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Titel  
Femåringars skrivande i förskolan. En kvalitativ studie om hur sex pedagoger i förskolan resonerar och tänker 
kring femåringars skrivande.   
 
Title  
Five-year old children’s writing in preschool. A qualitative study about how six teachers in preschool work with 
five-year old children’s writing.  
 
Författare  
Ingela Karlsson & Susanne Sundberg 
Sammanfattning  
Vårt syfte med denna uppsats var att ta reda på hur pedagoger i förskolan resonerar och tänker kring arbetet 
med femåringars skrivande. Överensstämmer detta arbetet med det styrdokument som ska genomsyra 
verksamheten, förskolans läroplan [Lpfö98]. Våra frågeställningar fokuserar på hur femåringarnas skrivintresse 
tas tillvara, om pedagogerna arbetar efter någon speciell skriftspråklig metod samt på hur pedagogerna tänker 
kring femåringarnas skrivande inför övergången till förskoleklassen.  
 
I teori och tidigare forskning fokuseras på förskolans läroplan, skriftspråklig miljö samt pedagogens 
förhållningssätt.  
 
För att uppnå syftet använde vi oss av en kvalitativ metod och intervjuade sex pedagoger på olika förskolor i en 
medelstor stad i Sverige. 
 
Resultatet visar att de intervjuade pedagogerna överlag har goda kunskaper om barns skrivutveckling. 
Pedagogerna är även medvetna om att de, liksom Lpfö98 anger, ska ta tillvara på barns eget visade intresse och 
initiativ för skriftspråkliga aktiviteter. I relation till teori och tidigare forskning, visar studien att pedagogerna 
bör inta en mer aktiv roll i femåringarnas skriftspråkliga utveckling. Detta kan ske genom ett uttalat 
skriftspråkligt syfte med såväl de skriftspråkliga aktiviteterna som med den pedagogiska miljön. 
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Inledning 
I denna studie fokuseras på femåringars skrivande i förskolan. Det är enbart hur arbetet ser ut 

i förskolan idag och hur detta arbete överensstämmer med förskolans läroplan, [Lpfö98] 

(Utbildningsdepartementet, 1998a), som står i fokus. Vi valde femåringar för att dessa barn 

snart ska vidare in i skolans värld, till förskoleklass. De C-uppsatser och avhandlingar om 

barns skriftspråklighet som vi har funnit har oftast sin utgångspunkt i skolans värld. Detta kan 

bero på att skrivinlärningen traditionellt anses tillhöra skolans verksamhet. Den forskning 

inom förskolan som finns, är riktad mot skriftspråklighet i allmänhet. Vi fann ingen forskning 

som behandlar just femåringars skrivande inför övergången till förskoleklass. Därför är detta 

ett intressant ämne att forska vidare inom. Vi ville ta reda på om pedagogerna i förskolan 

använder sig av speciella skriftspråkliga metoder eller arbetssätt för att förebereda 

femåringarna på denna övergång.  

 

Vi har fått inspiration till denna kvalitativa studie från många olika håll. En av dessa 

inspirationskällor är förskolans läroplan, Lpfö98, som genomsyrar hela lärarutbildningen och 

den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Enligt Lpfö98, är en del av förskolans 

värdegrund att barnen ska utveckla ett ansvar och intresse för att kunna delta aktivt i 

samhällslivet. Förskolan ska vara grunden till ett livslångt lärande, där skriftspråkstillägnandet 

är en del av denna verksamhet. I förskolans uppdrag ingår att utveckla och stimulera barnens 

kommunikativa och sociala kompetens, där både det talade och skrivna språket är delar av 

denna förmåga.  

 

En annan inspirationskälla är den pågående debatten i media i frågan om skriftspråksinlärning 

i förskolan. För närvarande pågår även en utredning om en ny lärarutbildning inom 

Utbildningsdepartementet (2007) som beräknas vara avslutad i mitten av september 2008. 

Denna utredning vill bland annat höja kvalitén i förskolan genom välutbildad och kompetent 

personal, detta för att lägga en stabilare grund för barnets vidare skolgång. Vidare diskuterar 

regeringen med utbildningsminister Jan Björklund i spetsen om förskolans roll i barns 

lärande. Nyligen skrev Björklund tillsammans med kollegor i regeringen en artikel i Dagens 

Nyheter (2008-03-18). I denna artikel anges det, att i Sverige idag är det fler än åtta av tio, det 

vill säga fler än 80 procent 1-5-åringar som tillbringar delar av sin vardag i förskolan. Bland 

femåringarna är det betydligt fler än 80 procent som går i förskolan. För att ge alla barn 

samma förutsättningar inför skolstarten föreslår regeringen en ökad satsning på förskolan för 
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att höja kvalitén på verksamheten. I artikeln presenteras även regeringens förslag att göra 

förskolan till en egen skolform, därför anges höjd kompetens i kombination med ett lekfullt 

lärande som ett sätt att utveckla bland annat barns språk och intresse för skriftspråket. 

Skriftspråklighet i förskolan har även diskuterats tidigare och förskolans pedagogiska ansvar 

omnämns i många av Statens Offentliga Utredningar, bland annat SOU 1997:108 

(Regeringskansliet, 1997a) och SOU 1997:157 (Regeringskansliet, 1997b). 

 

Uttrycken pedagog och förskollärare används synonymt i texten. I samtliga fall menas 

utbildade förskollärare i förskolan.  

 

 

Bakgrund till förskolans läroplan 
Uppsatsen utgår från förskolans uppdrag, mål och riktlinjer som finns beskrivna i förskolans 

läroplan, Lpfö98. Därför följer här en historisk bakgrund till läroplanens tillkomst för 

förskolan. Därefter presenteras hur läroplanen ser ut idag med fokus på skriftspråklighet samt 

en redogörelse för vad läroplanens kunskapssyn baseras på. 

  

Den 1 januari 1998 blev Skolverket tillsynsmyndighet för förskolan. Detta innebar att 

ansvaret för förskolan flyttades från Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet. Hädanefter 

ingick förskolan i det samlade utbildningssystemet för barnets hela uppväxt och fick då även 

en egen läroplan, Lpfö98. Denna läroplan ersatte då de Allmänna råd från Socialstyrelsen 

(1987) som förskolans verksamhet tidigare utgick från. I Allmänna råd, som i första hand 

vände sig till ledningsansvariga inom kommun, angavs mål, uppgifter och grundläggande 

principer för den pedagogiska verksamheten i förskolan. Enligt denna var förskolans 

huvudsakliga uppgift att se till att föräldrar fick sitt behov att barntillsyn tillgodosett och 

omvårdnad var en central punkt i verksamheten. När det gäller skriftspråket angavs i 

Allmänna råd att förskolan skulle stödja och hjälpa barnet när det visade intresse för 

skriftspråket. 1997 tillsatte Regeringen en offentlig utredning, SOU 1997:157, 

(Regeringskansliet, 1997b) i syfte att utarbeta ett pedagogiskt måldokument för förskolan, 

som skulle ligga till grund för den nya läroplanen, Lpfö98. I detta betänkande betonas vikten 

av tidig skriftstimulering:  
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Traditionellt har skolan setts som den institution där man skall lära sig läsa och 

skriva. Hemmet och förskolans roll har betraktats som enbart förberedande och 

stödjande i denna process. Undersökningar visar att barn som redan i 

förskoleåldrarna vet varför man skriver och har någorlunda klart för sig hur det 

går till, lyckas bättre med läsningen i skolan än de som inte har förstått detta. 

(Regeringskansliet, 1997b, kap 2, s. 53-54) 

 

Numera styrs förskolan, liksom förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, av skollagen och 

läroplaner, som är fastställda av regeringen. Lpfö98 betonar det pedagogiska uppdraget och 

vänder sig i första hand till personalen inom förskolan. I motsats till skolans, förskoleklassens 

och fritidshemmets läroplan, [Lpo94] (Utbildningsdepartementet, 1998b), innehåller Lpfö98 

inga uppnåendemål utan enbart strävansmål och riktlinjer. Det är sedan upp till förskollärarna 

hur dessa mål ska nås och med vilka metoder. När det handlar om skriftspråket i förskolan så 

anger Lpfö98 att det är ett av förskolans mål att utveckla barnets intresse för skriftspråket 

genom lek.  

 

I samband med att förskolan fick en egen läroplan flyttades sexåringarna till grundskolan, där 

de istället bildade förskoleklass. Denna verksamhet kom därmed att ingå i Lpo94. Anders 

Arnqvist (2003) har i en forskningsinriktad studie om förskoleklassen som en integrerad 

verksamhet inom skolan, visat på hur innehåll och arbetssätt i verksamheten påverkar barns 

tidiga läs- och skrivutveckling. Studien visar att det i förskoleklassen förs en mer formell 

skrivundervisning än i förskolan. Detta som en förberedelse inför skolans verksamhet, men 

fortfarande utgör leken en grund för lärandet. Förskoleklassen ska också ha ett ömsesidigt 

kunskapsutbyte med förskolan. Detta stöds av förskoleklassens läroplan, Lpo94, som anger att 

läraren i förskoleklassen ska ha ett samarbete med förskolan. Även i Lpfö98 anges det att 

arbetslaget i förskolan skall ”utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i 

förskoleklass, skola och fritidshem och samverka med dem.” (Utbildningsdepartementet 

1998a, s. 12).  

 

Inför tillkomsten av skolans läroplan, Lpo94, utkom Läroplanskommittén med ett betänkande 

om vilken kunskapssyn skolan skulle ha. Efter detta betänkande utkom de svenska 

läroplanerna Lpo94 och därefter Lpfö98, vars kunskapssyn har sin utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet (Läroplanskommittén, 1992). Det sociokulturella perspektivet 

bygger på den ryske språkpsykologen Lev Semjonovitj Vygotskijs (f 1896, d 1934) teorier om 
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det sociala samspelets betydelse för lärandet. I det sociokulturella perspektivet är barnet aktivt 

genom att delta i interaktioner med andra. Det är i dessa yttre aktiviteter som lärandet 

utvecklas. Vygotskij tillskriver barnets fantasi och kreativitet som ett verktyg att ta till sig ny 

kunskap (Vygotskij, 1999). 

 

 

Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på hur pedagoger i förskolan resonerar och tänker 

kring arbetet med femåringars skrivande. Överensstämmer detta arbetet med det 

styrdokument som ska genomsyra verksamheten, förskolans läroplan [Lpfö98] 

(Utbildningsdepartementet, 1998a). Enligt denna är förskolans uppdrag att: ”[…] uppmuntra 

och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (s. 6).  

 

För att uppfylla vårt syfte vill vi få följande frågeställningar besvarade:  

• Hur menar pedagogerna att de tar tillvara på femåringarnas eventuellt visade intresse  

 gällande skrivandet?  

 

• Vilka speciella arbetssätt eller metoder för att stimulera femåringarnas skriftmedvetenhet  

     beskriver pedagogerna att de använder?  

 

• Hur resonerar och tänker pedagogerna kring femåringarnas skrivande  

     inför övergången till förskoleklassens verksamhet?  

