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Engelsk titel: Childrens written launguage developmens in preschool. Preschoolteachers 

perceives about preschoolchildrens written language development. 

 

Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare skapar förutsättningar för och arbetar 

med barns skriftspråksutveckling. Frågeställningen är på vilket sätt förskollärarna 

arbetar för att nå de berörda strävansmålen (mål formulerade i förskolans läroplan) samt 

vad de grundar sina val av metoder på. I den tidigare forskningen uttrycks mycket om 

pedagogers medvetenhet och vad skriftutvecklande arbete kan vara. Litteracitet 

begreppet tas även upp, vad det är och om hur detta synliggörs i förskolan. Detta följs 

av en empirisk del där resultat av tre intervjuer redovisas. Resultatet stämmer delvis 

överens med tidigare forskning om hur barn lär och vad som kan vara skriftspråk.  

 

Alla lärarna var överens om vikten av en tidig stimulering. Olika aktiviteter så som 

läsning, miljöns utformning, lära genom lek samt att utgå ifrån barnens intressen 

stimulerar en skriftspråksutveckling. Undersökningen visar att det sker mycket 

skriftspråksutvecklande arbete i förskolan men att lärarna inte alltid är medvetna om vad 

som egentligen sker eller vad arbetssätten grundar sig på. Lärarnas kunskaper och 

synsätt på barns lärande visade sig ha betydelse för det stimulerande arbetet. Ett 

synliggörande av vad skriftspråk kan vara skulle utveckla det stimulerande arbetet samt 

lärarnas lyhördhet för vad barnen är intresserade av.  

 

Nyckelord 
Barn, förskola, förskollärare, skrift, skriftspråksutveckling. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Genom historien har läsning betraktats som viktigare än skrivning (Dahlgren m.fl. 2006). 

Traditionellt sett har barn mött skriftspråket genom läsning. Inlärningen går tillbaka till 1700-

talet då läskunnighet var sammanbunden med konfirmationsundervisning. Det var först i 

slutet av 1800-talet som skrivning blev ett undervisningsämne som gav den vanliga 

medborgaren skrivkunnighet (Eriksen-Hagtvet 2006). Synen på barns läs-och skrivutveckling 

har ändrats över tid. I början av 1900-talet ansågs små barn inte vara mogna för läs och 

skrivundervisning. Det ansågs till och med kunna skada dem (Arnqvist 2003). Den svenska 

förskolan har traditionellt bara arbetat med barnens språkutveckling men inte 

skriftspråksutveckling (Dahlgren m.fl. 2006). I Barnstugeutredningen som kom 1972 

betonades vikten av barns språkliga stimulans i form av litteratur och samtal. Däremot skrevs 

det inget om att stimulera skrivning. Först i Pedagogiskt program för förskolan från 1987 och 

i komplementet Lära i förskolan – innehåll och arbetssätt för de äldre förskolebarnen från 

1990 belyses att barnen ska ges möjlighet till att leka med språket och stimuleras för en 

skriftspråksutveckling (Dahlgren m.fl. 2006:41). Under de senaste 20 åren har både forskning 

och utformning av läroplaner för förskolan och grundskolan inspirerats av Piagets och 

Vygotskijs utvecklingsteorier. Piaget framhåller att barn går igenom olika stadier i sin 

utveckling. De som menar att barn behöver förberedas inför skolans undervisning grundar 

gärna sina teorier i dessa perspektiv. Vygotskijs teorier framhåller den proximala 

utvecklingszonen och den sociala kontexten i en utveckling (Arnqvist, 2003). 

 

Datorer och internet får en alltmer större plats och vi skriver även via dem (Fast, 2007). Mail, 

smartphones, sociala medier med mera som automatiskt kan korrigerar och rättar det vi 

skriver. Att kunna meddela sig inom familjen behöver inte ställa krav på akademiskt 

skrivande då det kan finnas informell språklig förståelse och uttryck tänker jag. Behövs det 

därför kunskaper i skrift när vi allt mer sällan skriver för hand och ändå får hjälp med 

stavning och ord val? Vi lever idag i ett samhälle med mycket information och vi uttrycker 

oss via skrift hela tiden (Gustafsson & Mellgren, 2005). Skriften är betydelsefull på många 

plan både familj, skola och samhälle. Jag tänker att detta ställer krav på kunskaper att kunna 

uttrycka sig skriftligt. Man måste förstå sitt språk för att kunna kommunicera. Skriften är ett 

väsentligt verktyg för att delta i samhället samt för social och intellektuell utveckling Säljö, 

2000). Att uttrycka sig i skrift anser jag även har betydelse för om samhället tar dig på allvar. 

Att kunna formulera idéer, göra överklagande, uttrycka politiska och sociala värderingar. Att 

kunna formulera sig akademiskt ger en större trovärdighet i det som uttrycks. En bred och 

djup kunskap tänker jag kan vara nyckeln in till ett aktivt deltagande i vårt samhälle. Dagens 

samhälle ställer även krav på en vidareutbildning efter både grundskola och gymnasieskola. 

Att kunna skriva och på olika sätt kunna uttrycka sig via skrift ser jag därför som en 

medborgerlig rättighet för att kunna vidareutbilda sig. Förskolan och skolan har en stor 

betydelse för denna utveckling. Samtidigt slutar många ungdomar skolan utan dessa 

kunskaper. Kan det vara så att synen på att kunna läsa fortfarande värderas tyngst i skolorna 

och hos lärarna och därför främjas före skrivandet? Kan det vara så att dagens förskollärare 

gått i denna skola och att värderingarna kulturellt format deras uppfattningar och arbete?  
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Barns skrivinlärning har traditionellt setts som skolans ansvar men under min utbildning har 

vikten av en tidig stimulans lyfts fram. Strävansmålen i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 

reviderad 2010) framhåller att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera, uppmuntra och 

ta tillvara barns intresse och nyfikenhet för skriftspråk. Att kommunicera och skapa med hjälp 

av bland annat skriftspråk ska utgöra både metod och innehåll i arbetet att främja barns 

utveckling och lärande. Det står i läroplanen att barn erövrar kunskap bland annat genom 

socialt samspel, lek, skapande och utforskande. Detta lärande ska baseras på såväl samspelet 

mellan vuxna och barn samt mellan barn och barn. Läroplanen uppmanar även att förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar sitt intresse för skriftspråk, förståelsen för symboler 

samt deras kommunikativa funktioner. Hur förskollärare tolkar dessa mål och omsätter dem i 

verksamheten kan beror på vilken kunskap och vilket perspektiv de besitter. Jag har under 

min VFU fått en bild av att förskollärare inte har ett medvetet förhållningssätt då de skapar en 

miljö som ska stimulera till skriftspråk. Deras perspektiv och uppfattningar tror jag påverkar 

deras val av arbetssätt, hur verksamheten utformas samt hur de fångar upp och gör barnen 

intresserade.  Med detta som bakgrund frågar jag mig om förskolan medvetet skapar en miljö 

som stimulerar skriftspråket hos förskolebarn.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studier är att undersöka hur förskollärare kan skapa goda förutsättningar för 

barns skriftspråksutveckling. Till detta syfte kopplas följande frågeställningar. 

 

På vilket sätt arbetar förskollärare för att nå strävansmålen som berör skriftspråk i förskolan? 

Vad grundar sid deras val av metoder på? 

 

1.3 Begreppsförklaring 

I mitt arbete använder jag mig av både ordet förskollärare och lärare med syfte på lärare i 

förskolan.  

Språklig medvetenhet innebär att kunna fokusera på språkets form i stället för på språkets 

innehåll. 

Begreppet litteracitet innebär alla möten med skriven text eller bild.  
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Tidigare forskning 

Synen på förskolans arbete har förändrats framför allt från mitten av 1900-talet (Widebäck, 

1998). Före och under 1960-talet problematiserades skrivandet mest gällande skolbarn och att 

lära sig skriva korrekt. Synen var grammatisk och produktionsinriktad, elever skulle lära sig 

skriva på ett visst sätt och enligt en given ordning. På 1960-talet började människor från olika 

sociala tillhörigheter att studera vidare till högre utbilningar. Detta medförde att gamla synsätt 

och modeller började ifrågasättas (Blåsjö, 2006). 

 

År 1945 gavs den första metodboken ut som riktade sig till hur man kunde arbeta i förskolan. 

Boken beskrev hur barn kunde förberedas inför den formella skrivinlärningen i skolan. Dessa 

föreberedelser berörde inte några texter utan var fysiskt och psykiskt orienterade med fokus 

på muskelträning och sinnesupplevelser. Detta medförde en syn att förskolabarn inte ansågs 

mogna för skriftspråksaktiviteter innan de började skolan. Först 1983 gav Socialstyrelsen ut 

ett förslag till ett pedagiskt program. De barn som visade intresse för skrivning skulle 

uppmärksammas och erbjudas olika texter (Widebäck, 1998). Widebäck (1998) beskriver att 

det fanns lärare som ansåg att detta arbetet var negativt för barnen och att det tillhörde skolans 

uppdrag. Trots detta fanns det textorienterade aktiviteter i förskolan men att lärarna inte 

verkade medvetna om detta eller hade något uttalat syfte med dem (Widebäck, 1998). Under 

1900-talets senare del skedde det förändringar gällande förskolans syn på lärande och då även 

skrivning. Man gick från att se på barn utifrån mognad och vänta på den rätta tidpunkten för 

undervisning till att se barn som kompetenta individer som medverkade i sitt eget lärande 

(Björklund, 2008). Åge (1995) menar att vi idag vet att när barn är i åldern 3-6 år är deras 

hjärnor i den viktigaste utvecklingsfasen och man har som lättast att lära. Gamla traditioner 

måste brytas ner och vuxna måste ta till vara på barns inlärningsförmågor bättre (Åge, 1995). 

De två motsatta teorierna om barns skrivinlärning går fortfarande att utskilja menar Fast 

(2007). En föreställning menar att barn vid en viss tidpunkt blir mogna för skrivinlärning. 

Undervisningen bör ske formellt i skolan med utarbetade oftast bokstavs- och bokbaserade 

metoder. En annan föreställning framhäver att barn stegvis tillskriver sig kunskaper i samspel 

med andra. Detta lärande sker när som helst och var som helst (Fast, 2007). 

 

I läroplanen för förskolan omnämns skriftspråket på flera ställen men trots detta är det ingen 

självklarhet att förskollärare arbetar med det menar Björklund (2008). Förskolan har inga 

historiska erfarenheter av ett arbete med barns skriftspråksutveckling (Widebäck, 1998). 

Widebäck (1998) ser en stor vinst med att barn möter skriftspråkande övningar i förskolan då 

de barn som behöver längre tid för att tillskriva sig ett skriftspråkande ges möjlighet till att 

praktisera och repetera. Dessa barn riskerar annars att stöta på problem med skolans 

skrivinlärning (Widebäck 1998; Åge 1995). Lärare i förskolan bör arbeta med att stötta alla 

barn till ett större intresse menar Widebäck (1998). 

