definitiv. Det handlar inte om att jämföra eller mäta 

hur många som hade samma beskrivningar, utan om att förstå och beskriva skillnader 

eller likheter i den text som tolkas (Gadamer, 2002). Hermeneutisk teori är intresserad 

av samband, dock inte av korrelationer och orsakssamband. Istället inriktar sig 

hermeneutisk ansats mot det samband som kan ge en förståelse för hela människans 

livsvärld. I denna studie innebär detta att fokus riktas mot att få förståelse för hur 

förskollärare tolkar sitt uppdrag, alltså den livsvärld de befinner sig i. Hermeneutisk 

ansats är även holistisk i den bemärkelsen att det inte är möjligt att isolera en individs 

föreställningar om världen och beskriva dem en och en (Hartman, 2004). Det innebär 

att förskollärarnas berättelser i studien måste ses utifrån en helhet och inte som en helt 

isolerad berättelse. Text innebär även samtal inom den hermeneutiska ansatsen och 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar det om att skapa en mening och en 

relevant, gemensam förståelse. Detta innebär att uttolkare och de respondenter som 

medverkar i studien skapar en gemensam mening i den text eller samtal som sedan 

tolkas av uttolkaren. Gadamer menar att inom hermeneutiken är förförståelsen av ett 

tema en av grundpelarna. Denna förförståelse hänger samman med i vilken kultur och 

tradition uttolkaren befinner sig. En tolkare av text har både fördomar och 

förhandsantagande från valt tema och detta innebär att tolkaren själv inte kan fullt ut 

bedöma vilka som möjliggör förståelse och vilka som hindrar och leder till 

missförstånd. Likväl måste tolkaren först förstå texten, dess språk och verktyg för att 

kunna se dess betydelsebärande sanning (Gadamer, 2002). Eftersom det är text som 

tolkas (i studien innebär det förskollärarnas berättelser) medför det att uttolkaren måste 

processa texten.  
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Texten i sig är inte ett givet föremål som berättar sanningen utan uttolkaren måste 

förhålla sig till de privata fördomar och till den förförståelse som uttolkaren besitter 

som förskollärare för att förstå och kunna tolka berättelserna så att det blir en 

gemensam mening i texten. En gemensam mening inom hermeneutiken innebär att 

textens livsvärld och tolkarens livsvärld får en gemensam mening, sensus communis 

(Gadamer, 2002). Det innebär också att förskollärarnas beskrivningar av livsvärlden i 

studiens resultat ska hållas fördomsfri och den ska uttrycka den direkta världen 

oberoende av och före förklaringar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Den grundläggande hermeneutiska regeln menar Gadamer (2002) är den att för att 

kunna förstå helheten måste även delarna förstås och för att kunna förstå delarna måste 

även helheten förstås. Det är ett cirkulärt förhållande. Alltså måste uttolkarens 

förståelse för förskollärarnas berättelse hela tiden röra sig mellan helheten och delarna 

och tillbaka till helheten igen för att tolkningen av deras berättelse ska bli så sann som 

möjligt i förhållande till deras livsvärld. Uttolkare behöver också ta ett steg tillbaka 

och försöka tolka genom informantens ögon och det är viktigt att hela tiden vara 

medveten om egna erfarenheter och livsvärld. Den erfarenhet som uttolkaren besitter 

som förskollärare ska endast användas när tolkning och analys sker av deras berättelser 

utifrån informanternas beskrivning, således ska egna fördomar hållas utanför. Alltså 

måste uttolkaren vara medveten om denna fallgrop och förhålla sig öppen för andras 

livsvärldar under hela forskningsprocessen. Eftersom hermeneutiken inte helt ger 

specifika forskningsregler alltså inte är direkt tillämplig när undersökningen ska 

genomföras, menar Hartman (2004) att det behövs en kvalitativ metod/ansats för att 

forskaren ska ha möjlighet att motsvara de vetenskapliga krav som hermeneutiken 

ställer.  

6.2 Kvalitativ forskningsansats 
För att motsvara de vetenskapliga krav som hermeneutiken ställer valdes inriktning i 

denna studie mot kvalitativ insamlingsmetod. Det handlar om att försöka förstå och 

tolka den värld informanten befinner sig i. Objektet i en kvalitativ studie är 

informantens livsvärld (Hartman, 2004). Kvalitativ forskning är något som förknippas 

med berättelser och beskrivningar (Denscombe, 2010). Det handlar också om att 

tonvikten i kvalitativa studier som forskaren genomför ligger på förståelse, hur en viss 

informant förstår sin verklighet (Bryman, 2011). De livsvärldar som är aktuella i denna 

studie är förskollärarens förståelse för sitt uppdrag. Hartman (2004) menar att 

kvalitativa studier också handlar om att forskaren försöker förstå och tolka den värld 

informanten befinner sig i, objektet i en kvalitativ studie är informantens livsvärld. Det 

handlar inte om kvantifiering, alltså forskaren söker inte svaret på, hur många eller hur 

mycket, utan fokus ligger på förståelse av livsvärlden. I denna studie är det just ett 

antal förskollärare som är studieobjektet och förståelse söks för just deras livsvärld. 

Kvale och Brinkman (2009) anser att för att komma åt denna livsvärld har en kvalitativ 

forskningsintervju en unik position i och med att beskrivningen av livsvärlden ska 

hållas fördomsfri och den ska uttrycka den direkta världen oberoende av och före 

förklaringar. I denna studie användes därför intervjuer i samtalsform för att komma 

den direkta världen. 
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6.3 Undersökningsgrupp 

I samråd med en rektorschef för ett verksamhetsområde i vald kommun, valdes två 

förskolor ut. Den rektorschef jag valde att kontakta var en person som jag hade viss 

kännedom om utifrån mitt tidigare yrkesutövande som förskollärare och som jag visste 

var öppen för att ta emot och släppa in forskning i verksamheten. De två förskolorna 

drivs i kommunal regi och placerade i två bostadsområden i samma stad. Den ena 

förskolan är en förskola med sex avdelningar belägen något utanför tätorten, den andra 

förskolan är en förskola med fyra avdelningar belägen inne i tätorten. En förfrågan 

gick sedan ut till varje enhets förskolechef om det var möjligt att få skicka ut 

intresseanmälan till förskollärare på deras enhet. Först togs denna kontakt genom ett 

telefonsamtal till berörd förskolechef därefter skickades information per e-post ut. 

Informanterna valdes ut genom att en intresseanmälan skickades till förskolelärarna 

på de två förskolorna. (Se missivbrev bilaga 2). Sammanlagt 20 förskollärare på två 

förskolor fick missivbrevet utskickat per e-post och 10 av dessa 20 förskollärare 

anmälde sitt intresse, därefter avstod tre förskollärare att medverka på grund av att de 

ansåg sig vara i tidsbrist. Totalt intervjuades sju förskollärare på två förskolor. Urvalet 

av undersökningsgrupp gjordes som ett målstyrt urval eftersom forskningsfrågorna 

riktas mot en tydligt avskärmad grupp, individer med förskollärare examen. Enligt 

Bryman (2011) är målstyrda urval av undersökningsgrupp vanligt bland forskare med 

en kvalitativ ansats. Målstyrda urval handlar om att välja ut individer som är relevanta 

för forskningsfrågorna. 

6.4 Presentation av informanterna 

I studien benämns förskollärarna med begreppen informanterna eller förskollärarna. 

Valet att helt frångå att använda fiktiva namn i presentationen av resultatet för de 

intervjuade förskollärarna gjordes utifrån att förskollärarna arbetar på två förskolor i 

samma kommun inom samma verksamhetsområde. Möjligheten att identifiera vilka 

förskollärare som medverkat i studien minimeras i och med detta val. Informanterna 

har arbetat som förskollärare från 7 år upp till 31 år. Detta medför också att 

förskollärarnas utbildningslängd varierar samt att upplägget av 

förskollärarutbildningen har förändrats över tid. Informanterna har också olika 

erfarenheter vad gäller vilken åldersgrupp de har eller arbetar just nu med. Från yngre 

avdelningar, barn 1-3 år, till äldre avdelningar, barn 3-5 år, och till förskoleklass. En 

av informanterna har också erfarenhet av att följa barn från 1år upp till 6 år, alltså från 

det att barn börjar i förskolan till att de slutar och börjar förskoleklass. Förskollärarna 

har olika yrkeserfarenheter, några startade sitt yrkesliv som handelsanställda, några 

startade med att arbeta i förskolekök. Några beskriver att de alltid arbetat med barn i 

olika former såsom till exempel ungdomsledare i olika organisationer. Därmed 

varierar också utgångspunkterna för valet att utbilda sig till förskollärare. Någon 

informant hade fått höra att hon hade en pedagogisk ådra och borde utbilda sig. För 

någon annan handlade det om att det var ett självklart val redan från barndomen. När 

det gäller kompetensutveckling efter förskollärarutbildningen varierar informanternas 

svar, allt från att vidareutbildat sig på universitet inom olika områden till att ha gått 

VFU-lärarutbildning och ta emot studenter. Flera av informanterna uttrycker spontant 

åsikter om sin utbildning och sitt yrke, ”jag känner att jag lärt mig saker jag inte trodde 

man skulle lära sig faktiskt”, ”kände jag att nu ska jag ta tag i mitt liv och bli 

någonting”, ”jag har inte ångrat en sekund, jag tycker jag har ett fantastiskt yrke, det 

är så roligt”, ”jag trivs väldigt bra med att jobba med små barn, det är en sådan glädje”. 



24 

6.5 Datainsamling 

Under följande stycke presentera datainsamlingsinstrument, kontakt och information 

till informanter samt genomförande av datainsamling.  

6.5.1 Datainsamlingsinstrument 

För att generera kunskap om barns skriftspråkande och lärande i förskolan valdes som 

studieobjekt ett antal förskollärare. Till grund för att generera kunskap ligger 

förskollärarnas förståelse och upplevelse av sitt förstärkta uppdrag i att utmana, 

stimulera och utveckla barns skriftspråk och vilka förutsättningar detta medför för 

barns skriftspråkande i förskolan. Intervjuer valdes som metod eftersom fokus låg på 

förskollärarnas förståelse intervjuer blev därmed relevanta för studien. Inom 

hermeneutiken är det just berättelse/text som forskaren är intresserad av och detta 

bidrog också till valet av intervjuer. Kvalitativa intervjuer kan vara både 

ostrukturerade och semistrukturerade. I ostrukturerade intervjuer får intervjupersonen 

mer fritt associera till ett valt ämne, i semistrukturerade intervjuer finns en 

intervjuguide men intervjupersonen kan ändå utforma svaren från sina egna tankar 

(Bryman, 2011). En intervjuguide konstruerades innan intervjuerna genomfördes (Se 

bilaga 1). Intervjuguiden konstruerades utifrån att intervjuerna skulle genomföras som 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden gjordes med tanke på att 

intervjutillfällena mer skulle ha formen av ett samtal där förskollärarna fick möjlighet 

att fritt utforma sina berättelser. Detta val gjordes utifrån att studieobjektet var 

förskollärarnas livsvärld och att fokus låg på att lyssna på förskollärarnas berättelse. 

Därmed blev intervjuguiden också ett stöd i att hålla fokus på ämnet både för 

intervjuare och för informanterna.  

 

Två teman skapades utifrån syfte och problemformulering: förskolans uppdrag och 

förskollärares uppdrag. Dessa två teman utgjorde grunden för samtalsfrågorna. Även 

om det fanns en plan med samtalsfrågorna så var det betydelsefullt att lyssna aktivt 

och följa upp med följdfrågor som var relevanta för varje informant. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) kan intervjufrågor vara fokuserade på teman men med öppna frågor 

så att intervjuaren leder informanterna i temats riktning utan att den intervjuade förs 

in på några förbestämda uppfattningar om temat.  

6.5.2 Kontakt och information till informanter 

Den första kontakten togs med rektorschefen per telefon och e-post där jag 

presenterade mig och mitt syfte med studien. Efter godkännande och förslag på 

förskolor togs kontakt med förskolechefen på respektive enhet per telefon och e-post 

där jag på liknande sätt presenterade mig och studiens syfte. Efter den kontakten fick 

jag godkännande att skicka ut intresseanmälan till förskollärarna på respektive enhet. 

I denna intresseanmälan informerades informanterna om de fyra etiska riktlinjerna 

(SFS, 2003:460). Se även bilaga 2 missivbrev och under avsnitt 6.8. Informanterna 

uppmanades att skicka e-post direkt till mig om de var intresserade att ställa upp. 

Senare togs kontakt per telefon med de informanter som visat intresse av att delta i 

studien för att boka in ett första besök på förskolan. För att informanter ska våga tala 

öppet om sina erfarenheter för en främling bör intervjuaren skapa en så god kontakt 

som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Besökets syfte var att presentera mig inför de kommande intervjutillfällena och skapa 

en god grund att stå på både för mig och för de blivande informanterna. Vid besöket 

bokades också de kommande intervjutillfällena in.  

6.5.3 Genomförande av datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på respektive förskola under förskolelärarens arbetstid eller 

i direkt anslutning till avslutad arbetstid enligt förskolechefens godkännande. 

Intervjuernas tidsåtgång varierade mellan 35-55 minuter och genomfördes i ett avskilt 

rum för minsta möjliga störning. Intervjuerna spelades in för att skapa gynnsammare 

förutsättningar för ett samtal, så att jag som intervjuare kunde ha full uppmärksamhet 

på samtalet med respektive informant. På så vis kunde informanten tala fritt utan att 

jag avbröt för att kunna anteckna. Ett godkännande av att intervjuerna spelades in gavs 

av samtliga i samband med genomförandet av intervjuerna. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är det av vikt att skapa en intervjusituation som möjliggör ett tydligt 

samspel mellan intervjuare och den intervjuade. Intervjun bör iscensättas så att 

intervjupersonen känner sig avslappnad och uppmuntrad till att genomföra intervjun.  
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6.6 Databearbetning och analys 

Studiens arbetsgång innebar ett linjärt arbetssätt. I ett linjärt arbetssätt sker arbetet i 

olika faser, först en planeringsfas och sedan en insamlingsfas och avslutningsvis med 

en analysfas (Hartman, 2004). Detta arbetssätt ingår i en analytisk induktion, dock är 

inte ingångssättet i studie helt förutsättningslöst utan jag har en förförståelse för 

problemformuleringen i och med att jag själv är förskollärare. Därför används endast 

arbetsgången inom analytisk induktion. De inspelade intervjuerna transkriberades 

kontinuerligt under processen med att genomföra intervjuerna. Det medförde att jag 

under processens gång kunde både lyssna och läsa igenom intervjumaterialet för att 

kontrollera att inspelningar och transkriberingen stämde överens.  