 

 

4 
 



 

Teori och tidigare forskning 
I vår studie är vi intresserade av att veta hur arbetet med femåringars skrivande på svenska 

förskolor ser ut inför femåringarnas övergång till förskoleklassen och om detta arbete 

överensstämmer med Lpfö98. Vi har därför i vår efterforskning bland litteratur och forskning 

huvudsakligen fokuserat på svensk litteratur och forskning inom området. Den internationella 

forskning som vi funnit behandlar inte femåringars skrivande i kombination med övergången 

mellan förskola och förskoleklass i Sverige. Dock har vi funnit relevant internationell 

forskning som ligger till grund för den svenska forskningen inom området skriftspråklighet.  

 

 

Barns skriftspråkliga utveckling 
 

 

Språklig medvetenhet 
När ett barn har utvecklat en känsla för formen i språket så har det blivit språkligt medveten. 

Detta är enligt Bente Hagtvet (2006), verksam vid institutet för specialpedagogik vid Oslos 

universitet, en viktig grund för att utveckla en bra skriftspråklig medvetenhet. Hagtvet 

förklarar begreppet språklig medvetenhet med att ”Den som är språkligt medveten kan 

distansera sig och tala om språket, och så att säga se det ”utifrån” (ha ett metaperspektiv). 

Hon kan förhålla sig till det som ett objekt, bl. a genom att analysera meningar och ord i 

mindre enheter.” (s. 45). Ett av förskolans mål, enligt Lpfö98, är att stimulera barns språkliga 

medvetenhet: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat 

talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar” 

(Utbildningsdepartementet, 1998a, s. 9). 

 

Språklig medvetenhet kan också förklaras som att barnet har förmågan att fundera kring 

språkets struktur och form, d v s hur något sägs, och inte enbart på vad som sägs, d v s det 

enskilda ordets betydelse. Ann-Katrin Svensson (1998) förklarar detta med att barnet därmed 

har en förmåga att skifta fokus från form till innehåll samt att göra språket 

situationsoberoende. Detta är inte detsamma som språklig förmåga, som innebär att barnet 

pratar med rätt uttal. Därför kan ett barn vara språkligt medveten men ändå ha problem med 

den språkliga förmågan, samt tvärtom. När barnet har kommit så långt i sin utveckling att det 

blivit språkligt medveten, kan det gå över till att utveckla sin skriftspråkliga medvetenhet. 
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Skriftspråklig medvetenhet 
Maj Björk och Caroline Liberg (1996) definierar den skriftspråkliga medvetenheten på 

följande sätt: ”I botten för och överordnat alla olika delmängder av medvetenhet ligger den 

skriftspråkliga medvetenheten.” (s. 44). De delmängder i den skriftspråkliga medvetenheten 

som nämns förklaras dels som skriftmedvetenhet och dels som grammatisk medvetenhet. Vid 

den skriftliga medvetenheten använder sig Björk och Liberg av begreppen fonologiskt/ 

alfabetiskt medvetna barn. Detta är ett barn som kan urskilja ett ord som ett objekt och se de 

olika bokstavs- och ljuddelarna i ordet för att sedan kunna se hela ordet igen som en helhet. 

Den grammatiska medvetenheten innebär att barnet blir medvetet om de regler som gäller för 

skriftens användning. Denna medvetenhet består enligt Björk & Liberg av den semantiska 

medvetenheten, när barnet funderar över och kommenterar innebörden av orden; den 

pragmatiska medvetenheten, när barnet funderar över hur språket används praktiskt; den 

syntaktiska medvetenheten, när barnet funderar över språkets struktur och satsdelar samt den 

morfologiska medvetenheten, när barnet funderar över orddelar och ord. 

 

Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren och Lars-Erik Olsson (1999), menar 

att skriftspråklig medvetenhet innebär att barnet förstår såväl skriftspråkets användning som 

dess konstruktion, det vill säga både funktion och form. Barnet måste vara medvetet om både 

nyttan av att kunna skriva och hur man gör för att skriva. Det är ett av förskolans strävansmål 

att utveckla barnets skriftspråkliga medvetenhet och det står även angivet i Lpfö98: 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar […] sitt intresse för skriftspråk och för 

förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner” (Utbildningsdepartementet 

1998a, s. 9). 

 

 

Tidig skrivutveckling 
Barns första kontakt med skriftspråket ser väldigt olika ut och förekommer vid olika 

tidpunkter. För en del barn sker den första kontakten redan i hemmet vid mycket tidigt ålder, 

men andra barn möter skriftspråket först i förskolan eller till och med i skolan. Det har visat 

sig att barn som tidigt blir introducerade i skriftspråkliga sammanhang har en mycket bättre 

förutsättning för att utveckla en god läs- och skrivutveckling. En uppmuntrande omgivning 

under uppväxten ger barnet en naturlig förståelse och grund för att skriva och läsa. (Hagtvet, 

2006; Söderbergh, 1988; Dahlgren m.fl., 1999). I förskolan skall just skriftspråket vara en del 

av barnets vardag. I Lpfö98 anges: ”Att skapa och kommunicera med hjälp av […] tal- och 
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skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och 

lärande” (Utbildningsdepartementet, 1998a, s. 6). 

 

Hagvet (2006) beskriver den tidiga skrivutvecklingen som olika nivåer av uttryckssätt. Dessa 

benämns som strategier som följer varandra. Barnet använder sig vanligtvis av en strategi i 

taget men kan också använda flera samtidigt. Omgivningens förhållningssätt påverkar dock 

vilken strategi barnet väljer. Barnet börjar först med lekskrivning, detta innebär att barnet har 

förstått att skriften har en betydelse och att den används för att förmedla ett innehåll. Barnet 

har då blivit semantiskt och pragmatiskt medveten. Detta visar barnet först genom att rita 

klotter som inte har någon likhet med bokstaven som symbol. Senare övergår klottret till att 

barnet imiterar bokstävernas form som en bild ur minnet, både som enskild bokstav och 

senare som hela ord, d v s logografiskt. Detta är en inkörsport till den alfabetiska skrivningen 

och kallas av Vygotskij (1978) för ”tecknat tal”, som innebär att barnet ritar sin egen tolkning 

av verkligheten. Denna tidiga skrivutveckling skall uppmuntras i förskolan och anges som ett 

mål i Lpfö98: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och 

begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord[…]”(Utbildningsdepartementet 1998a, s. 9). 

 

Nästa strategi är när barnet börjar koppla ihop rätt ljud med rätt bokstav i ordbilden och har 

därmed förstått att bokstaven har en funktion. Detta kallar Hagtvet (2006) för fonemorienterad 

skrivning. I början av denna strategi utesluter barnet ofta bokstäver, främst vokalerna i 

skrivandet och skriver även som bokstäverna heter i alfabetet. Detta utvecklas senare till att 

barnet skriver ljudenligt, de kopplar ihop och skriver bokstäverna precis så som de låter i 

orden, de ljudar bokstäverna. Barnet har blivit fonologiskt medveten. Denna strategi övergår 

sedan till att barnet börjar känna igen ord, det förstår att stavningen av ett ord inte alltid 

stämmer överens med ljudningen av bokstäverna. Det har då blivit morfologiskt medveten. 

När barnet har förstått och tagit till sig dessa olika strategier, använder sig barnet av 

ortografisk stavning istället för ljudenlig stavning. Barnet har då kommit så långt i sin 

skrivutveckling att det kan börja stava och skriva korrekt efter gällande stavningsregler dvs. 

blivit syntaktiskt medveten. Oftast inträffar denna nivå när barnet har börjat skolan, men om 

förhållandena och omgivningen är den rätta kan denna nivå uppnås även av barn i fem till sex 

års ålder. Dahlgren m.fl. (1999) menar att detta kan kallas för att ”knäcka den skriftspråkliga 

koden”, d v s att barnet har förstått principen med skriftspråkets funktion och form. 
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Skriftspråklig miljö 
 

 

Emergent literacy 
Emergent-literacy är en tradition som växte fram under 1970-talet inom läs- och 

skrivforskningen. Inom Emergent-literacy, anger Hagtvet (2004), är det barnets tidiga 

skriftspråkliga färdigheter i hemmet och i förskolan som utforskas. Den betonar samspelet 

med omgivningen för barnets egna upptäckter av skriftspråket. Hagtvets beskrivning av denna 

tradition är att ”Emergent literacy-traditionen beskriver i allmänhet hur barn utforskar och 

konstruerar skriftspråket när miljön anpassas för dem” (Hagtvet, s. 14). Detta är en miljö där 

skriftspråket har en naturlig del i vardagen och där barnet samtidigt möter det talade språket. 

Det har visat sig att barn som vistas i en sådan miljö själva i större utsträckning upptäcker 

skriftspråkskoden. Såväl Hagtvet som läsforskaren Ragnhild Söderbergh (1988, 1997) menar 

att denna Emergent literacy-forskning visar, att barn redan i tidig ålder kan tillägna sig 

skriftspråklig kompetens. Denna kompetens kan barnet under rätt förutsättningar utveckla 

såväl i förskolan som i hemmet.  

 

Emergent-literacy är en del av det vida begreppet literacy som kan översättas på många olika 

sätt. Roger Säljö (2005) definierar literacy som ”skriftspråkliga aktiviteter” (s. 208) och den 

engelske språkforskaren David Barton (1994) definierar literacy med att det är en social 

aktivitet som människor utför, antingen själv och/eller i samspel med andra. Enligt Barton 

fokuserade den tidigare läs- och skrivforskningen främst på utbildning och där individens läs- 

och skrivinlärning. I och med det bredare begreppet literacy, har istället fokus skiftat mot 

människans dagliga sociala aktiviteter, de så kallade ”literacy events” (s. 26). I dessa 

aktiviteter ingår, enligt Barton, inte enbart läsning och skrivning utan även tal, text och bilder.  

 

 

Skriftspråklig miljö i förskolan 
Omgivningen i förskolan, även kallad den pedagogiska miljön, tillskrivs ha stor betydelse för 

barnets skriftspråkliga utveckling. Det kan gälla den fysiska, den psykiska och den sociala 

miljöns betydelse och hur dessa påverkar varandra och barnet. Det är oklart vilka av dessa 

faktorer som påverkar mest, det beror på hur det enskilda barnet uppfattar sin miljö. Därför 

anser Svensson (1998) att miljön i t ex förskolan ska anpassas efter hur varje specifikt barn 

kan dra nytta av miljön i sin utveckling. Svenssons teori kommer från den amerikanske 

forskaren Uri Bronfenbrenners (1977) studier gjorda ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv. 
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Han anser att ett barns utveckling beror på samspelet mellan barn och miljö, speciellt på den 

närmiljö barnet befinner sig i som hem, förskola och kamrater. Hur barnet påverkas beror på 

barnets personlighet, sina tidigare erfarenheter och vad barnet har upplevt i andra miljöer. 