 

Människor har ett grundläggande behov att kommunicera menar Gustafsson och Mellgren 

(2005) och förklarar skriftspråket som en vidareutveckling av det talade språket. Vårt 
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informationssamhälle grundar sig i symboler och text vilket medför kunskapskrav i 

skriftspråk och kommunikationsteknik. Detta är en väsentlig anledning till att barn tidigt bör 

stimuleras till skriftspråkande (Björklund, 2008). Barn bör tidigt möta skriftspråket för att få 

en förståelse av dess kommunikativa grundidé redan innan den formella undervisningen 

börjar i skolan. På ett lekfullt sätt ska vuxna låta dem uppleva och stimuleras till en 

förförståelse för skriftspråket (Åge, 1995). Lärarens förhållningssätt påverkar om ett barn 

uppfattar skriftspråket positivt eller negativt (Gustafsson & Mellgren, 2005). Läraren måste 

möta varje individs tankar och skapa meningsfulla situationer där barnet kan uppfatta 

skriftspråkets betydelse. Barn har en tendens till att hålla kvar sina första tankegångar kring 

skriftspråket. Det kan därför bli svårt att komma ifrån det om barnet hinner skapa ett negativt 

förhållningssätt (Gustafsson & Mellgren, 2005). Skriftspråksutveckling bör ske i samspel med 

andra i för barnen meningsfulla situationer. För att barn ska få en bra relation till skriftspråket 

krävs det individer i barnets omgivning som är goda förebilder och som har en god relation 

till skriftspråket.  Barn kan inte visa intresse för något de inte har någon kunskap eller vetskap 

om (Ivarsson, 2008). En skriftspråklig miljö inspirerar barn till att utforska och lära kring 

skriftspråket och att som vuxen förkasta denna spontana lust till lärande vore oförståndigt 

(Widebäck, 1998). 

 

Björklund (2008) vidgar begreppet språkutveckling och använder ordet litteracitet som hon 

förklarar omfattar barns lärande inom alla samspel med skriftspråket såsom texter, symboler, 

sång, talat språk och kroppsspråk. Även Fast (2007) beskriver begreppet och menar att barn 

möter skriftspråket och bli påverkade i och av vårt samhälle genom bland annat skyltar, 

media, populärkultur samt tradition, kultur, religion, språk och familj. Begreppet litteracitet är 

kulturellt betingat och är något som barn erövrar i ett samspel med omgivningen. Den är i 

beroende av vår sociala, kulurella och ekonomiska tillhörighet. Det handlar om vart vi bor, 

vilka vi umgås med och så vidare (Björklund, 2008; Fast, 2007). Våra vanor påverkar våra 

möten med litteracitet (Fast, 2007). Även Gee menar att dessa skriftspråkliga aktiviteter som 

är integrerade i våra liv är beroende av sociala och kulturella kontexter. Hon skriver även att 

denna litteracitet kan inte separeras från dess sociala omgivning då den blir betydelselös (Gee, 

(1996).  

 

Skriftspråkande förberedelser som de yngsta barnen tar initiativ till är bland annat att 

låtsasskriva och bläddra i böcker. Detta är en naturlig vidarutveckling av att barn iakttar och 

imiterar sin miljö och vuxnas aktiviteter (Björklund, 2008). Flertalet förskollärare ser inte 

barns låtsasskrivande som en skrivaktivitet utan som meningslöst pyssel (Fast, 2007). Piagets 

mognadstrategier om att barn först är redo att förstå skrivning när de själva visar ett intresse 

styr fortfarande en del förskollärares synsätt. De anser att barnet först ska visa intresse innan 

pedagogerna börja stöttar och stimulerar en utveckling (Widebäck, 2008). Ivarsson (2008) 

anser det är betydelsefullt att låta barn låtsasskriva och forma bokstäver. Detta lägger grunden 

för en vidare skrivutveckling. 

 

Barn tillämpar skrivning i många olika sammanhang och är inget som bara sker i skolan (Fast, 

2007). Den första sortens symboler som barn utvecklar är ritning i kombination med lek 

(Widebäck, 1998). Ett första steg i att forma bokstäver är att klottra menar Widebäck (1998). 
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Här ges tillfälle att introducera alfabetet för barnet skriver hon. Barn anstränger sig stort för 

att kopiera bokstäver vilket också tränar upp handens muskler som inte används vid målning. 

Skrivning kräver utveckling av flera andra områden såsom motorik, fantasi och minne. När 

barn börjar rita med större medvetenhet, där linjer kan bära betydelse eller förstärka  en 

berättelse har det kommit in i ritningsstadiet och lämnat klotterstadiet. Språket och ritandet 

hänger samman och barnet kan med ritandet bearbeta det talade vilket är ett förstadie till 

skrivning (Widebäck, 1998). 

 

En lärare som stegvis låter barn uppleva olika typer av texter gör dem mer textmedvetna för 

framtiden menar Blåsjö (2006). Barn måste få prova olika skriftspråkande aktiviteter för att 

intresse ska kunna väckas samt förståelsen för meningen med skriftspråket så som den 

kommunikativa fördelen (Ivarsson, 2008). I förskolan bör lärare uppmärksamma barn på olika 

typer av skrift, så som skyltar likväl som text i barnlitteratur. Detta förebygger svårigheter för 

barn som riskerar att stöta på det i skolans formella skrivinlärning menar Widebäck (1998). 

Det kan vara känsligt för de barn som märker att kamraterna förstår symboler och därav 

försöker dölja att de själva inte kan. Därför är det viktigt att lärare i förskolan 

uppmärksammar varje enskilt barns kunskaper om skriftsymboler för att bemöta och stimulera 

en utveckling (Widebäck, 1998). 

 

Det är av stor vikt att barn tidigt får möta skrift i olika situationer där det egentligen kan ses 

som ett sekundärt lärande menar Gustafsson och Mellgren (2005). Beroende på 

uppväxtmiljön upplever barn olika språkliga habitus. Barn tillskriver sig kunskaper i samspel 

med sin omgivning (Björklund 2008; Fast 2007; Ivarsson 2008; Widebäck 1998). Ett barns 

lärande sker hela tiden, det går inte bestämma när, var eller hur ett barn ska lära sig och därför 

har miljön en stor betydelse i barns utveckling (Fast, 2007). De delar även med sig av sina 

intressen och lär därigenom av varandra. Ett lärande kan aldrig ske i ett vakuum (Fast, 2007). 

Barn behöver få tid för att utveckla ett skrivande. Vuxnas närvaro är väsentlig om de strävar 

framåt, samspelar med barnet och stöttar barnet till självhjälp. Det är genom vägledning, 

samspel och förebilder av vuxna och kamrater som barn vidareutvecklas (Widebäck, 1998).  

Vuxna bör på ett samspelt sätt leda in barn i den skriftspråkliga miljlön. Här utgör en dialog 

om texters innehåll en väsentlig del för att göra barn intresserade (Widebäck, 1998). 

 

Barn lär i leksituationer och därför bör deras möte med skriftspråket ske på ett lekfullt sätt 

(Gustafsson & Mellgren 2005). Exempel på aktiviteter som kan ske i förskolan för att bygga 

upp en förståelse för skriftspråkets användning är filmer såsom fem myror är fler än fyra 

elefanter, läsa sagor med påföljande samtal av innehållet samt lekmöjligheter och matierial 

med inslag av skrivande menar Gustafsson och Mellgren (2005). Barn skriver det som 

intresserar dem, så som önskelistor, kom ihåg lappar och inköpslistor. Dessa texter är 

meningsfulla för barnen och en viktig väg in i skriftspråket (Fast, 2011). Barn kan lära sig 

skriva med hjälp av sina intressen för medier och populärkultur så som aktuella filmer, 

leksaker och utrustningar som medföljer menar Fast (2007). Det kan till exempel vara Barbie 

och Pokémon, tidningar, dator och leksakskataloger. Detta betyder att barn kan lära sig skriva 

långt innan den formella skivinlärningen. Populärkulturen är redan i fyra-femårsåldern 

integrerad. Dessa texter står ofta utanför vuxnas tillträde och många förskolor stoppar barnens 
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intressen och tillämpar istället en traditionell pedagogik. En del personer som är uppvuxna 

med ”bokiga texter” och likartade texter, kan sakna en förståelse för andra som kan ägna sig 

åt exempelvis digitala texter samt nedvärdera dessa texter (Fast, 2007:14). Som förskollärare 

räcker det inte med att arbeta utefter sina egna erfarenheter kring hur barn tillskriver sig ett 

skriftspråk menar Gustafsson och Mellgren (2005). Teoretisk kompetens och ett 

synliggörande av sina egna antaganden och förförståelse krävs för att kunna möta barns frågor 

och tankar. Om vuxna inte ta tillvara på barnets intressen riskerar man att barnet tappar sitt 

intresse för skrivning helt. Tidigare avråddes förskollärare och föräldrar till att engagera sig i 

barns skrivinlärning och frågor angående exempelvis bokstäver. Det ansågs finnas en risk att 

barn lärde sig på fel sätt (Fast, 2007). Barn i förskoleåldern visar ofta själva ett intresse för 

skriftspråket menar Ivarsson (2008). Tecken på lust som barnen visar bör vuxna fånga upp för 

att kunna vidareutveckla och stimulera. Hon gör liknelsen att barn ska få lära sig skriftspråket 

på samma sätt som de lär sig spela fotboll. Det ska finnas rätt material och samspelande 

människor som kan förespråka hur man kan använda materialet. Därefter får barnet på ett 

lekfullt sätt prova sig fram i samspel med andra vartefter regler tillkommer. Vidare menar 

Ivarsson (2008) att vuxna inte ska förutsätta att alla barn i förskoleåldern visar ett intresse för 

skriftspråket. Alla barn är individer och det väsenliga en vuxen kan göra i stödjandet av ett 

barns skiftspråksutveckling är att synliggöra hur varje individ bäst tillägnar sig kunskap 

(Ivarsson, 2008).  

 

Motivation kan se olika ut från individ till individ (Swalander, 2006). Flera flitiga och 

uthålliga elever drivs av en inre motivation och den inre tillfredsställelsen är god nog för att 

fortsätta sträva framåt. Andra elever är mer beroende av en yttre motivation så som 

uppskattning och belöning (Swalander, 2006). Barn som tidigt lärt sig skriftspråkets 

innebörder och regler blir inte automatiskt motiverade till en fortsatt utveckling. Vuxna måste 

följa upp och stötta även dessa barn för att ge dem stimulering i sin utveckling (Ivarsson, 

2008). Både Björklund (2008) och Ivarsson (2008) framhåller vuxnas samtal med barn för ett 

vidgat språk som stödjer en skriftspråkutveckling. Ivarsson (2008) menar att även samtal 

kring skriftsymboler har betydelse för lärandet. Det verbala språket är en grund till 

skriftspråket (Björklund, 2008; Fast 2007). Berättandet har en viktig del i barns förberedande 

skrivinlärning. Barnen kan tillskriva sig hur vårt språk är uppbyggt och låter samt få ett utökat 

ordförråd (Fast, 2007). Widebäck (1998) anser att rim och ramsor är mer än bara lek. Det har 

stor vikt för att barnen ska utveckla en känsla för bokstäver som sedan är avgörande för hur 

barnet tar tills sig skriftspråket (Widebäck, 1998). 