 

Att intervjumaterialet fanns både inspelat och transkriberat underlättade i försöken att 

kontrollera att inga omedvetna och intuitiva tolkningar inträffat under intervjun. 

Transkriberingen gjordes även för att underlätta analysen. Det är i processen att skriva 

ut intervjuerna som processen med själva analysen också startar (Bryman, 2011; Kvale 

& Brinkmann, 2009). All data samlades in och transkriberades innan någon tolkning 

gjordes av det insamlade materialet. Inom samhällsvetenskaperna används både 

kodning och kategorisering i samband med analys av intervjumaterial. Kategorisering 

av materialet valdes i denna studie (Kvale & Brinkmann, 2009). En fördel med att 

kategorisera är att den transkriberade textmassan blir mer överblickbar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). De transpirerade intervjuerna genomlästes ett flertal gånger för att 

finna de kategorier som var mest betydelsefulla för förskollärarnas berättelser. 

Kategorierna som framkom är hämtade från förskollärarnas egna berättelser satta i 

relation till tidigare forskning och studiens teoretiska förankring, och har alltså 

framträtt under studiens gång. Utifrån tre teman framträdde ett antal kategorier under 

arbetet med studien och är följande;  

Tema Kategorier 

Förskollärares uppdrag  Skapa förståelse för skriftspråket 

 Lustfyllt lärande 

 Fånga barns intresse 

 Närvarande pedagoger 

Förskolans position 

(Förskolans uppdrag) 

 En del av utbildningskedjan 

 Erfara varandras uppdrag 

Utmaningar  Möjligheter 

 Ny teknik 

 Kompetensutveckling 

 Verksamhetsstruktur 

Figur 1 Tema och kategorier 

De två första teman skapades under arbetet med samtalsguiden. Temat Förskolans 

uppdrag förändrades vid resultatgenomläsningen till Förskolans position .Ytterligare 

ett tema framträdde under genomläsningen nämligen temat Utmaningar. Även om de 

kategorier som framkom är hämtade ur förskollärarnas egna berättelser finns en tydlig 

koppling till begrepp från förskolans läroplan, vilket var något som inte blev helt 

tydligt förrän alla kategorier och resultatdelen var sammanställd.  
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Analysen gjordes också utifrån den teoretiska förankring som studien vilar på. 

Spänningsfältet mellan kognitiv ansats och sociokulturell ansats användes för att 

förklara förskollärarnas utsagor. Utvecklingspedagogiken lyftes in för att ytterligare 

förstärka det paradigmskifte som skett i förskolan. Inom utvecklingspedagogiken ses 

barn som kompetenta och medskapande av sin egen kunskap där begrepp såsom barns 

erfarande och barns meningsskapande ses som något av en grundpelare. När det gäller 

barns erfarande och meningsskapande handlar det om att förstå något så som det 

framträder i barns medvetande, att se något utifrån barns perspektiv (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2012). De två begreppen användes i analysen satt i 

förhållande till förskollärares möjligheter att stödja barns skrivande i förskolan.  
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6.7 Generaliserbarhet, trovärdighet och pålitlighet  

När det gäller generaliserbarhet i en studie med intervjuer är generalisering inte möjlig 

i och med att det oftast är ett mindre antal informanter som medverkar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). När det gäller denna studie är inte tanken att resultatet ska vara 

allmängiltigt i förhållande till hur barns villkor till skriftspråkande ser ut på alla 

förskolor, eftersom varje förskollärare beskriver sin livsvärld utifrån den kontext de 

för tillfället befinner sig i. I denna studie handlar det om att få syn på hur ett antal 

förskollärare förstår sitt uppdrag och på så vis generera kunskap om hur barns villkor 

för skriftspråkande i förskolan kan se ut. Generaliseringsbarheten blir att den kunskap 

som kommer till uttryck i en specifik intervju kan komma att överföras till andra 

relevanta situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

När det gäller att erhålla validitet och trovärdighet i en studie där olika individers 

livsvärldar ligger till grund för studien kan det uppstå en svårighet i och med att det 

med stor sannolikhet är så att de olika livsvärldarna inte till fullo stämmer överens med 

någon annans livsvärld. Trovärdigheten behöver istället vila på data som samlats in. 

En viktig förutsättning blir att en tydlig beskrivning framkommer i hur data har samlats 

in, hur analysen gått till och hur den kontrollerats (Denscombe, 2010). I intervjustudier 

är det alltid eftersträvansvärt att öka reliabiliteten och pålitligheten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Eftersom studien inte på något vis påtalar att det endast finns en 

sanning om barns villkor för skriftspråkande i förskolan handlar det mer om att 

pålitligheten vilar på att intervjuerna utförts så att informanterna litar på intervjuaren. 

För att öka reliabiliteten/pålitligheten i intervjuerna är det också viktigt att den 

förkunskap inom ämnet som intervjuaren besitter förmedlas till informanterna och 

tydligt redovisas i studien (Kvale & Brinkmann, 2009).   

6.8 Etiska övervägande 

Flera etiska överväganden bör beaktas när en studie genomförs. I denna studie var det 

också viktigt att innan studien genomfördes fundera på nyttan av den kunskap som 

möjligen skulle framkomma i förhållande till att informanterna lämnar berättelser om 

sitt yrkesutövande. Det handlar om att som forskare förhålla sig till 

individskyddskravet, vilket innebär att alla medborgare i ett samhälle har rätt till att 

otillbörlig insyn i till exempel sina livsförhållanden ej sker (SFS, 2003:460). Alltså 

blev det viktigt att hålla studiens informanter så anonyma som möjligt. Mot bakgrund 

av detta gjordes valet att presentera informanterna som en hel grupp istället för 

individuellt och inga fiktiva namn förekommer. Även de fyra etiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet har ställt upp och som baseras på etikprövningslagen för forskning är 

viktiga för en forskare att implementera i sin forskning. De fyra riktlinjerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(SFS, 2003:460). Information om det allmänna syftet med studien och hur den i stort 

är upplagd informerades om vid två tillfällen, genom missivbrevet och inför varje 

intervjutillfälle. Även information om var och hur de resultat som framkom redovisas 

och offentliggörs ingick i informationen.  
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Angående samtyckeskravet har varje medverkande rätt att själv bestämma över sin 

medverkan och särskilt om det medför en aktiv insats av den medverkande. Den 

intresseanmälan som gick ut till förskollärarna riktades direkt till förskollärarna via e-

post och gick ej via förskolechefen även om förskolechefen fick samma information. 

Detta var betydelsefullt för att inte förskollärna skulle känna någon press från sin chef 

att medverka. Vid varje intervjutillfälle förtydligades också att samtyckeskravet 

innebär att den intervjuade när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om en medverkande i en 

undersökning ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej har möjlighet att ta del av 

dem. En ofta förekommande fråga i samband med att förskollärarna fick frågan om de 

medgav inspelning av intervjun, var hur materialet skulle förvaras. Detta förtydligades 

och efter det medgav alla att inspelning fick ske. Information gavs också om att inga 

namn skulle komma att användas. Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som 

framkommer i en undersökning om enskilda personer kommer endast att användas i 

forskning och syftet är inte att lånas ut i samband med utbildning eller i kommersiellt 

syfte, vilket också förtydligades vid intervjutillfällena (SFS, 2003:460). 

6.9 Metodkritik 

För att få ett bredare perspektiv på resultatet kunde arbetsgrupper valts där olika 

yrkesgrupper ingått så som barnskötare, förskollärare, rektorer. Detta för att ytterligare 

förstärka bilden av barns villkor för skriftspråkande i förskolan. På så vis kunde det 

också varit relevant att använda fokusgrupper istället för individuella intervjuer. Enligt 

Bryman (2011) kan fokusgrupper vara till exempel en arbetsgrupp, där valet kunde ha 

varit att låta olika arbetsgrupper diskutera hur de ser på förskolebarns lärande om 

skriftspråket kopplat till sina olika uppdrag. En etnografisk studie kunde ha varit 

relevant för att i ett längre perspektiv undersöka hur förskollärare förstår sitt uppdrag 

över tid. Detta eftersom läroplan för förskolan är ett levande dokument som 

kontinuerligt revideras. Etnografiska studier är enligt Bryman (2011) ett långvarigt 

engagemang och innebär också att observatören behöver skapa tillgång till den miljö 

som deltagarna i studien befinner sig i. Att observera förskollärarna i verksamheten 

skulle alltså kunnat innebära att en djupare insikt framträtt om förskollärarnas 

förståelse. Det kunde dock även innebära att förskollärarna känt sig övervakade i och 

med att syftet med studien är att få kunskap om förskollärarnas förståelse för sitt 

uppdrag utifrån deras livsvärld. Bryman (2011) menar att individer kan vara skeptiska 

när en ny person ska få tillträde till en miljö och ibland uppfattar forskaren som en 

person som ska kontrollera dem.   

 

När det gäller rollen som forskare kan en förförståelse av området både innebära något 

positivt och något negativt för informanter vid intervjutillfällena. Positivt i den 

meningen att båda parter befinner sig inom en gemensam språkkontext. Negativt i den 

meningen att forskaren till viss del kan ge uttryck för ett eget ställningstagande med 

ord och genom kroppsspråk (Kvale & Brinkmann, 2009). Min förförståelse om 

förskolans kontext kan ha inneburit att informanterna troligen fått adekvata följdfrågor 

om barns villkor för skriftspråkande i förskolan. Det kan också inneburit att 

informanterna upplevt att mitt eget ställningstagande i ämnet lyst igenom och att de på 

så vis känt att de inte fullt ut kunnat uttrycka sina ställningstaganden. När det gäller 

framtagandet av kategorier kan min förförståelse också haft en påverkan på de 

kategorier som tillslut framkom i förskollärarnas berättelser.  
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Förskollärarna kan medvetet eller omedvetet använt sig av begrepp som har en tydlig 

koppling till förskolans läroplan. Det kan ha berott på antingen att läroplanens begrepp 

och innehåll är något som är tydligt förknippat med samtal om barns lärande i 

förskolan men det kan också berott på min förförståelse och att förskollärarna då 

använt sig av ett professionellt yrkesspråk de visste var känt för både intervjuare och 

de själva.  
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7 Resultat 

Under tre huvudrubriker presenteras resultatet med tillhörande kategorier utifrån vad 

som framträtt vid granskningen av förskollärarnas berättelser, där också syfte, 

problemformulering och den teoretiska förankringen påverkat kategoriseringen. Sist 

under varje huvudrubrik görs en sammanfattning av det som framkommit i resultatet. 

7.1 Förskolelärares uppdrag 

Fyra kategorier i de intervjuade förskollärarnas svar förefaller framträda utifrån deras 

tolkning av sitt uppdrag när det gäller barns skriftspråkande i förskolan. Dessa 

kategorier är, skapa förståelse för skriftspråket, lustfyllt lärande, fånga barns intresse 

och närvarande pedagog. 

7.1.1 Skapa förståelse för skriftspråket 

Ett flertal av förskollärarna beskriver att deras uppdrag handlar om att barn under sin 

vistelse på förskolan ska ha möjlighet att få en förståelse för vad skrift är. En av 

informanterna uttrycker sig på följande sätt när och hur hon märker att hon lyckats 

skapa en förståelse hos barnen:  

ja man märker att de börjar få det och hur häftigt det är när de inser att 
de har skrivit något här och så kan man lämna över det till någon och de 
kan läsa det och faktiskt att de förstår att du har förmedlat detta till mig 
och jag var inte med dig när du skrev det men jag kan ändå förstå.  

Några av förskollärarna uttrycker dock att det inte är något fel att låta barnen också 

öva på hur bokstäver ser ut även om det är viktigt att det sker genom lek. Olika synsätt 

framträder på när starten ska ske i att skapa förståelse. Ett antal av förskollärarna 

beskriver också att även om det i uppdraget inte ingår några uppnåendemål för barn 

menar de att det är bra om barn i alla fall kan skriva sina namn. Två av förskollärarna 

menar att det finns krav från förskoleklassen, att det bör barn kunna innan de börjar i 

förskoleklass. En av informanterna menar att det mer tillhör syskonavdelningar 3-5 år 

och att på en avdelning med yngre barn handlar det mer om språkutveckling. Flertalet 

uttrycker dock att de strävansmål som finns i läroplanen just är formulerade så att barn 

ska få möjlighet att från start utforska skriftspråket och att få en förståelse för att skift 

är betydelsebärande. 

skriften är betydelsebärande att det betyder någonting att det har ett 
innehåll att det inte bara är ett kludd på ett papper. Det kommer in 
naturligt alltså i barnens lek, kommer ju det skrivna in dom leker en lek 
och så plötsligt ska man skriva en skylt att man har öppnat någonting en 
affär eller en station eller vad det nu är. 

Förskollärarna beskriver och återkommer ett flertal gånger till att en viktig parameter 

som ingår i deras uppdrag är att skapa en grund för barn att stå på när det gäller 

skriftspråket, detta ser de i ett 1-16 perspektiv. Förskollärarna beskriver att 

skriftspråket är grunden till allt lärande och att det också blir tydligare att lärande 

genom skrift hör ihop med att barnets ålder. De beskriver också att det är i förskolan 

denna grund ska läggas. En av förskollärarna uttrycker det på följande vis: 

för barn har rätt till sitt språk och att få möjlighet att skriva och läsa är 
en rättighet, och den rättigheten ska starta när barnet visar intresse om 
det så är som 1-åring.  
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7.1.2 Lustfyllt lärande 

Något som förskollärarna beskriver är att det är viktigt att skapa ett lärande för barn 

runt skriftspråkande som är lustfyllt. Att göra lärandet lustfyllt beskriver förskollärarna 

som en framgångsstrategi. Lärandet är något som sker i en gemensam kontext där barn 

av naturen är nyfikna och som en av förskollärarna uttrycker det:  

vi kan forska tillsammans alltså jag tror på filosofin att det är bara att 
stoppa på dom, de har så öppna kanaler och har de bara tillit till sin 
förmåga och de blir sedda och bekräftade och utmanade är det bara att 
plocka i ryggsäcken. 