Bronfenbrenner har lagt störst tyngdpunkt på de aktiviteter, relationer och roller som barnet 

möter och hur dessa ser ut. Söderberghs (1988, 1997) studier om miljön visar att en miljö som 

stimulerar och uppmuntrar barnet skriftliga försök ger barnet en inre motivation att själv 

utforska och upptäcka skriftspråket.  

 

Också Vygotskij-tolkaren Leif Strandberg (2006) menar att enligt det sociokulturella 

perspektivet tar barnet själv aktivt del av sin miljö och gör den till sin egen. Men hur aktivt 

barnet är beror på hur den fysiska miljön upplevs av barnet. Genom att pedagogen i samspel 

med barnet diskuterar hur miljön ska se ut, kommer rummets sociokulturella kontext att 

anpassas till barnets behov och proximala utvecklingszon. För att skapa en pedagogisk miljö 

skall hänsyn tas till olika typer av lärande. Lärande utvecklas genom tillgång till olika verktyg 

och aktiviteter, interaktioner mellan barn och vuxna samt en miljö som tillåter barnets 

kreativitet och fantasi. Vygotskij (2003) menar att fantasi och kreativitet hos barnet skapas när 

behovet att vilja anpassa sig till den omgivande miljön infinner sig. Fantasin är inte bara en 

inre process utan påverkas också av yttre faktorer som den omgivande miljön. Vygotskij 

anger att: ”[…] strävan efter att skapa alltid brukar stå i proportion till den omgivande miljöns 

komplexitet” (s. 36).  

 

Den fysiska miljön är en del av den pedagogiska verksamheten och bör spegla vad förskolan 

vill fokusera på. Hagtvet (2006) menar att om barnets intresse för skriftspråket ska stimuleras 

ska omgivningen samspela med de aktiviteter som ska ske där. En skriftspråksstimulerande 

miljö ska innehålla mycket text som skapas tillsammans med barnen, det ger meningsfullhet 

och innebörd till texten som sedan skall inspirera barnet till att själv börja lekskriva. Därför 

ges den fysiska miljön stor betydelse. Detta ges även uttryck för i Lpfö98: ”De behov och 

intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen 

av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten”. (Utbildningsdepartementet, 

1998a, s. 10). Även Dahlgren m.fl. (1999) anger miljön som en av sex bärande principer som 

en pedagog skall följa, de anser att: ”Miljön skall idealt vara sådan att barnet blir neddoppat 

(eng. immerse) i skriftspråket. Att leva och verka i en rik skriftspråksmiljö utvecklar och 

stimulerar barnet”(s. 113).  
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Ett sätt att skapa denna miljö kan vara att använda sig av datorn som verktyg. Hagtvet (2006) 

nämner datorn som en metod som pedagogen kan använda sig utav i förskolan för att 

stimulera barns skriftspråk. Hagtvet menar att det krävs en interaktion tillsammans med en 

vuxen eller ett annat barn för att en lärandesituation ska kunna uppstå. Barnet kan även 

uppleva en ökad motivation eftersom det går snabbt att skriva och det inte krävs lika stor 

motorisk färdighet som vid pennfattning. Den norske pedagogikforskaren Arne Trageton 

(2005) har i sin forskning om skrivinlärning kommit fram till att med datorn som redskap har 

barn lättare att lära sig att skriva än att läsa. Hela 99 procent av barnen i 

undersökningsgruppen ansåg detta i Tragetons forskningsprojekt. Att barn ska få möjlighet att 

möta datorn i förskolan nämns även i Lpfö98 som ett av förskolans uppdrag. Datorn kan även 

användas i hemmet som ett verktyg att stimulera barnets skriftspråklighet. 

 

 

Skriftspråklig miljö i hemmet 
Rigmor Lindö (2002), verksam vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs 

universitet, menar att det krävs att barnet har en uppmuntrande och tillåtande hemmiljö för att 

barnet ska kunna tillägna sig den skriftspråkliga miljön i förskolan. Barnets språkliga förmåga 

baseras på den språkmiljö som barnet kommer från. När vuxna i denna miljö utgår från 

barnets egna intressen, skapas en stabil grund för barnets fortsatta tal- och 

skriftspråksutveckling. De aktiviteter som barnet och föräldrarna gör tillsammans och 

föräldrarnas intressen har stor betydelse för barnets språkutveckling. Svensson (1998) och 

Dahlgren m.fl. (1999) menar att föräldrar som själva läser och skriver mycket hemma 

inspirerar barnet. När barnet tillsammans med en förälder i vardagliga situationer tittar på och 

diskuterar texter samt skriver tillsammans, gör detta att barnet sedan själv vill prova att läsa 

och skriva.  

 

Hemmets betydelse har även undersökts i en studie av den amerikanske antropologen Shirley 

Brice Heath (1982). Studien omfattade barn i tre olika amerikanska områden med olika 

sociala förutsättningar. Heath ville undersöka de traditioner i hemmet som omgav läsning och 

skrivning och hur dessa traditioner påverkade barnens framtida skriftspråkliga kunskaper. 

Heath drog slutsatsen att aktiv läsning, d v s att föräldrar tidigt läser högt för sina barn och 

dessutom samtalar om texten och det lästa, gynnar barnets skriftspråkliga utveckling. Heath 

såg också att skillnader i barnens uppväxtmiljöer påverkade barnens prestationer i skolan, det 

handlade t ex om barnens förmåga att förstå sin omvärld och att kunna kommunicera och göra 
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sig förstådda med både det talade och skrivna språket. Betydelsen av en stimulerande 

skriftspråklig miljö visar även resultaten i Eunice H. Price (1976) undersökning, dock 

handlade denna undersökning enbart om speciellt begåvade barn som lärt sig att läsa tidigt. I 

de fall där barnet inte har tillgång till denna uppmuntrande och utmanande skriftspråklig miljö 

i hemmet, kan förskolan istället ge dem denna möjlighet. Detta synliggörs även i Lpfö98 där 

det anges att hemmet och förskolan skall samarbeta: ”Förskolan skall komplettera hemmet 

genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt” (Utbildningsdepartementet, 1998a, s. 11). 

 

 

Pedagogens förhållningssätt 
 

 

Det sociala samspelet 
Pedagogens förhållningssätt i det sociala samspelet anses ha stor betydelse för barnets 

skriftspråkliga utveckling. I det sociala samspelet mellan barn och pedagoger, kan 

pedagogerna med goda kunskaper om barns skriftspråkutveckling föra en dialog med barnet 

för att förstå hur det tänker och tar till sig kunskap. Genom att hela tiden utgå från barnets 

förkunskaper, får pedagogen möjlighet att möta barnet på den nivå där det befinner sig. För att 

stimulera barnets skriftspråkliga utveckling bör pedagogen också aktivt och sakligt uppmuntra 

barnets utforskande av skriftspråket, för att öka barnets förutsättningar till lärande. 

Utgångspunkten för all skriftspråksinlärning är dock alltid barnets visade intresse och 

motivation för skriftspråket (Hagtvet, 2002). Det framkommer i Barbro Widebäcks (1998) 

resultat i hennes avhandling att pedagogerna är skickliga på att stimulera barnets 

skriftspråkliga intresse. Däremot anser pedagogerna i hennes studie att de föregriper barns 

skriftspråkliga utveckling genom att aktivt ta initiativ till skriftspråkliga aktiviteter.  

 

I de skriftspråkliga aktiviteterna på förskolan är det viktigt att pedagogen har ett medvetet 

förhållningssätt och är klar över sitt syfte med aktiviteterna (Dahlgren m.fl., 1999). I en och 

samma barngrupp finns det barn med olika lärstrategier och som utvecklingsmässigt ligger på 

olika nivåer. Detta gör därför att pedagogen behöver goda kunskaper om barns tidiga 

skrivutveckling samt de teorier och metoder inom läs- och skrivinlärningen som finns. Här 

bör pedagogen använda sig av de vardagliga situationerna och även av leken (Längsjö & 

Nilsson, 2005; Hagtvet, 2002; Dahlgren m.fl., 1999). I de dagliga rutinerna finns det många 
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tillfällen där pedagogen kan utgå från barnets förkunskaper och på ett naturligt sätt föra in 

skriftspråkligt lärande. Pedagogens kanske viktigaste uppgift är dock att vara en förebild, att 

ta initiativ och sätta igång aktiviteter som stimulerar skriftspråket på barnets nivå. Här måste 

pedagogen tänka på att vägleda barnet så att det uppnår de pedagogiska målen istället för att 

pedagogen enbart fokuserar på att slutföra sitt projekt (Hagtvet 2006).  

 

Enligt såväl Strandberg (2006) som Dahlgren m.fl. (1999) har pedagogen en stor del i att 

skapa meningsfulla situationer där barnet känner delaktighet. Den kanadensiske läsforskaren 

Frank Smith (2003) anger detta som en grundförutsättning för lärandet. Att skapa 

meningsfulla situationer sker genom dialog med barnet och väcker, enligt Strandberg, den 

motivation som är nödvändig för att lärande överhuvudtaget ska kunna ske. Enligt Vygotskij 

(1999) uppstår motivation hos barnet först när det får delta i gemensamma dialoger och 

aktiviteter tillsammans med såväl pedagoger som andra barn. I dessa interaktioner, som 

inkluderar ett givande och tagande från alla parter, möter barnets nuvarande kunskap den 

kunskap det ännu inte har. Det är i detta avstånd, mellan det barnet kan och den kunskap 

barnet kan nå, som leken spelar en avgörande roll. Detta avstånd kallar Vygotskij för den 

proximala utvecklingszonen och det här som lärandet sker. Att barnet får känna delaktighet i 

gemensamma dialoger och aktiviteter är något som bland annat sker under leken. 

 

 

Leken 
I förskolans läroplan, Lpfö98, har leken en framträdande roll. Som ett av förskolans uppdrag 

anges det att ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande” (s. 6). Därför bör pedagogen 

ha ett förhållningssätt som innebär att barnet får tillåtelse att skriva mycket och spontant t ex 

genom leken. Där kan barnet utveckla ett intresse för skriftspråket, något som Söderbergh 

(1988, 1997) har funnit i sin forskning. Barnet kan då utifrån sina egna förutsättningar tillägna 

sig det skrivna ordet. Även Hagtvet (2004) menar att det är främst inom lekens ramar som 

barnet tillåts att utforska språket. I leken kan barnet prova sig fram utan att känna ett 

misslyckande, det finns inget rätt eller fel utan istället främjas barnets självkänsla och 

nyfikenhet på ett positivt sätt. Den tidiga skrivutvecklingen beskrivs också av Björk och 

Liberg (1996), som menar att den oftast sker i lekens form och därför kallas för att barnet 

lekskriver. Ofta blir barnet inspirerat av personer i dess omgivning som också skriver, det är 

den omgivande miljön som ger den första inspirationen till skrivandet. Barnet imiterar och 

kopierar då den skrivande. För Vygotskij (1999) är leken ett socialt samspel som har stor 
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inverkan på lärandet. Han anser att leken är det främsta verktyget där barnet kan imitera och 

därmed utveckla sina färdigheter. I leken tillsammans med andra, barn och vuxna, bearbetar 

och prövar barnet den nyupptäckta kunskapen för att göra den till sin egen. Barnet får därmed 

tillfälle att använda kunskap som det egentligen ännu inte behärskar, något som Vygotskij 

benämnde att ”agera huvudet högre” (”a head taller”, 1978, s. 102), i den proximala 

utvecklingszonen. 