 

2.2 Språklig medvetenhet 
Det är inte bara synen på hur arbetet med språkutveckling som har ändrats under modern tid. 

Även synen på barn i förskoleåldern och deras kognitivta kunnighet har ändrats (Arnqvist 

1993). Uttrycket språklig medvetenhet är inget nytt begrepp men det återaktualiserades under 

1980-talet (Arnqvist, 1993; Eriksen-Hagtvet, 1990). Termen har använts i diskussioner i 

förhållandet mellan läsning/skrivning och barns språkutveckling (Arnqvist, 1993; Eriksen-

Hagtvet, 1990). Begreppet syftar till förmågan att reflektera över sitt eget språk. Eriksen-

Hagtvet (2006) beskriver fyra områden som han anser är hörnstenar i  språkstimulering för 

barn i förskoleåldern och bland dessa fyra är den språkliga medvetenheten en av dem. Vidare 
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skriver hon att ett språkstimulerande arbete redan i förskolan bygger upp barns självkänsla, 

utvecklar deras språkliga färdigheter samt förebygger att de kan känna misslyckande i skolan 

(Eriksen-Hagtvet, 2006). Svensson (2009) skriver att barn medvetet och självständigt funderar 

över både det talade och det skrivna språket. De senaste trettio åren har det forskats mycket 

kring barns språkliga medvetenhet och vilken betydelse den har för barns skriv- och 

läsutveckling. En sak flera av forskarna kommit fram till är att barn i förskolan spontant 

utvecklar sin språkliga medvetenhet när de leker med språket (Svensson, 2009). 

 

2.3 Två läs- och skrivpedagogiska traditioner 

Det finns två traditioner som dominerar synen på läs-och skrivinlärning och hur utvecklingen 

främjas. Dessa är den syntetiska- och den analysiska metoden (Åkerblom, 1988).  

 

Enligt Liberg (2006) har den syntetiska metoden tidigare dominerade svenskaundervisningen 

i Sverige. Modellen kallas även för ljudmetoden och utgår från varje bokstavljud (Liberg, 

2006). Övningar tränar språkets minsta delar, där varje bokstav matchas med ett ljud, ofta lära 

sig barnen en bokstav och ett ljud i taget. Varje bokstavs ljud förs samman till ord, satser och 

fraser. Inlärningen styrs av läraren och barns förförståelse sätts åt sidan. Det är läraren som 

förmedlar och barnet kan ses som en passiv mottagare (Åkerblom, 1988). I undervisningen 

har lärare använt sig av färdigproducerade texter, formell skrivinlärning och avskilda 

grammatikövningar (Liberg, 2006). Texter skrivna med den syntetiska modellen innehåller 

enkla och ofta osammanhängande ord.  Även om orden kan ses som enkla har barnen ofta 

svårt att förstå dem. De utgår inte ifrån barnens förförståelse och livsvärld (Åkerblom, 1988). 

 

Den analytiska metoden utgår ifrån det eleverna redan kan och undervisningen bygger således 

på eleverna (Liberg, 2006). Metoden inriktar sig på förståelse och hela meningsfulla och 

sammanhängande texter används. Först analyseras hela texter för att sedan delas in i mindre 

delar så som i meningar, ord och bokstäver. Tillsammans formuleras texter om gemensamt 

upplevda händelser och skrivs med det språk barnen redan besitter menar Liberg (2006) 

.Elevernas förkunskaper tas till vara på för att underlätta arbetet. Eleverna ses som aktiva 

deltagare i sitt lärande. Lärarens roll är att stötta utan att styra (Åkerblom, 1988).  

 

2.4 Barns möte med skriftspråket – villkor i omgivningen 
Hur barns uppväxtvillkor ser ut samt hur deras omgivning så som hem, förskola och skola 

förhåller sig till skriftspråket påverkar deras möten och vägar in i skriftspråkets värld 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Miljöns utformning skriver Nordin-Hultman 

(2006) om och menar att materials tillgänglighet och placering har betydelse för om det 

används och intresserar barnen. 

 

 

Det är de händelser då barnen visar att de står i en lärorik och för dem fascinerande 

subjektrelation till världen som skulle kunna utgöra pedagogiskt fokus och de 

pedagogiska utmaningarna.  

                                                                                          (Nordin-Hultman 2004:201) 
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Stadler (1998) skriver att barns intresse för skrift uppstår vid olika tider som främst är 

beroende av olika villkor i uppväxtmiljön. Barns första möte med skriftspråksinlärningen är 

avgörande för den fortsatta skrivutvecklingen. Ett tidigt möte gynnar ofta barnen men en för 

tidig formell undervisning är inte bra utan den ska vara kravfri och lekfull (Eriksen-Hagtvet, 

1990; 2004 och Gustafsson & Mellgren, 2005). De barn som får erfara miljöer där 

skriftspråket har en vardaglig funktion, lär sig ofta skriva innan de lär sig läsa (Stadler, 1998). 

Barn lär sig olika begrepp genom erfarenheter och att vuxna förklarar för dem (Eriksen-

Hagtvet, 2006). De barn som inte får erfara dessa miljöer och som fått ett intresse där man kan 

iaktta andra som skriver, behöver få stöttning i att upptäcka skriften och bokstäver för att inte 

riskera att en inlärning försenas (Stadler, 1998). Dahlgren m.fl. (2006) skriver att barn har 

olika erfarenheter av skriftspråket. De menar även att barn känner olika behov och har olika 

intressen för skriftspråket.  

 

2.5 Barns möte med skriftspråket – förskolans roll 
Under de senaste femton åren har vi blivit medvetna om att barns skriftspråksutveckling 

naturligt kan stimuleras i förskolan skriver Eriksen-Hagtvet (2006). Det anses inte längre vara 

riktat till sexåringar och skolmiljö utan det finns många tre till femåringar som har ett lika 

stort intresse (Eriksen-Hagtvet, 2006). Hon menar att förskolan har en väsentlig roll i att 

stimulera en skriftspråkutveckling innan den formella inlärningen börjar. Dock är det många 

lärare i förskolan som känner en osäkerhet i arbetet kring skiftspråket och framför allt hur och 

vad de ska beröra i skriftspråkets värld. Lärarna är oroliga för att barnen ska känna krav. Hur 

det uppfattas av barnen beror på hur aktiviteterna genomförs och vilka förväntningar som 

ställs på dem menar Eriksen-Hagtvet (2006). En aspekt av förskolelärarnas uppdrag är att 

förmedla en positiv attityd till barns skrivande (Dahlgren m.fl., 2006). Om det påvisas att 

något barn har skrivsvårigheter innebär detta att lärarna ställt krav och mål som inte är 

relevant i förskolan eller utgår ifrån individens intressen och förutsättningar. Det kan därför 

inte påvisas att det finns barn med skrivsvårigheter i förskolan (Gustafsson & Mellgren, 

2005). Barn som börjat forma bokstäver ska inte rättas då detta leder till känslor av 

misslyckande hos barnen. De ska mötas med respekt för sitt skapande och undersökande. Att 

bli en skrivande person innebär en lång process av utforskande och prövande (Eriksen-

Hagtvet, 1990). Hur denna språkstimulering ska utformas är inte lätt att säga därför att varje 

barn är unikt och har olika förutsättningar. Arnqvist (2003) anser att lärarnas uppgift är att ge 

möjligheter och förutsättningar till att barn utvecklar sina kompetenser. Barnet ska ges 

möjligheter att i sin omvärld få utforska bokstäver och texter på egen hand. Författaren anser 

att man som lärare ska möta varje barn på det stadium han eller hon befinner (Arnqvist, 

2003).  

 

Alla barn lär på olika sätt och använder sig av olika inlärningsstrategier skriver Dahlgren m.fl. 

(2006). Detta medför att de behöver olika stöd i sin utveckling. De föregående författarna 

framhåller Vygotskijs teorier att barn måste ges möjlighet till att på egen hand få 

experimentera och undersöka samt vikten av interaktionen med omvärden för att främja en 

kunskapsutveckling. Läraren ska utgå ifrån barnens tidigare erfarenheter och intresse för att 

handleda dem till en fortsatt kunskapsutveckling.  
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Gustafsson och Mellgren (2005) betonar lärarens roll i barnens skriftspråksutveckling. 

Samspelet mellan barn – vuxen är väsentlig och framhåller följande aspekter i 

lärarkompetensen som är viktiga gällande barns skrivutveckling: 

 en djup ämneskompetens om skriftspråk och skriftspråkslärande, 

 överensstämmelse mellan lärarens teoretiska antaganden och praktiska handlingar, 

 att läraren reflekterar över sin praktik, 

 att läraren lägger stor vikt vid barns meningsskapande, förståelse för skriftens funktion 

och innebörder i texter, 

 att läraren har förmåga att utgå från varje barns erfarenheter och kunskaper för att 

kunna utmana barnet att lära, 

 att läraren arbetar med en bred ansats mot olika aspekter av skriftspråket (Gustafsson 

& Mellgren 2005:21). 

Ett bra sätt att stimulera barns skriftspråksutveckling är genom meningsfulla aktiviteter där 

skriftspråket används naturligt för att barn ska få erfara skriftspråkets nytta (Gustafsson & 

Mellgren 2005). För förskolebarn måste skrivning uppfattas som något meningsfullt och som 

bör integreras i leken. Detta för att barnen i dessa situationer är fokuserade på själva leken och 

inte på det som övas. Detta innebär att barn kan delta i aktiviteter de ännu inte behärskar. 

Affär kan man leka även om man inte kan räkna eller känner till enheter som liter etc 

(Arnqvist 2003).  
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3 Metod 

3.1 Hermeneutiska spiralen 

Hermeneutisk ansats är en forskningsmetod där tolkning och förståelse är två centrala 

begrepp. De används i hermeneutiska spiralen och är ömsesidigt sammankopplade. Med 

spiralen tolkar vi vår omvärld. Detta innebär att vi pendlar mellan vår förförståelse och vår 

förståelse samt mellan del och helhet. Genom att se till helheten kan vi få en förståelse för 

delarna och tvärt om. Tolkningen är på detta sätt en process som ger oss en ny förståelse. 

Processen är inte statisk, utan vår förståelse förnyas kontinuerligt (Ödman, 2007). Den 

hermeneutiska forskningens syfte är att förstå handlingar och företeelser i sin relation till 

omgivningen både som en helhet och var för sig. Verkligheten består av olika meningar som 

behöver tolkning för att förstås. Dessa tolkningar grundar sig i våra tidigare upplevelser och 

vår förförståelse (Ödman, 2007). Intervjumetoden bygger på intervjuarens kunskaper och 

omdöme gällande tolkning av det som sägs. En individ kan inte frigöra sig från sina åsikter, 

värderingar och förväntningar och detta kallar hermeneutiken för förförståelse. Ett 

medvetandegörande av dem kan påverka tolkningarna och att nya perspektiv kommer fram 

(Kvale, 1997).  

 

3.2 Kvalitativ intervju 

För att få ta del av förskollärarnas uppfattningar valde jag att genomföra en kvalitativ intervju. 

Intervju betyder enligt Kvale (2007) utbyte mellan två synpunker. Ett utbyte av synpunkter 

om ett visst ämne i ett samtal mellan två personer menar författaren. Den kvalitativa 

intervjumetoden är lämplig att använda när man vill förstå erfarenheter och tankar ur 

intervjupersonens synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtidgt menar Stukat (2005) att 

det inte är ovanligt att man ger mer eller mindre osanna svar. I dessa möten med andra 

människor måste man alltid överväga över hur ärliga de är (Stukat, 2005). Intervjumetoden 

kan liknas vid ett vardagligt samtal, dock används en speciell frågeteknik. Man använder en 

intervjuguide (se bilaga 1) som fokuserar på vissa teman. Detta gör intervjuen 

semistrukturerad eftersom den består av på förhand skrivna frågor som intervjupersonen 

sedan får svara fritt utifrån. Här lämnas utrymme till följdfrågor (May, 2001). I 

intervjusamtalen lyssnar intervjuaren till det intervjupersonen själv berättar och uttrycker om 

sina synpunkter, åsikter, förhoppningar och drömmar. Det centrala är sedan att som 

intervjuare förstå innebörden av det som sagt och uttryckts (Kvale, 1997). Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa intervjun som en process där kunskap produceras 

genom relationen mellan intervjuaren och intervjupersonen.  

