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Abstract 
Enligt befintliga styrdokument ska förskolan introducera skriftspråket samt ta vara på barns 

nyfikenhet angående skriftens kommunikativa funktion. Uppsatsens syfte är därför att 

undersöka lärare i förskolans förhållningssätt till barn i tre- till femårsålderns skrivande samt 

att belysa vilken roll lärare och andra vuxna har i barns skrivutveckling. 

Forskningsbakgrunden behandlar olika teorier angående hur förskolebarn erövrar skriftspråket 

samt lärares roll i denna utveckling. Genom intervjuer med verksamma lärare i förskolan 

kunde deras inställning till och tankar om barns skriftspråksutveckling synliggöras. Resultatet 

pekar på att lärare i förskolan har olika förhållningssätt till barns tidiga skriftspråksförsök. 

Förhållningssättet är knutet till lärarnas pedagogiska grundsyn vilken påverkar lärarna i 

förskolan i alla aspekter av verksamheten. Resultatet visar att lärare i förskolan och andra 

vuxna spelar en stor roll för barns skrivutveckling, genom att barn får leka sig fram och bli 

positivt bemötta gynnas deras skriftspråksutveckling. 
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1 Inledning 
Denna uppsats inleds med bakgrund och syfte som motiverar ämnesvalet. Vidare presenteras 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter, problemformuleringen, avgränsning samt uppsatsens 

disposition.  

 

Som författare har vi valt att fokusera på lärares förhållningssätt till barns tidiga 

skriftspråksförsök i förskolan. Intresset väcktes i samband med kursen ”Barns tal-, läs- och 

skrivutveckling i ett lärande/lärarrollsperspektiv” som vi båda läste på Högskolan 

Kristianstad hösten 2007. Vi kom då i kontakt med litteratur som behandlade barns tidiga 

skrivande och läsande. Denna litteratur väckte många frågor som till exempel om lärare i 

förskolan arbetar medvetet med den tidiga skriftspråksutvecklingen och hur de bemöter barn 

när de skriver. Vi har under vår lärarutbildningen haft flertalet verksamhetsförlagda 

utbildningar, VFU, inom förskolan och har under dessa perioder fått skilda erfarenheter och 

uppfattningar om lärares arbete med barns skriftspråksutveckling. Då den nuvarande 

lärarutbildningen ger olika lärarexamen, används i denna uppsats begreppet lärare i förskolan 

istället för förskollärare. 

 

1.1 Bakgrund 
I Läroplan för förskolan, Lpfö 98, poängteras att det är av stor betydelse att stimulera barn i 

deras försök att erövra skriftspråket genom en positiv inställning till deras skriftspråkande. 

Språkutvecklingen är nära knuten till vår identitetsutveckling och är därför av stor vikt 

(Skolverket, 2001). Eftersom det i Lpfö 98 betonas att ”förskolan skall sträva efter att varje 

barn utvecklar /---/ sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras 

kommunikativa funktioner” (Skolverket, 2001, s.13) får uppsatsen stöd då lärare i förskolan 

ska arbeta med barns tidiga skriftspråksutveckling. Eftersom läroplanen endast är tio år 

gammal är skriftspråksutveckling i förskolan något relativt nytt, därför är det av intresse att 

undersöka hur verksamheten förhåller sig till detta nya uppdrag.  

 

Förutom lärare i förskolan finns det andra i samhället som har intresse av denna 

undersökning. För lärare i de tidiga skolåren är det inte enbart av vikt att veta vilka 

erfarenheter och kunskaper som grundläggs i förskolan utan även vilka förhållningssätt som 

råder i dessa lärandemiljöer. Idag kommer många barn till skolan och har redan då knäckt 
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skriv- och läskoden. Att då vara medveten om lärarna i förskolans arbetssätt samt inställning 

till barns tidiga skrivande blir viktigt. Även föräldrar har ett intresse av att veta hur deras barn 

kan ta informella vägar till skrivandet, hur deras barn möter skriftspråket i förskolan och hur 

de i sin tur blir bemötta. Då dagens samhälle debatterar angående skriftspråkets plats och 

funktion i förskolan samt lärarnas roll för barns skrivutveckling är denna undersökning av 

intresse för allmänheten. 

 

1.2 Syfte 
Att förskolan ska arbeta aktivt med skriv- och läsutveckling är något relativt nytt, då det 

tidigare var ett område som skolan haft ensamrätt på (Dahlgren m.fl., 2006). Undersökningen 

kommer att fokusera på verksamma lärare i förskolans inställning till barns skriftspråksförsök 

och deras tidiga skriftspråksutveckling. Vi menar att det är av stor vikt för både blivande och 

verksamma lärare att vara medvetna om sin kunskapssyn samt barnsyn då det påverkar och 

genomsyrar verksamheten. Syftet med denna uppsats är dels att redogöra hur lärare i 

förskolan förhåller sig till barns i tre- till femårsålderns skrivande samt att synliggöra lärares 

och andra vuxnas roll i barns skriftspråksutveckling. 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
En av de teorier vi bygger denna uppsats på är Libergs (2006) forskning som pekar på att 

skriftspråksutvecklingen har fler likheter än skillnader med talspråksutvecklingen utifrån ett 

lärandeperspektiv. När barn utvecklar sin talförmåga sker det genom samspel och 

kommunikation med människor och deras omvärld. Libergs teori är att 

skriftspråksutvecklingen kan gå till på samma sätt. Att lära genom samspel och 

kommunikation är typiskt för det sociokulturella perspektivet på lärande så som Säljö (2000) 

beskriver det. Den lärandeteori som ligger som grund för uppsatsen är således det 

sociokulturella perspektivet på lärande. 

 

En utgångspunkt för denna uppsats är att ju mer kunskap lärare har om barns 

skriftspråksutveckling, desto bättre kan de skapa lärandesituationer där barn kan utveckla sitt 

skriftspråk. 

 

1.4 Problemformulering 
Vilket förhållningssätt har lärare i förskolan till barns tidiga skriftspråksförsök? 
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1.5 Avgränsning 
För att tydliggöra syftet med undersökningen presenteras här en avgränsning av arbetet. 

Uppsatsen riktar sig mot skriftspråksutveckling i förskolan och kommer inte att behandla den 

utveckling eller den inlärning som sker i skolåldern. Vidare riktar sig uppsatsen främst mot 

skrivutvecklingen och därmed blir lärare i förskolans inställning till läsutvecklingen en 

sekundär fråga. Metoder som används inom skriftspråksutvecklingen kommer inte att 

diskuteras i någon större omfattning då uppsatsens syfte rör lärares förhållningssätt och inte 

vilka metoder de använder. Då vi är intresserade av hur lärare i förskolan bemöter barns 

skriftspråksförsök i allmänhet görs ingen skillnad på barnens kön eller etnicitet.  
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2 Forskningsbakgrund 
I detta kapitel presenteras forskning inom skriv- och läsutveckling. För att underlätta 

läsningen av uppsatsen definieras väsentliga begrepp. Därefter behandlas skrivningens 

relation till läsandet och talandet. Vidare redogörs det för styrdokumenten och dess betydelse 

för förskolans arbete med skrivutvecklingen. Forskningsbakgrunden tar även upp 

skrivutveckling i förskolan med det historiska perspektivet och den pedagogiska miljön. 

Slutligen följer ett avsnitt om lärare i förskolans roll för barns tidiga skriftspråksutveckling. 

 

2.1 Definition av begrepp 
2.1.1 Definition av skriftspråksutveckling, skrivutveckling och skrivinlärning 

I denna uppsats behandlas begreppen skrivutveckling samt skriftspråksutveckling. Då 

begreppet skrivutveckling används åsyftas i denna uppsats enbart skrivning och inte läsning, 

medan skriftspråksutveckling omfattar båda. Uppsatsens fokus ligger dock på skrivning. I 

varje skriftlig aktivitet sker en utveckling, det vill säga det är en kontinuerlig process. 

Skriftspråkande är således en aktiv handling (Liberg, 2006). När begreppet skrivutveckling 

används i denna uppsats betyder det att det enskilda barnet och dess utveckling sätts i 

centrum.  

 

I något fall kommer begreppet skrivinlärning användas. I motsats till skrivutveckling innebär 

skrivinlärning i denna uppsats en formell undervisningssituation där fokus ligger på språkets 

form, där bokstäver är exempel på det som är primärt.  

 

2.1.2 Definition av form och funktion 

Skriftspråksutvecklingen kan delas in i två delar, som kommer att beskrivas som form och 

funktion. Form syftar till de grammatiska aspekterna samt skriftspråkets korrekthet. Funktion 

syftar till skriftspråkets meningsfullhet det vill säga kommunikation, budskap och innehåll 

(Liberg, 2006; Längsjö & Nilsson, 2005). I det sociokulturella perspektivet på lärande måste 

funktionen ses som det essentiella (Liberg, 2006; Säljö, 2000). 

 

2.1.3 Definition av preskrivning 

Innan barns skrift får den korrekta formen med bokstäver, mellanrum etc. benämns skriften på 

olika sätt, begrepp som lekskrivning, klotter, preskrivning och låtsasskrivning används 

(Eriksen Hagvet 1990, 2004; Kullberg, 2006; Liberg 2006; Stadler, 1998). I denna uppsats 
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kommer Libergs (2006) term preskrivning att användas. När ett barn preskriver skriver de 

med ett budskap i åtanke som de önskar förmedla genom tecken som påminner om bokstäver, 

bilder etc. Barnen befinner sig i en skrivutveckling, men skriften saknar formell och korrekt 

struktur. Av den anledningen innebär denna typ av skrift att budskapet ofta kräver en 

förklaring för utomstående. När barn preskriver beter de sig som utvecklade skrivare och 

använder sig av de material och redskap som aktiviteten kräver. Detta innebär att barnen har 

förståelse för skrivandet som en meningsskapande aktivitet samt dess kommunikativa 

funktion. Barns skrivutveckling går från preskrivande till det effektiva skrivandet som innebär 

att form och funktion samspelar i skapandet av en text vilket underlättar för läsaren. För att nå 

det effektiva skrivandet genomgår barn olika faser; preskrivning, situationsskrivning samt 

helordsskrivning. Situationsskrivandet innebär att barnet kan skriva exempelvis sitt namn i 

vissa situationer. När barn ägnar sig åt helordsskrivning så ser de ordet som en helhet, de 

lägger ingen vikt på de olika bokstävernas betydelser. Skillnaden mellan situationsskrivning 

och helordsskrivning är att när barn helordskriver minns de ordbilden och kan skriva den 

oberoende av situationen. Dessa faser finns även inom läsutvecklingen (Liberg, 2006). 

 

2.2 De språkliga aktiviteterna 
2.2.1 Relationen mellan talspråk och skriftspråk 

Talspråk och skriftspråk är språkliga aktiviteter som grundar sig i viljan att kommunicera. Det 

finns både likheter och skillnader och fokus kan ligga på det ena eller det andra. Även inom 

lärandet av tal- och skriftspråket kan likheter eller skillnader ses. Att fokusera på skillnaderna 

istället för likheterna kan bero på att skriftspråket ses som ett objekt istället för en aktiv 

handling. Ses istället skriftspråket som en språklig aktivitet blir likheterna tydligare (Liberg, 

2006). Att fokusera på likheterna innebär att skriftspråket precis som talspråket ses som en 

social aktivitet där ett budskap förs mellan människor, det handlar således om kommunikation 

(Dahlgren m.fl., 2006; Eriksen Hagtvet, 1990). Det är samma språk men människan använder 

sig av olika sinnen, vid talspråket används munnen och öronen medan vid skriftspråk används 

händerna och ögonen (Björk & Liberg, 1996). 