Ett antal av förskollärarna beskriver också sitt uppdrag utifrån att det handlar om att 

skapa ett förhållningsätt, där både vuxna och barn ser på lärande i ett livslångt 

perspektiv, där det handlar om att uppmuntra och ge möjligheter. Förskollärarna 

beskriver att det ingår i detta förhållningsätt att ge barn lust till lärande om skriftspråket 

och visa på nyttan och glädjen av skriftspråkskunskap. Att inte stå med pekpinnar. 

Förskollärarna beskriver att det är en balansgång mellan uppdraget att se till så att 

möjligheten att lära om skriftspråk sker i förskolan och att det inte blir för mycket press 

på barn så att barn tappar motivationen till lärande. ”Man vill ju absolut inte ta död på 
den lusten att lära sig redan på förskolan för det måste vara roligt för det är ändå grunden 

till ett bra lärande”. Flera av förskollärarna beskriver att leken har en stor betydelse för 

barns lärande om skriftspråket, en förskollärare utrycker det på följande sätt: ” jag 
tycker leken har en större betydelse i förskolan än på de flesta ställen, vi lär genom leken i 
större utsträckning, lek är lustfyllt”. 

7.1.3 Fånga barns intresse 

Förskollärarna beskriver sitt uppdrag utifrån att hela förskolan bygger på att utgå ifrån 

barns intresse, alltså ska barn få möjlighet att upptäcka och utveckla sitt intresse för 

skriftspråket. Förskollärarna beskriver också att i deras uppdrag ingår att skapa 

pedagogiska miljöer och att i miljön är det betydelsefullt att stimulera barns intresse. 

Förskollärarna uttrycker att skriftspråket syns i miljön på ett naturligt vis genom att de 

har ett sådant tänk. Ett sådant tänk beskriver förskollärarna handlar om att utmana barn 

genom att ge barn idéer och erbjuda varierat material. Förskollärarna beskriver sitt 

uppdrag utifrån att det är genom att fånga barns intresse de kan bidra till att barnen lär 

sig om skriftspråket. Det handlar om att som flertalet av förskollärarna beskriver hur 

de arbetar med skriftspråket, ”fånga stunden när ett eller flera barn visar sitt intresse”. 

Dock uttrycker några förskollärare att det också är viktigt som förskollärare att skapa 

och väcka detta intresse för skriftspråk. Barn ska få möjlighet att bli intresserade. 

Förskollärarna formulerar det på följande vis:  

man får ju själv vara lite mer aktiv som pedagog och göra aktiviteter 
som väcker intresse och att presentera också för annars kan de ju inte få 
upp något intresse för något de inte vet om. 

Eller på följande vis:  

dom barn vi har här är ju som små svampar dom suger åt sig och jag 
tycker det är helt idiotiskt om man inte tar tillvara det tycker jag man 
kan inte bara leka och nu vill jag inte förminska lekandet men att göra 
organiserade planerade lärsituationer om skriftspråket, att du som 
pedagog har en tanke med det du gör. 



33 

7.1.4 Närvarande pedagog 

Förskollärarna beskriver sitt uppdrag utifrån att det är deras förhållningssätt mot barn 

som är viktigt för att nå strävansmålen i läroplanen. För att lyckas med sitt uppdrag 

handlar det om att som förskollärare vara medveten om det som sker och varför de har 

ett visst tillvägagångssätt som pedagoger. En av förskollärarna uttrycker det enligt 

följande: ”är man på alerten och inte säger vänta jag ska bara ta borden först man får ju ta 

bokstäverna först och bordet sen”. En annan förskollärare beskriver sitt uppdrag utifrån 

de minsta barnen på förskolan. Där det handlar om att bemöta med en positiv 

närvarande attityd och att ta barns skrivande på allvar. Förskollärarna beskriver vidare 

att det handlar om att bekräfta barn i deras lärandeprocesser och på så vis utvecklas 

barns lärande. Flera av förskollärarna lyfter begreppet närvarande pedagog och 

förklarar att begreppet för dem innebär att barn bemöts med respekt av de vuxna när 

de har skapat något i skrift, både som enskilda individer men även som en hel 

barngrupp En av förskollärarna uttrycker det med följande ord: ”få följa deras utveckling 
gör att jag vet vad de besitter vad de kan och jag kan utmana dem och den ömsesidiga tilliten 

och respekten är viktig”. Förskollärna beskriver också begreppet närvarande pedagog 

utifrån att det handlar om att visa intresse för barn och vad de gör med skriftspråkande 

och egenproducerad text. En av förskollärarna beskriver följande historia om en flicka 

på 2.5 år: 

det är framåt midsommar, det är så häftigt det här, jag ska sluta tidigt 
denna dag och handla, vänta lite säger hon till mig och så skriver hon, nu 
har jag skrivit din handlar lista. Jaha vad har du skrivit då, potatis, mjölk 
och bröd det skulle jag ha. Jag tar emot lappen och sparar den. tänk om 
jag bara slängt den och inte visat något intresse men det är ju faktiskt 
värdefullt för henne. 

 

7.1.5 Sammanfattning 

Det som förefaller framträda utifrån förskollärarnas tolkning av sitt uppdrag när det 

gäller barns skriftspråkande i förskolan är att barn får med sig en förståelse för vad 

skrift är och vad det kan användas till (skriftens funktion). Ett antal förskollärare 

uttrycker också att formsidan av skriften är viktig och att det är något som barn i 

förskolan bör utveckla. Informanterna beskriver att det handlar om att som 

förskollärare skapa ett lustfyllt lärande genom att fånga barns intresse och att som 

vuxen visa intresse för barns eget skapande av skrift. Det handlar också om att de ser 

sig själva som en närvarande pedagog för att detta ska kunna ske. 
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7.2 Förskolans position 

Två kategorier förefaller fånga in förskollärarnas utsagor om förskolans förändrade 

roll i utbildningskedjan. Dessa kategorier är, en del av utbildningskedjan och erfara 

varandras uppdrag.  

7.2.1 En del av utbildningskedjan 

Förskollärarna beskriver att det har blivit ett lyft för förskolan i och med att förskolan 

blev en del av utbildningskedjan. De känner sig stärkta med den nya lagen och den 

reviderade läroplanen. En av förskollärarna uttrycker det enligt följande:  

när vi fick en läroplan 1998 tänkte vi wow, -nu men det blev nog inte det 
lyft vi förväntat oss, men nu när vi kom in i skollagen då kände jag att 
det är ju där vi ska tillhöra för vi är ju början på utbildningskedjan”. 

Flera förskollärare beskriver också att de kan se att samhället har ändrat syn på 

förskolan sedan lagen trädde i kraft. Förskolan har vunnit status eftersom den tillhör 

och finns i skollagen även om den är en egen utbildningsform. Flera förskollärare 

uttrycker det som att skillnaden också hänger samman med att det nu mer är accepterat 

i samhället att lärande sker i förskolan om ämne som kan kopplas till skolans 

undervisning. Förskollärarna fortsätter med att beskriva att tidigare hördes röster om 

att det är ju bara dagis det behöver väl inte barnen lära sig här. Förskollärarna beskriver 

att uppdraget handlar om att de som förskollärare ska lägga grunden för att barn lär sig 

läsa och skriva: ”vi är väldigt viktiga, väldigt viktiga för hur barnen kommer att uppfatta 

det här med skriftspråket”. En av förskollärarna uttrycker också att läroplanen stärkt 

yrkesprofessionen, ”ja för nu har vi dokument och kan stå för det vi jobbar med. Så här gör 
vi och det är kvalitets arbete i vårt arbete. Det är häftigt!” 

7.2.2 Erfara varandras uppdrag  

Ett större samarbete mellan de olika verksamheterna beskrivs av förskollärarna som 

positivt för deras uppdrag. Flera av förskollärarna beskriver att när lärare från skolan 

och förskoleklass blivit inbjudna och besökt förskolan uttryckt en stor förvåning över 

vad barnen gör, lär och kan i förskolan om skriftspråket. Flera av förskollärarna 

uttrycker också att det finns en viss spänning mellan olika stadier i utbildningskedjan. 

En av förskollärarna uttrycker det enligt följande: 

skolan har vi inte så mycket gemensamt med tyvärr, om vi hade något 
gemensamt kunde vi hjälpas åt, jag kan öppna barnen inför det här, jag 
kan fylla på om jag vet vilka mål de ska uppnå. 

Flera förskollärare efterlyser någon typ av forum där lärare från förskolan, 

förskoleklass och skolan kunde mötas och diskutera pedagogik och få inblick i 

varandras uppdrag. En av förskollärarna uttrycker vad detta samarbete skulle kunna 

innebära med följande ord:  

vi har ju alla en pedagogisk utbildning så det känns rätt så och vi sprider 
vår kunskap det blir som en wow effekt när man känner att någonting 
varit bra så sprider man det ju det till varandra 

 

 



35 

7.2.3 Sammanfattning  

Förskollärarna beskriver sitt uppdrag utifrån att det är positivt att vara en del av 

utbildningskedjan. De ser på sitt uppdrag med utgångspunkt i att de som förskollärare 

ska lägga grunden till att barn lär sig läsa och skriva under denna utbildningskedja. 

Dock beskriver de att för att uppdraget ska kunna utvecklas behövs ett närmare 

samarbete mellan lärarna i de olika verksamheterna förskola, förskoleklass och skola. 

7.3 Utmaningar 

Fyra kategorier förefaller beskriva förskollärarnas utsagor om de utmaningar de möter 

i att stödja barns skrivande. Dessa kategorier är, möjligheter, den nya tekniken, 

kompetensutveckling och verksamhetsstruktur. 

7.3.1 Möjligheter 

Förskollärarna beskriver att det finns goda möjligheter att utveckla barns 

skriftspråkande i förskolan. Det innebär att det kan finnas möjligheter till 

skriftspråkande i oändligt många situationer, som en av förskollärarna uttrycker det: 

”vi kan jobba med detta när som helst och var som helst och med vad som helst”. Ett antal 

förskollärare beskriver också att skriftspråkande har fått en plats i förskolan idag, en 

av dem uttrycker det med följande ord: ”det har blivit mer erkänt och det tycker jag är 
häftigt vi tror ju på det kompetenta barnet och det ger många situationer att arbeta med 

skriftspråk”. Flera av förskollärarna ger exempel på när de arbetar med skriftspråket, i 

olika teman, i barnens spontana lek, i styrda aktiviteter och till och med när de bakar, 

genom att baka bullar till bokstäver. Ett antal av förskollärarna beskriver att det viktiga 

är att:  

vi får inte sätta tak och att se att barn är olika då kan vi komma hur 
långt som helst och det ska vi inte vara rädda för tycker jag, om det är 
en som börja läsa flytande tjocka böcker och skriva uppsats höll jag på 
att säga. 

Här lyfter förskollärarna begreppet ”det kompetenta barnet”, där förskollärarna menar 

att det innebär att se och bemöta barn som kompetenta och tro på att barn kan, på så 

sätt utvecklas möjligheter för skriftspråkande. Förskollärarna menar att det innebär att 

i förskollärares uppdrag ingår att se var varje barn är i sin lärprocess, både barn som 

är långt framme men även barn som inte kommit så långt. Vidare beskriver 

förskollärarna att det handlar om att skapa möjligheter att kunna ge alla barn 

erkännande i deras skriftspråk En av förskollärarna uttrycker det med följande ord:  

ja de här barnen behöver jag ju utmana mera det gäller att hitta på 
roliga saker och de nissar som inte är så intresserade måste jag inspirera 
och de blir inspirerade av andra barn när vi gör roliga saker.  
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7.3.2 Ny teknik  

När det gäller att involvera den nya tekniken runt barns skriftspråkande i förskolan 

framställer förskollärarna att de ser ny teknik både som en möjlighet och en svårighet. 

En möjlighet är att datorer, paddor, interaktiva tavlor med mera kan vara ett 

komplement i den pedagogiska miljön till att arbeta till exempel med skriften. Enligt 

förskollärarna bör den nya tekniken vara ett inslag i förskolan utifrån barns stora 

intresse för ny teknik. Barn ska ha möjlighet att möta skrift på det sätt som samhället 

gör idag. En av förskollärarna berättar följande historia 

de fick maila sin mamma eller pappa och då sa vi till att föräldrarna 
snart skulle få ett mail som de skulle svara på, och sen när svaret kom 
ropade vi in barnet så det fick sitt mail. 

Flera av förskollärarna uttrycker att de ser möjligheter med den nya tekniken genom 

att använda den som ett komplement när det gäller att ge barn möjlighet att skriva 

innan de kan forma bokstäver med penna. Ytterligare en möjlighet är att använda 

tekniken till att stödja barn som har lite svårare för skriftspråket genom att ta hjälp och 

stöd i tekniken. En av förskollärarna ser det i ett längre perspektiv när hon uttrycker 

följande: ”det finns ju faktiskt dyslektiker, tänk om de fick använda all teknik, vad vi skulle 

lösa mycket på förskolan då och mycket tidigare”. Förskollärarna beskriver även 

möjligheter att utmana barn som kommit långt i sitt skriftspråkande genom att låta 

barn använda tekniken som ett redskap i sitt eget meningsskapande runt skrift. En av 

förskollärarna beskriver hur hon gör: ”ja det är ju svårare kanske det här att med att skriva 
en saga att skriva på datorn att ge dem lite svårare uppgift som man ser att de kanske kunde 

klara av. Några av förskollärarna uttrycker också att det finns svårigheter med att 

använda den nya tekniken kopplat till barns skrivande i och med att barn ofta behöver 

enskild tid med en förskollärare. Den egna tiden förskollärarna lägger ner på tekniken 

för att lära sig att behärska den och förbereda sig ses som en svårighet av flera av 

förskollärarna. Förskollärarna beskriver också att det är på eget ansvar som de lär om 

den nya tekniken, de får självmant läsa i facktidningar och gå på föreläsningar för att 

hålla sig uppdaterade. En förskollärare uttrycker det så här: ” man vill ju gärna förbereda 
sig själv så man inte behöver leta och kanske inte hitta det man tänkt sig, det gäller ju att 
fånga intresset där och nu och inte om en vecka”.  