 

3.3 Metodkritik 

Vid kvalitativ forskning är det vanligt med kritik mot generaliserbarheten av resultatet då 

intervjupersonerna anses vara för få. Detta innebär att jag endast kan få fram några enstaka 

individers tankar. Mina intervjuer kan även anses vara korta. Däremot menar Kvale och 

Brinkmann (1999) om man är medveten om sitt syfte och sin frågeställning, det vill säga vad 

man ska fråga, varför man frågar och hur man ska fråga kan intervjun bli rik (Kvale & 

Brinkmann, 1999). Kvale (1997) menar att kvalitet ställs mot kvantitet. Har man fler 
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intervjupersoner blir analysen ofta sämre beroende av tidsbrist. Att använda sig av diktafon 

kräver transkribering och detta är mycket tidskrävande. Transkribering innebär omskrivning 

från ord till text. Här riskeras att det som talats in nu missuppfattas, tolkas fel eller inte hörs 

korrekt. Analysen i slutändan kommer därför bli min uppfattning och tolkning. 

 

3.4 Urval och genomförande 
Jag valde att intervjua tre förskollärare som jag haft kontakt med sedan tidigare genom VFU. 

Alla tre lärarna är utbildade förskollärare och har efter avslutat utbildning gått kurser som 

berört barns språkutveckling som kommunen anordnat. Förskollärarexamen tog de år 1993, 

1995 samt 2005. Ingen utav lärarna har gått någon specifik kurs inriktad mot barns 

skrivutveckling. De arbetar på samma förskola men på olika avdelningar som är 

åldersindelade. Jag vet att de arbetar med skriftspråket på olika sätt beroende på barnens ålder 

och valde därför att intervju just dessa lärare. Under min VFU mötte jag dessa lärare och de 

uppmanade mig att komma tillbaka och ville stödja mig i mitt kommande examensarbete. 

Därför togs första kontaken via mail där jag frågade om de var intresserade och hade 

möjlighet att ta emot mig för intervju. Efter att datum bestämts fick de information om mitt 

syfte och ett informationsbrev (se bilaga 1) om mina etiska principer för intervju. I mitt arbete 

presenteras förskollärarna som Fsk 1, Fsk 2 och Fsk 3. 

 

För mig var det viktigt att intervjuerna skedde på en för förskollärarna trygg och välkänd plats 

och därför genomfördes de i förskolans personalrum. Före intervjuerna besökte jag de olika 

avdelningarna för att kort observera de skriftspråkliga materialen och miljön. Jag ville dels 

skapa mig en uppfattning om verksamhetens skriftspråksarbete och dels vara förberedd inför 

intervjuerna och eventuellt kunna använda det jag sett som ett stöd i mina frågor (se bilaga 2). 

Varje intervju tog cirka 20 minuter och genomfördes efter varandra. Förskolelärarna hade inte 

fått se mina frågor tidigare för att jag ville få spontana tankar till svar som inte var 

tillrättalagda. Som hjälpmedel använde jag mig av en diktafon och spelade in intervjuerna. 

Med diktafon kunde jag koncentrera mig på det intervjupersonen sa. Detta menar även Kvale 

(1997) och påvisar att intervjuaren även kan koncentrera sig på intervjupersonens kroppspråk. 

Här kan intervjuaren upptäcka om intervjupersonen kroppspråk överensstämmer med det 

uttalade.  

 

3.5 Bearbeting 
Jag valde att använda mig av diktafon och transkribera det inspelade. Jag anser att 

intervjuerna på detta sätt blev mer lättöverkådliga. Jag transkriberade allt som sades med 

uteslutande av kortare tystnad och ”ähh” då jag ansåg att detta inte var relevant för min 

analys. Efter transkriberingen återstod att skriva resultatet. Transkriberingen lästes flera 

gånger för att jag skulle kunna skriva en sammanfattning av det uttalade och styrka med 

relevanta citat. I min analys av det insamlade materialet har jag utgått ifrån Kvales sju 

principer för hermeneutisk tolkning (Kvale 1997:51-52).  

 

 Den första principen innebär att texten analysera utifrån den hermeneutiska spiralen 

det vill säga en ständig växling mellan delar och helheter.  

 Den andra principen innebär tolkningen upphör när man kan urskilja teman och texten 

bildar sammanhängande mönster.  
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 Den tredje principen är att helheten av tolkningen jämförs med enskilda uttalanden.  

 Den fjärde principen innebär att tolkning av texten ska hållas till innehållet och 

försöka förstå vad som sägs om den intervjuades livsvärld.  

 Den femte principen innebär att intervjuaren behöver ha goda kunskaper om temat för 

att kunna se nyanser i det som uttrycks och i de olika sammanhang som dessa 

meningar kan komma att ingå i.  

 Den sjätte principen innebär att intervjuaren är medveten om att intervjupersonen och 

intervjuaren egna påverkan och den betydelse det får av tolkningen av texten. 

 Den sjunde principen innebär att varje tolkning ger förnyelse och kreativitet.  

 

  

3.6 Forskningsetiska överväganden  

Inför kontakten tog jag del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet). 

 

Informationskravet - innebär att forskaren måste informera undersökningspersonerna om 

syftet med undersökningen samt villkoren för deras deltagande. Jag uppfyllde kraven genom 

att skicka ett informationsbrev (bilaga 1) innan vår träff där jag beskrev mitt syfte, att jag 

skulle använda diktafon, deras rätt till att avbryta intervjun samt att de garanteras anonymitet.  

 

Samtyckeskravet – innebär att undersökningspersonen frågas om samtycke till deltagande. 

Undersökningspersonen har själv rätt att bestämma om villkoren för deltagandet gällande tid 

och deltagande. Jag uppfyllde kraven genom att jag fick undersökningspersonernas samtycke 

för deltagande. De fick även information om deras eget bestämmande, att medverkandet var 

frivilligt och när som helst kunde avbrytas.  

 

Konfidentialitetskravet – all insamlad information förvaras så att ingen utomstående kan få 

tillgång den. Redovisning av resultat ska ske på ett sätt så att enskilda personer inte kan 

identifieras. Jag uppfyllde kraven genom att undersökningspersonerna informerades att det 

endast var jag som hade tillgång till ljudupptagningar och att intervjupersonerna kommer att 

avidentifieras.  

 

Nyttjandekravet – innebär att den insamlade informationen inte får användas till något annat 

än forskning. Jag uppfyllde kravet genom att informera undersökningspersonerna att 

materialet endast skulle användas som forskning till mitt examensarbete.  
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4 Resultat 

4.1 Barns lärande 
Alla tre lärarna berättar att barn lär sig skriva genom ett lekfullt arbetssätt som kontinuerligt 

stimuleras. Som lärare ska man stötta och uppmuntra deras upptäckter. Arbetet ska utgå ifrån 

barnen, deras intressen och kunskaper. Fsk 1 säger att de utgår ifrån det som barnen tycker om 

och redan känner till för det blir då ett igenkännande hos barnen. Fsk 2 och 3 säger att man 

ska ge barnen tid, närvaro och material för att kunna utforska skriftspråket. Fsk 1 säger att 

barn lär sig genom att få försöka och att man som vuxen är närvarande. Att man lyssnar på 

dem, visar intresse och tar deras upptäckter på allvar. Fsk 3 framhäver att det är en aktivitet 

som integreras i andra aktiviteter. Barn lär sig genom att få härma, göra om, tillåts att 

nonsens- skriva och rita. De lär sig genom att få öva och läraren säger:  

 

Liksom hitta hur man håller pennan egentligen, det är ju det för att få till alla 

bokstäver. Så mycket med att sitta och rita och måla är nog grunden för att gå vidare 

och skriva sen. Men sen att det ska vara tillåtet att skiva, det ska finnas saker man 

kan skriva på och så där. Så då tror jag att de lär sig enklare om det är tillåtet. Det är 

inget som är så där konstigt och man plockar det ut från något utan det finns med 

hela tiden (Fsk, 3). 

 

Ingen utav lärarna hade arbetet helt utifrån någon, eller kunde beskriva, en 

skriftspråksutvecklande modell eller metod. Fsk 3 berättar att det arbetas med språket utifrån 

talet och ljudning och att det i sin tur är en grund för skrivutvecklingen. Samma lärare kunde 

beskriva en arbetsmodell som de inspirerats av vid något tillfälle. Det var Öjaby-modellen 

(metod att närma sig läsning och skrivning via läslappar och ordbilder) och de använde sig av 

ordlappar som sattes upp och barnen kunde skriva av. Läraren anser att de arbetar utifrån 

beprövad erfarenhet i deras skriftstimulerande arbete. De utgår ifrån barnens intressen och att 

lärandet ska ske på ett lekfullt sätt och med flera olika sinnen. ”Visar barnet ett intresse 

tänker vi på det när vi jobbar, Reggio inspirerat, att de har så många olika sätt att lära”(Fsk, 

3). 

 

På frågan om lärarna kan se några för eller nackdelar med ett skriftspråksutvecklande arbete i 

förskolan kom det fram delade svar. Alla lärarna framhävde det positiva att förskolan utgår 

från barnens intresse och tvingar aldrig någon till ett lärande. De jämförde med skolans 

traditionella metoder som arbetar utifrån en modell eller metod. Negativt var, uttryckte fsk 2, 

kan vara att barnen besitter olika erfarenheter när de når skolan och som kan påverka en del 

elever negativt. De elever som inte har lika stor erfarenhet kan uppleva situationerna som 

misslyckande och att de inte hänger med lika snabbt. De barn som haft ett stort intresse i 

förskolan får ett försprång säger fsk 2. ”Det blir lite att det skiljer lite för mycket för dem som 

haft ett stort intresse för det under en lång tid kontra dem som faktiskt inte är intresserad och 

som hellre gör andra saker. Då kan det bli lite spretigt, då kan det vara svårt att känna att 

man hänger med i skolan sen” (Fsk, 2). Samma lärare säger att även om alla barn erbjuds har 

de inte ett intresse för skriftspråket och de tvingar aldrig någon till att delta utan går på deras 

intressen. Fsk 3 uttryckte att ett skritspråksutvecklande arbete lätt kan bli skolifierat i 
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förskolan och ser det som en negativ konsekvens av ett skriftspråksutvecklande arbete i 

förskolan.  

 

4.2 Arbetet i förskolan 
Alla tre lärare framhäver att de arbetar med skriftspråket då de synliggör bokstäver och texter 

i barnens omgivning. Fsk 1 och 2 uttrycker att det sker ett enklare arbete med de yngre barnen 

och djupare med äldre barn.  

 

Det är ju inte mycket på låga avdelningen det är ju mer på de äldre. På 

småavdelningen har vi satt upp bokstäverna liksom så att man prata mycket om det. 