 

Fokuseras det på skillnaderna mellan tal- och skriftspråket kan talandet ses som en primär 

språklig aktivitet och skriftspråkandet som en sekundär språklig aktivitet, då skriftspråket inte 

lärs in på samma naturliga sätt. Talspråket ses då som en medfödd egenskap vilket inte 

skriftspråket gör. Denna teori stödjer sig bland annat på att många av världens analfabeter bor 
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i skriftspråkliga miljöer men ändå inte utvecklas till att bli skrivande och läsande personer 

(Stadler, 1998). I motsats till detta har det uppmärksammats att barn börjar leka med 

skriftspråket på samma naturliga sätt som talspråket och att det krävs ett samspel med andra 

människor för att även talspråket ska utvecklas (Eriksen Hagtvet, 1990, 2004). Detta samspel 

finns inte lika naturligt inom skriftspråket som inom talspråket, men när det finns utvecklas de 

båda språkvarianterna på samma sätt (Dahlgren m.fl., 2006).  

 

2.2.2 Relationen mellan att skriva och att läsa 

Ur ett historiskt perspektiv har läsning haft högre status än skrivning i Sverige. Redan på 

1600-talet lärde sig folket att läsa medan skrivkunnigheten tog fart först i slutet av 1800-talet. 

Kyrkan och hemmet hade länge ansvarat för läsundervisningen medan skrivundervisningen 

infördes först i och med den allmänna skolgången (Dahlgren m.fl. 2006; Längsjö & Nilsson, 

2005). Att skrivningen ses som underordnad läsningen är en tradition som följt med in på 

1900-talet, metoder för läsinlärning har överförts till skrivinlärningen. Dock kan en förändring 

urskiljas de senaste decennierna då skrivinlärningen tenderar att gå mot skrivutveckling, det 

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

Sverige följer på så vis andra länder som har en längre tradition av tidig skrivning, vilket 

beror på att skriv- och läskunnigheten utvecklats samtidigt i dessa länder (Dahlgren m.fl., 

2006). 

 

Läs- och skrivutveckling benämns allt oftare som skriv- och läsutveckling, då det hävdas att 

skrivutvecklingen inleds före läsutvecklingen (Dahlgren m.fl., 2006; Trageton 2005). Inom 

skriftspråksutvecklingen uppskattar barn skrivning mer än läsning, då de vid skrivning är 

producenter, de är förmedlare av ett budskap och inte enbart en mottagare som får ta del av 

någon annans tankar, vilket är det som sker vid läsning (Dahlgren m.fl., 2006). Dock 

poängteras det att det inte går att separera läsning och skrivning eftersom de förutsätter 

varandra, skriftspråket bildar en helhet (Eriksen Hagtvet, 1990). ”Man lär sig läsa genom att 

skriva, och man lär sig skriva genom att läsa” (Skolverket, 1998, s.18). 

 
2.3 Styrdokumenten 
Det livslånga lärandet grundläggs i förskolan, alla som är verksamma där ska arbeta utifrån 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98. I den betonas vikten av att barn får möta skriftspråket redan i 

förskolan. De skall få möjligheter att utveckla intresse för skriftspråkande aktiviteter samt 

möta skriftspråket i för dem meningsfulla sammanhang. Verksamheten ska styras utifrån 
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barngruppen och dess individers erfarenheter, behov och intressen (Skolverket, 2001). Vidare 

ska arbetslaget i förskolan ”stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse för 

skriftspråket” (Skolverket, 2001, s.14). Lpfö 98 betonar att förskolan ska arbeta med 

skriftspråkets kommunikativa funktion, vilket innebär att fokus inte ska ligga på formen utan 

på barns behov av att uttrycka sig. Leken är en viktig metod i förskolan som ska gynna barns 

utveckling och kunskapssökande. Den ger barnen tillfälle att bearbeta erfarenheter samt 

utveckla sin kommunikation, fantasi och inlevelseförmåga. Dessa komponenter är viktiga för 

skriftspråksutvecklingen, att leka sig in i skriftspråket är det mest naturliga för barn 

(Skolverket, 2001).  

 

Då Lpfö 98 betonar att alla barn i förskolan har olika sociala och intellektuella behov kan inte 

verksamheten se likadan ut på alla förskolor. Aktiviteter kan inte utformas på samma sätt för 

alla barn, detta gäller naturligtvis även introduktionen av skriftspråket. Barns åsikter om 

verksamheten ska påverka innehåll och arbetssätt. Därför måste lärare i förskolan anpassa sig 

efter den befintliga barngruppen både när det gäller skriftspråksutveckling och övrig 

verksamhet (Skolverket, 2001). ”I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen” (Skolverket, 2001, s.9). Det innebär att barn ska möta skriftspråket både på ett 

individuellt plan och som en del av ett kollektiv (Skolverket, 2001). 

 

För att uppnå bästa möjliga lärandesituationer krävs ett tryggt och inspirerande klimat. Barn 

ska aldrig bedömas eller betygsättas i förskolan. Det som ska utvärderas är den pedagogiska 

verksamheten och lärarnas arbete gentemot målen i Lpfö 98, aldrig det enskilda barnet 

(Skolverket, 2001).  

 

2.4 Skrivutveckling – från möten med skriftspråket till effektivt skrivande 
Barn möter skriftspråket redan under sitt första levnadsår, då skrift finns överallt omkring 

dem. Med begreppet skrift avses inte enbart skrift på skyltar, reklam etc., skrift presenteras 

även i digitala miljöer. Skriftspråket har genomgått en dramatisk förändring de senaste åren 

och är tidigt en del av barns vardag. Denna utbredning är lika viktig för skriftspråket som 

exempelvis boktryckarkonsten och televisionen var på sin tid (Gustafsson & Mellgren, 2005). 

Barn i samma förskolegrupp har skilda erfarenheter av skriftspråket då de har olika 
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uppväxtmiljöer samt olika förutsättningar för användande av kommunikationsmedel som 

exempelvis datorn. Ingen individs erfarenhet är den andra lik (Längsjö & Nilsson, 2005). 

 

Under tusentals år har människans skriftspråksutveckling gått från att rita bilder till att 

utveckla ett avancerat skriftteckenspråk. Det verkar som det enskilda barnet följer samma 

utveckling, deras bildskapande är grunden för deras skrivutveckling (Heilä-Ylikallio, 1994). 

Barns tidiga ritande och skrivande liknar varandra, men ju längre de kommer i sin 

preskrivning märks kulturella skillnader då barnens skrivning alltmer påminner om landets 

eget skriftsystem, då de påverkas av samhället runt omkring dem. Barn som möter vårt 

svenska skriftspråk kommer således att utveckla tecken som liknar våra bokstäver och siffror 

(Kullberg, 2006). 

 

När finmotoriken utvecklas börjar barn skriva av bokstäver, ofta hela ord som exempelvis sitt 

namn. Ord och namn som ligger dem varmt om hjärtat kommer de att skriva ofta och efter ett 

tag behöver de inte längre imitera en färdig text, de minns ordbilden och kan skriva den när 

som helst. Det tar dock ett tag innan barn upptäcker att varje bokstav står för ett ljud. Då 

lämnar barnet den trygga helordsskrivningen och prövar sig fram, de upptäckarskriver. Under 

denna period utlämnas ofta vokaler eftersom de inte hörs lika tydligt som konsonanter. Ibland 

kan det vara svårt att läsa barns texter när de upptäckarskriver men med lite fantasi och en 

positiv inställning går det vid de flesta tillfällen. Upptäckarskriften sker samtidigt som barn 

ständigt lär sig nya helordsbilder, dessa två strategier samverkar. Skriftspråkskoden är nu 

knäckt och det effektiva skrivandet tar sin början (Eriksen Hagtvet, 1990; Liberg, 2006). 

 

2.5 Skrivutveckling i förskolan 
2.5.1 Det historiska perspektivet 

Skolan hade länge ensamrätt på läs- och skrivinlärningen, det var inget som förskolan 

arbetade aktivt med. Länge ansågs barn inte vara mogna för skriftspråksinlärning förrän vid 

sju års ålder. Detta antagande grundade sig i tron att barn inte var läsmogna före skolåldern 

och därför kunde inte heller skrivträning inledas. Utifrån detta antagande ansågs barn inte 

heller vara redo för att bli introducerade för skriftspråket i förskolan (Eriksen Hagtvet, 1990). 

Förskolan har länge arbetat med språkutveckling men det var först i Förskola-skola-

kommitténs betänkande, SOU 1985:22, som skriftspråket nämndes i ett officiellt dokument 

rörande förskolan. Lärare inom förskolan kan ha känt att de inte hade tillräckliga kunskaper 
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om barns läs- och skrivutveckling, vilket har resulterat i att dessa lärandesituationer har 

lämnats till skolan. Först med nuvarande läroplan, Lpfö 98, finns det tydliga riktlinjer för att 

förskolan skall arbeta med skriv- och läsutveckling (Dahlgren m.fl. 2006; Gustafsson & 

Mellgren, 2005).  

 

2.5.2 Den pedagogiska miljön  

Det första mötet med skriftspråksinlärningen är avgörande för barns fortsatta skrivutveckling. 

En alltför tidig formell introduktion av skriftspråket kan leda till ett negativt förhållande till 

skrift. Det gynnar ofta barn att möta skriftspråket tidigt men det får inte ske i form av krav i 

formella undervisningssituationer (Eriksen Hagtvet, 1990, 2004; Gustafsson & Mellgren, 

2005). Det tycks vara lärare och andra vuxna som gör barns skriftspråksinlärning svårare än 

vad den behöver vara. Barn behöver inte formell undervisning, de besitter redan de 

förutsättningar som behövs för att kunna tillägna sig skriftspråket (Heilä-Ylikallio, 1994). 

Bästa sättet att introducera skriftspråket verkar vara aktiviteter där skriftspråket används 

naturligt, i sammanhang som är meningsfulla samt där barnen kan se skriftens kommunikativa 

funktion. Lärandeobjektet är därmed inte centrerat kring att lära barn att skriva utan innebär 

att barn får möta skriftspråket i meningsfulla sammanhang där de kan se nyttan med att kunna 

uttrycka sig genom att skriva (Gustafsson & Mellgren, 2005). I motsats till att barns intressen 

och nyfikenhet är det som krävs för att utveckla skrivandet påpekas det att intresse inte är den 

enda viktiga komponenten i skrivutvecklingen. Barn kan inte själva lära sig utan handledning 

från en vuxen. Skrivutvecklingen är en komplicerad process som kräver undervisning 

(Stadler, 1998). Men hur bemöts då barn som inte kan ta till sig den kollektiva 

undervisningen? Skrivutvecklingen bör ses som en kommunikativ process där barn lär 

tillsammans med andra barn och med vuxna. Om barn ges möjlighet att upptäcka nyttan med 

skrivspråket genom exempelvis kommunikation och problemlösning får de själva syn på 

skrivandet som en meningsfull aktivitet. Det pedagogiska dilemmat angående introduktionen 

av skivutveckling tycks återkomma till frågan om undervisning av lärandeobjektet eller om 

barns fria utveckling är det bästa för barns fortsatta skrivutveckling (Eriksen Hagtvet, 2004). 