 

 

Högläsning 
Även tanken om högläsning bygger på Vygotskijs (1999) teorier om det sociala samspelets 

inverkan på lärandet. Vygotskij menade att det barnet kan göra med en vuxen idag, kan det 

göra själv imorgon. Därför spelar pedagogens förhållningssätt en stor roll, för det är i 

samspelet med andra som barnet lär sig sätta ord på sina tankar. Det krävs dock att barnet 

uppfattar dessa sammanhang som meningsfulla för att barnet ska kunna utveckla motivation 

till sitt eget lärande. Såväl Hagtvet (2006), Lindö (2005) som Svensson (1998) betonar 

högläsningen i både hemmet och förskolan för det lilla barnet, som en viktig grund i mötet 

med skriftspråket. I högläsningen får barnet ta del av skriftspråkets struktur och utöka sitt 

ordförråd. Framförallt ger högläsningen en erfarenhet av ett situationsoberoende språk, det 

vill säga barnet utvecklar förmågan att skifta fokus från här och nu till där- och dåsituationer. 

Denna tidiga läsning, som Björk och Liberg (1996) och Lindö kallar för ”litterär 

amningsstund”, sker såväl i hemmet som i förskolan tillsammans med vuxna och andra barn. 

Här utforskas skriftspråket i en för barnet trygg situation och barnet får genom samtal om 

texten och dess innehåll möjlighet att öka sin förståelse för omvärlden, litteraturen och 

därmed också för skriftspråket. Högläsning kan även underlätta för tvåspråkiga barns 

tillägnande av såväl språket som skriftspråket. 

 

 

Tvåspråkiga barn 
Sverige är idag ett mångkulturellt land med en hög andel tvåspråkiga barn som lever i familjer 

med ett annat modersmål än svenska. Det finns olika definitioner på begreppet tvåspråkig 

(Svensson, 1998; Hagtvet, 2004; Fredriksson & Taube, 2003). Den vanligaste definitionen är 

barn som använder både sitt modersmål från ett annat land och det svenska språket i sin 

vardagliga kommunikation. Detta gäller även barn som växer upp i familjer med ett svenskt 

minoritetsspråk, till exempel samiska. Pedagogen möter därför ofta barn som har ett annat 

13 
 



 

modersmål än svenska i förskolan, vilket innebär att pedagogen då måste anpassa 

verksamheten så att även dessa barn kan få vara delaktiga. Hagtvet anser att pedagogen måste 

vara medveten om barns olika kulturella bakgrund för att kunna stimulera och stödja alla barn 

utifrån deras förutsättningar. Barnets identitet och jagkänsla förstärks om pedagogen visar 

respekt för barnets kultur och språk vilket kan grundlägga en god skriftspråklig utveckling. 

Detta arbete ska utgå från Lpfö98, som säger att: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn 

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (Utbildningsdepartementet, 1998a, s. 

9). 

 

Skriftspråklighet definieras olika i olika kulturer och skriftspråksystemens uppbyggnad skiljer 

sig också åt skriver Hagtvet samt Fredriksson och Taube. I västerländsk kultur är det skrivna 

ordet mer betydelsefullt än det talade ordet och i många andra kulturer är det tvärtom, där är 

den muntliga traditionen starkare. Detta beror enligt Hagtvet på att i den västerländska 

kulturen används ett mer abstrakt och individualiserat tänkande medan det kan se annorlunda 

ut i andra kulturer. Där uppmuntras det kollektiva tänkandet och användningen av ett mer 

konkret språkbruk. Olika kulturer ser olika syften med att skriva och läsa och detta visar sig i 

den kulturens tal- och skriftspråk. Även Fredriksson och Taube menar att barnet blir 

socialiserade i sin kultur och att detta förstås får konsekvenser för barnets tillägnande av det 

skrivna svenska språket. Barnet påverkas dock inte bara av sin kulturella bakgrund utan även 

av sociala, ekonomiska och känslomässiga faktorer. 

 

Carina Fast (2007), vid institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet, har i sin 

doktorsavhandling gjort en etnografisk studie om barn och deras erfarenheter av läsning, 

skrivning och olika texter. Hon följde sju barn från olika sociala och kulturella miljöer under 

tre års tid. Fast studerade barnen i hemmet från det att de var fyra år upp till sju års ålder. I 

hemmet ingår barnet i samspel med familjen i ett slags språksamfund. Där ingår förutom 

språket även normer, värderingar och seder. Detta beskriver Fast som att barnet får ett 

kulturellt kapital som har ett högt värde i hemmet. Hennes studie visar dock att detta 

kulturella kapital ofta inte uppmärksammas och används i förskolan och skolan, ofta när det 

handlar om barn med annat modersmål än svenska. Studien visar vidare att pedagogerna anser 

att alla barn ska vara jämlika, att bakgrunden inte har någon betydelse. Detta medför att vissa 

barn inte får ta med sig sitt kulturella kapital in i förskolans och skolans värld. Detta menar 

Fast kan påverka barnets identitet negativt.  
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Inför förskoleklass 
En svårighet som Hagtvet (2004) såväl som Dahlgren m.fl. (1999) har sett, är att det ofta 

uppstår osäkerhet hos pedagogerna gällande både metod och innehåll i den skriftspråkliga 

verksamheten. Många pedagoger känner en oro för att veta ”hur långt in i skriftspråkets värld 

man ska gå” (Hagtvet, s. 10) och att skolan ska anse att barnen har lärt sig skriva och läsa på 

ett felaktigt sätt (Söderbergh, 1988). Dock skall arbetslagen i såväl förskoleklassen som 

förskolan ha ett ömsesidigt kunskapsutbyte enligt respektive läroplaner. Med lekens hjälp kan 

ett sådant utbyte mellan förskolan och förskoleklassen ske. Detta innebär att pedagogen kan 

föra in något av skolans innehåll i förskolans verksamhet samtidigt som förskoleklassens 

lärare kan skapa en mjuk övergång in i skolans värld (Hagtvet, 2002). Forskning har, enligt 

Hagtvet (2004), visat att tidig stimulering av barns skriftspråk, kan gynna barnets fortsatta läs- 

och skrivutveckling i skolan. Det är främst förespråkarna för Emergent literacy-traditionen 

som framhåller detta. De anser att de skriftspråkliga färdigheterna kan utvecklas på samma 

naturliga sätt som barnets övriga färdigheter om bara omgivningen är den rätta. Enligt 

förskolans läroplan, Lpfö98, skall förskolan uppmuntra och ta tillvara på barns nyfikenhet och 

intresse för skriftspråket. Pedagogens uppgift är därför att låta barnet möta och ta del av 

skriftspråket och därmed låta barnet utveckla denna färdighet. Syftet med skriftspråkliga 

aktiviteter i förskolan är enligt Hagtvet (2006) att vidareutveckla det naturliga intresset för 

skriftspråket som de flesta barn visar. Att alla barn oavsett bakgrund och förförståelse ska få 

en chans att delta utifrån samma förutsättningar kan vara en god start på barnets början i 

skolans värld. 
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Metod 
Efter denna genomgång av teori och tidigare forskning inom området följer här en redogörelse 

för metoden kvalitativ intervjustudie och dess genomförande.  

 

 

Forskningsetiska principer 
För att få en etisk korrekt forskning har vi använt oss av och följt de forskningsetiska 

principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som rekommenderas av 

Vetenskapsrådet (2002). Vi har uppfyllt informationskravet, såväl muntligt som skriftligt 

(bilaga 1), innan intervjuerna. Informanterna informerades om studiens syfte och hur deras 

medverkan skulle se ut. Vi har även följt samtyckeskravet genom att före intervjuerna skicka 

ut ett missiv (bilaga 2) till berörda enhetschefer. Samtliga gav sitt samtycke till intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet innebar att informanterna informerades om att deras uppgifter skulle 

behandlas anonymt och inte skulle kunna härledas till dem som person. De informerades även 

om att de skulle kunna få ta del av studiens resultat vid intresse. Vidare är vi medvetna om att 

den information som samlats in enbart är till för studien, vilket även meddelades 

informanterna. Därmed har vi uppfyllt den sista etiska principen, nyttjandekravet. 

 

 

Kvalitativ intervju 
Vi kommer att använda oss utav en kvalitativ intervjumetod. Denna metod ger en större 

förståelse för informantens sätt att resonera, tänka och känna kring ett fenomen (Trost, 2005). 

Vi kommer även att ställa följdfrågor som kan ge mer utvecklade och fördjupade svar. Därför 

valde vi bort enkät som metod. En enkät anses vara mer ytlig och inte lika utförlig som 

intervjuer, när det är informantens synsätt och förhållningssätt som efterfrågas (Johansson & 

Svedner, 2001). En enkät kommer inte att ge tillräckligt utförliga svar inför analysen. Vi 

övervägde även att använda observationer som metod, då detta kan ge en helhetsbild av 

förskollärarens arbetssätt och agerande. På grund av den begränsade tiden skulle det dels bli 

svårt att få tillräckligt mycket material för analysen och dels för att Trost (2005) och Stukát 

(2005) menar att det är svårt att få en bild av förskollärarens egna tankar och åsikter i 

observationer. Vi bestämde oss därför att använda intervju som metod och hoppas med detta 

få en större förståelse för förskollärarnas sätt att resonera, tänka och känna kring arbetet med 

femåringars skrivande.  
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Intervjufrågor 
Efter genomgången av teori och tidigare forskning inom området bestämde vi oss för ett antal 

strukturerade intervjufrågor. Till detta kommer vi även att ha övergripande frågor, för att få en 

ökad förståelse för förskollärarnas arbete, samt underfrågor som kan varieras beroende på hur 

informanten svarar (Johansson & Svedner, 2001). Se bilaga 3 för frågeformuläret. 

Intervjufrågorna täcker studiens syfte och frågeställningar. Vid utformningen av 

intervjufrågorna tog vi hjälp av relevant metodlitteratur för att kunna ge frågorna struktur och 

rätt konstruktion (Lantz, 2007; Trost, 2005). I intervjufrågorna nämndes inte ordet miljö i 

frågorna. Detta för att undersöka om miljön medvetet används i de skriftspråkliga 

aktiviteterna på förskolorna. Ordet läroplan nämndes inte heller i frågorna, men frågorna 

formulerades dock efter Lpfö98. Detta för att undersöka om läroplanen medvetet används i de 

skriftspråksstimulerande aktiviteterna på förskolorna. Detsamma gjordes med begreppet 

pedagogens förhållningssätt. Inför intervjuerna gjorde vi i ordning en intervjuplan som skulle 

fungera som ett stöd. Denna innehöll inte bara frågorna utan även diverse praktisk 

information som skulle delges informanterna. 