7.3.3 Kompetensutveckling 

Förskollärarna uttrycker att det känns svårt att beskriva sin egen kompetens runt barns 

lärande av skriftspråket. Förskollärarna beskriver utbildning som något viktigt för 

deras kompetens, flera beskriver att de gått utbildningar i seminarieform i matematik 

och natur och teknik .En av förskollärarna funderar utifrån att:  

man kan ju alltid bli bättre, säkerligen skulle jag kunna göra mycket mer 
och bättre, ehm, men vi har ju inte som mål att barnen ska kunna läsa 
och skriva här utan vi strävar mot det vi ska erbjuda och stimulera på 
alla vis. 

Andra funderingar som framkommer är också utifrån hur de på bästa sätt skulle kunna 

stödja barn i deras skriftspråksutveckling genom sin kompetens och om det finns något 

bästa sätt. Flera av förskollärarna beskriver att de inte vet riktigt vilken kompetens de 

har. Dock uttrycker några förskollärare att de utgår ifrån erfarenhetsbaserad 

kompetens, att de arbetar utifrån sin erfarenhet med barns skriftspråkande.  
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De uttrycker detta genom uttalanden så som: 

jag jobbar ju bara utifrån min erfarenhet och utifrån mitt hjärta”, eller ” 
så nu jobbar man ju mest med bara fingertoppskänsla och vad man tror 
sig veta av erfarenhet”, eller: ”det är klart man formar ju sen egna 
uppfattningar om hur barn lär sig och hur barn lär sig skriva och läsa. 

Förskollärarna efterlyser också vidareutbildning inom barns skriftspråkande. De ser 

detta som en möjlighet i att stötta och utmana barn. För som ett antal förskollärare 

uttrycker det så skulle de vilja ha mer förståelse för vad det är som gör att barn kommer 

olika långt i sin skriftspråksutveckling under förskoletiden. En av förskollärarna 

uttrycker det på följande sätt: ”om det finns så att man hade lite mer koll på det som händer 

och vad som gör att de kommer dit eller hit”. En annan förskollärare uttrycker det på 

liknande vis:  

man blir ju aldrig färdig lärd men man vet väl lite hur det fungerar men 
visst jag skulle gärna vilja ha vidareutbildning på högre nivå, hur jag ska 
jobba med yngre barn och skriftspråkande.  

7.3.4 Verksamhetsstruktur 

Förskollärarna uttrycker att hur verksamheten är planerad strukturellt inverkar på hur 

och vilka möjligheter de har att kunna stötta och utmana barn i skriftspråksutveckling. 

Det som ses som en svårighet handlar om stora barngrupper och många timmars 

ensamarbete. Även om de också tydligt uttalar att de inte vill klaga, en av 

förskollärarna uttrycker det:  

ibland är man själv då med ett dussin det är ju så det ser ut och man 
hinner faktiskt inte allt man skulle vilja hinna och det är klart har någon 
kissat på sig kan jag ju inte sätta mig och skriva bokstäver  

När det gäller den tid som finns att tillgå för barns skriftspråkande i förskolan beskriver 

förskollärarna två dilemman när det gäller att stödja och utmana barns skriftspråk. Det 

ena dilemmat är att när ett individuellt barn behöver enskild tid för att utveckla sitt 

skriftspråk. Förskollärarna kopplar samman detta dilemma med den nya tekniken, 

förskollärarna beskriver att de ibland behöver sitta med vid datorn eller paddan med 

ett enskilt barn. En av förskollärarna uttrycker sig på följande vis om barn som behöver 

enskild tid: ”ibland känner man sig så himla otillräcklig ibland när det är många som ropar 

på många håll”. Det andra dilemmat handlar om vilka placeringstider barn har på 

förskolan. Förskollärarna beskriver att de ser en svårighet i att placeringstider varierar 

i barngruppen när de planerar sin undervisning. En av förskollärarna uttrycker följande 

när det gäller barns placeringstider:  

att inte alla är här hela tiden och det är det jag tycker kan vara svårt att 
man försöker göra allt med alla och då är det några som inte är här och 
då ska man göra om och då kanske någon faller mellan stolarna.  

Förskollärarna ser barnens varierade ålder i varje barngrupp både som något som ger 

möjligheter och svårigheter i att stötta och utmana barn i deras skriftspråkande. 

Svårigheter handlar om att i stora barngrupper med barn i åldern 3-5 år finns ett brett 

spektrum och att det kan vara svårt att fånga alla med samma sak. En av förskollärarna 

uttrycker att svårigheten också ligger i att hon ser en skillnad åldersmässigt: ”det är en 
skillnad på åldrarna där märker man en jättestor skillnad när det kommer till skriften den är 
ändå till viss del åldersrelaterad”.  
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Dock uttrycker förskollärarna även fördelar med att barn har olika åldrar. De ser en 

potential i att barn lär barn och att äldre hjälper och stöttar yngre, som en av 

förskollärarna uttrycker det: ”egentligen är barnen de bästa lärarna”. 

7.3.5 Sammanfattning 

Förskollärna ser goda möjligheter i att utveckla barns skriftspråkande i förskolan. 

Detta genom att de menar att skriftspråkande kan användas i så många olika 

situationer. De menar också att möjligheterna finns genom det: ”kompetenta barnet” 

och att de ser till varje individ. Förskollärarna ser den nya tekniken som ytterligare 

något att bygga vidare på, både utifrån de som har problem med skriftspråkande som 

ett stöd men även som ett komplement att utmana de som kommit långt. Förskollärarna 

ser på sin egen kompetens både som en möjlighet i att stötta barns skriftspråkande i 

förskolan men också utifrån funderingar på vilket sätt som är bäst. De beskriver sin 

kompetens utifrån att den är erfarenhetsbaserad och menar att vidareutbildning är 

något som viktigt för att deras kompetens ska ge barn alla möjligheter att utveckla sitt 

skriftspråkande. Förskollärarna ser en svårighet i att stötta och utmana barns 

skriftspråkande när det gäller hur verksamheten är uppbyggd runt stora barngrupper 

och det ensam arbete som sker dagligen i verksamheten. Ett annat dilemma behandlar 

den om tiden och att räcka till som vuxen, när många barn samtidigt behöver hjälp i 

sitt skriftspråkande eller att fånga alla barn när de har olika placeringstider. 

Förskollärarna ser åldersskillnaden på barnen i grupperna både som en möjlighet och 

en svårighet. Svårigheter utifrån att det är bekymmersamt att se till att alla barn kan 

förstå och följa med, möjligheter i att yngre barn lär av äldre barn. 
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8 Analys 

Nedan redovisas en analys under samma kategorier och rubriker som i resultatet. Syftet 

med denna studie är att generera kunskap om barns villkor för skriftspråksutveckling 

och lärande i förskolan. Eftersom det är förskollärarna som är studieobjektet blir det 

viktigt att söka i förskollärarnas berättelser hur de förstår sitt förstärkta uppdrag i att 

utmana, stimulera och utveckla barns skriftspråk och vilka förutsättningar detta 

medför för barns skriftspråkande i förskolan. Detta genom att tolka och analysera 

förskollärarnas livsberättelser utifrån hur de förstår och beskriver barns kognitiva 

utveckling och samspel i förhållande till skriftspråksutveckling. Men även att utifrån 

förskollärarnas livsberättelser lyfta de förutsättningar de ser i att stödja barns skrivande 

utifrån barns erfarande och meningsskapande. 

8.1 Förskolelärares uppdrag 

I analysen används den teoretiska förankringen där spänningsfältet mellan 

sociokulturellt perspektiv, kognitivt perspektiv och utvecklingspedagogiken 

bearbetas. Detta görs i förhållande till de fyra kategorierna i förskollärarnas berättelser 

som förefaller framträda utifrån deras tolkning av sitt uppdrag när det gäller barns 

möjligheter för skriftspråkande i förskolan. Teorin om livsvärldar används som en 

övergripande väv för att distinktare kunna tolka och analysera förskollärarnas 

berättelse. 

8.1.1 Skapa förståelse för skriftspråket 

När förskollärarna skildrar sitt uppdrag ligger tonvikten på att det handlar om att barn 

ska få möjlighet att ta med sig en förståelse för vad skrift är och att den är 

betydelsebärande. I analysen av förskollärarnas berättelser framträder också att 

förståelse är något som sker i mötet med barnet. Denna förståelse som förskollärarna 

beskriver kan relateras till Vygotskijs (2001) tankar där han menar att det är just i 

samspel med andra som människan skapar skriftspråk för att förstå och konstruera sin 

värld. Det finns dock en viss spridning i berättelserna i och med att olika synpunkter 

framkommer om när denna förståelse är möjlig att utveckla, vilket kan tyda på att till 

viss del ses barns skriftspråksutveckling utifrån Piagets (2013) kognitiva stadier, där 

barn behöver gå igenom dessa stadier i en särskild ordning för att kunna komma vidare 

i sin utveckling. I resultatet framträder också att det som en del förskollärare uttrycker 

som viktigt är att barnen lär sig skriva sitt egna namn och i alla fall känna igen dessa 

bokstäver som ett minimum. Förskollärarnas beskrivning av sitt uppdrag handlar alltså 

om att undervisning i bokstavsperception, identifiering av de bokstäver som ett ord är 

uppbyggt av ingår i deras uppdrag när det gäller att stödja förskolebarns 

skriftspråksutveckling. Det är något som även Lundberg (2007; 2010; 2012) uttrycker 

som en viktig aspekt för att barn ska knäcka den alfabetiska koden. 

 

En tänkbar förklaring till spridningen i berättelserna kan vara att förskollärarna ger 

uttryck för att olika teorier framträdde olika starkt i utbildningen under olika 

tidsperioder. Förskollärarna arbetar också på olika förskolor vilket kan innebära att de 

befinner sig i olika kontexter, alltså i den språkgemenskap och delade livsvärld som 

finns på just deras förskola. Enligt både Habermas och Husserl är just en gemensam 

kontext något som gör att människor blir involverade i varandras livsvärldar (Fritzen, 

1998; Husserl 2002).  
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Barns rätt till erfarande är något som tydligt framträder i förskollärarnas berättelser 

utifrån att de återkopplar till att deras uppdrag och de strävansmål som finns i 

läroplanen handlar om att ge barnen möjlighet om att lära om skriftspråket. När 

förskollärarna talar om barns skriftspråkslärande intar de också ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv. Förskollärarna uttrycker att de vill skapa en grund 

för lärande genom att de skapar lärandesituationer med ett innehåll så som att kunna 

skriva sitt namn eller små korta meddelanden. Deras berättelser kan tolkas utifrån att 

de gjort någon typ av analys eller antagande där de är medvetna om att de vill utveckla 

barns skriftspråkande genom att skapa lärande om bokstäver för att barnen ska kunna 

skriva sitt namn och små korta meddelande. Alltså uttrycker några av de intervjuade 

förskollärarna att de identifierat lärandeobjektet både det indirekta och det direkta så 

som Marton och Booth (2008), Carlgren och Marton (2007) ser på begreppet 

lärandeobjekt. Beskrivningarna kan här både tolkas som om förskollärarna är 

medvetna om vilka lärandeobjekt de förmedlar men också utifrån att som Säljö (2011) 

uttrycker att detta sker även om läraren är omedveten om vilken teori som ligger 

bakom. 

8.1.2 Lustfyllt lärande 

När förskollärarna skildrar barns lärande om skriftspråket framträder tydligt att det i 

förskolans kontext handlar om ett lustfyllt lärande. Det framkommer att detta lärande 

bör ske i ett samspel med andra, när barn och vuxna gör skrivandet till något 

gemensamt. Deras berättelser har alltså tonvikten på samspelet som en viktig 

parameter i lärandet om skriftspråket. Enligt både Söderberg (2009) och Hagtvet 

Eriksen (2002) är det just i det gemensamma och i leksituationer som barn utvecklar 

sitt lärande om skriftspråket. Genom sådana situationer menar de tar barnen också med 

det in i sina egna lekar och skapar lustfyllda situationer. Mårdsjö Olsson (2005) menar 

att för att skapa lustfyllda lärande situationer för barn har det betydelse för vilken 

passion förskollärarna visar för sitt uppdrag. Både Säljö (2010a) och Vygotskij (2001) 

uttrycker att det är just i samspelet mellan barn/vuxna och barn/barn som en mångfald 

av erfarenheter av skriftspråket skapas som gör att inre mentala processer uppstår eller 

med Säljös begrepp, en egen föreställningsvärld skapas hos barn. Det tyder på att den 

kunskapssyn och lärande som kommer till uttryck i förskollärarnas berättelser har en 

tydlig sociokulturell orientering i och med deras starka inriktning mot samspelet som 

en viktig parameter för att skapa ett lustfyllt lärande.  

 

Deras berättelse om det lustfyllda lärandet innehåller även orientering mot ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv, förskollärarna beskriver att barns lärande idag 

handlar om något barnen själva är med och skapa mening i, vilket tyder på att 

förskollärarna också blivit inspirerade av det paradigm skifte som enligt Sommer, 

Pramling Samuelson och Hundeidec (2013) inträffat bland förskollärare i förskolan 

där de ser på barn som medskapande i sin egen lärprocess. En tänkbar förklaring till 

varför förskollärarna kopplar samman lustfyllt lärande med meningsskapande kan vara 

att om något är lustfyllt uppfattas detta som meningsskapande för barn. 

Sammanfattningsvis under denna kategori finns en tendens till att beskriva barns 

lärande om skriftspråk som att det måste vara roligt, utan press och att man inte redan 

på förskolan tar död på lusten att lära. Utifrån Habermas teori, (Fritzen, 1998), om att 

världen är dubbel, en inre livsvärld med en sorts logik och ett system i relation till 

samhällelig kontext med en annan logik, går det att tolka berättelserna som att det finns 

ett spänningsfält mellan dessa två.  
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Den inre livsvärlden som här kanske handlar om egna erfarenheter av skolan och 

lärandet och hur den samhälleliga kontexten, förskolans kontext, faktiskt ser ut. 

8.1.3 Fånga barns intresse 

I förskollärarnas berättelser framträder tydligt att som förskollärare bygger det på att 

ta barns perspektiv. Detta genom att fånga barns intresse av skriftspråk och att fånga 

stunden när en eller flera barn visar intresse. Förskollärarna beskriver att de använder 

sig av de kunskaper, färdigheter och förmågor barn besitter och utvecklar 

lärsituationen därifrån. Det tyder på att tonvikten på hur de ser på sitt uppdrag återigen 

hamnar inom både det utvecklingspedagogiska perspektivet och inom det 

sociokulturella perspektivet. Detta framträdde genom att förskollärarna i berättelserna 

beskriver att de riktar in sig på styrkor och inte på barns svagheter precis så som 

Vygotskij (2001) anser att pedagogiken bör rikta in sig på. Det framgår att 

förskollärarna gör någon analys av lärandet innan de utvecklar en lärandesituation. 