Det finns ju hela tiden som man kan snappa upp. Det finns mycket i det vardagliga 

som man får in det i. (Fsk, 1)  

 

Ett skriftspråksstimulerande arbete i förskolan ansåg alla lärarna kunde börja när barnen visar 

intresse och att det kan ske i en tidig ålder. Intresset visar barnen till exempel när de vill skiva 

sitt namn på teckningar berättar en lärare. Fsk 2 och 3 framhåller att man inte får pusha fram 

barnen om de inte är intresserade. Fsk 2 uttrycker att ett stimulerande arbete kan börja redan 

som ett-åring så länge man inte förväntar sig något resultat direkt. ”De kan vara små. Det är 

ju att utgå ifrån varje enskilt barn egentligen när de visar intresse för det” (Fsk, 2). 

 

Syftet med deras arbeten säger fsk 1 och 2 är att skriftspråket ska finnas tillgängligt som en 

naturlig del i barnen vardag och det synliggörs för att stimulera till ett intresse. Fsk 2 uttrycker 

att syftet dels är att barnen ska få en förståelse för skriftspråkets avsikt. Fsk 3 lärare säger att 

syftet med deras arbete är att barnen visat ett intresse och de formar verksamheten utifrån 

dem. Fsk 1 säger arbetet sker hela tiden och det skrivna språket synliggörs i barnens vardag. 

Fsk 2 berättar att man pratar ord och bokstäver som finns runt omkring barnen och säger att 

detta är ett grundläggande arbete. Fsk 3 berättar att det funnit intresse hos barnen av att skriva 

och att det därför inrättats en skrivhörna. Denna hörna är utformad så att två barn samtidigt 

kan sitta ner vid ett bord där det finns linjerade papper, pennor, bokstäver både som magneter 

och skrivna på papper. Barnen kan skriva, plocka med magneter på en magnetbräda och spela 

olika spel med bokstäverna så som memory. Att skrivhörnan är utformad just så är också för 

att de följt barnens intresse. Till exempel visste några barn att man i skolan skriver på 

linjerade papper och menade därför att det var väsentligt att ha i en skrivhörna. Bokstäver 

finns det uppsatt på flera ställen både på väggarna, i taket och i skrivhörnan. Flera barn 

började upptäcka alfabetet och bokstäverna finns som stöd i den utvecklingen. 

 

De pratade mycket om bokstäver. Hela tiden har det varit att vi har sett ett intresse 

hos barnen, det kanske var någon som satt med A, B, C, D och hela alfabetet vidare. 

Det kanske var någon som hade det lite klurigare så då satte vi upp hela alfabetet 

istället på olika ställen. I taket, på väggen och i fönstret så där så det ska finnas 

liksom. När man sitter och pratar kanske vid måltiderna eller så att det börjar på den, 

och det är den bokstaven som har den färgen där borta eller något alfabet med bilder. 

(Fsk, 3)  
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Alla tre lärare framhäver att synliggörandet sker på ett lekfullt sätt och delvis bygger på 

sociala interaktioner med både barn och med vuxna och att barn lär av varandra. Fsk 1 säger 

att texter kan synliggöras när man läser. Då kan man prata om orden och att de kan bygga upp 

ord. Man pratar om det och att man kan bygga ord då ser dem vad det blir och ja.. Både 

enskilt och i grupp där de kan se varandra (Fsk, 1). Fsk 2 berättar om lekandet med bokstäver 

som barnen känner igen och som finns i barnen namn. De har ett bokstavslego som är ett 

tillgängligt material som gör att man kan leka in inlärningen. Läraren framhåller att 

tillgängligheten och att barnen får lov att prova är en viktig del i barns utveckling. Läraren 

säger att mycket av fokus i samtal kring bokstäver hamnar på barnens namn och namn av 

personer i deras omgivning. De bokstäverna är betydelsefulla för barnen och här försöker 

läraren synliggöra att samma bokstav kan återkomma på andra ställen eller i andras namn. Det 

blir ett igenkännande som barnen kan få en relation till berättar läraren. Fsk 3 framhåller att 

lärandet aldrig ska tvingas på något barn. Då är det bättre att låta barn lära av varandra och 

skapa ett intresse när de se vad andra barn tycker är roligt säger läraren.  

 

 

Det ska ske lekfullt och roligt så att man vill fortsätta. Men aldrig tvinga någon. 

Utan att de får lära av varandra i så fall, att se någon som inte tyckt det varit roligt, 

att några andra håller på, så smittar de av sig till varandra istället. Vi tycker att barn 

lär av barn. (Fsk, 3) 

 

Fsk 1 och 2 anser att ett skriftspråkande arbete i förskolan förbereder barnen för en vidare 

utveckling och nämner skolan. De säger att mötet med skriftspråket kan bli enklare för 

barnen. Samtidigt säger fsk 2 att arbetet i förskolan inte ska bli ett krav. Fsk 3 säger att vårt 

samhälle är uppbyggt på skrift och därför är det viktigt att barnen tidigt får möta skriftspråket. 

Samma lärare säger samtidigt att även om allt i vuxenlivet bygger på skrift ska arbetet inte 

vara tvingande i förskolan utan det ska ske om barnen visar intresse.  

 

Fsk 3 berättar att barnen i skolan ofta möter en viss modell eller metod. Förskolan kan erbjuda 

en bredd av skriftspråkande aktiviteter som berör barns olika sätt att lära för att kunna möta 

alla barn. Fsk 2 och 3 framhäver även att det inte ska vara några krav att barnen har 

förkunskaper om skriftspråket när de kommer till förskoleklass och skola och därmed att det 

skett ett förberedande arbete i förskolan. Fsk 1 berättar att i några klasser i skolan ska barnen 

inte lära sig skriva via skrivstil för hand. De ska istället lära sig skriva genom program på en 

iPad. Läraren kan se både för och nackdelar med detta och styrker sina tankar att en tidig start 

i förskolan kan vara bra för barnen. Barnen kan då få med sig skrivupplevelser till skolan. Det 

vara en fördel att barnen redan i förskolan har mött ett skriftutvecklande arbete där barnen kan 

få uppleva olika möjligheter med skrift så som att skriva brev och lappar för hand.  

 

Lärarnas sätt att stimulera och vidareutveckla barnens intresse ser olika ut. Det gemensamma 

är att alla arbetar med bokstäver och mindre ord samt läser för barnen. De menar att skrivande 

texter på så sätt kan synliggöras. Fsk 2 lyfter fram att man ska utmana barnen men att det 

samtidigt inte får bli för svårt. Fsk 1 berättar att de många gånger tittar på bokstäverna och 

kan samtala om ord som har den bokstaven i sig och ”arbetar med att få ihop det”. Fsk 3 
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beskriver att de arbetar med ett material som berör språkljuden men att syftet med detta är att 

det finns behov i barngruppen att arbete med de olika språkljuden. Samtidigt berättar läraren 

att detta också är ett skriftspråksstimulerande arbete. Läraren säger även att om ett barn har 

frågor om hur ett ord skrivs, kan man skriva och ljuda det tillsammans. 

 

Sen samtalar man väldigt mycket vid matbordet att det är liksom A och sen liksom 

apa och får ihop det så. (Fsk, 1)  

 

Fsk 2 berättar att man låter barnen vara intresserade och uppmärksammar deras 

upptäckter. De försöker även utmana barnen men att det är en balansgång så att de 

inte uppfattar det som svårt och som ett misslyckande. Som lärare ska man låta 

barnen fråga och delvis ge dem ett svar.  

 

Låta dem fråga, ge dem både svar och lite utmaningar som sagt så det själva få klura 

lite. (Fsk, 2)  

 

Frågar de om något ord så visar man att man skriver det kanske så här eller om något 

lite längre så kan man ljuda det och prata om hur det låter och kommer du ihåg 

vilken bokstav och så där. Sen har vi ett material som heter fonomix som jobbar just 

med ljuden […] men det blir ju inför skriftspråket så kan man ju också formulera det 

med rösten så blir det lättare att skriva det också. (Fsk, 3) 

 

Grunden för barns skriftspråksutveckling uttrycker alla lärarna inte endast behöver handla om 

bokstäver. Fsk 2 säger att det många gånger börjar med bokstäver och enkla ord på grund av 

barnens intressen. Att läsa böcker och samtala om dem och om bokstäver berättar läraren är 

återkommande. Läraren säger att det är ett intresse som verka finnas hos många barn. Fsk 1 

och 3 beskriver skriftspråkliga verktyg som finns i barnens vardag som man kan utgå ifrån 

och på så sätt beröra skriftspråket på ett naturligt och lekfullt sätt. Tidningar, skyltar och 

annan textrelaterade möten synliggörs för barnen. Ett skriftspråkande arbete behöver inte ske 

på ett traditionellt och undervisande sätt uttrycker fsk 3. De kan till exempel använda kroppen 

hoppa alfabetet och inte bara skriva det. Genom detta får barnen ett begrepp om det säger 

läraren. Det kan även vara teknik och fsk 1 beskriver hur ett skriftspråks program i iPad 

fungerar.  

 

Mycket att de tittar, kanske med ord och skriver av och ser liksom bara sådana grejer 

som på mjölkpaket ser dem ju också texter. Man hör ju att det blir ju, just det här 

med olika media och så här ju. Hur det påverkar. De sitter och skriver. Så får de ju 

skriva då liksom så säger den om det blir fel eller rätt då. Att man liksom ska få höra 

ordet och bokstavera det på en iPad. Så hör dom det, ljudar, hur det ska låta och blir 

det fel så säger den till och så där. Men just det att komplettera med medier nu har ju 

inte vi det på den här förskolan men som en aktivboard (smarboard) är ju också 

väldigt att få fram det just genom leken, man får det gratis där lite. Att man 

synliggör det i vardagen just. (Fsk, 1)  

 

Fsk 3 tar upp att vuxna är förebilder för barn så även i deras skrivutveckling. En förebild 

stimulerar barnens intresse för skriftspråket.  
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Barn gör inte som vi säger utan som vi gör. Så tycker vi att det är roligt att sitta och 

läsa och vi skriver så tycker ju dom att det är roligt också. (Fsk, 3) 

 

4.3 Resultatsammanfattning 
För att stimulera en skriftspråksutveckling är det bra att barnen tidigt får möta det skrivna 

språket. En given ålder ansåg ingen att man kunde bestämma utan det var barnens intressen 

som avgjorde när arbetet började. Ingen arbetar eller anser att de har goda kunskaper om 

någon skriftspråksutvecklande metod eller modell. De arbetar utifrån sina kunskaper om hur 

barn lär. De beskriver samtal, uppmuntran och upptäckande tillsammans med barnen som en 

del av arbetet. Samtliga lärare påtalar att de arbetar med bokstäver och ordbilder. Två av 

lärarna beskriver att ett arbete även kan beröra medier som iPad och smartboard, tidningar, 

skyltar och andra textrelaterande aktiviteter barnen kan möta i sin omvärld. Samtliga lärare 

uttrycker att syftet med deras arbeten är att synliggöra skriftspråket som finns i barnens 

miljöer. En av lärarna menar att verksamheten formas utifrån barnens intressen och att de 

arbetat med alfabetet och skapat en skrivhörna därför att barnen uttryckt ett intresse som de 

vill utgå ifrån. De andra två lärarna arbetar med att synliggöra och skapa ett intresse hos 

barnen som man sedan kontinuerligt fortsätter att stimulera. De lyfter alla fram ett synsätt att 

det är barnens intressen som ska styra verksamhetens innehåll. Barnens intressen 

karaktäriseras av bland annat låtsasskrivande och diskussioner av bokstäver och texter i deras 

närmiljö. Lekens betydelse för ett lustfyllt lärande är en gemensam nämnare hos alla. Att lära 

på anda sätt och med fler sinnen på ett sätt som inte är traditionella framhäver en av lärarna 

som viktiga för att verksamheten ska vara givande för alla barn som deltar och för att barn 

uttrycker sig på olika sätt som alla ska tas tillvara på. Alla lyfter även fram att skriftspråket 

ligger till grund för barnens vidare utveckling i skola och samhälle. 
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5 Analys 
 

5.1 Förutsättningar för en stimulerande skriftspråksutveckling 

Förskollärarna berättade att de saknar utbildning i skriftspråk. I förskollärarutbildningen 

berördes barns lärande och utveckling. Fsk 3 anser att de arbetar utifrån beprövad erfarenhet i 

deras skriftstimulerande arbete. De utgår ifrån barnens intressen och att lärandet ska ske på ett 

lekfullt sätt och med flera olika sinnen. Detta går emot vad Gustafsson och Mellgren (2005) 

förespråkar som väsentliga aspekter i lärarkompetensen gällande barns språkutveckling. De 

menar att en djup ämneskompetens om skriftspråket, skriftspråkslärande samt kompetens och 

reflektion om teoretiska antaganden och praktiska handlingar överensstämmer. Ingen utav 

lärarna kunde beskriva eller hade arbetat helt utifrån något skriftspråksutvecklande modell 

eller metod. Detta kan delvis kopplas till Gustafsson och Mellgren (2005) som framhåller att 

man som lärare ska ha en bred kunskap om skriftspråkets funktioner och innebörder samt med 

en bred ansats kunna arbeta mot skriftspråket utifrån olika aspekter för att utmana varje barn.  