 

 

Urval 
Vi gjorde en urvalsundersökning, där ett antal kriterier skulle gälla för alla informanter. 

Kriterierna var att informanterna skulle vara utbildade förskollärare vid kommunala förskolor. 

Vidare skulle dessa förskollärare arbeta på förskolor i olika områden i en medelstor stad i 

mellersta Sverige. I urvalet är dessa förskolor geografiskt utspridda över staden. För att 

undvika ett allt för omfattande material, som kan bli svårbearbetat på grund av tidsbrist, 

begränsades antalet till sex förskollärare. Att välja ett mindre antal informanter anser Kvale 

(1997) och Trost (2005) ger kvalité till materialet. Av de sex förskollärarna var det en som 

inte hade möjlighet att delta. Detta bortfall påverkade inte resultatet då en annan förskollärare 

i samma område accepterade en intervju. 

 

 

Genomförande 
Vi började med att läsa igenom relevant metodlitteratur för att kunna bestämma metod och 

göra urvalet. Därefter skrevs intervjufrågorna utefter syftet och frågeställningarna samt ett 

missiv till de berörda förskolornas enhetschefer. Efter detta kontaktades per telefon de 

förskollärare som valts ut och tid och plats för intervjun bestämdes. Vi meddelade även att ett 

informationsbrev skulle skickas till dem samt ett missiv till deras chefer via mail. Såväl 
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informationsbrevet som missivet innehöll information om hur intervjun skulle se ut som etik, 

tidsåtgång, dokumentation samt hur resultaten skulle användas. Inför intervjuerna 

strukturerades formen på genomförandet upp och därefter skrevs en s.k. intervjuplan (Lantz, 

2007). Intervjuerna genomfördes enskilt med pedagogen med hjälp av bandspelare. Vi menar 

att bandinspelningen kan minimera riskerna med att missa viktig information under intervjun 

samt underlätta upprätthållandet av en god dialog. Dock var det en av informanterna som inte 

kände sig bekväm med att intervjun spelades in, därav finns enbart fem bandinspelningar. 

Svaren på våra skriftspråkliga frågor transkriberades ordagrant. Dock utelämnades pauser, 

skratt, tonläge och så vidare då vi ansåg att detta inte har relevans i studien. För oss är 

innehållet i svaren det viktiga inte på vilket sätt informanterna svarar. Svaren på de 

övergripande frågorna sammanfattandes dock, detta för att faktainnehållet i dessa svar var det 

viktiga. Vidare används transkriberade citat från intervjuerna i analys och diskussion. Det kan 

enligt Trost (2005) anses vara oetiskt att använda talspråket i citat, då talspråket anses som ett 

annat språk än skriftspråket. Därför omformulerades vissa citat till skriftspråk. Det är viktigt 

att informanterna får behålla sin personliga integritet och att skriva ut citat ordagrant ”skulle 

kunna vara sårande för den intervjuade” (s. 109). 

 

 
Överväganden av metoden 
Vid urvalet funderade vi mycket kring fördelar respektive nackdelar med att intervjua 

förskollärare som vi hade en relation till. Detta kunde, enligt oss, leda till att förskollärarna 

fick svårare att tacka nej till att bli intervjuade. Det kunde samtidigt innebära förskönade svar 

i intervjuerna, vilket enligt Stukát (2005) kan leda till en skevhet i svaren. Vi kom dock fram 

till att fördelarna övervägde, då vi inte har en personlig utan en professionell relation till 

förskolan och förskolläraren. En undran är dock om resultatet skulle kunna ha blivit 

annorlunda om vi hade använt oss av andra urvalskriterier? Enligt Trost (2005) är det dock 

variationen av informanter som är intressant. Genom att informanterna är geografiskt 

utspridda på förskolor över hela staden, så uppstod denna variation.  

 

Under intervjuerna var vår föresats att genomföra en ”solidarisk intervju” (Trost, 2005, s. 73). 

Detta uttryck innebär att intervjuaren försöker förstå och känna på samma sätt som 

informanterna. Det innebär att intervjuaren inte behöver tolerera allt som sägs men däremot 

acceptera dennes åsikter. Det krävs inte heller att intervjuaren sympatiserar med informanten, 

men den som intervjuar skall däremot alltid känna empati inför denne. Intervjuaren måste 
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dock alltid vara noga med att inte låta intervjun övergå i en slags vänskaplig relation, vilket vi 

inte heller upplevde att det gjorde. 

 

Valet att göra kvalitativa intervjuer var lämplig för vår studie. Vi fick relevant information 

från informanterna samt hade möjlighet att ställa följdfrågor som gav mer utförliga svar. Att 

genomföra intervjuer gjorde studien mer pålitlig, då vi fick utförliga svar på hur 

förskollärarna såg på sitt arbete med femåringars skrivande.  

 

Vid analysen var det till en början svårt att bearbeta det insamlade materialet för att kunna 

kategorisera svaren. Vi granskade, jämförde och sorterade då svaren efter studiens 

frågeställningar. Denna metod var inte optimal eftersom svaren på flertalet av 

intervjufrågorna gick in i varandra. Därför valde vi istället att fokusera på några av de centrala 

begrepp som belyses i teori och tidigare forskning. Vi använde överstrykningspennor i olika 

färger för att markera dessa centrala begrepp i pedagogernas svar. Efter dessa nya premisser 

granskades och jämfördes svaren för att hitta likheter och skillnader. Att hitta mönster i svaren 

är enligt Trost (2005) det viktigaste vid analysen. Därefter sammanställdes svaren under dessa 

centrala begrepp.  

 

 

Tillförlitlighet 
De förskollärare som har intervjuats har alla visat stort intresse för vår studie och de har även 

önskemål om att få ta del av resultatet. Detta visar på att studien kan vara till nytta för 

förskollärare, då de kan ta del av andra förskollärares resonemang och tankar gällande barns, 

speciellt femåringars, skrivande i förskolan. I analysen har informanternas svar återgetts på ett 

ärligt sätt som överensstämmer med informanternas upplevelser av sitt arbete. Vi har även 

funnit andra studier inom samma ämnesområde (Fast, 2007; Gustafsson & Mellgren, 2005; 

Widebäck, 1998) och anser därför att vår studie har relevans för ämnet.  
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Resultat, analys och diskussion 
Svaren på våra intervjufrågor kommer här att redovisas sorterat under rubriker med de mest 

framträdande centrala begrepp från teori och tidigare forskning. Svaren stärks genom att citat 

från intervjuerna används. Under varje rubrik analyseras även svaren och jämförs med vår 

teori och tidigare forskning. Sedan följer diskussion av analysen.  

 

I diskussionen kommer vi att reflektera över studiens resultat och analys i relation till teori 

och tidigare forskning. Utifrån denna reflektion dras slutsatser om vad resultaten har för 

betydelse för frågeställningarna. Vi kommer även i diskussionen att använda svaren på de 

övergripande intervjufrågorna, för att få en ökad förståelse för resultaten.  

 

 

Skriftspråklig miljö 
Med frågeställningen ”Vilka speciella arbetssätt eller metoder för att stimulera femåringarnas 

skriftmedvetenhet beskriver pedagogerna att de använder?” var avsikten att undersöka om 

pedagogerna använder sig av den skriftspråkliga miljön eller om de har andra metoder för att 

stimulera femåringarnas skriftspråk.  

 

För att ta reda på detta ställde vi följande fråga till pedagogerna: ”Arbetar ni efter någon 

speciell skriftspråklig metod eller arbetssätt?” Samtliga pedagoger svarar nej på denna fråga. 

Det framkom dock att samtliga ändå arbetar medvetet med att stimulera barnens visade 

intresse för skriftspråket. Flera av de intervjuade pedagogerna är även medvetna om 

förskolans uppdrag vid barns skriftspråkstillägnande. En av pedagogerna säger att:  

 

Förskolan kan i allmänhet lägga en bra grund för läs- och skrivinlärning. Men vi 

måste komma på bra metoder för att inte vara skola. (Intervju 3).  

 

Pedagogerna har överlag kunskap om barns skrivutveckling och vet vilka faktorer som 

stimulerar detta. De är överens om att det är många faktorer som samverkar i denna 

utveckling. En av de faktorer som återkommer i flera av pedagogernas svar är språket. I detta 

begrepp ingår dialoger mellan såväl barn-barn som barn-vuxna. En av pedagogerna menar att:  
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Är barnen med så frågar de och då kan man prata om det och visa. Det är det 

viktigaste. (Intervju 5).  

 

Vidare anser flera pedagoger att högläsning, rim och ramsor, sånger, ordlekar och spel ses 

som stimulerande för barns skrivutveckling. Här menar en pedagog att:  

 

Genom att läsa mycket med dem och jobba mycket med språk, så förstår barnen 

att det är ett sätt att kommunicera. (Intervju 4).  

 

Flertalet av pedagogerna anger att det är viktigt att det i barnens omgivning finns mycket 

skriven text. På förskolan kan detta innebära att det finns bokstavsplanscher på väggarna och 

att leksaker och ting förses med textlappar. Barnens namn finns även uppsatta på hyllor och 

lådor för att barnen ska lära sig känna igen såväl sitt eget som kompisarnas namn. Även att 

känna igen bokstäverna i namnen anses av flera pedagoger som ett sätt att lära sig bokstäver. 

En av pedagogerna menar att även siffror är en början till skriftspråket. Pedagogen säger att:  

 

Vi har numren 1-22 på deras handdukar, väldigt tydligt, siffror är början till 

skriftspråket. Det är början till symbolläsandet, efter det är steget att se ordet med 

bokstäver. De läser ordet som en bild. (Intervju 2).  

 

Förståelsen för symboler, och i förlängningen ordbilder, ses av flera av pedagogerna som en 

grund för att kunna lära sig skriva. 

 

Hemmets och föräldrarnas betydelse för barns skriftspråkstillägnande är något som hälften av 

pedagogerna nämner. Pedagogerna anger att när skriftspråksstimulering sker redan i hemmet 

kan barnet ta sig an skriftspråket tidigare. En av pedagogerna berättar om en familj med tre 

barn där båda föräldrarna är pedagoger.  

 

Barnen har tidigt blivit visade böcker och bokstäver hemma och föräldrarna har 

även pratat mycket med barnen. Dessa barn visar från tre års ålder intresse och har 

börjat skriva och läsa. Hur man som pedagog och förälder erbjuder barnen 

skriftspråket påverkar. (Intervju 2).  

 

Denna pedagog menar vidare att:  
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En icke stimulerande hemmiljö, ställer större krav på vad förskolan erbjuder i 

form av miljö, tillgänglighet och material (Intervju 2).  

 

En av de andra pedagogerna berättar om samarbetet mellan förskolan och hemmet. 

Pedagogerna för ett medvetet samtal med föräldrarna om barnens eventuella visade intresse 

för skriftspråket. Tanken finns att sedan utveckla detta intresse på förskolan (Intervju 5).  

 

En av pedagogerna nämner datorn som ett hjälpmedel vid skriftspråkstimulering på förskolan. 