Även om förskollärarna inte tydligt använder sig av begreppen indirekta och direkta 

lärandeobjekt i sin analys, begrepp som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2012) använder inom utvecklingspedagogiken så beskrivs ett möjliggörande av att 

skapa meningsskapande lärprocesser för barnen genom att förskollärarna gör en analys 

utifrån varje barns intresse. En annan tänkbar förklaring är att kategorin fånga barns 

intresse uttrycker att det handlar om att få syn på om barn uppnått en viss kognitiv-

språklig utvecklingsnivå. Lundberg (2007;2010; 2012) anser att barn behöver uppnå 

en viss kognitiv-språklig utvecklingsnivå för att förstå skriftspråk.  

 

En viss inkonsekvens syns i berättelserna där en del har en delad syn på om det endast 

är barns intresse som ska vara framträdande i barns lärande om skriftspråket eller om 

ett introducerande från läraren behövs för att möjliggöra att en lärprocess om 

skriftspråk ska uppstå. En anledning till att detta blir synlig i förskollärarnas berättelser 

kan vara att det finns funderingar om skriftspråket ska ses som ett lärandeobjekt i 

förskolan eller om det istället hör hemma som lärandeobjekt inom grundskolan. En 

tänkbar förklaring till att dessa funderingar framträder kan vara att det finns ett 

spänningsfält mellan utvecklingspedagogiskt perspektiv och förskolans styrdokument 

samt den egna livsvärldens syn att se på skriftspråkande i förskolan. Där enligt 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2012), det utvecklingspedagogiska står 

för att uppdraget handlar om att låta barn erfara och skapa mening runt lärande om 

skriftspråk, samt att skriftspråket enligt Marton och Booth (2008) Carlgren och Marton 

(2007) bör ses som ett lärandeobjekt i förskolan. Detta kan tolkas som att 

förskollärarna i sina berättelser ger uttryck för att den samhälleliga kontexten, system, 

från sin egen skolgång ligger i konflikt med hur skriftspråk ska läras in utifrån dagens 

läroplaner. 

 

Ytterligare en aspekt som framkommer i berättelserna är att den pedagogiska miljön 

är en betydelsefull parameter för att stimulera och fånga barns intresse. Det kan tolkas 

som att för att skapa och fånga barns intresse använder sig förskollärarna av medierade 

artefakter i ett samspel med både sig själva och andra barn. Alltså återigen inom det 

sociokulturella perspektivet där både Säljö (2010b) och Sandberg (2006) anser att för 

att barn ska appropriera skriftspråket och bli kulturella varelser krävs ett samspel 

mellan en individ och medierade artefakter.  
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8.1.4 Närvarande pedagog 

En samstämmig bild blir synlig i förskollärarnas berättelser när de tydligt formulerar 

sig utifrån att när det gäller barns skrivande är deras förhållningssätt tillsammans med 

barnen en viktig parameter för att nå verksamhetsmålen i läroplanen. Det är genom att 

vara i den skriftspråkande situationen som förskolläraren har möjlighet att utföra sitt 

uppdrag uttrycker de. Följaktligen kan konstateras att just begreppet samspel tydligt 

kopplas till att vara en närvarande pedagog. Ett flertal forskare inom det 

sociokulturella perspektivet, bland annat Söderberg (2009) anser att barn inkultureras 

i det skrivna språket just tillsammans med andra och på så sätt lär om skriftspråket. 

Men även Vygotskij (2001) menar att för att barn ska lära om skriftspråket krävs att 

barn får möjlighet att i samspel med andra skapa en mångfald av erfarenheter. Det 

framgår alltså att förskollärarna uttrycker att det är genom att vara en närvarande 

pedagog som de kan utveckla barns skriftspråkande. Dessa yttranden kan kopplas till 

Vygotskij (2001), Vygotskij (1995) och Säljö (2010) om att ett skriftspråkande barn 

lånar kompetens av en person antingen vuxen eller ett annat barn för att på så vis 

successivt kunna skriva själv, vilket bör tyda på att med Vygotskijs begrepp använder 

sig förskollärarna alltså av den proximala utvecklingszonen (ZPD) i förhållande till att 

vara en närvarande pedagog. 

 

Tonvikten ligger också på att förskollärarna anser att för att kunna vara en närvarande 

pedagog krävs en kompetent person som kan se varje enskilt barns lärprocess men 

även till hela barngruppens lärprocess samt att försöka se barns skriftspråkande ur 

barns perspektiv. Detta att se varje barn kan kopplas till Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2012) tankar runt barns erfarande och erfarenhet som de menar är 

en grundpelare när det gäller att se något ur barns perspektiv. Användandet av 

begreppet att vara en närvarande pedagog bör tyda på att förskollärarna ser på barns 

lärande om skriftspråket just ur både ett sociokulturellt och ett utvecklingspedagogiskt 

perspektiv. 

8.1.5 Sammanfattning 

Förskollärarnas berättelser under rubriken Förskolans uppdrag innefattar fyra 

kategorier vilka är: skapa förståelse för skriftspråket, lustfyllt lärande, fånga barns 

intresse och närvarande pedagoger. Det som framträder i analysen av den första 

kategorin är att förskollärarna ser på sitt uppdrag utifrån att det är just förståelsen för 

skriftspråket i samspel med andra som är betydelsebärande för hur de skapar 

möjligheter att stödja barns skrivande, även barns kognitiva utveckling synliggörs som 

en parameter i och med att några förskollärare beskriver att förståelsen för skriftspråket 

möjliggörs vid olika åldrar. I den andra kategorin ligger tonvikten på att lärande ska 

vara lustfyllt och att det lustfyllda sker i samspel med andra och att barn själva är med 

och skapa sitt lärande, vilket på så sätt blir det meningsfullt.  

 

Just att lärande måste vara lustfyllt och att inte lärande i förskolan ska ta bort lusten i 

att lära framstår som en viktig parameter i förskollärarnas berättelse. När det gäller 

den tredje kategorin framträder en viss inkonsekvens i berättelserna i och med att 

förskollärarna menar att fånga varje barns intresse handlar om att analysera de 

erfarande som barnen besitter och utgå ifrån deras intresse och på så vis skapa 

meningsfulla lärprocesser. Dock syns också tydligt deras tvekan och funderingar kring 

om och hur skriftspråket bör ses som ett lärandeobjekt i förskolan.  
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I den sista kategorin framträder en samstämmig bild av att sitt egna förhållningsättet 

är något förskollärarna använder sig av för att kunna vara en närvarande pedagog och 

på så vis utveckla barns skrivande. Förskollärarna samstämmiga bild handlade också 

om att de uttryckte att vara en närvarande pedagog innebär att vara en kompetent 

person som kan ta vara på barns erfarande av skriftspråk ur ett barns perspektiv. 

8.2 Förskolans position 

I analysen används den teoretiska förankringen där spänningsfältet mellan 

sociokulturellt perspektiv, kognitivt perspektiv och utvecklingspedagogiken 

bearbetas. Detta i förhållande till de två kategorierna i förskollärarnas berättelser som 

förefaller framträda utifrån deras tolkning av sitt uppdrag när det gäller barns villkor 

för skriftspråkande i förskolan. Teorin om livsvärldar används som en övergripande 

väv för att distinktare kunna tolka och analysera förskollärarnas berättelse. 

8.2.1 En del av utbildningskedjan 

I förskollärarnas berättelser framträder tydligt en positiv bild av att tillhöra 

utbildningskedjan. I bilden som synliggörs ingår att de ser det som gynnsamt för sig i 

sin yrkesverksamhet som lärare men även att det kommer att gynna barnen i förskolan 

i och med att förskolan nu ses som en skolform. I kategorin fånga barns intresse 

framgick en viss tvekan till skriftspråkande som lärandeobjekt i förskolan. Här 

däremot framträdde tydligt att lärandet av skriftspråk ingår i deras uppdrag och att de 

nu fått access av samhället att grunden för lärandet om skriftspråket ingår i förskolans 

uppdrag.  

 

En tänkbar förklaring till den spridning som framträder kan vara hur förskollärarna 

definierar hur barn i förskoleåldern lär. Ett sätt är att lägga tonvikten vid att barns 

kognitiva utveckling sker i olika stadier och att förskolebarn så som Piaget (2013) ser 

det. Då kan barn förvärva skriftspråket som symbol utan att förstå det utifrån ett 

abstrakt logiskt tänkande. Ett annat sätt är att definiera barns lärande om skriftspråket 

utifrån att lärande sker i ett meningsfullt samspel. Enligt Vygotskij (2001) är det just i 

samspelet med andra som barn kan konstruera en förståelse för skriftspråket genom 

sin egen föreställningsvärld. Det kan också innebära att de definierar 

skriftspråksinlärning utifrån Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2012). Det 

som är viktigt i barns lärande om skriftspråket är att synliggöra skriftspråket som ett 

fenomen annars finns risken att det förblir osynligt för barn. Vilken definition som 

förskollärarna gör framgår inte i resultatet dock kan deras positiva inställning till att 

tillhöra utbildningskedjan tyda på att de har förväntningar på att få ett tydligare 

ramverk för vad det är för lärandeobjekt som ska finnas i förskolan om skriftspråket. 

8.2.2 Erfara varandras uppdrag  

Ytterligare en kategori i förskollärarnas berättelser, som förskollärarnas ofta 

återkommer till, är att ett närmare samarbete behövs i utbildningskedjan för att kunna 

möjliggöra ett lärande av skriftspråket i ett 1-16 perspektiv. Inom den 

utvecklingspedagogiska teorin finns en strävan mot att kunskapsinhämtande inte ses 

som en färdig kunskapsprodukt utan mer som en begynnande kunskap inom olika 

innehållsdimensioner, i detta fall skriftspråket (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2012).  
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Utifrån denna syn på lärande och kunskap bör förskollärarnas berättelse om samarbetet 

mellan utbildningsväsendets olika skolformer kunna tolkas som att just barns 

erfarande är en viktig angelägenhet att samarbeta om, när det gäller samarbetet mellan 

förskola, förskoleklass och skola och dess lärare. Förskollärarnas berättelse uttrycker 

just att lärare från förskoleklass och skola inte har kunskapen om vad barn i förskolan 

idag lär om skriftspråket. Flera förskollärare efterlyser mer kunskap om vad barnen 

faktiskt har för kunskapskrav när det gäller skriftspråkslärande i skolan. 

  

En spridning i förskollärarnas berättelse framträder i och med att en del uttrycker att 

det bör ses som något positivt att samarbeta mellan de olika skolformerna runt 

didaktiska/pedagogiska frågor om barns lärande. Detta bör innebära att några av 

förskollärarna ser en nytta av ett samarbete för att möjliggöra barns lärande om 

skriftspråket utifrån ett fokus på meningsskapande, utifrån att en lärprocess synliggörs 

för barnen i ett 1-16 perspektiv. En del uttrycker dock att det också finns en spänning 

mellan de olika skolformerna och dess lärare i uppfattningen av vad barn faktiskt 

behöver veta om skriftspråkande i förskolan och vad lär de sig sedan i förskoleklassen 

samt hur barnen blir bemötta i skolan. Förskollärarnas berättelser tyder på att om 

samarbetet ses som positivt eller ses som att det finns en spänning mellan skolformerna 

uppkommer det ändå funderingar om hur barns lärande om skriftspråket ska fungera 

mellan de olika utbildningsformerna och didaktiska frågor har uppkommit. Enligt 

Säljö (2011) uppkommer det alltid didaktiska frågor om hur läraren ska undervisa, vad 

som är viktigt eller mindre viktigt kunskap, hur kunskap görs begripligt för barn och 

hur undervisningen ska planeras. 

 

Samtalet och språkgemenskapen är en central del av att kunna skapa och förstå sin 

egen livsvärld där det också behövs förmåga för att vara öppen för andras livsvärldar 

(Gadamer, 2002). Denna förståelse skapas genom att tolkaren och berättaren befinner 

sig i samma kontext, både i ett socialt och historiskt sammanhang (Hartman, 2004). 

En tänkbar förklaring till att en del förskollärare beskriver samarbetet mellan 

skolformerna om barns lärande om skriftspråket som något positivt kan innebära att 

de själva och de lärare de mött i förskoleklass och skola just haft förmågan att vara 

öppna i förståelsen av varandras livsvärldar och delat en gemensam språkgemenskap. 

De som beskriver en spänning kan ha haft svårare och inte delat en gemensam 

språkgemenskap med de lärare de mött. Möjligen kan det också bero på att det handlar 

om olika skolformer som ska samarbeta utifrån olika läroplaner och att de faktiskt inte 

fullt ut befinner sig i samma kontext. 

8.2.3 Sammanfattning 

Förskollärarnas berättelser under rubriken Förskolans position innefattar två 

kategorier vilka är: en del av utbildningskedjan och erfara varandras uppdrag. I den 

första kategorin framträder att det är positivt att förskolan blivit en egen skolform men 

det finns också en spridning av hur förskollärarna ser på om skriftspråkande i förskolan 

ska vara ett lärandeobjekt, utifrån barns kognitiva utveckling eller utifrån ett 

meningsskapande samspel. Ytterligare aspekter som framträder är att 

skriftspråksinlärning handlar om att synliggöra skriftspråket som fenomen för barnen.  
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I den andra kategorin synliggörs samarbetet mellan de olika skolformerna både som 

något positivt när det gäller barns skriftspråksinlärning i ett 1-16 perspektiv men också 

utifrån att det innehåller en spänning mellan skolformerna. Barns erfarande av 

skriftspråket är något som tydligt framträder som en viktig aspekt för detta samarbete. 

8.3 Utmaningar 

I analysen används den teoretiska förankringen där spänningsfältet mellan 

sociokulturellt perspektiv, kognitivt perspektiv och utvecklingspedagogiken 

bearbetas. Detta i förhållande till de fyra kategorierna i förskollärarnas berättelser som 

förefaller framträda utifrån deras tolkning av sitt uppdrag när det gäller barns villkor 

för skriftspråkande i förskolan. Teorin om livsvärldar används som en övergripande 

väv för att distinktare kunna tolka och analysera förskollärarnas berättelse. 