 

Det är av stor vikt att den fysiska miljön på förskolan tillåter naturliga möjligheter för barn att 

skriva. Det kan vara allt från skapade lekmiljöer där skriften är ett naturligt inslag till att 

papper, pennor, kuvert och etiketter finns tillgängliga i de vardagliga aktiviteterna. De så 

kallade ABC-planscherna fyller ingen direkt funktion då de tycks vara obegripliga för de 

flesta barn, men eftersom alla är olika finns det naturligtvis de barn som stimuleras av ABC-
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planscher. Variation av arbetssätt är betydelsefullt då alla barn befinner sig på olika 

utvecklingsstadier (Eriksen Hagtvet, 1990, 2004). Barn behöver få möta skrift i naturliga samt 

vardagsnära sammanhang. Att skriva listor, brev, poesi och sagor samt att uttrycka sig genom 

bilder är aktiviteter som måste tillåtas för att barn ska ha möjlighet att se sig som en del av en 

skriftspråkande gemenskap, vilket är barns högsta motivationskraft i arbetet mot att bli 

skrivande personer (Lorentzen & Evensen, 1995). Vidare anses det vara viktigt att det som 

presenteras för barn, så som aktiviteter, veckans hjälpreda, kalender etc., presenteras i såväl 

skrift som muntligt (Heilä-Ylikallio, 1994). Att skiva på datorn är ytterligare ett sätt att 

integrera barns vardagsliv i skriftspråksutvecklingen. Med hjälp av datorer kan barn tidigare 

än vad deras finmotorik tillåter uttrycka sig genom skrift (Trageton, 2005). I dessa aktiviteter 

har barn möjlighet att sätta upp egna regler för sitt skriftspråkande. Att misslyckas blir därmed 

inte möjligt, då barn utgår från sina egna förutsättningar och intressen (Lorentzen & Evensen, 

1995).  

 
Det enskilda barnet måste stå i centrum när skriftspråksaktiviteter planeras och genomförs. 

Barnets intresse är utgångspunkten i dialogen mellan barn och lärare då barnets frågor och 

funderingar lägger grunden för hur läraren bemöter skrivutvecklingen (Dahlgren m.fl., 2006). 

Barn har rätt att få respons från en kompetent lärare och känna sig som en skrivande person 

(Eriksen Hagtvet, 1990). Även om förskolan alltid ska utgå ifrån barns intressen och 

erfarenheter så ska det inte inväntas en skrivmognad utan istället bör barns uppmärksamhet 

riktas mot ett lärandeobjekt, som kan vara skrivningen som aktivitet eller ett annat 

lärandeobjekt där skrivning fyller en meningsfull funktion (Dahlgren m.fl., 2006; Längsjö & 

Nilsson, 2005). Barn är ständigt i utveckling och det kan krävas att någon mer kunnig hjälper 

dem fram (Säljö, 2000). 

 

2.5.3 Lärarens roll för skriftspråksutvecklingen  
Gustafsson och Mellgren (2005) lägger stor vikt vid lärares roll för att barn i förskolan ska bli 

skrivande personer. Barn behöver vuxna att samspela med i sitt skriftspråkande. Gustafsson 

och Mellgren refererar till Hall som betonar följande punkter i lärarkompetensen som är 

viktiga när skriftspråket är lärandeobjekt: 

 
- 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                                

innebörden i texter, 
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-       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 mot skriftspråket. 
 

(Gustafsson & Mellgren, 2005, s. 21) 

En viktig aspekt av lärarens uppdrag är att bidra med en positiv attityd till barns preskrivande. 

Barn skriver på sitt sätt, det finns inga rätt eller fel (Dahlgren m.fl., 2006). Läraren bör visa 

genuint intresse och nyfikenhet för barns alster, då barn är i behov av bekräftelse dels för att 

stärka självkänslan dels för att behålla intresset inför sin fortsatta skrivutveckling (Eriksen 

Hagtvet, 2004). Ifall det påpekas att barn uppvisar skriv- och lässvårigheter i förskolan 

innebär detta att lärarna har satt upp mål och krav samt inte utgår från individens intresse och 

utveckling. Det finns således inga barn som har skriv- och lässvårigheter i förskolan 

(Gustafsson & Mellgren, 2005). När barn börjar forma bokstäver gör många lärare misstaget 

att rätta deras skriftspråkande och detta leder till att barn får känslor av misslyckande som 

hämmar deras fortsatta utveckling. Barn behöver bli bemötta med respekt för deras lekfulla 

och undersökande väg mot att nå skriftspråket, då detta är en naturlig del i arbetet för att bli en 

skrivande person. Att lära sig skriva är en lång process som innebär åtskilliga år av prövande 

och utforskande av språket (Eriksen Hagtvet, 1990). Ytterligare en risk med rättande av 

formen är att barn förlorar sitt fokus på texten som helhet samt att betydelsen av innehållet 

blir reducerat (Lorentzen & Evensen, 1995). Däremot är det stor skillnad på att rätta barns 

texter och att svara på deras nyfikna frågor angående bokstäver och form. Många barn kan 

lära sig att skriva näst intill på egen hand, utan formell undervisning. Vad de behöver är 

någon som de kan komma till med sina frågor (Eriksen Hagtvet, 2004; Liberg, 2006). Barn 

behöver få möta kompetenta vuxna samt mer kunniga barn för att få en gynnsam 

skrivutveckling då alla språkliga aktiviteter grundar sig i viljan att kommunicera med sin 

omvärld (Eriksen Hagtvet, 1990). Vuxna i barns omgivning måste förutom att verka som stöd 

i deras skriftspråksutveckling även se till att samtliga alster har en mottagare. Först när barns 

skriftspråkande har en konkret mottagare blir skrivandet meningsfullt. Genom att ha sin 

mottagare i åtanke vid skrivprocessen tillåts även barnen att tänka sig in i någons annans 

situation. Att se saker ur någon annans perspektiv är en förutsättning för att utveckla barns 

empati (Lorentzen & Evensen, 1995). 

 

En viktig komponent inom det sociokulturella perspektivet på lärandet är Vygotskys begrepp 

närmsta utvecklingszon som kan ses som avståndet mellan det som ett barn kan klara på egen 
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hand och det som det kan klara med hjälp av en vuxen eller ett mer kompetent barn (Säljö, 

2000). På så vis är människorna runt omkring barnet som tar sig an skriftspråket viktiga, det 

krävs ett samspel och en social samvaro för en gynnsam utveckling. I lärarens profession 

ingår att vara just denna handledare som hjälper barnet fram till nästa utvecklingszon, då 

krävs kunskap om vart barnet befinner sig i sin skrivutveckling och vad som krävs för att 

barnet ska ta steget till nästa nivå (Björk & Liberg, 1996). Lärare och barn lär och utvecklas 

tillsammans, det är en kontinuerlig process, därför kan inte lärare i förskolan planera hela 

verksamheten i förväg. De borde istället utgå ifrån vad barnen redan kan och hur de tänker 

kring lärandeobjektet för att kunna organisera meningsfulla lärandesituationer (Heilä-

Ylikallio, 1994). 

 
För barn är leken den viktigaste utgångspunkten när de tillägnar sig kunskaper. Att som lärare 

i förskolan använda leken som metod innebär att ingen press läggs på barnen. På ett naturligt 

sätt får barn lov att utforska skriftspråket, utvecklas i sin egen takt samt upptäcka 

möjligheterna med skriftens kommunikativa funktion (Eriksen Hagtvet, 1990). Det är ytterst 

viktigt att ta tillvara på barns spontanitet samt deras lustfyllda aktiviteter. Att leka till sig 

skrivning och läsning är naturligt för barn, därför bör förskolan verka för ökade möjligheter 

till både fri lek samt lek under ordnade former där skriftspråket är en naturlig del (Heilä-

Ylikallio, 1994). Leken som både metod och innehåll är något som Lpfö 98 förordar 

(Skolverket, 2001).  

 

Det finns lärare i förskolan som saknar formell utbildning inom skriv- och läsutveckling, 

förutom det som ingått i deras lärarutbildning. Risken finns att deras förhållningssätt enbart 

grundar sig på minnen från den egna skriv- och läsinlärningen. Lärare minns då förmodligen 

en undervisning där formen var det primära och funktionen det sekundära. Många lärare 

bortser inte från sina egna föreställningar om skrivlärandet, de minns inte längre hur det var 

innan de själva behärskade skriftspråket. Dessutom har dagens förskolebarn helt andra 

erfarenheter av skriftspråket än vad deras lärare hade vid samma ålder. Som lärare gäller det 

att inte utgå från sina egna erfarenheter utan ifrån barnens. Bakom lärarens handlingssätt och 

strukturering av den skriftspråkliga miljön finns lärarens personliga kunskapssyn och barnsyn. 

Dock är inte alla lärare medvetna om sitt förhållningssätt och sin pedagogiska grundsyn. För 

att en förändring av medvetenheten ska vara möjlig så krävs reflektion av det egna 

förhållningssättet (Gustafsson & Mellgren, 2005). Föräldrar och de lärare i förskolan som 

känner att de saknar kompetens inom skriftspråksutvecklingen har varit rädda för att stjälpa 
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barnet istället för att hjälpa det. Därför har de överlåtit skriftspråksinlärningen till skolan. Med 

ett positivt förhållningssätt samt genuint intresse för barnets preskrivning kan de dock inte 

skada barnets utveckling, de ska bemöta barnet som de gör vid deras talspråksutveckling, det 

vill säga genom uppmuntran samt tålamod med den komplicerade processen (Dahlgren m.fl., 

2006). Det krävs dock stora teoretiska kunskaper för att kunna möta alla de olika sätt som 

barn tar sig an skriftspråket för att kunna leda dem vidare i deras utveckling. Barns väg till att 

bli skrivande personer är en komplex process och skiljer sig från individ till individ. 

Variationen är ett faktum som lärare i förskolan måste kunna hantera (Eriksen Hagtvet, 2004). 

Även en ökad medvetenhet bland lärare i förskolan om barns olika strategier för att tillägna 

sig skriftspråket efterlyses (Gustafsson & Mellgren, 2005). Barn tar informella vägar för att nå 

målet som är det effektiva skrivandet. Först när läraren lärt sig hur det enskilda barnets 

skrivutveckling går till kan läraren finnas där som stöd, barnet kommer att be om hjälp med 

formen när de är redo för det (Liberg, 2006). Vilka egenskaper bör då en lärare besitta för att 

kunna skapa skriftspråksstimulande miljöer och aktiviteter? Förutsättningarna kan vara ”stor 

medvetenhet, lyhördhet, flexibilitet samt digra ämneskunskaper /---/ att läraren utgår från 

elevens förutsättningar, för lärardagbok och gör didaktiska överväganden samt gör en 

undervisningsplan som evalueras och justeras ” (Heilä-Ylikallio, 1994, s. 159f). 

 

Utifrån det som har framkommit i forskningsbakgrunden ställer vi oss frågan; Vilket 

förhållningssätt har lärare i förskolan till barns tidiga skriftspråksförsök? 



 19

3 Den empiriska undersökningen 
Den empiriska undersökningen inleds med en metodbeskrivning där metodvalet motiveras. 

Vidare beskrivs urval av informanter, genomförandet av undersökningen samt de etiska 

övervägandena. 