Pedagogen menar att barnen med datorns hjälp kan börja skriva sitt namn och läsa lättare ord. 

På förskolan introduceras även pedagogiska spel för de äldre barnen. Pedagogen menar att:  

 

Barnen tycker om detta, de spelar helst pedagogiska program och inte vanliga 

spel. (Intervju 2). 

 

Sammanfattningsvis angav pedagogerna att de inte använder sig av en speciell skriftspråklig 

arbetsmetod eller arbetssätt. Dock framkom det att pedagogerna arbetar medvetet med att 

stimulera barns skriftspråklighet. Pedagogerna har kunskap om barns skrivutveckling och är 

även medvetna om hur denna utveckling kan stimuleras. Enligt Längsjö och Nilsson (2005), 

Hagtvet (2002) och Dahlgren m.fl. (1999) är denna medvetenhet nödvändig för pedagogen. 

Detta för att kunna möta barnet på den nivå där det befinner sig och för att kunna välja rätt 

metoder för att stimulera barnets skriftspråksutveckling. Endast en av pedagogerna anger att 

datorn här kan vara ett bra hjälpmedel. Vidare är pedagogerna överlag medvetna om 

omgivningens betydelse för barnets skriftspråkliga utveckling. Söderberghs (1988) studie 

visar att en miljö som stimulerar och uppmuntrar barnets skriftliga försök ger barnet en inre 

motivation att själv utforska och upptäcka skriftspråket. Även Hagtvet (2006) menar att 

omgivningen ska innehålla mycket skriven text som helst skapas tillsammans med barnet. 

Detta för att ge texten en meningsfullhet och innebörd för barnet så att barnet sedan kan 

inspireras till att själv börja lekskriva. Flertalet av pedagogerna nämner även hemmets 

betydelse för barnets skriftspråkliga utveckling. De menar att barnet tidigare kan ta sig an 

skriftspråket om det har en uppmuntrande och tillåtande hemmiljö. Detta faktum beskriver 

även Lindö (2002), som menar att barnets språkliga förmåga baseras på den språkmiljö som 

barnet kommer ifrån. Även Heath (1982) kom i sin studie fram till att en hemmiljö som är 

skriftspråksstimulerande påverkar barnets prestationer i skolan. 
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Diskussion 
Vi ville undersöka om pedagogerna använder sig av den skriftspråkliga miljön eller om de har 

andra metoder för att stimulera femåringarnas skriftspråk. Resultatet visar att informanterna 

överlag är medvetna om miljöns betydelse för stimulering av skriftspråket. Vår studie visar att 

det finns olika mycket skriven text på förskolorna och att dessa texter används i olika 

omfattning, men först när barnet visar intresse för dem. I teori och tidigare forskning betonas 

särskilt den pedagogiska miljön och samspelet i denna. Den anses vara mycket viktig i barns 

skriftspråkliga utveckling och intar en framträdande roll i följande teori och tidigare 

forskning: Bronfenbrenner (1977), Svensson (1998), Söderbergh (1988, 1997), Strandberg 

(2006), Vygotskij (2003), Hagtvet (2006) och Dahlgren m.fl., (1999). Vi menar att om 

förskolan har en pedagogisk miljö som innebär en omgivning med mycket skriven text, kan 

detta innebära att intresset väcks hos barnet. I de fall där barnet inte kommer från en 

skriftspråksstimulerande hemmiljö, ligger det ännu större ansvar på förskolan att erbjuda en 

sådan miljö. Genom att barnet tidigt får vistas i en inspirerande skriftspråklig miljö, ges barnet 

möjlighet till ökad förståelse för skriftspråket, vilket kan underlätta för senare läs- och 

skrivundervisning i skolan, något som såväl Hagtvet (2006), Söderbergh (1988) som Dahlgren 

m.fl. (1999) anser. Enligt Söderbergh (1997) visar forskning inom Emergent-literacy 

traditionen att när skriftspråket blir en naturlig del i barnets omgivning, så ökar möjligheterna 

för barnet att tidigt knäcka skriftspråkskoden. Barnet kan då på egen hand utforska och 

konstruera skriftspråket. Skriven text i barnets omgivning på förskolan kan användas i syfte 

att stimulera barns intresse för skriftspråket. Vi menar att om pedagogen aktivt visar på och 

erbjuder barnet den skriftspråkliga miljön, kan denna miljö i sin tur främja barnets 

skriftspråkliga utveckling. Enligt Lpfö98 kan en öppen, innehållsrik och inbjudande miljö i 

den pedagogiska verksamheten stimulera och utmana barnets utveckling och lärande. Denna 

miljö anser vi skulle kunna nyttjas aktivt i den dagliga verksamheten såväl i planerade 

aktiviteter som i fri lek.  

 

En del av den pedagogiska miljön är användandet av datorn i de skriftspråksstimulerande 

aktiviteterna. Det visade sig att enbart en av pedagogerna nämner datorn som ett hjälpmedel. 

Senare tids forskning, av bland annat Trageton (2005) och Hagtvet (2006), visar att med 

datorn som hjälpmedel kan barnet uppleva större motivation till att läsa och skriva. Vi menar 

att en femåring som tycker att det är jobbigt att hålla i en penna, kan tycka att det är lättare 

och går snabbare att skriva på datorn. Idag finns det ofta en dator på varje förskola och ibland 
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på varje avdelning, därför borde det också finnas större möjligheter för pedagogerna att 

introducera datorn som ett verktyg vid skriftspråksstimulering. 

 

 

Pedagogens förhållningssätt 
Under detta begrepp kommer två frågeställningar att redovisas. Med den första 

frågeställningen ”Hur menar pedagogerna att de tar tillvara på femåringarnas eventuellt visade 

intresse gällande skrivandet?” fokuseras på de situationer där barnet visar initiativ till egna 

skriftspråkliga aktiviteter. Frågeställningen syftar till att ta reda på om, varför och i så fall hur 

pedagogerna tar tillvara på dessa situationer. Avsikten med frågeställningen var även att 

undersöka om pedagogernas förhållningssätt ändrades i en flerspråkig barngrupp.  

 

Det som framkommer hos samtliga pedagoger är att de anser att de tar tillvara på barns visade 

intresse för skriftspråket och att de då alltid utgår från barnets egna initiativ. Detta intresse för 

att skriva eller för att veta mer om bokstäver och ord måste enligt pedagogerna komma först, 

därefter kan pedagogerna aktivt gå in i situationen. En av pedagogerna uttrycker sig så här om 

detta:  

 

Jag kan känna att det måste vara utifrån barnets intresse. Är man inte intresserad 

än, så ska det inte tvingas på. (Intervju 5). 

 

I dessa situationer när barnet visar initiativ, uppmuntrar och lyssnar pedagogerna på barnen i 

syfte att få dem att fortsätta sitt utforskande av skriften. En av pedagogerna uttrycker en 

medvetenhet om att kunna se var barnet befinner sig i sin skrivutveckling för att kunna 

erbjuda rätt aktivitet, pedagogen säger så här:  

 

Vi kollar vad vi kan hjälpa till med och erbjuda barnen, vi lyssnar på barnet och 

ser i vilken utvecklingsfas barnet befinner sig i för att erbjuda rätt saker. (Intervju 

2).  

 

När ett barn vill ha hjälp med att skriva en bokstav eller ett ord så visar de flesta pedagogerna 

barnet hur det skrivs. Detta genom att skriva före och barnet får sedan skriva av/härma efter. 

Denna situation visar sig enligt pedagogerna oftast när barnet har ritat en teckning och vill 

skriva sitt namn eller skriva en berättelse till teckningen. Detta inspirerar sedan många av de 
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andra barnen runtomkring att också börja skriva. En sådan situation beskrivs på följande sätt 

av en pedagog:  

 

Barnen inspirerar varandra, om en blir intresserad blir de andra intresserade också. 

(Intervju 2).  

 

Några av pedagogerna anser att barnen även blir inspirerade av vuxna i dess omgivning som 

skriver och av vuxna som förhåller sig positiva till skrivandet. När de vuxna skriver är det 

viktigt att barnen får bli delaktiga. En pedagog säger:  

 

Det viktigaste är medverkan i det vi gör. (Intervju 5).  

 

Hälften av pedagogerna arbetar i en flerspråkig barngrupp. Pedagogerna är överens om att de 

inte gör någon åtskillnad mellan barnen i en flerspråkig barngrupp utan de barn som behöver 

mer språkligt stöd får ta del av detta tillsammans med hela barngruppen. Det är alltid barnets 

visade intresse och nyfikenhet för skriftspråket som styr och pedagogerna arbetar utifrån 

barnens nivå. En av pedagogerna svarar:  

 

Vi läser mycket för barnen, för att på detta sätt ge dem språket, orden och 

ordföljden. (Intervju 6).  

 

Sammanfattningsvis framkom att samtliga pedagoger tar tillvara på femåringarnas eventuellt 

visade intresse för skrivandet och att de inte gör någon åtskillnad mellan barn med olika 

modersmål. Pedagogerna är genomgående lyhörda för barnets initiativ och utgår från detta 

intresse. Samtliga är överens om att skrivande inte är något som kan tvingas på barnet utan 

uppstår genom barnets eget visade intresse. Pedagogens förhållningssätt spelar en stor roll i 

barns utveckling av skriftspråket. Hagtvet (2002) menar att pedagogen skall aktivt och sakligt 

uppmuntra barnets intresse för skriftspråket för att därigenom öka barnets förutsättningar för 

lärandet. Hagtvet menar också att pedagogen ska utgå från barnets förkunskaper för att kunna 

möta barnet på dess nivå. Barnen blir inspirerade av både barn och vuxna till att skriva själv. 

Det sociala samspelets inverkan på lärandet beskriver Vygotskij (1999) som, att det barnet 

kan göra tillsammans idag med vuxna och andra barn kan det göra själv imorgon. Det krävs 

dock att barnet skall uppfatta dessa situationer som meningsfulla för att barnet skall kunna 

utveckla motivation till sitt eget lärande.  
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Den andra frågeställningen inom pedagogens förhållningsätt är ” Hur resonerar och tänker 

pedagogerna kring femåringarnas skrivande inför övergången till förskoleklassens 

verksamhet? Här fokuseras på om pedagogerna anser att de kan förebereda femåringarna 

skriftspråksmässigt inför förskoleklassens verksamhet. Som en underfråga till pedagogerna 

ställdes frågan om de kunde känna en oro att gå ”för långt” i förberedelserna eller om de 

eventuellt kunde känna att de gjorde för lite. 

 

Utifrån pedagogernas svar framkommer att de har olika synsätt på om och hur de kan 

förbereda femåringarna inför förskoleklassens verksamhet. Flertalet av pedagogerna anser att 

femåringen måste kunna skriva sitt eget namn innan de börjar förskoleklassen, då detta ger 

barnet en trygghet inför kompisarna. En av pedagogerna säger att:  

 

Det är bra att kunna skriva sitt namn inför förskoleklassen, barn kan känna sig 

dumma om de inte kan inför de andra kompisarna. (Intervju 1).  