8.3.1 Möjligheter 

En samstämmighet i förskollärarnas berättelser framträder där de ser goda möjligheter 

att utveckla barns skriftspråkande i förskolan, genom att skriftspråkande kan användas 

i många olika situationer, både vuxenstyrda och styrda utifrån barns intresse. Enligt 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, (2012) är det viktigt att möjliggöra för 

varje barn att uppleva olika lärandesituationer om samma innehållsdimension. Således 

kan konstateras att förskollärarna bör se möjligheter till ett lärande om skriftspråket 

genom att använda olika situationer som planeras eller uppstår spontant. 

Förskollärarna uttrycker också att dessa möjligheter är oändliga i och med olika barn 

är intresserade av olika delar av skriftspråket och har kommit olika långt i lärandet om 

skriftspråket. De exempel som förskollärarna ger tyder på att deras berättelse kan 

tolkas som att de möjligheter som de beskriver handlar om att samspelet är viktigt för 

att dessa möjligheter ska infinna sig. Ur ett sociokulturellt perspektiv utmanas barn i 

sitt skriftspråkande just genom att samspela med andra, både vuxna och barn men 

också mellan barn och barn (Söderberg, 2009; Lawrence, 2011).  

 

Ett begrepp som är hämtat ur utvecklingspedagogiken och som förskollärarna 

använder när de beskriver de möjligheter som finns i förskolan att utveckla barns 

lärande om skriftspråket är begreppet det kompetenta barnet. Enligt Sommer och 

Pramling Samuelson (2013) ser förskollärna idag sitt uppdrag utifrån barns perspektiv. 

Förskollärarna ser barnet som unikt och kompetent i det sammanhang det befinner sig. 

Detta kommer tydligt till uttryck när förskollärarna ger exempel så som ”de tror på 

barnet och att barnet kan”. Detta tyder på att de också ger uttryck för att de har 

utvecklat en förmåga att vara lyhörda när de samspelar med barn om deras intresse, 

engagemang, frågeställningar och kommentarer. 

 

Deras berättelser kan också tyda på att de gör någon typ av bedömning av barns 

skriftspråkliga utvecklingsnivå, fastän de inte direkt uttrycker att de gör någon 

bedömning. Det går att koppla till Piagets (2013) stadieteori där barn behöver 

genomgått ett stadium för att kunna lära vidare. Att knäcka den alfabetiska koden anser 

Lundberg (2007, 2010 2012) starkt hänger samman med de språkligt - kognitiva 

utvecklingsnivåer som barn befinner sig i. Detta kan ytterligare ligga till grund för att 

deras berättelse tyder på att de ändå bedömer barns kognitiva utvecklingsnivå för att 

kunna skapa möjligheter som är goda för varje barn att lära om skriftspråket. 
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8.3.2 Ny teknik  

Spontant i förskollärarnas samtal uppkommer funderingar om den nya tekniken i 

förhållande till skriftspråk i förskolan. I den nya tekniken ingår bland annat datorer, 

läsplattor och projektorer inom det digitala urvalet. Flertalet av förskollärarna tar upp 

att den nya tekniken kan ses som ett stöd och komplement, särskilt till de barn som har 

problem och att det blir ett extra verktyg till dessa barn. Det bör tyda på att förskollärna 

ser på den nya tekniken som ytterligare ett verktyg för lärande om skriftspråk i 

förskolan. Det bör också tyda på att förskollärarnas kunskapssyn när det gäller ny 

teknik vilar på ett sociokulturellt perspektiv. Både Vygotskij (2001) och Sandberg 

(2006) menar att i samspel med andra människor skapar människan sina kulturella 

artefakter och medierade verktyg för att förstå omvärlden. En tänkbar förklaring är 

alltså att förskollärarna inkluderar den nya tekniken som ytterligare ett medierande 

verktyg för barns lärande om skriftspråk. Förskollärarna uttrycker tydligt att de digitala 

verktygen hör hemma i förskolan utifrån barns stora intresse för ny teknik. Deras syn 

på att digitala verktyg och barns lärande om skriftspråket har ett samband i förskolan 

bör vara att de även kopplar barns tidigare erfarande av digitala verktyg som något de 

anser stärker barns möjligheter. En slutsats blir att förskollärarna formulerar sig utifrån 

en syn som ligger närmare Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeidec (2013) syn, 

den att barn i förskolan idag ses som unika och kompetenta och är medskapande i sin 

egen lärprocess. 

 

En viss spridning finns likväl i hur förskollärarna ser på användandet av den nya 

tekniken. Ett antal ser också en svårighet i använda den i en hel barngrupp utan de 

måste sitta enskilt med varje barn istället för att en lärandeprocess ska uppstå om 

skriftspråket. Det kan tyda på att förskollärarna genom dessa funderingar ger uttryck 

för att de ser på lärprocessen om skriftspråk som en enskild process och att barn har 

svårt med att förstå olika sätt att lära. Kognitiv teori utifrån Piaget (1973) bygger bland 

annat på begreppet egocentricitet vilket innebär att barn uppfattar omvärlden utifrån 

sitt egna perspektiv och har svårt med andras perspektiv. Ytterligare en svårighet ges 

utrymme i förskollärarnas berättelse och det handlar om deras egen kompetens i den 

nya tekniken, där de uttrycker att de får lägga ner mycket tid på att förbereda sig för 

att kunna fånga barns intresse just i stunden.  

 

Livsvärldar enligt Husserl (2002) innebär att en individ har förmåga till 

begreppsbildning för att förstå ett fenomens speciella innebörd. Habermas uppfattning 

att detta i pedagogisk praktik kan innebär att ett spänningsfält uppstår mellan sin egen 

livsvärld och systemet (Fritzen, 1998). Detta skulle kunna tyda på att förskollärarna 

förmodligen upplever ett spänningsfält mellan det som alltid har varit, alltså vid 

lärande om skriftspråket används papper och penna, till något nytt att använda en ny 

teknik. Också det att det är en helt ny begreppsvärld i den nya tekniken som 

förskollärarna behöver ta till sig kan tolkas till att de överväger vilken kompetens de 

behöver ha inom digitala verktyg. 
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8.3.3 Kompetensutveckling 

Det framgår i förskollärarnas beskrivning av sin kompetens att det finns en viss 

osäkerhet om den kompetens de besitter är den ”bästa” för att stötta och utmana barns 

skriftspråkande. Funderingar uppkommer återigen om vad deras uppdrag egentligen 

innebär i förhållande till deras kompetens. Flertalet efterlyser också vidareutbildning i 

just vad som händer när barn lär sig om skriftspråket och kanske särskilt runt vilka 

kognitiva processer som inverkar på hur och när barn lär om skriftspråkande. Detta 

bör tyda på att förskollärarna har en del fundering om att barns lärande om 

skriftspråket handlar om kognitiv utveckling i stadier. Detta i förhållande till vad de 

som förskollärare bör ha kunskap om. Genom några uttalanden från förskollärarna 

framträder också att deras kompetens vilar på deras erfarenhet, de arbetar utifrån vad 

de vet fungerar när de ska stötta och utmana barn i deras skriftspråkande, och att denna 

erfarenhet grundar sig i vad de vet om barns språkutveckling. Detta antyder att deras 

uttalande kan kopplas till Vygotskijs (2001) teori om att det talade föregår det inre, 

alltså barnet måste ha ett språk innan det fullt ut kan tänka, medan i det skrivna språket 

måste barnet utvecklat ett tänkande för att ha möjlighet att förstå vad skrift är.  

 

Det individen upplever och förstår behöver få en speciell innebörd i individens levda 

verklighet, alltså en förmåga till en begreppsbildning (Husserl, 2002). En tänkbar 

förklaring till att en osäkerhet framträder i förskollärarnas berättelse om kompetens är 

att just denna begreppsbildning inte ännu fullt ut finns inom förskolans kontext. Alltså 

en begreppsbildning som är allmängiltig för vad barn i förskolan bör lära om 

skriftspråket.  

8.3.4 Verksamhetsstruktur 

Det framgår i förskollärarnas berättelser att strukturen på verksamheten har betydelse 

för i vilken mån de kan stödja varje barns lärande om skriftspråket både vad gäller 

möjligheter och svårigheter. Flera varierande aspekter på vilka utmaningar som 

förskollärarna möter framträder, bland annat barns varierande ålder i barngrupperna. 

Det finns en viss spridning i hur förskollärarna uttrycker sig när det gäller barns 

åldersindelning, vilket ses både som något som skapar möjligheter men även något 

som innebär en svårighet. Det bör betyda att de förskollärare som uttrycker att det 

innebär en svårighet med varierande åldrar på barnen har en mer kognitiv syn på barns 

lärande om skriftspråket och förmodligen en syn som innebär att de liksom Piaget 

(2013) ser på barns kognitiva utveckling utifrån stadier som byggs på allt eftersom 

barn uppnår nästa åldersrelaterade stadium. Det bör också gå att tolka utifrån det 

Lundberg (2007; 2010; 2012) menar att barn behöver uppnå en vis fonologisk 

medvetenhet innan de kan förstå skriftspråkets abstrakta sida. Dock beskriver ett antal 

förskollärare också att de ser en möjlighet i barns olika åldrar i och med som de 

uttrycker att de använder sig av barnen för att skapa lärprocesser utifrån att olika barn 

kommit olika långt, ”de bästa lärarna är de andra barnen”. En anledning till detta kan 

vara att förskollärarna mer ser på barns lärande utifrån Vygotskijs (2001) syn att 

skrivprocessen är en lång process att gå igenom för barn och att de medverkar till sin 

egen utveckling genom att i samspel med individer i sin omgivning låna kompetens 

från till exempel ett annat kompetent barn. 
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Ytterligare aspekter som framträder är barnens placeringstider samt hur 

förskollärarnas egen arbetssituation ser ut i förhållande till det ensamarbete som 

förkommer allt mer. Utifrån dessa två aspekter syns tydligt en spridning i 

förskollärarnas berättelse, en del ser på förskolans struktur som en svårighet utifrån tid 

och ensamarbete medan andra uttrycker att det handlar om vad de som förskollärare 

väljer att lägga fokus på.  

 

En anledning till att spridningen synliggörs kan vara att förskollärarna ger utryck för 

vilken barnsyn de har. De förskollärare som ger uttryck för att det handlar om vad de 

lägger fokus på bör se barn så som Sommer och Pramling Samuelson (2013) samt 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2012) gör. Barn är kompetenta med ett 

eget erfarande och förmåga att vara medskapande i sin egen lärprocess och på så vis 

bli deras process meningsskapande. De förskollärare som uttrycker att placeringstider 

och ensamarbete utgör en svårighet skulle kunna sägas representera en barnsyn som 

mer handlar om att de ser barn som egocentriska och att barn ser det mesta utifrån sin 

egen synvinkel. Piaget (2013) menar att barn i förskoleåldern är i det preoperationella 

stadiet. De är verbalt egocentriska och har ännu inte förmågan att fullt ut uppfatta 

andras perspektiv på sin omgivning. En tänkbar förklaring till att olika barnsyn 

framträder kan vara att det för vissa förskollärare har uppstått ett spänningsfält mellan 

den egna livsvärlden och den samhälleliga kontexten (systemet), alltså vad de ser som 

möjligt att genomföra i förskolan gällande barns lärande om skriftspråket och vad 

förskolans kontext innebär. Enligt Sommer & Pramling Samuelson (2013) har 

förskolans och den samhälleliga kontexten förändrats i riktning mot en barnsyn där 

barn ses som kompetenta och medskapande, vilket vissa av förskollärarna ger uttryck 

för. 

8.3.5 Sammanfattning 

Förskollärarnas berättelser under rubriken utmaningar innefattar fyra kategorier vilka 

är: möjligheter, ny teknik, kompetensutveckling och verksamhetsstruktur. I den första 

kategorin framträder att de möjligheter förskollärarna synliggör utgår ifrån ett samspel 

med barnen och deras intresse samt att de ser på barn som kompetenta. Någon typ av 

bedömning av barns skriftspråkliga utvecklingsnivå framträder också i deras 

berättelser. Den andra kategorin uppstod spontant när förskollärarna i sin berättelse 

tog upp den nya tekniken som något som de behövde förhålla sig till. En spridning 

framträdde i och med att vissa förskollärare uttryckte att den nya tekniken sågs som 

ett stöd eller komplement medan andra förskollärare såg svårigheter genom att 

tekniken krävde mycket enskild tid med ett barn och att den egna kompetensen inte 

alltid fanns. I den tredje kategorin framstår förskollärarnas osäkerhet när det gäller 

vilken kompetens de behöver för att stötta barn i skriftspråkslärande. 

 

I förskollärarnas berättelser synliggörs att de önskar mer utbildning i vilka kognitiva 

processer som inverkar på barns lärande om skriftspråket. De är osäkra på om det 

räcker med erfarenhetsbaserad kompetens utifrån barns språkutveckling. I den sista 

kategorin finns ett flertal aspekter och med en tydlig spridning på hur förskollärarna 

uttrycker sig angående de utmaningar de möter i att stödja barns lärande om 

skriftspråket, där varierande åldrar i barngruppen samt placeringstider och 

ensamarbete synliggörs.  
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En spridning berör hur förskollärarna uttrycker sig om hur barn lär om skriftspråket, 

antingen utifrån stadieteori eller utifrån ett sociokulturellt via samspel och proximala 

utvecklingszonen. En annan spridning som framkommer är vilken barnsyn som 

synliggörs i förskollärarnas berättelse och den betydelse det bör ha för hur strukturen 

inverkar på förskollärarnas syn på hur de stöttar barns lärande om skriftspråket.  
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9 Diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med en metoddiskussion sedan följer en diskussion utifrån 

studiens resultat och analys i förhållande till syfte och frågeställningar. Slutsats och 

fortsatt forskning avslutar kapitlet.  