 

Vårt samhälle är uppbyggt på skrift, allt i vuxenlivet bygger på det och därför är det viktigt att 

barnen tidigt får möta skriftspråket säger en av förskollärarna. Björklund (2008) skriver att 

vårt informationssamhälle grundar sig i symboler och text vilket medför  kunskapskrav i 

skriftspråk och kommunikationsteknik. Detta är en väsentlig anledning till att barn tidigt bör 

stimuleras till skriftspråkande (Björklund, 2008). Precis som författarna anser fsk 1 och 2 att 

ett skriftspråkande arbete i förskolan förbereder barnen för en vidare utveckling och nämner 

skolan. De säger att mötet med skriftspråket i skolan kan bli lättare för barnen. Widebäck 

(1998) ser också en stor vinst med att barn möter skriftspråkande övningar i förskolan då de 

barn som behöver längre tid för att tillskriva sig ett skriftspråkande ges möjlighet till att 

praktisera och repetera. Dessa barn riskerar annars att stöta på problem i skolans 

skrivinlärning (Widebäck 1998, Åge 1995).  

 

Gemensamt för alla förskollärarna är att de anser att skriftspråksarbetet i förskolan inte ska 

vara ett krav. Fsk 3 säger att även om allt i vuxenlivet bygger på skrift ska arbetet inte vara 

tvingande i förskolan utan det ska ske om barnen visar intresse. Eriksen-Hagtvet (2006) 

skriver att många lärare i förskolan känner en osäkerhet i arbetet kring skiftspråket och 

framför allt hur och vad de ska beröra i skriftspråkets värld. Lärarna är oroliga för att barnen 

ska känna krav. Hur det uppfattas av barnen beror på hur aktiviteterna genomförs och vilka 

förväntningar som ställs på dem (Eriksen-Hagtvet, 2006). Förskollärarna arbetar med 

skriftspråket om barnen är intresserade. Björklund (2008) framhäver att det inte är en 

självklarhet att förskollärare arbetar med skriftspråkets trots att det omnämns i läroplanen för 

förskolan på flera ställen. 

  

5.2 Barns lärande 
Fsk 2 och 3 säger att barn lär sig genom att få försöka, härma, göra om, rita och nonsens-

skriva. Detta påpekar Ivarsson (2008) som skriver att det är betydelsefullt att låta barn 

låtsasskriva och forma bokstäver. Det lägger grunden för en vidare skrivutveckling (Iversson, 



  
 

22 

2008). Gemensamt anser lärarna även att det kan ske både enskilt och i grupp samt att barn lär 

av varandra. Detta kan kopplas till Vygotskijs teorier som framhåller den proximala 

utvecklingszonen och den sociala kontexten i barns utveckling. Fsk 2 berättar att man som 

vuxen stimulerar ett lärande genom att vara närvarande, lyssnar på barnen, visar intresse och 

tar deras upptäckter på allvar. Förskolläraren låter barnen prova sig fram i riktlinjer med det 

Eriksen-Hagtvet (1990) framhåller att barnen ska mötas med respekt för sitt skapande och 

undersökande. Att bli en skrivande person innebär en lång process av utforskande och 

prövande (Eriksen-Hagtvet, 1990). Fsk 1 framhåller att skriftspråkliga aktiviteter integreras i 

andra aktiviteter. Detta påpekar Arnqvist (2003) som skriver att förskolebarn måste uppfatta 

skrivning som något meningsfullt och som bör integreras i leken. 

 

Arbetet med skriftspråket ansåg alla lärare kunde börja i en tidig men ingen gav en specifik 

ålder. Flera författare skriver att ett tidigt möte med skriftspråket är gynnande i barns 

skriftspråksutveckling (Björklund, 2008; Eriksen-Hagtvet, 1990; 2004; Gustafsson & 

Mellgren, 2005). Åge (2005) är den förtattaren som skriver en ålder och menar att barn har 

som lättast att lära när de är mellan 3-6 år. Att förskollärarna inte kan säga en viss ålder kan 

kopplas till Stadler (1998) som skriver att barns intresse för skrift uppstår vid olika tider och 

främst beroende av olika villkor i uppväxtmiljön. Förskollärarna menar att barnen visar 

intresse när de ställer frågor, pratar om skrift de ser, vill skriva sitt namn på teckningar och 

frågar efter material för att kunna skriva. Gustafsson och Mellgren (2005) skriver att en lärare 

måste möta varje barns tankar. Initiativ som de yngre barnen visar är bland annat att de 

låtsasskriver, bläddrar i böcker, ritar och klottrar (Björklund. 2008; Widebäck, 1998). Fsk 3 

säger att arbetet kan börja redan när barnen är ett år så länge man inte förväntar sig något 

direkt resultat. Detta stämmer överens med vad Blåsjö (2006) framhåller att en pedagogik 

som stegvis låter barn uppleva olika typer av texter gör dem mer textmedvetna för framtiden. 

 

Ett skriftspråkande arbete behöver inte ske på ett traditionellt och undervisande sätt säger fsk 

2 och 3. Förskolan ska erbjuda barnen en bredd av skriftspråkande aktiviteter för att kunna 

möta alla barn säger en av dem. Detta påpekar Arnqvist (2003) som anser att man som lärare 

ska möta varje barn på det stadium han eller hon befinner sig. Förskollärarna kan till exempel 

använda kroppen och rörelser som ett verktyg. Genom att till exempel hoppa in alfabetet kan 

barnen lära och få en känsla för bokstäverna med hela kroppen. Det kan även vara teknik och 

fsk 1 beskriver hur ett skriftspråks program i iPad fungerar. Ivarsson (2008) skriver att alla 

barn är individer och det väsenliga en vuxen kan göra i stödjandet av ett barns 

skiftspråksutveckling är att synliggöra hur varje individ bäst tillägnar sig kunskap. 

Förskollärarna har synsätten att alla barn lär på olika sätt och använder sig av olika 

inlärningsstrategier som Dahlgren m.fl. (2006) skriver. Detta medför att barnen behöver olika 

stöd i sin utveckling. Författarna framhåller Vygotskijs teorier att barn måste ges möjlighet till 

att på egen hand få experimentera och undersöka samt vikten av interaktionen med omvärden 

för att främja en kunskapsutveckling. 

 

Ett grundläggande arbete är att läsa för barnen, samtala om boken och prata bokstäver och ord 

som finns runt omkring barnen säger fsk 2. Att använda samtal som verktyg kan kopplas till 

Björklund (2008), Ivarsson (2008) och Widebäck (1998) som framhåller vuxnas samtal med 
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barn för ett vidgat språk som stödjer en skriftspråkutveckling och ett intresse hos barnen. Det 

verbala språket är en grund till skriftspråket och det förebygger svårigheter för barn som 

riskerar att stöta på det i skolans formella skrivinlärning (Björklund, 2008; Fast, 2007; 

Widebäck, 1998). Berättandet har en viktig del i barns förberedande skrivinlärning där de 

tillskriver sig hur vårt språk är uppbyggt och låter samt att barnen får ett utökat ordförråd 

(Fast, 2007). Widebäck (1998) anser att rim och ramsor har stor betydelse för att barnen ska 

utveckla en känsla för bokstäver som sedan är avgörande för hur barnet tar tills sig 

skriftspråket. Alla tre förskollärare berättar att barn lär sig skriva genom ett lekfullt arbetssätt 

som kontinuerligt stimuleras. Som lärare ska man stötta och uppmuntra deras upptäckter. 

Barn lär när de får tid, vuxnas närvaro samt tillgång till material. Detta påpekar Widebäck 

som skriver att barn behöver få tid för att utveckla ett skrivande. Vuxnas närvaro är 

betydelsefull om de stävar framåt, samspelar med barnet och stöttar barnet till självhjälp. Det 

är genom vägledning, samspel och förebilder av vuxna och kamrater som barn 

vidareutvecklas (Widebäck, 1998).   

 

Fsk 3 tar upp att vuxna är förebilder för barn så även i deras skrivutveckling. En förebild 

stimulerar barnens intresse för skriftspråket. ”Barn gör inte som vi säger utan som vi gör. Så 

tycker vi att det är roligt att sitta och läsa och vi skriver så tycker ju dom att det är roligt 

också” (Fsk 3). Björklund (2008) skriver att det är en naturlig vidareutveckling att barn iakttar 

och imiterar sin miljö och vuxnas aktiviteter. Barns upptäckter i skriftspråket kräver ofta 

vägledning och hjälp från en vuxen (Widebäck, 1998). Motivation kan se olika ut från individ 

till individ (Swalander, 2006). En del drivs av en inre motivation och den inre 

tillfredsställelsen är god nog för att fortsätta sträva framåt. Andra är mer beroende av en yttre 

motivation så som uppskattning och belöning (Swalander, 2006).  

 

5.3 Arbetet i förskolan 

I sitt arbete utgår alla lärarna ifrån barnen, deras intressen och kunskaper för att skapa en 

stöttande och tillåtande miljö. De uttryck av intresse barnen framför tar de tillvara på. Detta 

påpekar Ivarsson (2008) som skriver att tecken av lust som barnen visar bör fångas upp för att 

kunna vidareutvecklas och stimuleras. Barn ska få uppleva skriftspråket genom rätt material 

och i samspel med människor som kan förespråka hur man kan använda materialet. Därefter 

får barnet på ett lekfullt sätt prova sig fram i samspel med andra vartefter regler tillkommer. 

Fsk 1 säger att de utgår ifrån det som barnen tycker om och känner till för ett igenkännande 

hos barnen. Läraren arbetar så som Fast (2011) menar att barn skriver om det som intresserad 

dem så som önskelistor, kom ihåg lappar och inköpslistor. Dessa texter är meningsfulla för 

barnen och en viktig väg in i skriftspråket. Fsk 1 och 3 säger att man ska utmana barnen men 

att det samtidigt inte får bli för svårt. Fsk 2 att det är en balansgång så att barnen inte uppfattar 

något som svårt och som ett misslyckande. Dahlgren m.fl. (2006) skriver att lärare ska utgå 

ifrån barnens tidigare erfarenheter och intresse för att handleda och utmana dem till en fortsatt 

kunskapsutveckling.  