 

Andra pedagoger menar att det är bra om barnet börjar visa intresse för att kunna skriva. Men 

intresset måste komma från barnet självt, pedagogerna försöker inte att påtvinga barnet ett 

intresse. En av pedagogerna anser också att det är leken som måste få komma i första hand 

och säger så här om detta: 

 

De som inte visat intresse har vi hittills sagt att intresset kommer att komma i 

skolan. Vi har ej påtvingat barnen detta i förskolan, det finns andra behov som 

leken, som måste få tillgodoses först. (Intervju 2). 

 

Ett fåtal av pedagogerna anser dock att det inte är nödvändigt för barnet att kunna skriva 

överhuvudtaget, utan det är enbart barnets eget intresse som styr om barnet vill skriva eller 

inte. En av dessa pedagoger säger att:  

 

Jag känner inte att barnet måste kunna skriva sitt namn när det börjar 

förskoleklassen, utan vi lär barnet det bara om det själv vill. (Intervju 6).  

 

Hälften av pedagogerna anser även att barnet måste få tillfälle att rita och måla mycket, för att 

på detta sätt få öva upp finmotoriken och penngreppet. De anser även att skapandet är en 

förberedelse för skrivandet. En av pedagogerna menar att:  
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Ritutveckling och penngrepp är viktigt att vi hjälper till med i förskolan, det måste 

vi göra. (Intervju 3). 

 

På vår fråga om pedagogerna känner att de kunde gå för långt i sina skriftspråkliga 

förberedelser, svarar alla att de inte känner denna oro. De anser att de möter barnet på den 

nivån det är. Genom att utgå från barnets intressen så blir skrivandet lustfyllt. Barnet blir inte 

tvingat till något utan det skriver utifrån sina egna förutsättningar. En av pedagogerna säger:  

 

Vi ska förbereda inför förskoleklassen men inte vara skola. Det ska vara roligt här, 

väcka nyfikenhet att vilja lära sig mer till förskoleklassen och sen skolan. (Intervju 

3).  

 

När vi frågar pedagogerna om de anser att de kunde förbereda barnet inför förskoleklassen, är 

det ingen av pedagogerna som nämner ett kunskaps- eller erfarenhetsutbyte med 

förskoleklassen. En av pedagogerna säger istället att: 

 

Vad ska jag förbereda dem inför? Vi har ingen information om vad vi ska 

förbereda dem på egentligen, vad de gör i förskoleklassen. Vi har aldrig haft de 

samtalen. (Intervju 5). 

 

Endast ett fåtal av pedagogerna nämner styrdokumenten i samband med 

skriftspråkstimulering. Dessa pedagoger anger att de följer de styrdokument som finns i 

förskolan. En av pedagogerna beskriver detta på följande sätt:  

 

Vi följer läroplanen och tar tillvara på intresset när det kommer, erbjuder gör vi, 

men påtvingar inte. Det får då följa med till nästa läroplan i skolan. Det står i vår 

arbetsplan och planering att vi ska stimulera skriftspråket. (Intervju 2) 

 

Sammanfattningsvis anser pedagogerna att barnen ska tycka att det är roligt på förskolan, det 

ska inte vara skola. De nämner alla att de alltid utgår från barnets intressen, samtidigt som 

flertalet av pedagogerna anser att barnet måste kunna skriva sitt namn som en förberedelse 

inför förskoleklassen. Pedagogerna känner inte någon oro över att de går för långt i sitt arbete 

med att stimulera barnets skriftspråk. Inte heller anser de att de gör för lite för att förbereda 

barnet inför förskoleklassens verksamhet. Såväl Hagtvet (2004) som Dahlgren m.fl. (1999) 
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har sett att det ofta uppstår en osäkerhet hos pedagogerna gällande såväl metod som innehåll i 

den skriftspråkliga verksamheten. Denna osäkerhet kan yttra sig som att pedagogerna känner 

en oro för att veta ”hur långt in i skriftspråkets värld man ska gå” (Hagtvet, s. 10). Detta var 

dock något som ingen av våra informanter uppgav att de kände. Vidare finns det en skillnad i 

hur pedagogerna uppgav att de medvetet följer styrdokumenten i samband med 

skriftspråksstimulering. Det var ingen av pedagogerna som nämnde något samarbete med 

pedagogerna i förskoleklassen, trots att det uttrycks i såväl Lpo94 som i Lpfö98. I Lpfö98 

anges att arbetslaget i förskolan ska: ”utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i 

förskoleklass, skola och fritidshem och samverka med dem” (Utbildningsdepartementet 

1998a, s. 12).  

 

 

Diskussion 
Vi ville undersöka om pedagogernas arbete med femåringars skrivande överensstämmer med 

Lpfö98, det styrdokument som ska genomsyra verksamheten. Enligt resultatet är det enbart ett 

fåtal pedagoger som medvetet pratar om läroplanen och vad den betyder för förskolans arbete 

med femåringarnas skrivande. Pedagogerna uppfyller dock läroplanens mål och riktlinjer när 

det handlar om barnets skriftspråkliga utveckling. Detta sker dock i stort sett enbart när barnet 

visar ett eget intresse för det och inte som ” […] innehåll och metod i förskolans strävan att 

främja barns utveckling och lärande” som Lpfö98 anger (s. 7). Ingen av pedagogerna angav 

dock att de genomför planerade aktiviteter med det uttalade syftet att öka barns intresse för 

skriftspråket. Som blivande pedagoger har vi fått kunskapen om vikten av att alltid ha ett 

medvetet förhållningssätt samt ett syfte vid planerade aktiviteter, något som även Dahlgren 

m.fl. (1999) anser som viktigt. I relation till det Lpfö98 anger, menar vi att det kunde finnas 

en större medvetenhet hos pedagogerna i förskolan att ha fler planerade skriftspråkliga 

aktiviteter för femåringarna, där syftet är skrivstimulerande.  

 

Även vid en planerad aktivitet menar vi att pedagogen ändå kan utgå från barnets visade 

intresse genom att erbjuda barnet flera olika val, där ett av valen kan vara en skriftspråklig 

aktivitet. Oftast riktas dessa aktiviteter dock mot att öka den språkliga medvetenheten, som 

enligt Hagtvet (2006) ligger till grund för den skriftspråkliga medvetenheten. Enligt vår 

mening är det viktigt att även stimulera den skriftspråkliga medvetenheten, för att kunna ge en 

god grund till kommande läs- och skrivinlärning. De riktade aktiviteterna i förskolan får dock 

aldrig påtvingas barnet, men blir barnet aldrig erbjudet sådana aktiviteter är det svårare att 
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väcka intresset för skriftspråket. Enligt förskolans läroplan, Lpfö98, ska pedagogerna i 

förskolan därför ”[…] uppmuntra och ta tillvara barns nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen” (s. 6). Hagtvet menar vidare att det är via de riktade 

skriftspråkstimulerande aktiviteterna som pedagogerna kan stimulera de barn som ännu inte 

har visat intresse för skriftspråket tidigare. Genom att erbjuda barnen fler pedagoginitierade 

skriftspråkliga aktiviteter med ett medvetet syfte, menar vi att detta skulle kunna stimulera 

femåringarnas skrivande ytterligare. 

 

Björk och Liberg (1996) menar att det är i lekens form som den tidiga skrivutvecklingen har 

sin början. Eftersom det första steget i barns skrivutveckling är att lekskriva så menar vi att 

det är detta som pedagogen kan uppmuntra i leken. Här spelar också den omgivande miljön en 

avgörande roll då den ger barnet inspiration till dessa lekar. Leken kan även vara ett sätt att 

väcka intresset för skriftspråket. För Vygotskij (1999) är leken det främsta verktyget där 

barnet kan imitera och därmed utveckla sina färdigheter. I vår studie var det dock ingen av 

pedagogerna som angav lekens betydelse för skriftspråkstillägnandet. Det var enbart en av 

pedagogerna som pratade om att barnens behov av lek måste komma före intresset för 

skriftspråket, men inte i kombination lek och skrivande. Att sära på dessa två aktiviteter går 

emot Vygotskijs tankar om sambandet mellan lek och lärande. Även Lpfö98 anger leken som 

en viktig del i barns utveckling och lärande. ”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan.” (s. 6). Därför menar vi 

att lek och lärande i kombination är en grund för att utveckla skriftspråkligheten. Det är i 

leken tillsammans med andra, barn och vuxna, som barnet bearbetar och prövar den 

nyupptäckta kunskapen för att kunna göra den till sin egen. Enligt Dahlgren m.fl. (1999) och 

Hagtvet (2002) är det i de vardagliga situationerna och i leken som pedagogen kan ta initiativ 

och sätta igång aktiviteter som stimulerar skriftspråket på barnets nivå. Vi menar att 

pedagogen i dessa situationer aktivt kan gå in i leken och lyfta barnets egna intressen och 

idéer, i syfte att stimulera barnets skriftspråkliga utveckling. Vi funderar därför på om leken 

skulle ha haft en mer framträdande roll i våra intervjufrågor, då teori och tidigare forskning 

tillskriver den stor betydelse för skriftspråksutvecklingen.  

 

En annan del av pedagogens förhållningssätt som vi uppmärksammat är hur pedagogen 

förhåller sig till barns skriftspråkstillägnande i en flerspråkig barngrupp. Vi ville veta om de 

pedagoger som, enligt våra övergripande frågor, arbetar i en barngrupp med olika modersmål 

arbetar på något annorlunda sätt på grund av detta. Resultatet visade dock att pedagogerna 
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inte gör någon åtskillnad mellan barnen, utan de barn som är i behov av mer språkligt stöd får 

det oavsett modersmål. Detta arbetssätt är bra och det pekar inte ut något barn. Vi menar 

dock, som Hagtvet (2004) säger, att det är viktigt att pedagogerna är medvetna om att barnen 

kommer från olika bakgrunder, såväl kulturella som sociala, för att kunna stimulera och stödja 

alla barn utifrån deras förutsättningar. Detta bidrar till att barnen stärker sin identitet och 

jagkänsla. Ett mål, enligt Lpfö98, är även att barn med ett annat modersmål än svenska ska få 

utveckla sin kulturella identitet i förskolan. I Fasts (2007) doktorsavhandling framkom det att 

pedagogerna ansåg att barnens bakgrund inte har någon betydelse och att alla barn ska vara 

jämlika, något som även informanterna i vår studie ansåg. Detta betyder dock att vissa barn 

inte får ta med sig sitt kulturella kapital in i förskolan, vilket enligt Fast påverkar deras 

identitet negativt. Detta kan, enligt vår mening, leda till att även skriftspråkstillägnandet i 

förlängningen kan påverkas negativt. 