 

9.1 Metoddiskussion 

Samhällsvetenskapliga forskare använder ofta kvalitativa intervjuer vid genomförande 

av studier om hur andra människor tänker och upplever sin vardag (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Valet motiveras utifrån att syftet i studien är att generera kunskap 

om barns villkor för skriftspråksutveckling och lärande i förskolan. Studien omfattar 

ett antal förskollärares förståelse och upplevelse av sitt förstärkta uppdrag i att utmana, 

stimulera och utveckla barns skriftspråk och vilka förutsättningar detta medför för 

barns skriftspråkande i förskolan. Urvalet att endast välja förskollärare i studien 

grundades även på att förskollärares uppdrag har en särskild utformning i läroplanen 

och skiljer sig åt mellan de olika yrkeskategorierna (Lpfö-98, reviderad 2010). Även 

om det inte fanns någon medveten tanke i hur förskollärarna valdes vad gäller vad 

gäller yrkesverksamma år och när examen för förskollärare slutfördes, blev dock 

urvalet blandat. Det medförde att förskollärarnas berättelse fick en bredare utbredning 

vilket gynnat studien i och med att flera perspektiv framkommit. En fördel med att 

genomföra individuella intervjuer med varje förskollärare var att de fick möjlighet att 

utforma sin egen berättelse och förmodligen innebar intervjuguidens utformande att 

det blev mer av ett samtal utifrån varje förskollärares framställning. En faktor som 

framkom var att förskollärarna förberetts sig olika mycket och det inverkade på hur 

samtalet framskred. I vissa intervjuer behövdes exempelvis fler följdfrågor eller frågor 

om förtydligande användas. Det medförde att intervjuerna hamnade i olika 

dimensioner allt ifrån ett mer fråga-svarsamtal till ett samtal mellan en berättare och 

en lyssnare. Avslutningsvis kan poängteras att alla intervjuer är unika, de äger rum i 

olika kontexter och med olika människor. Det behöver dock inte innebära att det ena 

eller andra sättet att genomföra intervjuerna resulterat i att en bättre eller sämre bild 

av förskollärarnas berättelse framträder. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att 

tonvikten i intervjuprocessen hålls flexibel och att intervjuaren är öppen för hur den 

intervjuade uppfattar och tolkar de frågor som ställs, både de frågor som finns i 

intervjuguiden och de frågor som uppkommer under intervjun. 

 

Funderingar kring val av ansats var från början mer åt den fenomenografiska ansatsen, 

men ju mer studien framskred och innan intervjuerna gjordes fick studien en 

hermeneutisk ansats. Valet av hermeneutisk ansats klargjordes i och med att syfte och 

problemformulering utkristalliserades. Studiens syfte handlar om förskollärarnas 

berättelser och deras tolkning av de villkor som de uttrycker finns för förskolebarn att 

lära om skriftspråk i förskolan. Därmed föll den fenomenografiska ansatsen bort, det 

var inte i första hand förskollärarnas olika uppfattningar om fenomenet, förskolebarns 

skriftspråksutveckling i förskolan som är syftet i studien utan fokus ligger på 

förskollärarnas förståelse av sitt uppdrag i förhållande till förskolebarns 

skriftspråksutveckling. Min egen bakgrund som förskollärare kan för studien innebära 

något positivt, enligt Gadamer (2002) är just det att ha en förförståelse viktigt inom 

hermeneutisk ansats. Alltså fanns en förförståelse för den kultur och tradition som 

förskollärarna också befinner sig i.  
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Detta kan innebära att vid intervjuernas början fanns något att bygga på mellan 

intervjuare och förskollärarna, det fanns ett samspel. Under tolkningen och analysen 

av förskollärarnas berättelse fick denna förståelse stå tillbaka och uttalande från 

förskollärarna lyftes fram utifrån deras perspektiv. Enligt Gadamer (2002) måste dock 

tolkaren först förstå texten, dess språk och verktyg för att kunna se dess 

betydelsebärande sanning. De kategorier som framkom under tolkningen och analysen 

bygger på begrepp som är aktiva i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). Det var 

inget medvetet val utan under tolkning och analys var det dessa kategorier som 

framträdde. Möjligen kan det bero på att förskollärarna använt begrepp som är tydligt 

kopplade till läroplanen för förskolan under intervjuerna och att min förförståelse gjort 

att förskollärarna då använt ett professionellt yrkesspråk. 

9.2 Resultatdiskussion 

Utifrån resultat och analys diskuteras studiens syfte och frågeställningar.  

9.2.1 Förskollärares uppdrag runt barns lärande av skriftspråket 

Utifrån ett förskollärarperspektiv om förskolans och förskollärarens uppdrag framstår 

barns villkor för skriftspråksutveckling i förskolan som något som till viss del är 

beroende av hur förskolläraren ser på sitt uppdrag. Den bild som framträder synliggör 

att barns skriftspråkande i förskolan ges olika möjligheter beroende på vilket 

förhållningsätt respektive förskollärare intar samt hur varje förskollärare tolkar sitt 

uppdrag. Läroplanen fastslår att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande 

och att barns nyfikenhet och intresse av skriftspråket uppmuntras och tas till vara. 

Förskollärares ansvar innebär att de har ansvar för att arbetet i barngruppen bedrivs 

med fokus på att stimulera och utmana barn i deras språk- och 

kommunikationsutveckling (Lpfö 98, rev.2016). Förskollärarna beskriver många 

exempel och möten de haft med barn och deras skapande av skrift. Å ena sidan 

framträder i deras berättelse att deras uppdrag innebär att skapa en förståelse för 

skriftspråket hos barnen, alltså vad skrift är och att det kan förmedla ett budskap. Detta 

ger uttryck för vad ett antal forskare också har uppmärksammat i sin forskning, att 

barn tidigt lägger grunden för sin förståelse för läsande och skrivande (Söderberg, 

2009; Fast, 2011; Björklund, 2008; Kullberg & Åkesson, 2007). Å andra sidan ger ett 

antal förskollärare också uttryck för att det inte är fel att låta barn öva sig i formsidan 

av skriftspråket, att även tidigt öva på hur bokstäver ser ut. Barns förmåga att förstå 

formsidan av skriftspråket är något som Lundberg tar upp i sin forskning. För att kunna 

avkoda skrift behöver barn kunna dela upp ord i fonem samt sätta ihop orden till en 

helhet igen. Det är dessa barn som tidigt knäcker den alfabetiska koden (Lundberg, 

2007; 2008; 2010). Det som verkar komplicera för förskollärarna är att det inte finns 

några tydliga direktiv om att förskolan på något vis har uppnåendemål i verksamheten 

när det gäller vilka möjligheter som barn ska ha att lära om skriftspråket i förskolan 

(Lpfö98, rev.2016; Norling, 2013). 

 

En förklaring till hur förskollärarna förhåller sig till sitt uppdrag kan vara att de tolkar 

teorier och riktlinjer olika. Forskning har visat att hur förskollärare tolkar teorier och 

riktlinjer hänger samman med hur deras förhållningsätt blir och att detta påverkar 

barns potential att utvecklas och lära (Jonsson, 2013). Ett antal förskollärare ger 
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uttryck för att de utgår från det som Vygotskij (2001) benämner den närmaste 

utvecklingszonen, där de ”fångar” upp barns intresse.  

Några förskollärare ger dock uttryck för att barns olika åldrar har stor betydelse på hur 

de fångar detta intresse, samt att åldern på barnen har betydelse för när denna förståelse 

kan ske kanske utifrån kognitiv teori och Piagets stadieteori (Piaget, 2013). 

Förskollärarna beskriver att stöttning handlar om att göra saker tillsammans runt 

skriftspråket i förskolans kontext. Där antyder förskollärarnas berättelse att de utgår 

mer ifrån en sociokulturell teori. En blandning av teorierna framträder och även om 

ingen av förskollärarna tydligt uttrycker att det är någon av teorierna som ligger till 

grund för deras arbetssätt, framträder ändå att de medvetet har utarbetat ett didaktiskt 

förhållningsätt när det gäller barns lärande om skriftspråket i förskolan. Således bör 

barns förutsättningar för skriftspråkande också vara beroende av hur förskollärarna 

förstår sitt uppdrag i förhållande till teorier. Även om förskollärarna inte direkt nämner 

vilka teorier som de utgår ifrån framträder även begrepp från utvecklingspedagogiken 

så som det kompetenta barnet, närvarande pedagoger och lustfyllt lärande. Det 

förfaller som att förhållningsättet och den upplevda förståelsen av uppdraget varierar 

mellan de enskilda förskollärarna. Dock finns ett tydligt samband genom att de 

beskriver att de använder sig av den pedagogiska miljön som ett verktyg för att 

stimulera barns lärande om skriftspråket. Just den pedagogiska miljön kopplat till 

leken har i flera studier visat sig vara av betydande vikt för att skapa en atmosfär som 

stimulerar barn att utforska skriftspråket (Saracho, 2006; Bahnson Snyder, 2013).  

 

Det framkommer tydligt i förskollärarnas berättelse att uppdraget inte bara utgår från 

att skapa en förståelse för skriftspråket utan lika viktigt är att det sker under lustfyllda 

former för barn i förskolan. En förklaring till detta kan vara att förskollärarna ser leken 

som en viktig aspekt av att lärandet om skriftspråket blir lustfyllt samt att det handlar 

om att stötta barn i deras utforskande på ett lekfullt vis. Eriksen-Hagtvets forskning 

pekar på att barn som befinner sig i en kontext där skriftspråkskulturen är väl synlig, 

naturligt tar med skrivande i sina lekar (Eriksen-Hagtvet, 2002). Det är förmodligen 

ingen överdrift att påstå att förskollärarna uppfattar leken som något lustfyllt och att 

det är leken som de indirekt kopplar till det lustfyllda lärandet även om det inte helt 

tydligt uttrycks i resultatet.  

 

Avslutningsvis kan poängteras att förskollärarna förstår sitt uppdrag som att det också 

handlar om att utgå från barns intresse i och med att de ser på barn som medskapare i 

sin lärprocess och att vara en närvarande pedagog framstår som betydelsefullt för deras 

uppdrag. Ett flertal forskare har engagerat sig för vad som gör att barn intresserar sig 

för skriftspråket och det förefaller som att vardagliga erfarenheter i en social kontext 

där skriftspråk finns som ett kulturellt uttryck blir det meningsskapande som tydligt 

utgör grunden för att barn visar intresse för skriftspråket. Särskilt uppstår detta intresse 

i samspel med andra barn (Holm Hopperstad, Semundseth & Trøite Lorentzen, 2009; 

Johansson &Pramling Samuelssons, 2006; Kissel, Hansen, Tower & Lawrence, 2011). 

Flera av förskollärarna skildrar just att de tar till vara barns lek och de vardagliga 

händelserna när de beskriver hur de arbetar med skriftspråket även om en förskollärare 

efterlyser att det är viktigt att också ha planerade lärsituationer som är kopplade till 

skriftspråket. Enligt Sommer och Pramling Samuelson (2013) har ett paradigmskifte 

inträffat i förskolan. Där barn idag är mer aktiva och medskapande i sin lärprocess och 

att förskollärarna utgår ifrån barns perspektiv när lärande planeras.  
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Det kan vara en av förklarningarna till att förskollärarna så tydligt kopplar samman att 

vara en närvarande pedagog med att detta närvarande sker i samspel med barn och att 

detta närvarande tydligt ingår i uppdraget. Förskollärarnas passion för sitt uppdrag är 

något som flera forskare har visat ha betydelse för barns förutsättningar att lära i 

förskolan (Kärrby, 1990; Mårdsjö Olsson, 2005). Dessa faktorer bör alla samspela med 

de villkor barn har i att lära om skriftspråket i förskolan. 

 

En annan aspekt som skulle kunna stimulera barns villkor för lärande om skriftspråket 

är det samarbete mellan förskola, förskoleklass och skola som förskollärarna starkt 

efterlyser i sina berättelser som något som saknas. Ett närmare samarbete mellan de 

olika skolformerna skulle ha betydelse för hur förskollärarnas didaktiska resonemang 

tydligare skulle kunna kopplas till deras uppdrag. Säljö (2010 a) klargör att didaktiska 

resonemang om vad för kunskap som är viktig eller mindre viktig för att barn ska lära 

sig och hur den ska undervisas och planeras men också hur den görs begriplig för barn, 

är viktiga diskussioner som alltid bör förekomma mellan lärare.  

9.2.2 Förskollärares förutsättningar av att stödja barns skrivande 

En faktor som bör påverka förskolebarns villkor för skriftspråkslärande är vilken 

barnsyn som förskollärarna innehar. I resultatet och analysen framkommer det att 

förskollärarna använder sig av begreppet det kompetenta barnet. Det är ett begrepp 

som Pramling Samuelsson använder inom teorin utvecklingspedagogik, där 

förskollärarnas förutsättningar handlar om att de ska vara lyhörda och försöka inta ett 

barns perspektiv. I en studie av Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2013) 

framkom att förskollärarna ser på barn som att de också är med och skapa sin egen 

mening med det lärandeobjekt som läraren lägger fokus på. Förskollärarnas syn på 

barns skiftspråkande som lärandeobjekt skiljer sig något åt vad gäller om det ska 

hanteras endast genom barns intresse eller också genom vad förskolläraren lägger 

fokus på. King (2012) har också visat att om förskollärarna tror att barnet kan 

producera text gynnar detta starkt ett lärande om skriftspråket. I förskollärarnas 

berättelser framträder just detta att tro på att barnet kan uttrycka sig i skrift är något 

som förskollärarna ser som en möjlighet att skapa förutsättningar för att stödja barns 

skrivande. Flera av förskollärarnas berättelser handlar om att ta barns kludd på allvar.  

 

Ur ett förskollärarperspektiv beskriver förskollärarna det som att de har stora 

möjligheter att stötta barnen i deras skriftspråkande. En förskollärare menar att 

pedagoger i förskolan är mycket betydelsefulla när det handlar om barns 

skriftspråksutveckling. Det som är betydelsefullt i sammanhanget är vilket 

förhållningsätt som intas av förskolläraren. I en studie av Brown m.fl. (2012) 

framkommer att förhållningsätt och uppfattningar om barns lärande om skriftspråket 

starkt hänger samman med hur förskollärare praktiskt arbetar med skriftspråket i 

barngruppen. Förskollärarnas berättelser synliggör att det handlar om att stötta barn 

både individuellt och i grupp och att förskollärarna introducerar skriftspråket på ett 

varierande sätt. Den individuella stöttningen kan ibland innebära en svårighet  bland 

annat beroende på ensamarbete. Där är förskollärarna dock tydliga med att det finns 

möjligheter genom att se på barn som kompetenta och att ett lärande uppstår i en social 

kontext, precis som en av förskollärarna uttrycker det ” egentligen är barnen de bästa 

lärarna”.  
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Det bör innebära att förskollärarna i studien ser på skriftspråkande i förskolan utifrån 

att det är viktigt att barns skriftspråkande sker i en social kontext tillsammans med 

andra och i en kontext som blir meningsfull. Flera forskare har visat att barn inkluderas 

i skriftspråket just genom samspel med andra (Fast, 2011;Björklund, 2008; Söderberg, 

2009). 