 

Gemensamt för alla förskollärare är att de arbetar vidare med det barnen uttrycker och frågar 

om. Det är viktigt att ta tillvara på barns intressen är att skapa miljöer som är igenkännande 

och meningsfulla för barnen menar Fast (2007). Alla tre lärare framhäver att arbetet bygger på 
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sociala interaktioner mellan barn-vuxen och barn-barn. Skriftspråksutveckling bör ske i 

samspel med andra i för barnen meningsfulla situationer (Ivarsson, 2008). Barn tillskriver sig 

kunskaper i samspel med sin omgivning. De socialiseras in i skriftspråket via våra traditioner, 

kultur, religion och språk samt via familj, syskon och andra närstående (Björklund, 2008; 

Fast, 2007; Ivarsson, 2008; Widebäck, 1998). Fsk 3 framhåller att lärandet aldrig ska tvingas 

på något barn. Det är bättre att låta barn lära av varandra och intressen skapas och sprids när 

de se vad andra barn tycker är roligt berättar läraren. Detta påpekar Fast (2007) som skriver 

att barn delar med sig av sina intressen och därigenom lär av varandra. 

  

Förskollärarna ansåg att man inte kunde säga att arbetet med skriftspråket ska börjar vid en 

viss ålder utan när barnen visar intresse för det. Detta kan kopplas till Piagets 

mognadstrategier som menar att barn är först redo att förstå skrivning när de sjävla visar ett 

intresse för det. Synsättet styr fortfarande en del förskollärares arbete då de anser att barnet 

först ska visa intresse innan ett stöttande och stimulerande arbete börjar menar Widebäck 

(2008). Fsk 2 och 3 säger att syftet med deras arbete är att barnen visat ett intresse och de 

formar verksamheten utifrån det. Fsk 1 och 3 anser att man inte får pusha fram barnen om de 

inte är intresserade. Invarsson (2008) skriver att barn i förskoleåldern oftra själva visar ett 

intresse för skriftspråket, men man ska inte ska förutsätta att alla barn i förskoleåldern gör det. 

Barn kan inte visa intresse för något de inte har någon kunskap eller vetsakp om (Iversson, 

2008).   

 

Fsk 1 och 3 beskriver att det finns verktyg i barnens vardag som man kan utgå ifrån och på så 

sätt beröra skriftspråket på ett naturligt och lekfullt sätt. Tidningar, skyltar och annan 

textrelaterade möten synliggörs för barnen. De arbetar delvis som Åkerblom (1998) beskriver 

den analytiska modellen där man utgår ifrån helheter av för barnen meningsfulla och 

sammanhängande texter. Barnens förkunskaper tas här tillvara (Åkerblom, 1988). Lärarna 

arbetar med litteracitet begreppet som omfattar barns lärnade inom alla samspel med 

skriftspråket såsom texter, symboler, sång, talat språk och kroppsspråk (Björklund, 2008). Jag 

ser att de arbetar med att skapa meningsfulla aktiviteter där läraren utgår ifrån barnens 

kunskaper och erfarenheter. Ett bra sätt att stimulera barns skriftspråksutveckling är genom 

meningsfulla aktiviteter där skriftspråket används naturligt för att barn ska få erfara 

skriftspråkets nytta skriver Gustafsson och Mellgren (2005). Fast (2007) menar att barn möter 

skriftspråket och bli påverkade i och av vårt samhälle genom bland annat skyltar, media och 

populärkultur. I förskolan bör lärare uppmärksamma barn på olika typer av skrift, så som 

skyltar likväl som text i litteratur (Widebäck, 1998).  

 

I min undersökning framkom det att samtliga förskollärare arbetar utifrån den syntetiska 

modellen genom att synliggöra bokstäver och kortare texter för barnen. Fsk 1 säger att i 

samtal med barnen utgår de ifrån bokstäver för att sedan bilda ord.”Texter kan synliggöras 

när man läser. Då kan man prata om bokstäver och att de kan bygga upp ord […]Det är 

liksom A och sen liksom apa” (Fsk 1). En av lärarna beskriver att de arbetar med ett material 

som berör språkljuden men att syftet med detta är att det finns behov i barngruppen att arbete 

med de olika språkljuden. Samtidigt berättar läraren att detta också är ett 

skriftspråksstimulerande arbete. Samma lärare beskriver att de möter barns frågor om hur ord 
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skrivs med att skriva det tillsammans eller ljuda ordet. Åkerblom (1988) beskriver att den 

syntetiska modellen tränar språkets minsta delar det vill säga språkljuden. Varje bokstav förs 

sedan samman till ord, satser och fraser. Fsk 2 berättar om lekandet med bokstäver som 

barnen känner igen och som finns i deras namn. Detta går emot Åkerbloms (1988) 

beskrivning av den syntetiska modellen då han menar att barns förförståelse och livsvärld 

sätts åt sidan och läraren styr lärandet (Åkerblom, 1988). Grunden för barns 

skriftspråksutveckling uttrycker alla förskollärarna inte endast behöver handla om bokstäver. 

Fsk 2 säger att det många gånger börjar med bokstäver och enkla ord på grund av barnens 

intressen. Förskolläraren säger att mycket av fokus i samtal hamnar kring bokstäver och på 

barnens namn och namn av personer i deras omgivning. Dessa bokstäver är betydelsefulla för 

barnen och läraren synliggör att samma bokstav kan återkomma på andra ställen eller i andras 

namn. Det blir ett igenkännande som barnen kan få en relation till berättar läraren. Detta 

påpekar Fast (2007) som skriver att vuxna måste ta tillvara på barnets intressen för att inte 

riskerar att barnet tappar intresset för skrivning helt. 

 

Syftet med deras arbeten säger fsk 1 och 2 även är att skriftspråket ska finnas tillgängligt som 

en naturlig del i barnen vardag och det synliggörs för att stimulera till ett intresse. Lärare i 

förskolan bör arbeta med stötta alla barn till ett större intresse menar Widebäck (1998). Fsk 2 

uttrycker att syftet dels är att barnen ska få en förståelse för skriftspråkets avsikt. Detta 

påpekar Åge (1995) som skriver att barn bör möta skriftspråket för att få en förståelse för dess 

kommunikativa grundidé innan den formella undervisningen börjar i skolan.  

 

Synliggörandet av skriftspråket sker på ett lekfullt sätt berättar alla förskollärarna. Barn lär i 

leksituationer och därför bör deras möte med skriftspråket ske på ett lekfullt sätt (Arnqvist, 

2003; Gustafsson & Mellgren, 2005; Åge, 1995). I leken fokuserar barn på själva leken och 

inte på det som övas (Arnqvist, 2003). Förskollärarna beskriver en skrivhörna där barnen har 

tillgång till papper, pennor, bokstäver av magneter, magnetbräda, memory av bokstäver. 

Annat lekmaterial är bokstavslego. Fsk 2 framhåller att tillgängligheten och att barnen får lov 

att prova är en viktig del i barns utveckling. En skriftspråklig miljö inspirerar barn till att 

utforska och lära kring skriftspråket skriver Widebäck (1998). Miljön har en stor betydelse då 

barns lärande sker hela tiden. Det går inte bestämma när, var eller hur ett barn ska lära sig och 

därför har miljön en stor betydelse i barns utveckling (Fas,t 2007).  Miljöns utformning och 

materials tillgänglighet och placering har betydelse för om det avvänds och intresserar barnen 

(Nordin-Hultman, 2006).  

 

Alla lärarna framhävde det positiva att man i förskolan utgår man från barnens intresse och 

tvingar aldrig något till ett lärande och de jämförde med skolans traditionella metoder. Fsk 3 

säger att skolan ofta fokuserar på ett inlärningssätt och det är en fördel att förskolan kan ge 

barnen olika upplevelser och se skriftens olika möjligheter. Negativa aspekter på ett 

skriftspråksutvecklande arbete i förskolan kan vara att barnen besitter olika erfarenheter när 

de når skolan och som kan påverka en del elever negativt säger fsk 1. De elever som inte har 

lika stor erfarenhet kan uppleva situationerna som misslyckande och att de inte hänger med 

lika snabbt. De barn som haft ett stort intresse i förskolan får ett försprång säger 

förskolläraren. Det kan vara känsligt för de barn som märker att kamraterna förstår symboler 
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och därav försöker dölja att de själva inte kan. Därför är det viktigt att lärare i förskolan 

uppmärksammar varje enskilt barns kunskaper om skriftsymboler för att bemöta och stimulera 

en utveckling (Widebäck, 1998).  
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

I min undersökning har förskollärarna inte i förväg fått ta del av mina frågor och utifrån det 

har de inte heller kunnat förbereda sina svar. Jag upplevde att lärarna hade svårt att formulera 

sig och ge en bild av hur de upplever ett skriftspråkande arbete. En lärare uppgav själv att det 

inte var lätt att sätta ord på sina tankar och hur de arbetar. Läraren uttryckte även att vårt 

samtal gav många frågor som satte igång ett reflekterande. Hade jag valt att ge lärarna mina 

frågor innan intervjun kunde det möjligen medfört rikare och mer medvetna svar. 

Förskollärarna hade då fått chansen att reflektera över och synliggöra sina tankar och 

arbetssätt. Samtidigt kan lärarna i så fall lägga sina svar tillrätta, vilket inte heller hade gett 

uppriktiga svar.  

 

Intervjuerna utfördes enskilt i lärarnas personalrum. Intervjuerna hade även kunnat utföras 

både enskilt och alla tre tillsammans. Jag hade då kunnat få deras enskilda svar samt en 

samlad bild av hela förskolans arbete. Jag tror att de tillsammans hade synliggjort tankar och 

arbete hos varandra. Om intervjuerna utförts på avdelningarna kunde personalen fått hjälp av 

miljön för att sätta ord på sina tankar och bli påminda av vilka skriftspråkliga aktiviteter som 

faktiskt sker.  