 

Vidare är det ingen av pedagogerna som har uttryckt att de utövar ett ömsesidigt samarbete 

med personalen i förskoleklassen inför femåringarnas övergång. Detta är något som Lpfö98 

anger som en riktlinje för arbetslaget i förskolan och som ska innebära en förberedelse för 

femåringarna inför förskoleklassens verksamhet. Pedagogerna i vår studie har väldigt olika 

uppfattning om vilka kunskaper de vill att femåringarna ska ta med sig upp till 

förskoleklassen. Samarbetet som Lpfö98 föreslår, skulle enligt Hagtvet (2002) kunna innebära 

att pedagogerna i förskolan kan föra in något av förskoleklassens innehåll i förskolans 

verksamhet. Vi menar att om en mjukare övergång mellan verksamheterna skapas, skulle 

femåringarna känna igen något av förskolans arbetssätt i sin nya verksamhet. Detta tror vi 

skulle kunna innebära en tryggare start för dem.  

 

 

30 
 



 

Slutdiskussion 
Sammanfattningsvis framkom det att de intervjuade pedagogerna överlag har god kunskap om 

barns skrivutveckling och de är även medvetna om att de, liksom Lpfö98 anger, ska ta tillvara 

på barns intresse och initiativ för skriftspråkliga aktiviteter. Detta sker dock i stort sett enbart 

när barnet visar ett eget intresse för det. Slutsats av diskussionen är att pedagogerna i relation 

till teori och tidigare forskning bör inta en mer aktiv roll i femåringarnas skriftspråkliga 

utveckling genom att ha ett uttalat skriftspråkligt syfte med såväl de skriftspråkliga 

aktiviteterna som den pedagogiska miljön. Framförallt gäller detta inför femåringarnas 

övergång till förskoleklassen. Resultatet i relation till teori och forskning visar även att 

pedagogerna i de skriftspråkliga aktiviteterna i större utsträckning bör ta tillvara de 

möjligheter som leken ger, för att stimulera femåringarnas skrivande. Dessutom skulle datorn 

som ett pedagogiskt verktyg kunna ha en större betydelse för såväl barns skriftspråkliga 

intresse som utveckling. Vidare kan pedagogerna i en flerspråkig barngrupp, som det 

framkommit i teori och tidigare forskning, lyfta fram barnens bakgrund och göra den till en 

naturlig del i den dagliga verksamheten. 

 

Utifrån svaren på de övergripande intervjufrågorna framkom det att ingen av pedagogerna har 

specialkompetens inom barns skriftspråksinlärning. Att erbjuda pedagogerna utbildning i 

barns skriftspråk skulle kunna leda till att de i större utsträckning kan stimulera och förhålla 

sig medvetet till barnets skriftspråkliga utveckling. Det förs även för närvarande en debatt 

initierat av regeringen (Dagens Nyheter, 2008-03-18) om vikten av att höja kompetensen hos 

pedagogerna i förskolan. Detta för att alla barn ska få samma förutsättningar inför skolstarten, 

genom att pedagogerna med höjd kompetens har möjlighet att redan i förskolan bland annat 

kunna ge tidig skriftspråkstimulering. Pedagogerna skulle då få en ökad möjlighet att kunna 

”[…] uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen” (Utbildningsdepartementet, 1998a, s. 6).  

 

Studien visar att pedagogerna har olika syn på förskolans roll vid stimulering av femåringars 

skriftspråk och det framkommer tre olika synsätt på detta. Några av pedagogerna fokuserar på 

att femåringarna absolut ska kunna skriva sitt eget namn och vill lära dem det. Några andra av 

pedagogerna menar att skrivandet enbart ska uppmuntras när barnet självt visar intresse för 

det, vill barnet skriva sitt eget namn hjälper pedagogen till med det. Resterande pedagoger 

anser att skrivandet hör till skolans verksamhet och det är inget som femåringen behöver 
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kunna inför skolstarten. Denna skillnad i uppfattning funderar vi på om det kan bero på att 

förskolan fortfarande är en frivillig verksamhet. Dessutom kan det faktum att Lpfö98 är 

mindre styrande genom att den enbart innehåller strävansmål och riktlinjer ha inverkan.  

Det är upp till förskollärarna hur dessa mål ska nås och med vilka metoder, vilket vi tror kan 

leda till att verksamheterna på förskolorna ser väldigt olika ut. Regeringen anser med sitt 

förslag att genom att göra förskolan mer lik skolan kan det vara ett sätt att göra 

verksamheterna mer lika så att alla barn får samma förutsättningar inför skolstarten. Men vi 

tror att pedagogerna redan idag har en svår balansgång mellan att aktivt främja barnets 

skriftspråkliga intresse och att tvinga på barnet skrivinlärning. Förskolan är trots allt frivillig 

och ska enligt Lpfö98 utgå från leken och verksamheten skall främja det lustfyllda lärandet. 

Att pedagogen har mer kunskap om barns språkliga och skriftspråkliga medvetenhet ökar 

pedagogens förutsättningar att kunna kombinera detta med lek och det lustfyllda lärandet. 

Därigenom garanteras barnet en god start för dess fortsatta skriftspråksutveckling.  

 

 

Förslag på vidare frågeställningar 
Under arbetet med denna studie har vi fått många nya tankar och inspiration till nya 

frågeställningar. Ett område som vore intressant att forska vidare på är om genus har någon 

betydelse för femåringars intresse för att skriva och om pedagogerna upplever skillnader i 

flickors och pojkars intresse för skriftspråket. Vad kan denna eventuella skillnad bero på och 

hur hanterar pedagogerna detta för att kunna ge barnen samma förutsättningar? 

 

Ett annat område att forska vidare på är övergången mellan förskola och förskoleklass. Vi 

fann i vår studie att det inte förekommer något kunskapsutbyte mellan dessa verksamheter. 

Detta kunskapsutbyte är något som ska förekomma enligt såväl förskolans som skolans 

läroplan. Hur skulle ett sådant samarbete kunna se ut och vad skulle ett sådant samarbete 

innebära för barnens skriftspråkstillägnan? 

 

Det vore även intressant att forska vidare på sambandet mellan lek och skriftspråksinlärning. 

Resultatet i vår studie visade att leken inte hade en framträdande roll som ett sätt att stimulera 

skriftspråket hos femåringarna. Enligt den teori och forskning som vi har studerat, är det i 

lekens form som lärande sker. Det skulle ha varit intressant att få detta bekräftat och få 

pedagogernas syn på hur detta samband kan se ut i verksamheten. 
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      Bilaga 1 
 

 

Till xx på xx förskola     2008-xx-xx 

 

 

 

Hej! 

 

Efter överenskommelse skickar vi här lite mer information. 

 

Vi är två lärarstudenter från Linköpings universitet/Campus Norrköping som läser vårt tredje 

år på utbildningen mot förskola/förskoleklass/grundskolans tidigare år. 

 

Nu under våren skriver vi vår C-uppsats inom området skriftspråklighet i förskolan. Vårt syfte 

med denna uppsats är att ta reda på hur pedagoger i förskolan tänker kring arbetet med 

femåringars skrivande. I vår studie ingår intervjuer med förskollärare inom förskolan. 

 

Vi har därför kontaktat dig för intervju. Vi kommer att träffas xxdagen den xx/xx kl. xx.xx. 

 

Vi beräknar att intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och vi kommer att använda 

bandspelare för att spela in intervjun, detta för att underlätta för oss i vår analys av svaren. Det 

inspelade materialet kommer efter renskrivning av svaren att raderas. Du behöver inte svara 

på alla våra frågor om du inte vill och du kan när som helst avbryta intervjun. Alla uppgifter 

vi tar del av behandlas konfidentiellt och kommer även att avidentifieras. Uppgifterna 

kommer enbart att användas i vår studie för att sedan presenteras i vår C-uppsats.  

 

Vi hoppas på en trevlig intervju! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ingela Karlsson  Susanne Sundberg 

Tlf: 070-xxx xx xx  Tlf: 070-xxx xx xx 
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Email: xxxxxxxx  Email: xxxxxxxx 

      Bilaga 2 
 

 

Till berörd enhetschef för xxx förskola.   2008-xx-xx 

 

 

 

Vi är två lärarstudenter från Linköpings universitet/Campus Norrköping som läser vårt tredje 

år på utbildningen mot förskola/förskoleklass/grundskolans tidigare år. 

 

Nu under våren skriver vi vår C-uppsats inom området skriftspråklighet i förskolan. Vårt syfte 

med denna uppsats är att ta reda på hur pedagoger i förskolan tänker kring arbetet med 

femåringars skrivande. I vår studie ingår intervjuer med förskollärare inom förskolan. 

 

Vi har därför kontaktat xxx  på xxx förskola för intervju. Xx har godkänt att bli intervjuad av 

oss och detta kommer att ske under vecka 17/2008. 

 

Alla uppgifter vi tar del av behandlas konfidentiellt och kommer även att avidentifieras. 

Uppgifterna kommer enbart att användas i vår studie för att sedan presenteras i vår C-uppsats.  

 

Vi hoppas på ert samtycke, om inte ber vi er att snarast kontakta oss. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ingela Karlsson  Susanne Sundberg 

Tlf: 070-xxx xx xx  Tlf: 070-xxx xx xx 

Email: xxxxxxxx  Email: xxxxxxxx 
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     Bilaga 3:1 

 

 

Intervjuplan 
 

Övergripande syfte 
Vårt syfte med denna intervju är att ta reda på hur du som förskollärare tänker kring ert arbete 

med femåringars skrivande. 

 

Intervjuns ramar 
Tidsåtgång, ljudupptagning, hur används resultaten, etik – tystnadsplikt, anonymitet, hur 

länge materialet sparas, hur det används, informanten får när som helst avbryta eller undvika 

att svara (Lantz, s57). 

Är det något som du vill fråga mig om? Är det något som jag ska förtydliga? 
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     Bilaga 3:2 

Övergripande frågor 
Först vill vi veta lite om dig. 
 
1. Vad har du för utbildning? 
 
2. Har du någon gång gått en kurs riktad speciellt mot barns skriftspråk? 
 Om ja – när och vilken inriktning? 
 
3. Hur länge har du arbetat på den här avdelningen? 
 
4. Beskriv sammansättningen av din barngrupp! 
 Antal, kön, ålder, språk 
 
 

Skriftspråkliga frågor 
5. Vilka faktorer kan påverka ett barns skrivutveckling? 
 
6. Hur tycker du att ni tar tillvara på femåringarnas intresse och nyfikenhet för skriftspråket 
(barnets perspektiv)? 
 Varför? 
 I vilket syfte? 
 
7. Arbetar ni efter någon speciell skriftspråklig metod eller arbetssätt? 

Vid flerspråkig barngrupp, arbetar ni på ett speciellt sätt för att stimulera 
skriftspråket? 

 
8. Anser du att det finns möjligheter på din förskola för att stimulera femåringarnas skrivande 
(pedagogens perspektiv)? 

Om ja – vilka möjligheter finns? 
Om nej – vad tror du att det beror på att det inte finns möjligheter? 

 
 

Övergången 
9. När det handlar om skriftspråket, vilken kännedom tycker du att femåringarna ska ha när de 
kommer till förskoleklassen? 
 Om nej, varför eller hur tänker du då? 

Om ja, varför är just det viktigt eller hur tänker du då?  
Om ja, kan du känna en oro att gå ”för långt” men också att ”göra för lite”? 
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