 

Som tidigare nämnts finns den pedagogiska miljön med i förskollärarnas berättelser 

och ytterligare ett verktyg som förskollärarna lyfter spontant under intervjuerna som 

något som ingår i barns kontext idag är den nya tekniken. Det bör tyda på att 

förskollärarna ser det som en viktig aspekt att lyfta in barns intresse utifrån att datorer 

och paddor m.m. idag mer och mer tillhör barns vardag. Detta intresse för den nya 

tekniken ser förskollärarna som något som kan utveckla barns lärande om 

skriftspråket, både de som kommit långt men även de som har svårigheter med 

skriftspråket. Det bör tyda på att förskollärarna återigen försöker ta barns perspektiv i 

så hög utsträckning som möjligt, särskilt med tanke på att flera förskollärare också 

uttrycker att den nya tekniken är något av en tidstjuv. Flera forskare har i studier visat 

att hur barn i förskolan utvecklar sitt skriftspråk har en tydlig koppling till den 

pedagogiska miljön och hur förskollärarna använder den pedagogiska miljön för att 

stimulera barns lärande om skriftspråket. Det kan vara inte bara traditionellt material 

utan även i vilken mån den nya IT-tekniken synliggörs för barn. Det innebär också att 

verktygen bör inkluderas i miljön på ett kvalitativt sätt och i en tillåtande atmosfär för 

att gynna barns lärande om skriftspråket (Holm Hopperstad, 2009; Saracho, 2006; 

Thuresson; 2011; Sheridon & Pramling Samuelsson, 2003). En förklaring till att vissa 

förskollärare ser på IT-teknik som en möjlighet kan vara att de lyssnar in vad barnen 

har för intresse och försöker inta barns perspektiv, med andra ord bör dessa 

förskollärare ha en tillåtande atmosfär runt barns lärande och se på barns lärprocess 

som något barnen själva är med och skapar. Några förskollärare såg på IT-teknik som 

en svårighet i och med att den krävde mycket egen tid för förberedelse. En förklaring 

till detta kan vara att de är osäkra på sin egen kompetens samt att förskollärarna 

uttryckte att de använder IT-teknik runt skriftspråk mycket enskilt med varje barn och 

att det då tar mycket tid i anspråk om de ska kunna ta tillvara barns intresse här och 

nu. Förskolebarns villkor att möta skriftspråket i samband med IT-teknik bör se olika 

ut i och med den spridning som kommer till uttryck i förskollärarnas berättelse. En 

förklaring kan vara hur förskollärarna ser på hur kunskap om skriftspråk bör 

förmedlas, om de har en kunskapssyn som handlar om att en vuxen förmedlar något 

till barnet eller om de ser på kunskap utifrån att barn är medskapande i sitt lärande. 

Dessa två synsätt har framträtt i en studie som Thuresson (2011) genomförde med 

förskollärare och där det tydligt framgick att antingen sågs undervisning om 

skriftspråk som en förmedlingspedagogik eller mer som barns egna aktiva skapande. 

 

Ytterligare två kategorier förefaller ha stor betydelse för barns villkor för att lära om 

skriftspråket i förskolan och det är hur förskollärarna ser på sin egen kompetens och 

hur strukturen på verksamheten ser ut där förskollärarna arbetar. När det gäller 

kompetensutveckling uttrycks en spridning i om det behövs en djupare förståelse för 

hur barn lär om skriftspråket eller om det är tillräckligt med erfarenhetsbaserad 

kunskap om hur barn lär om skriftspråket. Både Norling (2013) och Thuresson (2011) 

har visat i studier att förskollärares kunskap om barns skriftspråksinlärning har 

betydelse för deras förhållningsätt samt deras agerande runt barns skriftspråkslärande.  



55 

En annan viktig aspekt av barns villkor för skriftspråksutveckling bör också vara 

vilken status och vilken kompetens det finns om skriftspråkslärande i förhållande till 

övriga lärandeobjekt i förskolan. För att återknyta till studien ovan så förhåller sig 

förskollärare inte på samma medvetna nivå när det gäller att stödja barns skrivande 

som de gör när det gäller exempelvis språkutveckling eller läsutveckling (Norling, 

2013). Detta framträdde också under intervjuerna, när en del förskollärare i vissa svar 

reflekterade över vilka möjligheter de såg i att stödja barns språkutveckling. 

 

Verksamhetensstrukturen förefaller vara något som ur ett förskollärarperspektiv har 

betydelse för barns villkor för skriftspråkslärande i förskolan. Förutsättningarna som 

bland annat kommer till uttryck handlar om åldersindelningen på barngruppen samt 

vilka placeringstider som barnen har i förhållande till ensamarbete. I flera studier har 

det framkommit att det är just i samspelet mellan barn/barn och barn/vuxna som en 

intressesfär uppstår om skrift (Hopperstad, Semundseth & Troite Lorentzen, 2009; 

Johansson & Pramling Samuelsson, 2006; Björklund; 2008) Med hänsyn till detta 

resultat uppstår funderingar om vilken interaktion som är rimlig för att barn ska ha 

möjlighet för skriftspråkande i förskolan särskilt med tanke på att barn tydligt 

inkluderar andra i sitt skriftspråkande för att det ska bli meningsfullt. Just att få en 

daglig dos av skrift har bland annat Bahnson Snyder (2013) indikerat som en viktig 

parameter för att förskolebarn ska utvecklar identiteten i att se sig själv som en 

skrivande person.  

9.3 Slutord 

Om en återkoppling görs till dagboksanteckningarna i exemplet Jesper och de resultat 

som studien visar bör Jesper i dagens förskola möts av förskollärare med en splittrad 

tolkning av vad som ingår i uppdraget om barns skriftspråkslärande i förskolan. I 

studien framträder en viss osäkerhet bland förskollärarna om det finns ett bästa sätt att 

lära om skriftspråket i relation till varje barn. Det som förskollärarna uttrycker om 

skriftspråkslärande i förskolan är om och hur skriftspråket ska ses som ett 

lärandeobjekt som ska ingå i deras uppdrag. Förskollärarna beskriver också att några 

gemensamma tankar runt barns skriftspråkande ofta saknas och att varje avdelning 

eller ibland varje förskollärare utgår och tolkar läroplanen (Skolverket, 2016) och vad 

som står om barns skriftspråkande i förskolan. Att det inte finns någon didaktisk 

vägledning för förskolelärare utan det är upp till var och en att tolka vad som menas 

med läroplanens strävansmål runt barns skriftspråkande, speglar återigen vad Norling 

(2013) funnit. Flertalet av förskollärarna tolkar sitt uppdrag med att det handlar om att 

ta tillvara barns intresse och det görs genom att vara en närvarande pedagog. 

Skriftspråkande i förskolan ska vara både meningsfullt och lustfyllt. Det bör innebära 

att det finns goda villkor att stödja barns lärande om skriftspråket i förskolan genom 

att ta till vara på den pedagogiska miljön, barns samlärande, barns egna 

meningsskapande samt erfarande av skriftspråket. När det gäller samlärande är 

förskollärarna överens om att det är viktigt för barns lärande om skriftspråket. Däremot 

finns en splittring när det gäller barns skriftspråkliga utvecklingsnivå, bland annat vid 

vilken ålder barns lärande om skriftspråket startar, om det är i en viss ålder eller om 

detta lärande kan ske från första dagen. Här kan en koppling göras till det som 

förskollärarna själva uttrycker när det gäller deras kompetens gällande barns 

skriftspråksinlärning. De beskriver att arbetet sker utifrån erfarenhet men tolkar sitt 

uppdrag som om att de skulle behöva mer utbildning i hur barn lär om skriftspråket. 
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Ytterligare en faktor som bör inverka på hur förskollärarna ser på sitt uppdrag handlar 

om vilken barnsyn de beskriver. Flertalet ser på barn som kompetenta och det bör 

innebära att barn möts av förskollärare som uppmuntrar till intresse för skriftspråkande 

men eftersom tolkningen av uppdraget ändå ligger på en individnivå eller på 

avdelningsnivå bör frågan ställas om alla barn möts utifrån sina förutsättningar. 

Uppstår det ett lärande som handlar om att ge varje förskolebarn de bästa 

förutsättningarna redan i förskolan, att få en grund att stå på inför nästa stadium i 

utbildningskedjan, förskoleklass och skola? För att återkoppla till Jesper, mötte han en 

förskollärare med en barnsyn som såg en kompetens i honom och använde den 

pedagogiska miljön som ett verktyg för att utveckla det intresse som Jesper kände var 

meningsskapande för honom vilket är vad alla barn i förskolan bör mötas av.  

Avslutningsvis kan ur ett förskollärarperspektiv en något splittrad bild synliggöras om 

barns lärande om skriftspråket i förskolan och hur undervisning om skriftspråket i 

förskolan ska ske. Detta bör innebära att förskolans uppdrag att ha en undervisning om 

skriftspråket som är likvärdig i hela Sverige inte alltid uppfylls i varje förskola. Detta 

utifrån att förskollärarnas tolkningar av sitt uppdrag sker enskilt eller avdelningsvis 

och att varje förskollärares förhållningsätt har stor betydelse för varje barns lärande 

om skriftspråket i förskolan. 

9.4 Fortsatt forskning 

I denna studie är det förskollärarnas egna berättelser som ligger till grund för hur de 

ser på sitt uppdrag angående att möta barns intresse och lärande om skriftspråkande. 

Intressant skulle vara att observera vad och hur detta kommer till uttryck i 

verksamheten mellan förskollärare och barn. Några av de intervjuade förskollärarna 

nämner att den nya tekniken, datorer och läsplattor med mera skulle kunna vara en 

möjlighet att stödja barn med läs- och skrivsvårigheter. Detta skulle kunna vara en 

annan infallsvinkel på en studie, att se på hur den nya tekniken används när det gäller 

barn med läs- och skrivsvårigheter. Då skulle området kunna studeras utifrån en 

longitudinell studie, eftersom det inte är möjligt att helt fastslå vilka barn som kommer 

att få läs- och skrivsvårigheter när barn är i förskoleåldern. En annan intressant 

infallsvinkel är att genomföra en studie med liknande frågeställning men att lärarna då 

kommer från förskola, förskoleklass och skola. Även om uppdraget skiljer sig åt 

mellan de olika läraryrkena bör detta kunna ge en intressant vinkling mot hur lärare 

beskriver sitt uppdrag när det gäller barns skriftspråkande, genom att se på likheter 

och skillnader. 
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BILAGA 1 

Samtalsguide 

Allmänt 

 Ge en kort beskrivning av dig själv! 

 Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 Hur länge har du arbetat i förskolan? Sammanlagt och på din nuvarande 

förskola. 

 Vilken åldersgrupp arbetar du med nu? Har du alltid arbetat med denna 

åldersgrupp? 

 

Förskolans uppdrag 

 Berätta för mig hur ser du på att det i skollagen står att förskolan är en egen 

skolform och ingår i att vara förberedande för vidare utbildning? Vilka 

fördelar/ nackdelar ser du?  

 Beskriv för mig hur du ser på förskolans roll i förhållande till förskoleklass 

och skola när det gäller barns skriftspråkande?  

 

Förskollärares uppdrag 

 Beskriv för mig hur förskollärare kan bidrar till att barn lär sig? 

 Berätta för mig vad du ser som grundläggande att barn ska lära om i 

förskolan när det gäller skriftspråk? 

 Berätta för mig hur du ser på förskollärarnas uppdrag när det gäller att stödja 

barns skriftspråkande?(ge gärna exempel)  

 Kan du berätta hur en vanlig dag på förskolan ser ut för dig kopplat till barns 

skriftspråkande? 

 Berätta för mig hur du ser på din kompetens som förskollärare när det gäller 

barns skriftspråkande? 

   Berätta för mig, vilka förhållningssätt/riktlinjer finns det på din förskola som 

du har att förhålla dig till när det gäller barns skriftspråkande? Om det finns, 

berätta hur du ser på dessa? 

Är det något ytterligare du vill berätta? 
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BILAGA 2 

Hej Förskollärare! 

 

Jag är student vid Linnéuniversitetet och läser pedagogik och ska nu göra min magister 

uppsats inom inriktningen didaktik, ämnet i studien är barns upptäckande av 

skriftspråket i relation till förskolans förändrade uppdrag. Jag är själv förskollärare och 

skulle gärna vilja intervjua er för att höra hur ni ser på detta. Jag har fått tillåtelse ifrån 

rektor att gå ut med en förfrågan om Ni vill medverka i studien vilket är helt frivilligt.  

 

Ett eventuellt medverkande innebär att jag vill göra en intervju på max en timme med 

dig, intervjun kommer att ha formen av ett samtal med öppna frågor. Jag kommer att 

skicka över intervjufrågorna till dig innan intervjutillfället. Jag önskar också få spela 

in intervjun och hoppas det är ok för dig. Inspelningen är bara till för mig när jag senare 

ska tolka samtalet. Inspelningen och material kommer att förvaras på ett sådant sätt att 

ingen obehörig kan få tillgång till den. När det gäller sekretess kommer eventuella 

medverkande i studien om så önskas att vara avkodade, vilket innebär att namn ej finns 

med eller några andra uppgifter som kan identifiera medverkande. Du kan när som 

helst avbryta inspelningen eller intervjun, alltså din medverkan i undersökningen. 

Magisteruppsatsen kommer att publiceras på Diva portalen, vilket är en webbbaserad 

publikations plats för alla universitet. Inga uppgifter som framkommer i studien 

kommer att lånas ut till kommersiella syften utan endast i forskningssyfte. 

 

Jag är öppen för att komma och presentera mig för er innan intervjutillfällena och 

hoppas att detta är möjligt så att vi får en bra start inför intervjuerna.  

Om Ni godkänner att medverka i studien skicka namn och telefonnummer till följande 

adress, xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx så kontaktar jag er. Dock senast 2014 03 28. 

Om ni har funderingar och frågor tveka inte att kontakta mig. Tack på förhand. 

 

Med vänlig hälsning och förhoppningar om att vi möts 

Susann Paulsson 

 

Telefon xxx- xxx xx xx 

 