 

3.1 Metodbeskrivning  
För att uppfylla undersökningens syfte, att identifiera lärare i förskolans förhållningssätt till 

barns tidiga skriftspråksförsök, består den empiriska undersökningen av en kvalitativ 

forskningsstudie. Att en kvalitativ metod har valts beror på att människors förhållningssätt 

och beteendemönster är komplexa och därför hade varit svåra att undersöka i en kvantitativ 

undersökning. Det är de uttalade orden som är datamaterialet och efter insamlingen påbörjas 

tolkningen av materialet, det vill säga informanternas ord (Denscombe, 2000). 

 

I denna undersökning har personliga intervjuer valts som kvalitativ metod. Intervjuerna är 

semistrukturerade, vilket innebär att en intervjuguide (Bilaga I) används men att den 

intervjuade får stora möjligheter att utveckla sina svar, tankar och funderingar. Vilka ämnen 

som behandlas är förutbestämda men intervjuaren är flexibel vad det gäller ordningsföljd samt 

ger den intervjuade stort utrymme (Denscombe, 2000). Då fokus ligger på den enskilda 

informantens tankar har personliga intervjuer valts för att nå undersökningens syfte. För att 

minimera risken för påverkan och dominans mellan informanterna har gruppintervjuer 

uteslutits (a.a.). Det finns både för- och nackdelar med att använda intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Det finns en risk att informationens reliabilitet, det vill säga 

tillförlitligheten, är osäker då informanten påverkas av intervjuaren samt det sammanhang 

som intervjun tar plats i (Patel & Davidson, 1994). Däremot ökar informationens validitet 

genom direktkontakten mellan intervjuare och informant som bidrar till att samtalet, med dess 

frågor och svar, kan kontrolleras kontinuerligt under intervjuns gång för att upprätthålla 

relevansen för det som avses att undersökas (Denscombe, 2000). 

 

Som ett hjälpmedel under intervjuerna har informanterna ombetts att ta med två skriftliga 

alster gjorda av barn på deras avdelning. Detta för att underlätta för informanterna när de talar 

om skriftspråksutvecklingen, då det kan vara lättare att tala kring ett konkret objekt än att tala 

om något i allmänna termer. Dessa skriftliga alster är även till för att synliggöra 
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informanternas syn på barns tidiga skriftspråksförsök, då de får samtala om samt förklara 

barnens texter. Intervjumetoder kan se olika ut beroende på intervjupersoner och 

undersökningens innehåll (Kvale, 1997). Vi anser att genom användning av skriftliga alster så 

kommer uppsatsens syfte enklare att nås. 

 

 Då minnet ofta sviker behövs ett redskap för att dokumentera intervjuerna. En ljudupptagning 

av intervjun är att föredra då allt som sägs fångas upp och det blir svårare att feltolka 

informanten. Det krävs dock transkribering av det inspelade materialet för att kunna hantera 

informanternas utsagor på ett professionellt sätt. Då ljudupptagningen endast dokumenterar 

det uttalade ordet har fältanteckningar valts som komplement för att komma åt viktiga 

aspekter så som klimatet, kroppsspråk samt annat som kan vara av vikt för undersökningens 

resultat (Denscombe, 2000). I denna undersökning används ljudupptagning i form av 

diktafoninspelning. Båda författarna kommer att närvara vid samtliga intervjuer, en intervjuar 

och en för fältanteckningar. Detta för att öka reliabiliteten i undersökningen, då risk för 

misstolkningar och egna värderingar minskar. Reliabiliteten ökar även genom att intervjuerna 

spelas in och datamaterialet kan kontrolleras i efterhand (Patel & Davidson, 1994). 

 

För att minimera risken för missförstånd i intervjuerna genomförs i denna uppsats en 

pilotintervju med en person som besitter samma kvalitéer som övriga informanter. Detta för 

att prova intervjufrågor och intervjuteknik (Kvale, 1997). 

 

3.2 Urval av informanter 
Undersökningsgruppen består av sju lärare i förskolan som samtliga har högskoleutbildning 

för arbete inom förskolan. Valet av informanter motiveras med att utbildade lärare är den 

undersökningsgrupp som problempreciseringen syftar till; Vilket förhållningssätt har lärare i 

förskolan till barns tidiga skriftspråksförsök? Förskolor som arbetar aktivt med språket valdes 

ut, vilket framkom genom exempelvis hemsidor och muntliga källor. Den ursprungliga tanken 

var att endast en person från varje kontaktad förskola skulle intervjuas, men på grund av 

bortfall så representerar de sju informanterna fyra olika förskolor, belägna i två kommuner i 

södra Sverige. Samtliga informanter är kvinnor som arbetar på kommunala förskolor med 

barn i åldrarna tre till fem år vilket är den ålder som undersökningen fokuserar på.  
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3.3 Genomförande och förutsättningar 
Tillvägagångssättet var att email skickades ut till ett antal förskolor, där vi förklarade 

uppsatsens syfte och efterfrågade lärare som var intresserade av att delta i undersökningen 

(Bilaga II). De utvalda informanterna tog kontakt via email eller telefon och denna kontakt 

har upprätthållits av bägge parter för att bestämma tid och plats för intervjuerna.  

 

Innan de reella intervjuerna genomfördes en pilotintervju för att möjliggöra revideringar av 

intervjufrågorna. En fråga ändrades efter pilotintervjun, då det framkom att frågan var otydligt 

formulerad. Vid pilotintervjun framkom även att de skriftliga alster som presenterades vid 

intervjutillfället hade producerats i syfte att visas vid intervjun, vilket inte var vår tanke. Då 

syftet med uppsatsen är att undersöka lärare i förskolans förhållningssätt till barns tidiga 

skriftspråksförsök är det viktigt att barnens alster har gjorts i den vardagliga verksamheten. 

Därför skickades ett förtydligande via email till de reella informanterna för att undvika 

missförstånd (Bilaga III). 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser, vilket innebar att fyra 

förskolor besöktes. På förskola 1 intervjuades lärare A, på förskola 2 intervjuades lärare B och 

lärare C, på förskola 3 intervjuades lärare D och lärare E och på förskola 4 intervjuades lärare 

F samt lärare G. Intervjuerna skulle vara personliga, vilket informanterna hade blivit 

informerade om, men på förskola 3 visade det sig att de två lärarna inte ville ställa upp på 

enskilda intervjuer. Lärare D och lärare E har således intervjuats tillsammans. Samtliga 

informanter blev innan intervjun åter igen informerade om att deras uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt, informationen ska endast användas till denna uppsats samt att 

intervjun och ljudinspelningen kunde avbrytas när som helst av informanten om en önskan 

om detta skulle uppstå. På förskola 1 genomfördes intervjun i ett litet arbetsrum som låg i 

anslutning till en lekhall där barn vistades under intervjuns gång. I rummet fanns en dator, ett 

ovalt bord samt ett antal stolar. På förskola 2 genomfördes intervjuerna i ett genomgångsrum 

som angränsade till förskolans bägge avdelningar. Rummet användes i vanliga fall till matsal 

och hade därför tre långa bord. Rummet hade två stora fönster som vette mot gården där 

barnen befann sig. Under intervjuernas gång hördes barnen och den övriga personalen både 

inne på avdelningarna och ute på gården. På förskola 3 genomfördes intervjun i ett 

personalrum där dörren var öppen ut mot ett kontor och i rummet befann sig ytterligare en 

kollega i början av intervjun. På förskola 4 skedde intervjuerna i ett arbetsrum som hade 
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fönster mot gården där barnen befann sig. Arbetsrummet angränsade till köket där radion stod 

på och dessa rum skiljdes endast åt av ett skynke. De flesta informanter verkade trygga under 

intervjusituationen, vilket de visade genom ögonkontakt, engagemang samt fokus på 

intervjun. Vidare lät de sig inte påverkas av röster, radio etc. Dock kan nämnas att lärare G på 

grund av personliga skäl var uppriven när hon kom till intervjun. Hon fick då frågan om hon 

ville genomföra intervjun, vilket hon ville. På förskola 3 ville som sagt informanterna 

intervjuas tillsammans då de kände sig mer trygga i den situationen. De båda informanterna 

bekräftade varandra genomgående under intervjun. Lärare D tog mer taltid än lärare E. Efter  

intervjuerna har barnens alster fotograferats eller kopierats för att underlätta bearbetningen av 

datamaterialet. Informanterna blev informerade om att ingen utomstående kommer att ha 

tillgång till kopiorna. All transkribering har skett samma dag som intervjuerna genomfördes. 

Efter samtliga transkriberingar så har datamaterialet bearbetats och tematiserats.  

 
3.4 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns fyra huvudprinciper för hur forskare 

ska kunna garantera skydd för de människor som deltar i forskningen. De fyra 

huvudprinciperna gäller information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjanderätten 

(www.vr.se). I denna uppsats har det tagits hänsyn till de fyra huvudprinciperna genom att 

informanterna har fått information om uppsatsens syfte och varför de är intressanta för 

undersökningen. Allt har skett på frivillig basis då informanterna själva valt att delta efter det 

att de tagit del av informationen. Informanterna har fått välja plats och även haft möjlighet att 

ta ställning till ljudupptagning av intervjun. All information om informanterna, såsom namn 

och arbetsplats, publiceras ej. Svaren behandlas konfidentiellt, vilket innebär att forskarna vet 

vilka informanterna är, men ingen utomstående har den vetskapen (Patel & Davidson, 1994). 

Personerna blir därmed anonyma i uppsatsen. För att garantera detta har informanterna fått en 

bokstav, till exempel lärare A. Datamaterialet kommer endast att användas till den här 

uppsatsen och de inspelade intervjuerna kommer ej vara tillgängliga för obehöriga. 
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4 Resultat och analys 
Kapitlet är disponerat så att resultatet redovisas i löpande text, rubrikerna är satta efter ämne 

där undersökningens resultat redovisas. Analysen sker kontinuerligt i resultatredovisningen. 

För att underlätta läsningen fortsättningsvis kommer alla informanter få ett namn, dessa 

fingerade namn är valda så att de börjar med samma bokstav som informanten blivit tilldelad. 

Lärare A blir Anneli, Lärare B blir Boel, Lärare C blir Cecilia, Lärare D blir Doris, Lärare E 

blir Emma, Lärare F blir Fia och Lärare G blir Gun. Informanternas citat är i några fall 

ändrade så det underlättar läsningen, dock har inget innehåll förändrats. Parenteser har 

dessutom lagts till i vissa citat, detta för att tydliggöra vad informanterna syftar på om detta är 

oklart. 

 
4.1 Presentation av informanter 
Samtliga informanter har utbildning för arbete i förskolan. Tre av lärarna tog sin 

förskollärarexamen på 1970-talet, tre på 1990-talet och en tog sin lärarexamen med inriktning 

för arbete i förskolan år 2006. Två av lärarna har arbetat som barnskötare under många år 

innan de vidareutbildade sig. En av lärarna har arbetat inom särskolan och en har arbetat som 

rektor, annars har informanterna ingen större arbetslivserfarenhet utanför förskolan. Samtliga 

informanter har arbetat minst 14 år inom barnomsorgen och arbetar för tillfället på så kallade 

syskonavdelningar, med barn i tre- till femårsåldern. De har blandade erfarenheter av arbete 

med barn i andra åldrar. Samtliga förskolor ligger i mindre samhällen utanför statskärnan i de 

bägge kommunerna. 