 

Intervjuerna hade kunnat bli rikare på material om jag ännu mera hade lyssnat på vad 

förskollärarna uttryckte. Med ett större reflekterande hade jag kunnat ställa fler följdfrågor 

som kunnat väcka ett större reflekterande hos lärarna. Jag kan fråga mig själv om 

förkollärarnas svar speglar verkligheten. Stukat (2005) menar att det inte är ovanligt att man 

ger mer eller mindre osanna svar. I dessa möten med andra människor måste man alltid 

överväga över hur ärliga de är. Kvale (1997) använder sig av begreppet verifiering för att 

påvisa intervjuens reliabilitet och generaliserbarhet. Resultaten kan ha påverkats av att de inte 

fått tillgång till intervjuguiden och därmed kunde synliggöra sina tankar och uppfattningar.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Mitt syfte var att undersöka hur förskollärarna kan skapa förutsättningar för barns 

skriftspråksutveckling. Jag ställde frågorna på vilket sätt de arbetar för att nå strävansmålen 

samt vad de grundar sina val av metoder på. Förskollärarna arbetade med bokstäver och 

analyserade mindre ord samt med böcker och tidningar. Jag ser att de både går från det lilla 

till det stora och tvärt om det vill säga att de arbetar med både den syntetiska och den 

analysiska metoden. Men detta var inget de tog upp. Ingen utav lärarna kunde berätta om 

någon modell eller metod. Detta går emot vad Gustafsson och Mellgren (2005) skrivit fram 

som viktiga aspekter av lärarens roll i barns skriftspråksutveckling. Jag kunde se att två av 

lärarna arbetar med litteracitet, men detta var inget som de själva påtalade. Det kanske kan 

vara så att lärarna inte använder sig av de begreppen om sina olika arbetssätt men ändå har en 

förståelse för vikten av att växla mellan olika arbetssätt. Jag tror inte att ett 

medvetandegörande drastiskt skulle förändra förskolan eller förskollärarnas arbeten. Men med 

ett medvetandegörande kan de vidga perspektiven och vad som kan vara litteracitet. Det kan 
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även medföra att de kan arbeta med skriftspråket på olika sätt och därmed beröra barns olika 

intressen samt olika sätt att lära sig på, som samtliga förskollärare framhävde som viktiga 

komponenter i barns utveckling och i förskolas arbete. Barn kan lära sig skriva med hjälp av 

sina intressen för medier och populärkultur så som aktuella filmer, leksaker och utrustningar 

som medföljer menar Fast (2007). Men detta är inget som någon av förskollärarna tar upp 

eller resonerar något kring. De säger att de jobbar otraditionellt, men vad menar lärarna när de 

säger otraditionellt? Vad är traditionellt? Det verkar som att de utgår ifrån sin egen skoltid 

samt deras uppfattningar om sina barns skoltid. Om detta är grunden för vad som är 

traditionellt och de inte vill arbeta så, krävs det ett större synliggörande av vad som är 

traditionellt och vad som är negativt med det. Om de inte vill arbeta på ett traditionellt sätt 

måste de först bli medvetna om vad som sker i skolan idag. 

 

I min undersökning kan jag se att samtliga förskollärare anser att vårt samhälle bygger på 

skriftspråket och att det därför är viktigt att barnen får möta detta, precis som Björklund 

(2008) framhäver. Som ett led i detta, arbetar de med bokstäver, läser böcker, tidningar och 

synliggör skyltar. Jag frågar mig om det speglar de skrifter som finns i vårt samhälle och som 

barnen senare kommer att möta? Får barnen uppleva de olika sätt man kan skriva och 

formulera sig? Ett synliggörande av vad som är skriftspråkande kan vidga lärarnas val av 

miljöns utformning. I verksamheten kan barnen vara de som formulerar inbjudningar för 

möten, skriva påminnelser etc. Lärarna anser att förskolan ska ge förutsättningar för alla barns 

olika sätt att lära på och ge en bredd av skriftspråkliga aktiviteter. Jag undrar om det kan vara 

så att det sker en större variation av skriftspråkliga aktiviteter än vad lärarna gav uttryck för.  

 

Förskollärarna arbetar på olika avdelningar på samma förskola. Barnen ska någon gång under 

sin tid i förskolan ges förutsättningar och stimuleras mot läroplanens strävansmål. Jag tänker 

att detta kräver ett samarbete mellan de olika avdelningarna för att det ska uppfyllas. Ett 

samarbete kring vad barnen har fått erfara för skriftspråksaktiviteter var inget lärarna gav 

uttryck för. Någon lärare kunde uttala sig mer om hur de arbetar, någon mer om vad som är 

skriftspråkliga aktiviteter. En lärare kunde inte sätta ord på sitt arbete och eller sina tankar. 

Det kanske kan bero att strävansmålen som berör skriftspråk inte tas upp och synliggörs? Två 

av lärarna menade att ett skriftspråkande arbete i förskolan delvis är förberedande för skolan, 

men inte måste ske i förskolan. Konsekvensen av detta kan bli att barnen inte möter en 

variation av skriftspråkande aktiviteter och på så sätt inte blir förberedda inför samhällets 

kommande krav. 

 

I min undersökning kunde jag se att lärarna utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. De anser 

att barn lär sig genom sociala interaktioner samt att det framhävdes att man ska utmana 

barnen i sitt lärande men att det inte får bli för svårt som även Fast (2007) framhåller. Det 

framkom även att arbetet skulle börja när barnen visade intresse för skriftspråket. Här kan jag 

se både Vygotskijs och Piagets utvecklingsteorier. Det tycks som att förkollärarna grundar 

sina arbetsmetoder i traditionella utvecklingsteorier som deras förskollärarutbildning och även 

deras egen skoltid gett dem. Jag frågar mig om det är traditioner som styr lärarnas 

tankemönster och arbete inom skriftspråksutveckling eftersom de inte gått någon fortbildning 
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inom detta? Det kan leda till att lärarnas stimulerande arbetet och miljön begränsas samt att 

det barnen uttrycker inte tas tillvara på. 

 

Samtliga förskollärare betonade att arbetet med boskräver grundar sig i intressen som barnen 

ger uttryck för, som även Widebäck (1998) framhäver som en viktig aspekt i barns 

skriftspråksutveckling. Ett intresse som är återkommande hos barn. Är det så att de utgår ifrån 

det barnen är intresserade av, eller bara det barnen visar intresse för? Jag anser att det finns en 

skillnad mellan dessa uttryck. Att utgå ifrån barnen är att ta reda på deras bakgrund, deras 

litteracitet, vad de har för referensramar och kunskaper. När förskollärarna utgår ifrån barnens 

intressen och arbetet med igenkännande ser och lyssnar de till vad barnen gör och säger. Det 

kanske är så att barnen i dessa uttryck, utgår ifrån miljön de befinner sig i. Ivarsson (2008) 

menar att barn inte kan visa intresse för något de inte har kunskaper om. Om förskolan bara 

har ett material och ett arbetssätt som stimulerar och väcker intresse för bokstäver, böcker och 

tidningar undrar jag om barnen kan uttrycka sig och visa intresse för något annat? Lärarna 

uttryckte både att de utgår ifrån barnen intressen samtidigt som två av dem menade att arbetet 

ska skapa ett intresse. De skapar en miljö som möjliggör båda tillvägagångssätten men jag 

undrar hur medvetna lärarna är om att de uttrycker detta. Kan det vara så att lärarna har en 

förståelse för att båda arbetssätten krävs för ett stimulerande arbete? Jag undrar även om 

lärarna fångar upp barnens intresse för bokstäver för att det är lätt för dem att uppfatta? Om 

inte förskollärarna har kunskaper om andra metoder och modeller om skriftspråkande, tror jag 

inte att de kan synliggöra och uppmärksamma om dessa aktiviteter sker eller om barnen gör 

uttryck för dem. Jag anser att man inte kan höra och se andra uttryck när man inte vet vad 

man ska lyssna till och titta efter. Även om lärarna delvis arbetar med litteracitet, kunde de 

själva inte sätta ord på dessa aktiviteter. Är det så att det sker ett brett skriftspråksutvecklande 

och stimulerande arbete i förskolan, men att lärarna inte kunde förmedla det till mig i 

intervjuerna?  

 

Jag kunde se att alla förskollärarna anser att man utgår ifrån barnen och sedan fortsätter 

stimulera till en vidare utveckling. Detta menar även Widebäck (1998) och skriver om 

vägledning, samspel samt förebilder som verktyg för barns vidare utveckling. Samtidigt säger 

lärarna att de skapar en miljö när barnen visar intresse för det. Jag frågar mig hur ett 

vidareutvecklande arbete ser ut när de ska utgå ifrån det barnen uttrycker intresse för? Barnen 

kan inte visa intresse för något de inte känner till. För att bibehålla intresset och att barnen kan 

göra nya erfarenheter anser jag att det krävs att lärarna tillför nya infallsvinklar i arbetet. När 

lärarna uttrycker att arbetet inte få upplevas som för svårt för barnen, undrar jag om detta 

påverkar deras arbete och vilka skriftspråkliga delar de väljer att arbete med. Kanske är det så 

att gränsen redan är satt för vad de arbetar med? Är det vad förskollärana uppfattar kan vara 

för svårt för barnen eller är de så att de belyser många olika skriftspråkliga delar och barnen 

fysiskt eller verbalt uttrycker ovilja? Läsning och samtal var två återkommande arbetssätt som 

ansågs vara grundläggande för skriftspråket. Traditionellt har barn mött läsning först och 

skrivning sen. Det tas upp i en intervju om skrivning på iPad men det är inget som erbjuds 

barnen i förskolan. I miljön finns ingen teknik så som dator eller iPad som barnen kan skriva 

på och man kan undra vad det beror på? Är det för att barnen inte har frågat efter det? Ett 
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större medvetandegörande om vad skriftspråkande är kan ge lärarna större möjligheter för att 

synliggöra vad som sker, sägs samt själva kunna sätta ord på sina tankar.  

 

6.3 Slutord 
Det jag sett är att det sker mycket skriftspråkliga aktiviteter i förskolan och att lärarna har 

många tankar som stämmer överens med den litteratur jag tagit del av. Lärarna borde 

synliggöra detta arbete samt sina tankar för att på bästa sätt skapa en skriftspråksstimulerande 

miljö som kontinuerligt utvecklas. De arbetar ambitiöst men kan inte verbalisera det. 
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8 Bilagor 

Informationsbrev 
 

Hej! 

Mitt namn är Jennie Nilsson. Jag utbildar mig till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Jag skriver ett examensarbete om förskollärares uppfattningar kring skriftspråksutveckling i 

förskolan. Mitt syfte är att undersöka på vilket sätt förskollärare arbetar samt vilka teorier 

deras val bygger på. 

  

Jag önskar intervjua tre förskollärare för att ta del av deras uppfattningar och kunskaper. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band. Förskollärarna och förskolan är garanterade 

anonymitet. Alla namn kommer att avidentifieras. Ni som är med i studien har rätt att 

bestämma villkoren och hur länge ni vill medverka.  

 

Det insamlade materialet kommer endast att användas av mig i syfte att ställas i relation till 

tidigare litteratur och forskning.  

 

Har ni frågor hör gärna av er! 

 

Jennie Nilsson 

Tele: 0736136344 

Mail: jn222bk@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Inger Hellgren 

Tele: 0470-70 8371 

Mail: inger.hellgren@lnu.se 
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Intervjuguide 

Lärarnas förutsättning 

Vad har du för utbildning inom skriftspråksutveckling?  

Vad tänker du kring begreppet skriftspråksutveckling? 

Väljer du att i förkolan arbete med skriftspråkutveckling? Varför? 

Beskriv dina tankar kring ett arbete med barns skrivutveckling, hur anser du att ett stödjande 

och stimulerande arbete kan se ut i förskolan? 

 

Villkor för barns lärande 

Hur tänker du att barn lär sig skriva? 

När anser du att man kan börja arbeta med skriftspråket? 

Vad anser du är det bästa sättet att skapa och utveckla barns interesse för skriftspråket? 

Vilka modeller/metoder för en skriftspråksstimulering och utveckling känner du till? 

Har du arbetat utifrån någon av dem? 

 

Arbetssätt 

Vad är syftet med dina val av  

– metod,  

– material och  

– miljons utformning kopplat till barns skriftspråksutveckling? 

Uppmärksammar ni skrivsvårigheter? 

Vilka fördelar finns det med att arbete med barns skriftspråksutveckling i förskolan? 

Vilka nackdelar finns det med att arbete med barns skriftspråksutveckling i förskolan? 

Vet du hur skriftspråksutvecklingen ser ut i de förskoleklasser/skolor som era barn kommer 

möta? 

 

 

 

 

 

 

 