 
4.2 Informanternas utbildning inom skriv- och läsutveckling 
Utifrån frågan om informanterna har någon utbildning inom skriv- och läsutveckling kunde 

det konstateras att ingen av informanterna har någon formell utbildning inom skriv- och 

läsutvecklingen förutom det som ingick i deras förskollärarutbildning. Däremot skiftar det 

huruvida de anser att de har fått tillräckligt med kunskap i sin utbildning. Några tycker att de 

fick alldeles för lite och några tycker att de fick tillräckligt, det går dock inte att urskilja om 

det beror på när de avslutat sina studier. Majoriteten av informanterna poängterar att de har 

fått fortbildning genom föreläsningar om barns språkutveckling, men de påpekar att de inte 

har några högskolepoäng inom ämnet.  
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På frågan om de anser sig behöva mer fortbildning inom skriv- och läsutveckling är det 

vanligaste svaret; ”fortbildning behöver man alltid”. Anneli utmärker sig dock genom att 

uttrycka att hon är bekväm med de kunskaper som hon besitter och anser sig inte behöva mer 

fortbildning inom skriv- och läsutveckling.  

 

4.3 Hur informanterna tänker att barn lär sig skriva och läsa 
Informanterna har olika synsätt på hur barn lär sig skriva och läsa. Anneli betonar att så fort 

barnen föds och blir en del av den skriftspråkliga kulturen så startar deras 

skriftspråksutveckling. Boel poängterar att det ska vara roligt och att barnen ska uppmuntras 

och utmanas i sitt skriftspråkande. Cecilia påpekar betydelsen av samspel, både mellan barn 

och vuxna samt att skriftspråkandet utgår från deras intresse. Doris och Emma lägger stor vikt 

vid bokstäverna, att barnen dels ser ordbilder men att skriftspråksutveckling inleds när barn 

börjar ljuda. De menar även att talspråket måste vara utvecklat för att skriftspråksinlärningen 

kan ta sin början; ”och börjar från grunden, att de har alla ljuden i munnen innan” (Emma). 

Fia anser även hon att talspråket lägger grunden för skriftspråket, men istället för att lägga 

vikt vid ljuden så poängterar Fia att barn ska få uppleva mycket sagor och berättande. Gun 

funderar kring att barn först ser orden som bilder, sen går de vidare och kan se de olika 

bokstäverna samt förstå deras roll; ”en del barn ser ju bilderna och en del kan ju få ut 

bokstäverna ur bilden” (Gun). Trots att alla informanterna är verksamma lärare i förskolan så 

har de väldigt olika synsätt på barns tidiga skrivande och läsande. Under intervjuerna 

synliggjordes även att lärare inom samma arbetslag kunde ha olika inställning till hur de 

språkliga aktiviteterna ska introduceras och var tyngdpunkten ska ligga i arbetet med barns 

tidiga skrivande och läsande. 

 

Utifrån intervjusvaren kan det urskiljas två olika tankegångar angående skriftspråkets relation 

till talspråket. Doris och Emma anser att skriftspråket kommer sist i barns språkutveckling, 

men att alla språkliga aktiviteter hänger ihop. Vidare menar de att barnen måste uppnå en viss 

mognad innan de inleder sin skriftspråksutveckling. I deras mognadsbegrepp är intresset en 

viktigt grund, när barn är intresserade är de mogna. Doris påpekar att vårt begrepp 

skriftspråksutveckling hämmar henne då hon tycker att de tränar skriftspråket på förskolan 

genom att utveckla barnens förståelse för språket genom talspråksutvecklingen. Även Emma 

betonar talspråksutvecklingens betydelse för en lyckad skriftspråksutveckling. 
 



 25

Vi har ju jobbat så att man börjar med munnen och sen så går man vidare med rim och ramsor 
och lyssna och leka /…/ Skriften det kommer ju nästan sist om man säger så, först måste de ju 
leka med orden och kunna veta vad de (bokstäverna) heter och ljuda. 

(Emma) 
 

Samtliga informanter är överens om att de språkliga aktiviteterna förutsätter varandra och 

samspelar i barns utveckling. Men till skillnad från Doris och Emma talar Anneli, Boel, 

Cecilia, Fia och Gun inte om mognad. De menar att barnen inte behöver uppnå en viss 

mognad innan de presenteras för skriftspråket, redan från födseln påbörjas både tal- och 

skriftspråksutvecklingen eftersom barn alltid samspelar med sin omgivning. Därför anser de 

att det är viktigt att barn får möta skrift på samma sätt som de möter talspråket, i vardagliga 

samt naturliga sammanhang. Fia tar upp massmedias inverkan på barns skriftspråksutveckling 

och påpekar att barn lär sig skriva genom att de får möta texter genom exempelvis tidningar, 

television, bildtexter etc. Så här förklarar Gun barns skrivutveckling: 
 
/…/att barns olika stadier när det gäller måla eller rita, att det finns olika faser där med. Och att 
om man utvecklar de faserna att de kommer vidare då, man säger som klotter och sen börjar det 
bli cirklar och till slut så tror jag att när de är färdiga med det så kan de börja skriva bokstäver. 

(Gun) 
 

Informanternas svar visar att det finns olika sätt att se på tal- och skriftspråksutvecklingen. Då 

Lpfö 98 inte ger några tydliga riktlinjer på hur det ska arbetas med skriftspråket i förskolan är 

det öppet för olika tolkningar.  

 
4.4 Hur informanterna arbetar med barns skriftspråksutveckling 
Doris, Emma och Fia säger sig ha som mål att barnen bör kunna skriva sitt namn innan de 

lämnar förskolan, i alla fall strävar de dit. Varken Boel, Cecilia eller Anneli nämner något 

sådant mål men tar det som självklart att barnen kan skriva sitt namn när de slutar hos dem. 

De har inte satt upp några mål för vad barnen ska kunna utan arbetar med att barnen ska se en 

mening med att skriva sina namn.  
 

Vi är ganska noga med att deras namn ska finnas lite överallt så att man ska lära sig att känna 
igen ordbilden till att börja med.  /---/ Likadant vi har datorer inne hos oss som vi jobbar med 
och det är ju en bit som de lär sig väldigt tidigt att ’jag måste skriva upp mig om jag vill spela på 
datorn. Annars vet de ju inte det och då måste jag skriva mig på listan här så jag vet när det är 
min tur’. Och det sporrar ju väldigt många det med. ’Jag måste skriva mitt namn’. Och de 
kanske inte kan. De första gångerna skriver de en bokstav bara eller gör något tecken. /---/ då ser 
de en mening med det (kunna skriva sitt namn). 

(Anneli) 
 

Gun som arbetar på samma avdelning som Fia nämner inget om att barnen bör kunna skriva 

sina namn innan de börjar förskoleklassen utan uttrycker sig såhär angående verksamhetens 
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mål i skriftspråksutvecklingen; ”Att vi ska göra barnen medvetna om det skriftliga språket och 

att de ska utvecklas efter sin förmåga och vilja” (Gun). Boel, Cecilia och Anneli talar även de 

om mål som gäller verksamheten: 
 

Det vi har som mål just denna terminen här är att vi vill öka deras lust att läsa och titta i 
sagoböcker. /---/Så det är ett av våra mål, sen att samtala mycket med dem. Ge dem stort 
språkutrymme. 

(Anneli) 
 

Vi har strävandemål att vi ska erbjuda dem olika sorters möjligheter /---/det är ju mycket det här 
med stimulans, att man ska stimulera dem i skrivandet. 

(Boel) 
 

Informanterna är eniga om att det viktigaste är att utgå från barnen, både den enskilda 

individen och barngruppen. En utgångspunkt som alla informanter har är att möta barnen där 

de befinner sig, barn är olika och man ska ta hänsyn till deras kunskaper och intressen. Boel 

och Cecilia talar om att de är medforskare när barn undersöker skriftspråket. 

 

Samtliga informanter tar upp vikten av att det alltid ska finnas material tillgängligt för barnen. 

Detta kan vara allt från spel, pussel, datorspel och lego som har en koppling till skriftspråket. 

Material som bokstavsplanscher finns på förskolorna ifall något barn skulle inspireras av 

dessa. Utöver det så poängterar samtliga informanter att de har skrivmaterial lättillgängligt, 

detta för att aldrig hindra ett barn som vill skriva. 
 
Det finns ju alltid penna och papper tillgängligt /…/  och just detta att vi inte bara har kritor och 
färgpennor utan riktiga blyertspennor och suddgummi tycker jag är viktigt själv att ha, att ha 
något riktigt att skriva med. 

(Fia) 
 

Doris och Emma berättar om att deras avdelning nyligen har byggt upp en skrivhörna för att 

stimulera barns skriftspråksutveckling. Här finns kort med en bokstav på varje. Barnen kan gå 

till bokstavstavlan och lägga ihop ord och meningar utan att själva behöva skriva med handen. 

Bredvid tavlan finns små lådor med olika bilder och på baksidan av varje bild står ordet 

skrivet. Barnen kan då välja att kopiera ordet eller att ljuda sig fram till det, beroende på var i 

utvecklingen de befinner sig. Anneli och Gun nämner att det är viktigt att förskolan erbjuder 

en plats med lugn och ro när barnen behöver detta. Alla informanterna poängterar samspelets 

vikt för skriftspråksutvecklingen, barn behöver kommunicera både med vuxna och med andra 

barn. De flesta informanterna påpekar att när ett barn på avdelningen blir intresserad av 

skriften så drar det ofta med sig de andra barnen. Informanterna berättar om olika projekt som 

genomförts på deras förskolor som har handlat om att undersöka närmiljön och då lades stor 
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vikt vid skriftspråket på skyltar, i affärer etc. Syftet med dessa projekt var bland annat att 

synliggöra skriftspråket i vardagen och att barn skulle se meningsfullheten med skriftspråket. 

En del av informanterna berättar även om arrangerade lekmiljöer som till exempel affärer där 

skriften används naturligt. 

 

4.5 Hur informanterna ser på sin egen roll i barns skriftspråksutveckling 
Informanterna är överens om att deras roll är viktig för barns skriftspråksutveckling, de lägger 

vikt vid att möta varje barn, inspirera och stötta dem. Boel och Cecilia betonar att de ska 

utmana barnen genom att ställa frågor som utvecklar barnen. Anneli påpekar att hon själv 

måste visa att hon tycker det är roligt, barn behöver positiva förebilder. Fia poängterar att som 

lärare måste man alltid finnas tillgänglig för barnen när de har frågor eller är i behov av stöd i 

sitt skrivande. Doris menar att även om lärare i förskolans roll är viktig så är den bara ett 

komplement till föräldrarna, då de är viktigast för sina egna barns språkutveckling. 

 

Samtliga informanter påpekar att det inte finns några rätt eller fel när barn skriver. Cecilia 

menar att barn måste få ha ’sin egen teori’ om hur ord stavas, som lärare ska man inte gå in 

och rätta. Boel anser att lärarna i förskolan aldrig får ställa några krav på barnen, det ska vara 

lustfullt att skriva. 

 

Boel och Gun poängterar att det är viktigt att ha en bred kompetens för att kunna möta alla 

barn och deras olika strategier. De menar att barn lär sig på olika sätt och som lärare krävs det 

att kunna förstå och möta alla barn. Gun poängterar att man måste känna till barns olika faser 

i skrivutvecklingen för att man ska kunna hjälpa dem framåt. Boel anser att det är viktigt att 

lärare i förskolan håller sig ajour: 
 

De som läste för 15 – 20 år sedan har ju inte den kunskapen som vi har som går ut nu. Sen att 
man kan väva ihop alltihopa, men att det kommer nya rön och att man lär sig på olika vis /---/ en 
mångfald i det hela och att man stimulerar på massa olika vis hela hela hela tiden. 

(Boel) 
 

Informanternas svar tyder på en medvetenhet om att barn har olika lärstilar samt att den egna 

kunskapen och pedagogiska kompetensen spelar en betydande roll i arbetet med att möta alla 

barn. 

 



 28

4.6 Barnens skriftliga alster 
Till intervjuerna har informanterna med sig skriftliga alster gjorda av barn på deras avdelning. 

Samtliga alster är gjorda av barn som är fyra eller fem år gamla. Texterna består oftast av 

riktiga bokstäver, endast Anneli har med sig en hel berättelse skriven med preskrivning: 
 
Och det här förstår man ju ingenting av om man inte sitter med och de själva får berätta. Ofta vet 
de ju precis vad de skrivit alltså, så läser man fel så ’Nä så skrev jag inte’. De är ju ganska säkra 
liksom ändå. Och man ser ju när hon skriver här att de är medvetna om att text betyder 
någonting. Det står någonting.    

(Anneli) 
 

Boel och Cecilia har valt skriftliga alster där det tydligt syns att barnen vill kommunicera 

något. Boel har exempelvis med sig en liten lapp som för den ovetande ser ut att vara rader 

med bokstäver utan något som helst innehåll. Det visar sig vara en glasslista.  

 
Vi har väldigt många sådana lappar från barn. De som inte kan skriva bokstäver de skriver 
kanske små ringar såhär och små fantasifigurer och tecken.  

(Boel) 
 

Cecilia har bland annat med sig fotodokumentationer på ett barn som på eget initiativ skriver 

skyltar till saker på förskolan. Skyltarna sitter nu uppe på avdelningen och visar vart 

exempelvis pysselrummet finns. Hon tycker att de på så vis utmanar och uppmuntrar barnet i 

dennes erövring av skriftspråket. 

 

Gun har med sig ungefär tio alster gjorda av samma barn där barnets skrivutveckling under en 

sju- åttamånaders period kan följas. Många av dessa texter har ett syfte som Gun förstår 

eftersom hon har samtalat med barnet. Så här förklarar Gun barnets berättelse: 
 

/…/hon berättade att hon hade skrivit en (berättelse).. att det är hon själv och hon är på semester 
och så strök hon under här precis som att detta var jätteviktigt att hon hade varit på semester. 
/…/ Det är en kamel i Marocko och det är pappa som sitter där. Och så gjorde hon ett N för 
pappas namn börjar på N och så säger hon sen att ’vill ni veta mera så kan ni ju ringa mitt 
nummer’ /---/ Och sedan har hon skrivit sitt namn där ’så kan ni fråga efter mitt namn’ säger hon 
då. 

(Gun) 
 

Nästan alla skriftliga alster innehåller barnens namnteckningar eller namn på andra personer 

som står barnen nära. Fia har med ett sådant alster där barnet har skrivit sitt namn, mamma, 

pappa och morfar. 
 

Det var ju morfar då, som hon hade skrivit där men det har någon skrivit innan på en annan lapp 
men hon kan ju forma bokstäver. Det tycker jag är bra. 
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(Fia) 
 

Doris har med sig en fotodokumentation från avdelningens skrivhörna, där två fyraåriga barn 

lägger sina namn med bokstavskort på eget initiativ. Hon påpekar att ett av barnen lagt sitt 

namn på fel håll. 
 

Som sagt det är vanligt att de skriver baklänges. Det är flera av våra femåringar som gör det. 
Men sedan just detta att få de att våga prova själva, att skriva, att man skriver före åt dem och att 
de får skriva, titta och jämföra och skriva av. 

(Doris) 
 

Emma har även hon med sig en fotodokumentation på ett femårigt barn som ritat en ros och 

sedan ljudar sig fram. Strategin var att hämta bokstäver från skrivhörnan, lägga dem i rätt 

ordning och sedan skriva av. Emma betonar att barnets tillvägagångssätt med ljudning visar 

att barnet i fråga kommit långt i sin utveckling.  

 

Många av undersökningens skriftliga alster har skapats i den fria leken eller i det fria 

skapande. Boels glasslista är även den skapad i den fria leken men här syns tydligt att skriften 

används för att föra leken framåt. I de andra fallen är ofta skriften i sig syftet med aktiviteten 

vilket inte glasslistan är. Cecilia visar dokumentationer där barn fått skriva till, både för hand 

och på dator. Här har lärarna varit med i aktiviteten. På frågan vad som ska ske med barnens 

alster finns det tre svar. De vanligaste svaren är att antingen ska barnen ta med dem hem eller 

så ska de in i barnets egen pärm som används för att synliggöra barnets lärande och 

utveckling. Det tredje svaret är att barnens alster eller dokumentationen av dem ska upp på 

avdelningen.  
 

Så det kan bli lite olika men han fick sätta upp (sina skyltar) på olika ställen där han ville att de 
skulle sitta och det är också lite utmaning och lite uppmuntran i det här med språket tycker vi. 

(Cecilia) 
 

Nu har vi haft denna (dokumentationen) uppe vid den här skrivhörnan då, så den ska kunna 
inspirera lite så att man både ser barn och oss vuxna (som arbetar med skriften), även inspirera 
varandra som kollegor att våga sätta sig och hålla på med barnen (när de skriver), för man kan 
känna sig lite osäker på hur man ska hålla på som jag idag då. 

(Doris) 
 

 
Syftet med dokumentation är att lyfta barnet i dess skriftspråkande. Det kan även fungera som 

inspirationskälla för andra barn och vuxna till vidare arbete med skriftspråket. 
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5 Diskussion  
Här följer en diskussion där egna tankar, teori och empiri knyts ihop. Därefter diskuteras 

metodvalet, dess relevans för undersökningen samt eventuella moment som kan ha påverkat 

resultatet. Vidare presenteras andra frågor som har väckts under undersökningens gång och 

förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Barns vägar in i skriftspråket 
Både inom tidigare forskning och uppsatsens undersökning finns det en väsentlig punkt där 

teorier och åsikter går isär. Det rör skriftspråkslärandets relation till talspråkslärandet. En teori 

är att skriftspråket inte går att lära sig lika naturligt som talspråket, för att utveckla 

skriftspråket krävs ett välutvecklat talspråk (Stadler, 1998). Detta synsätt finner vi även bland 

våra informanter, då framförallt Doris och Emma stödjer sig på denna teori. Även Fia 

funderar mycket på vikten av talspråket för att få en gynnsam skrivutveckling. Skriftspråket 

går dock att lära in på samma naturliga sätt som talspråket, men idag saknas ofta en tillåtande 

omgivning när barn skriftspråkar (Dahlgren m.fl., 2006). Samtliga informanter tar upp vikten 

av att uppmuntra barn i deras skriftspråksförsök, men vi kan se en skillnad då informanterna 

har olika syn på när skriftspråket inleds. Detta kunde ses i deras val av skriftliga alster. Anneli 

är den enda som hade med sig en berättelse där barnet befann sig i preskrivningsfasen, detta 

ger stöd till hennes åsikt att så fort barn föds börjar de sin resa mot att bli skrivande personer. 

Vi menar att Anneli ser detta barn som en skrivande person trots att barnet inte börjat forma 

bokstäver. 

 

Utifrån den empiriska undersökningen kan vi utröna att informanterna ser språket som en 

helhet med alla dess aktiviteter, tala – lyssna – skriva och läsa. Dessa aktiviteter förutsätter 

varandra. Informanterna gör heller ingen skillnad mellan skriv- och läsutveckling. ”Man lär 

sig läsa genom att skriva, och man lär sig skriva genom att läsa” (Skolverket, 1998, s. 18). De 

informanter som påpekar att de inte arbetar speciellt mycket med skrivutveckling betonar att 

de arbetar mycket med sagoläsning, rim och ramsor, lek med ord och annat som de anser 

gynna barns skriftspråksutveckling.  

 

Informanterna har olika synpunkter på när skrivutvecklingen inleds, några menar som tidigare 

nämnts att den startar tidigt och att det viktigaste är skriftspråkets funktion, att det finns ett 

budskap i det som skrivs. Denna åsikt står framförallt Boel, Cecilia, Anneli och Gun för. De 
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lägger således större vikt vid språkets funktion än på formen. Varken Doris, Emma eller Fia 

betonar skriftens kommunikativa funktion, utan talar mer om ljudning och att forma bokstäver 

rätt, de lägger således större vikt vid språkets form. Vi utgår inte från att dessa informanter 

inte lägger vikt vid språkets funktion men det går dock inte att bortse från att de flertalet 

gånger nämner språkets form som viktig: ”/---/ hon kan ju forma bokstäver. Det tycker jag är 

bra” (Fia). ”Skriften det kommer ju nästan sist om man säger så, först måste de ju leka med 

orden och kunna veta vad de (bokstäverna) heter och ljuda” (Emma). Bästa sättet att arbeta 

med skriftspråket är i sammanhang där det används naturligt. Det vill säga den 

kommunikativa funktionen synliggörs för barnen i aktiviteter där det finns ett annat 

lärandeobjekt än skriften i sig (Gustafsson & Mellgren, 2005). Vi instämmer med att skriftens 

funktion måste vara överordnad formen, då fokus på formen kan reducera skriftens 

kommunikativa funktion.  

 

Vårt resultat i den empiriska undersökningen visar att samtliga informanter ser barnens egna 

intressen som viktigt. Intresset är barns största drivkraft för att bli skrivande personer 

(Dahlgren m.fl., 2006). I Lpfö 98 är det skriftspråkets funktion som lyfts fram: ”Förskolan 

skall sträva efter att varje barn utvecklar /…/ sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av 

symboler samt deras kommunikativa funktioner” (Skolverket, 2001, s.13). Vi finner inget 

stöd i Lpfö 98 för bokstavsträning och annat arbete med skriftens form, såvida det inte sker 

genom lek eller genom att barnen själva intresserar sig för det och behöver stöd, stimulans 

och utmaning.  

 

5.2 Barns skriftspråkande i den pedagogiska verksamheten 
Vi har kommit fram till att lärare i förskolan har olika åsikter om hur de ska introducera 

skriftspråket, vilket även Eriksen Hagtvet (2004) har upptäckt. Bör det ske genom 

organiserade lärandetillfällen eller genom barns egna företagande, ska fokus ligga på form 

eller funktion samt huruvida det krävs ett utvecklat talspråk innan skriftspråket introduceras? 

Informanterna påpekar att barn inte kan tvingas till att skriva, det måste finnas ett intresse. 

När barnen blir intresserade ska det finnas möjligheter för dem att delta i skriftspråkande 

aktiviteter, miljön och material ska möjliggöra lek och utforskande. Barn befinner sig på olika 

stadier i sin skriftspråksutveckling därför är det viktigt att det finns en variation av arbetssätt i 

förskolan (Eriksen Hagtvet, 1990). De flesta skriftliga alster i undersökningen är gjorda under 

tillfällen av fri lek eller fritt skapande där lärarna inte varit närvarande. På så vis utgår 



 32

informanterna från barnens egna företagande, men det kan utrönas en viss osäkerhet hos 

informanterna angående hur de ska utgå från barnens intressen i arrangerade situationer där de 

ska rikta barnens uppmärksamhet mot ett lärandeobjektet, exempelvis skriften. Att en del 

lärare i förskolan känner osäkerhet gentemot skriftspråksutvecklingen kan ha att göra med det 

faktum att detta tidigare var skolans uppdrag (Dahlgren m.fl., 2006; Gustafsson & Mellgren, 

2005). Doris och Emma betonar att barn behöver uppnå en viss mognad innan de blir 

presenterade för skriftspråket. Vi menar att lärare i förskolan inte ska invänta någon mognad 

hos barnen utan istället göra dem uppmärksamma på skriften som aktivitet eller dess 

meningsfullhet, vilket vi finner stöd i hos Dahlgren m.fl.(2006) samt Längsjö och Nilsson 

(2005).  

 

Samtliga informanter betonar vikten av att det ska finnas tillgängligt material, miljön ska vara 

utformad så att den lockar till utforskande och lek med språket. Informanterna talar både om 

skrivmaterial så som pennor och papper samt annat material som stimulerar skriftspråket 

vilket kan vara allt från pussel till datorspel. Om skrivmaterial finns tillgängligt för barnen är 

chansen större att de börjar utforska skriftspråket. Vidare behöver det inte bara vara kritor i ett 

målarrum utan även arrangerade lekmiljöer där skrivmaterialet är en förutsättning för leken 

(Eriksen Hagtvet, 1990, 2004). Ungefär hälften av informanterna berättar om olika lekmiljöer 

som de har eller har haft, i dessa lekmiljöer är skriften ett naturligt inslag. Detta utesluter inte 

att de övriga informanterna inte har arbetat eller arbetar på liknande vis, då alla betonar att 

barn ska leka sig in i skriftspråket. De får stöd av Lpfö 98 då leken ska fungera som både 

innehåll och metod i förskolan (Skolverket, 2001).  

 

I den empiriska undersökningen ställs frågan vad informanternas arbetslag har för mål med 

verksamheten inom skriftspråksutveckling. Boel, Cecilia, Anneli och Gun berättar om olika 

strävandemål som handlar om att väcka barns intresse och lust för skriftspråket samt att 

erbjuda olika sorters möjligheter som bidrar till att barn kan utvecklas efter sin egen förmåga 

och vilja. Även Doris, Emma och Fia har strävandemål, men här handlar det om att barnen 

bör kunna skriva sitt eget namn när de slutar förskolan. Gränsen mellan stävandemål och 

uppnåendemål är här hårfin, att barnen bör kunna skriva sitt namn är inte långt ifrån ett krav. I 

den pedagogiska verksamheten ska det inte ställas några krav på barnen. Krav gör att barnen 

tappar sitt intresse och det riskerar att hämma deras fortsatta skrivutveckling (Eriksen Hagtvet 

2004; Gustafsson & Mellgren, 2005). Kraven ska istället ställas på den pedagogiska 

verksamheten och lärarnas arbete gentemot målen i Lpfö 98 (Skolverket, 2001).  
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Barns skrifter behöver en mottagare för att det ska bli meningsfullt att skriva. Om ingen bryr 

sig om deras texter tappar de lusten (Lorentzen & Evensen, 1995). Tydligaste exemplet i den 

empiriska undersökningen är Cecilias dokumentation på ett barn som skriver skyltar till olika 

saker på avdelningen. Barnet hade förmodligen personal och sina kamrater som tänkta 

mottagare när skyltarna skrevs. Att sedan Cecilia och hennes kollegor har satt upp skyltarna 

visar att de tar barnet på allvar. Detta tyder på ett tillåtande klimat vilket förordas i Lpfö 98 

(Skolverket, 2001). Vi har funnit att även mottagaren i många fall gynnas av att få ta del av 

barns skriftliga alster. Andra barn kan bli intresserade av skriften och vill då själva utforska 

skriftspråket. I de fall barnens alster förekommer i någon form av dokumentation kan även 

personalen på förskolan bli inspirerade av barnens texter. Doris uttrycker att hon och hennes 

kollegor får tips på hur de kan arbeta med barn som är intresserade av att skriva samt att de 

vågar pröva sig fram i arbetet med skriftspråkande barn.  

 

5.3 Lärare i förskolans roll för skriftspråksutvecklingen 
Samtliga informanter tar upp vikten av att möta barnen där de befinner sig i sin 

skriftspråksutveckling. Fia poängterar att lärare som arbetar inom förskolan måste finnas 

tillgängliga för barnen och deras frågor. För att barn ska komma framåt i sin 

skiftspråksutveckling krävs engagerade vuxna som hjälper och stöttar barnen så att de kan 

utvecklas (Eriksen Hagtvet, 1990). Barn behöver bli bemötta av lärare med en positiv attityd 

som är genuint intresserade av dem och deras skriftspråkande. Detta är av stor vikt för barns 

självkänsla samt för att de ska behålla intresset för sin fortsatta skrivutveckling (Eriksen 

Hagtvet, 2004). För att kunna möta barn där de befinner sig i sin skrivutveckling krävs 

kunskap i skrivutvecklingen, både om dess faser samt om de olika strategier som barn kan 

använda sig av för att nå det effektiva skrivandet (Björk & Liberg, 1996; Liberg, 2006). Flera 

av informanterna tar upp vikten av att hålla sig ajour med ny forskning. De menar att 

högskolepoäng inte är det enda sättet att tillägna sig ny kunskap utan det kan ske genom 

fortbildning, diskussion inom arbetslaget samt genom litteraturläsning. Boel framhåller dock 

att utbildningen har förändrats och hon har en annan kunskap än de som tog sin examen 20 år 

tidigare, vilket hon anser är viktigt då samhället förändras. Boel får stöd av forskning som 

menar att dagens förskolebarn har andra erfarenheter av skriftspråket än vad gårdagens 

förskolebarn hade. Dagens lärare i förskolan måste glömma sina egna upplevelser av 

skrivinlärning och istället utgå ifrån barnens erfarenheter samt reflektera över sin egen praktik 

och förhållningssätt (Gustafsson & Mellgren, 2005). Genom reflektion och didaktiska 
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överväganden kan lärare bli medvetna om sin pedagogiska grundsyn vilket är viktigt i 

skapandet av stimulerande skriftspråksmiljöer (Gustafsson & Mellgren, 2005; Heilä-Ylikallio, 

1994). 

 

Samtliga informanter framhåller att det inte finns något rätt eller fel när barn skriver. Det 

finns risker med att rätta barns tidiga skriftspråksförsök då det kan bidra till en negativ bild av 

skriftspråket. Barn ska istället ges möjligheten att sätta upp sina egna regler för sitt 

skriftspråkande. Att misslyckas blir därmed inte möjligt, då barn utgår från sina egna 

förutsättningar och intressen (Lorentzen & Evensen, 1995). Cecilia anser att barn ska få ha 

’sin egen teori’ om hur formen ska se ut, vilket visar på att hon bemöter barnens skrivande 

med respekt och att hon har förståelse för den långa processen i skrivutvecklingen. Trots att 

alla informanter säger sig vara motståndare till rättning så pekar en del svar på att de ändå ser 

en skillnad mellan rätt och fel. Doris och Fia ger uttryck för detta genom att påpeka att barn 

skriver fel när de börjar skriva från höger samt genom att uttrycka sin glädje över att ett barn 

formar bokstäverna korrekt. När fokus ligger på formen riskerar textens innehåll att reduceras 

till något obetydligt (Lorentzen & Evensen, 1995). Det är däremot skillnad mellan att rätta 

barns texter och att svara på deras nyfikna frågor angående bokstäver och form (Eriksen 

Hagtvet, 2004, Liberg, 2006). Vi anser det som självklart att barnen ska kunna komma till 

sina lärare med frågor som rör deras skrivande. Det är lika viktigt att visa glädje inför barns 

preskrivande som när de formar sina första bokstäver. Läggs fokus på språkets form ökar 

kraven på barnen, något som vi anser inte hör hemma i förskolan. 

 

Gustafsson och Mellgren (2005) refererar till Hall som lyfter fram några aspekter som kan ses 

som extra viktiga i lärarkompetensen för att utveckla barns skriftspråk:  
 
- 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                                 

innebörden 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 mot skriftspråket. 

 
(Gustafsson & Mellgren, 2005, s. 21) 

 

Punkterna är relevanta även i denna undersökning. Som tidigare nämnts framhålls 

ämneskompetens om skriftspråkslärande som viktig (Heilä-Ylikallio, 1994; Eriksen Hagtvet, 

2004). Några av informanterna framhåller också det, då i synnerhet Boel. Vi håller med, men 
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instämmer även med informanterna om att kunskapen kan nås på olika sätt. Dock ser vi att 

Boel som avslutade sina studier 2006 är den som verkar ha störst ämneskunskaper inom skriv- 

och läsutveckling. 

 

Halls andra punkt handlar om vikten av att lärarens handlingar stämmer överens med den 

teori som läraren säger sig utgå ifrån. Vi instämmer med Hall och kan se en skillnad hos våra 

informanter, deras teorier framkommer i intervjusituationen och deras praktik synliggörs när 

de talar om barnens skriftliga alster. Både deras urval av alster och deras resonerande kring 

dem säger mycket om informanternas bemötande och förhållningssätt till barns 

skriftspråkande. Det säger även mycket om deras förmåga att reflektera över sin verksamhet 

och sitt arbetssätt vilket är den tredje av Halls punkter. 

 

Hall menar även att det är viktigt att läraren lägger vikt vid skriftens funktion och vid att 

texter har en innebörd, barn skriver för de vill uttrycka något. Vi anser precis som Hall och de 

flesta av informanterna att funktionen måste vara överordnad formen. Skriftspråk handlar 

precis som talspråk om kommunikation. 

 

Halls femte punkt handlar om att lärare måste utgå från varje enskilt barn för att kunna 

utmana dem i deras skriftspråksförsök. Detta är något som samtliga informanter betonar när 

de säger att barn ska mötas där de befinner sig i sin utveckling. Vi kan inte annat än instämma 

med Hall, informanterna samt annan forskning som tar upp vikten av att utgå från barnen och 

deras intressen, erfarenheter och kunskaper (Björk & Liberg, 1996; Eriksen Hagtvet, 1990; 

Gustafsson & Mellgren, 2005). 

 

Den sista av Halls punkter påpekar vikten av ”att läraren arbetar med en bred ansats mot olika 

aspekter mot skriftspråket” (Gustafsson & Mellgren, 2005, s. 21). Detta tolkar vi som att 

lärandeobjektet exempelvis kan vara skriftspråket i sig eller något annat där skriftspråket 

fyller en funktion. Vi ser båda dessa varianter hos våra informanter och naturligtvis gynnas 

barn av en variation av innehåll och metoder. Leken är ett fantastiskt sätt att ge sig in 

skriftspråket, något som både informanterna påpekar och som lyfts fram i Lpfö 98 

(Skolverket, 2001). 

 

Baserat på forskningsbakgrunden och den empiriska undersökningen har vi kommit fram till 

att lärare i förskolan har olika förhållningssätt till barns tidiga skriftspråksförsök. Dessa 
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förhållningssätt är framförallt kopplade till lärarens egen pedagogiska grundsyn, det vill säga 

lärarens barnsyn, kunskapssyn samt syn på lärande. Vi finner inte något samband mellan 

lärarnas förhållningssätt och när lärarexamen togs eller huruvida läraren har någon formell 

utbildning inom skriv- och läsutveckling utöver det som ingick i deras utbildning. Precis som 

några informanter nämner så är utbildning och att hålla sig ajour viktigt, men det egna 

förhållningssättet beror på så mycket mer än hur mycket kunskaper läraren har om ämnet. 

Boel är den som avslutat sina studier sist samt har störst ämneskunskaper men vi ser inte att 

hon har något annat förhållningssätt till barns skriftspråksförsök än exempelvis Cecilia och 

Anneli. Specifik utbildning inom skriv- och läsutveckling verkar således inte ha någon större 

betydelse för lärarnas förhållningssätt även om vi anser att den är viktig för barns 

skrivutveckling då det krävs kunskap för att kunna möta barns olika strategier. Andra faktorer 

som vi anser påverkar barns skriftspråksutveckling är att det finns en mottagare till barns 

texter, att arbetssätten är varierande och lustfyllda samt att den pedagogiska miljön byggs upp 

så den stimulerar barns skriftspråkande. Den största faktorn för barns skrivglädje är lärarnas 

och andra vuxnas förhållningssätt. Vi har kommit fram till att lärare i förskolan har olika 

förhållningssätt till barns tidiga skriftspråksförsök och dessa grundar sig på deras pedagogiska 

grundsyn. Med det menar vi att samtliga informanter hade haft samma förhållningssätt om vi 

undersökt något annat än skriftspråket. En sak som dock kan påverka förhållningssättet inom 

just skriv- och läsutvecklingen är lärarnas egna upplevelser från sin egen skoltid. Vi kan ana 

det hos några av informanterna, men kan inte fastslå att så är fallet. Detta behöver lärare i 

förskolan bli mer medvetna om för att kunna arbeta utifrån barnens erfarenheter och inte 

utifrån sina egna minnen. En risk med att arbeta utifrån lärarens egna erfarenheter är att skriv- 

och läsutvecklingen åter tenderar att bli läs- och skrivinlärning, då detta har varit skolans 

tradition. Nu när förskolan ska introducera skriftspråket så är det viktigt att det sker med 

förskolans arbetssätt och barnsyn och inte med skolans traditionella undervisning. Vi vill inte 

se en förskolning av förskolan där strävandemål byts ut mot uppnåendemål. Vi anser att 

förskolans arbete med skriftspråket inte är till för att förbereda barnen inför skolstarten utan 

ska ske för barnen här och nu utifrån deras intresse och nyfikenhet.    

 

5.4  Metoddiskussion 
Då uppsatsens syfte är att identifiera lärare i förskolans förhållningssätt till barns 

skriftspråksförsök har kvalitativa intervjuer valts som metod. I efterhand kan vi konstatera att 

valet var det bästa alternativet för att uppnå uppsatsens syfte. Om den empiriska 
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undersökningen hade baserats på en kvantitativ metod så hade resultatet endast varit ytligt och 

informanterna hade inte haft möjlighet att utveckla sina tankar, vilket krävdes för att spegla 

undersökningsgruppens förhållningssätt. 

 

Som tidigare nämnts så har två informanter intervjuats tillsammans detta trots att 

gruppintervjuer skulle uteslutas. Detta har naturligtvis påverkat resultatet, men informanternas 

önskan kändes viktig att uppfylla eftersom alla intervjuer har skett på frivillig basis. På grund 

av att Doris och Emma intervjuades tillsammans är risken stor att de har påverkat varandra. 

Då vi har tolkat när de har instämt med varandra och när de bara har hållit med för att göra 

den andra tryggare har deras svar varit mer beroende av våra tolkningar. Detta har ställt högre 

krav på oss när vi har bearbetat deras intervjusvar. 

 

Samtliga intervjuer gjordes på informanternas arbetsplatser, rummen har sett olika ut och 

vissa platser har varit lugnare än andra. Dock tror vi inte att detta har påverkat informanternas 

svar, då samtliga behöll sitt fokus under intervjuerna. Andra faktorer som kan ha påverkat är 

informanternas sinnestämning vid tillfället för intervjun. Gun var uppriven när hon kom till 

intervjun, vilket kan ha påverkat hennes svar.  

 

Andra tillvägagångssätt som har gjort vår undersökning mer tillförlitlig är det faktum att vi 

genomförde en pilotintervju samt att allt datamaterial har transkriberats och bearbetats. 

Faktorer som kunnat göra undersökningen bättre är om vi haft sju informanter från sju olika 

förskolor. Detta var tanken från början men på grund av bortfall representeras endast fyra 

olika förskolor. En fördel som har kommit fram ur detta är att likheter och skillnader på 

förhållningssätt hos lärare i samma arbetslag har synliggjorts. 

 
5.5 Förslag till fortsatt forskning  
I denna uppsats har vi identifierat vilket förhållningssätt lärare i förskolan har till barns 

skriftspråksförsök. Många viktiga aspekter har vi varit tvungna att utesluta, däribland 

huruvida lärare i förskolan har olika förhållningssätt till en- respektive flerspråkiga barn. Vid 

en intervju framkom att ett barn var trespråkigt och framhölls som språkligt utvecklad i 

jämförelse med jämnåriga barn. Intresset väcktes då om ett annat modersmål än svenska alltid 

ses som positivt i förhållande till barns skrivutveckling. Hur bemöter lärare i förskolan 

flerspråkiga barn i skriftspråksutvecklingen? Hur bemöter lärare i förskolan barn med ett 

annat modersmål i deras skriftspråksutveckling? 
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Endast en av våra informanter hade valt skriftliga alster gjorda av en pojke. Vi tror inte att det 

är slumpen som avgjort, då vi fått känslan av att informanterna ofta tyckt att flickor har ett 

mer utvecklat språk och att pojkar sällan har ro till att skriva. Frågan har väckts huruvida 

lärare i förskolan stimulerar pojkar och flickor olika mycket och på olika sätt. 

Skriftspråksutvecklingen sett ur ett genusperspektiv är någon som vore intressant att 

undersöka. Vilket förhållningssätt har lärare i förskolan till pojkar respektive flickor i deras 

skriftspråkande?  
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6 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är dels att redogöra för lärare i förskolans förhållningssätt till barn i 

tre- till femårsålderns skrivande samt att synliggöra lärares och andra vuxnas roll i barns 

skriftspråksutveckling. Enligt Lpfö 98 ska förskolan introducera skriftspråket samt ta tillvara 

på barns nyfikenhet angående skriftens kommunikativa funktion (Skolverket, 2001). Utifrån 

detta beslutades att undersöka lärare i förskolans förhållningssätt till barns skriftspråksförsök. 

 

Forskningsbakgrunden i denna uppsats behandlar olika teorier om hur förskolebarn erövrar 

skriftspråket samt belyser förskolans roll i barns skriftspråksutveckling. Bland annat 

behandlas det historiska perspektivet på läs- och skrivinlärning, den pedagogiska miljöns 

betydelse, lärarens roll samt styrdokumentet Lpfö 98. Dessutom diskuteras skriftens funktion 

samt skrivandets relation till andra språkliga aktiviteter. 

 

Genom att använda intervjuer som empirisk metod kunde lärare i förskolans förhållningssätt 

till barns tidiga skrivande kommas åt. Informanterna hade med skriftliga alster gjorda av barn 

i deras verksamhet, med hjälp av dessa kunde lärarnas tankar, åsikter samt arbetssätt 

synliggöras. Detta var grunden för att identifiera lärarnas förhållningssätt. 

 

Resultatet pekar på att lärare i förskolan har olika förhållningssätt till barns tidiga 

skriftspråksförsök. Förhållningssättet är knutet till lärarnas pedagogiska grundsyn som 

påverkar lärarna i förskolan i alla aspekter av verksamheten. Vi menar att lärarna i förskolan 

hade haft samma förhållningssätt oavsett vad vi hade undersökt då barnsynen, kunskapssynen 

och deras syn på lärande är det som de bygger upp verksamheten på. Däremot spelar lärare i 

förskolan och andra vuxna stor roll för barns skrivutveckling, genom att barn blir positivt 

bemötta samt att de får leka sig fram gynnas deras skriftspråksutveckling.  
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BILAGA I 

Intervjuguide 
 

- Vad har du för utbildning? Vilket år tog du examen? 

 

- Hur ser din nuvarande arbetssituation ut? (ex; ålder på barn) 

 

- Har du tidigare arbetat med andra åldrar? Vilka? 

 

- Har du någon utbildning inom skriv- och läsutveckling? Vilken? Ingick den i din 

utbildning?  

Om ja: Vilken? Ingick den i din utbildning? Kan du berätta mer om den? 

Om nej: Anser du att du behöver fortbildning? Har kommunen erbjudit något? 

 

- Hur tänker du att barn lär sig skriva och läsa? 

 

- Hur arbetar ni med barnens skriftspråksutveckling?  

Verksamhetsmål 

Miljö 

Material 

 

- Hur ser du på din roll i barns skriftspråksutveckling? 

 

- Vilka skriftliga alster har du valt att ta med till denna intervjun? 

 

- Kan du berätta något om barnet och i vilket sammanhang texten/bilden/skriften 

gjordes? 

 

- Vad hände med texten/bilden/skriften efter den gjorts? 
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BILAGA II 

Förfrågan om intervju 
 

Hej! 

 

Vi heter Nilla Andersson och Caroline Svensson. Vi läser vår sista termin på 

lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad och skriver just nu vårt examensarbete som 

behandlar pedagogers förhållningssätt gentemot barns tidiga skriftspråksutveckling. 

 

Vi planerar att undersöka pedagogers förhållningssätt till barns tidiga skriftspråksutveckling 

samt pedagogers bemötande av barns skriftspråksförsök. Vi skulle gärna vilja intervjua dig 

om ditt arbete på din förskola. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. Val av plats för 

intervjun bestämmer du och det bör vara en plats där du känner dig trygg samt en plats som 

fungerar rent praktiskt. Som stöd vid intervjun vill vi gärna att du har med dig två skriftliga 

alster gjorda av barn på din förskola. Det kan vara allt från berättelser till en namnteckning, 

bestående av bokstäver eller egenhändiga tecken, vi vill dock att du vet vad som står. 

 

Vi önskar dokumentera intervjun med hjälp av ljudupptagning. Dokumentationen kommer att 

fungera som ett hjälpmedel när vi ska analysera intervjumaterialet. Vi kommer ej att namnge 

varken dig, barnen eller din arbetsplats, vilket innebär anonymitet i vår undersökning. 

 

Vi önskar svar så snart som möjligt och undrar du något är du välkommen att höra av dig. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Nilla Andersson och Caroline Svensson 
 
t 0454-120 97 alt 0704-2tel: 0738-270699 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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BILAGA III 
 

 

Förtydligande inför intervjun 
 

Hej! 

Vi gjorde en pilotintervju igår och vill bara förtydliga att de skriftliga alster som vi bett dig ta 

med till intervjun ska fungerar som underlag i intervjun, där dina tankar är i fokus. Vi vill 

alltså inte ha in texterna sedan, utan de ska bara lånas av barnet under intervjun. Barnens 

skriftliga alster ska vara producerade i er verksamhet. Hör av dig om du undrar något! 

 

Med vänliga hälsningar 

Nilla Andersson och Caroline Svensson 


