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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka hur två förskolepedagoger resonerar kring de yngsta barnens 

(1-3 år) tillgång till och intresse för skriftspråket. Detta för att skapa större kunskap om 1-

3åringars skriftspråksutveckling och synliggöra den kompetens som finns hos de allra yngsta 

på förskolan. Den metod som använts i studien är kvalitativ intervju. De två intervjuerna har 

kombinerats med foton av den fysiska miljön på respondenternas förskolor, för att på så sätt 

ge en tydligare beskrivning av de intervjusvar som behandlas i studiens resultat. För att tolka 

resultaten av dessa intervjuer utgår studien ifrån Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen.  

 

Resultatet visar att pedagogerna genom bilder i kombination med text ger barn tillfälle att lära 

sig känna igen bilden av ord och på så sätt ”läsa” dessa. Bilderna och skriften ger barn 

möjlighet att uttrycka sig även när de inte har orden. Dessa bildstöd leder till ett visat intresse 

för bokstäver och hur de sätts ihop till ord. Att visa intresse för att börja skriva själv är något 

som pedagogerna lagt märke till att vissa av barnen gör redan i tvåårsåldern. Genom att göra 

miljöerna och materialet på förskolan tillgängliga och lättåtkomliga för barn tillhandahålls 

redskap för utveckling och lärande, och det föränderliga i miljön ger inspiration och kan 

därmed skapa nya intressen. I resultatet framkommer att pedagogerna mer eller mindre 

medvetet arbetar med att stötta och utmana barnen utifrån den proximala utvecklingszonen. 

Detta både utifrån utformning av miljön och i det sociala samspel som uppstår mellan barn 

och pedagog. 
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INLEDNING 
Det område jag i denna studie valt att fördjupa mig i är de yngsta barnens (1-3 år) intresse för 

bokstäver och för att lära sig skriva. Efter vad jag har upplevt under utbildningen till 

förskollärare och i mitt yrke som förskolepedagog, så riktar sig mycket av den forskning och 

det underlag vi har tillgång till oftast mot de äldre barnen inom förskolan. När det exempelvis 

gäller aktiviteter så får vi som pedagoger ofta anpassa saker och ting själva när vi vänder oss 

till de allra yngsta barnen.  

 

Under höstterminen 2016 började vi i barngruppen jag arbetat i (med barn i 1-2,5 års ålder) 

försöka göra barnen mer medvetna om bokstäver. Detta bland annat genom att sätta upp 

alfabetet kopplat till Babblarna
1
, vilka vi arbetade med som tema på avdelningen, på väggen 

vid matbordet. Vi gjorde klossar med en bild på varje barn och deras första bokstav i namnet 

som vi använde under samlingar för att synliggöra vilka barn som var närvarande. Under 

endast några veckor såg vi stor utveckling hos barnen när det gäller ”inlärningen” av 

bokstäverna. Barnen kom ihåg sin egen bokstav och sina kompisars bokstäver. De kunde se 

bokstäverna på andra ställen och säga ”Det här är ett M!” eller ”Det här är min/din bokstav!”. 

Jag bevittnade även ett växande intresse för att ”skriva”, vilket några av de lite äldre barnen 

(2,5 år) gärna gjorde genom att använda skriftliknande krumelurer. 

 

Under många år var läsning och skrivning något som skulle läras ut i skolan, och barn i 

förskolan hindrades i sin läs- och skrivinlärning eftersom det var något som ansågs vara 

skolans ansvar, enligt Jennfors och Jönsson (2010, ss. 128-129). Författarna (ibid. s. 130) 

visar på hur samtida forskning talar för vikten av språklig medvetenhet hos barn för att främja 

läs- och skrivutvecklingen. Läroplanen för förskolan (Lpfö98, s.13) uttrycker redan i sin 

första upplaga att pedagoger i förskolan bör sträva efter att barn ”utvecklar sitt intresse för 

skriftspråk samt förståelse för symboler…”. Vikten av att barn redan i tidig ålder ges 

möjlighet - och har förmågan - att ta till sig skriftspråket står klart. I och med läroplanens 

revidering 2010 (Lpfö98 rev. 2010, s.10) lades bland annat ytterligare fokus på just språket 

och dess utveckling och strävansmålet gällande just skriftspråk (se citat ovan) togs fram och 

gjordes tydligare genom att stå som ett eget mål i den reviderade versionen. 

 

Jag har, som tidigare nämnts, upplevt att tillgången till forskningen inom detta område är 

något snäv och har till stora delar tillkommit under de senare åren. Eftersom det länge var 

skolans uppgift att lära barn läsa och skriva så fick förskolan därmed hålla barn tillbaka när de 

visade intresse för detta. Nu finns inte längre detta tankesätt, men fortfarande handlar stor del 

av den litteratur och forskning jag tagit del av om de äldre barnen i förskolan och deras 

påbörjade intresse för läsning och skrivning. Eftersom jag själv sett att detta intresse finns 

även hos de yngre barnen och att jag under arbetet med min studie funnit både litteratur och 

uttalanden i mina intervjuer som stöder detta, så anser jag att fortsatt forskning inom området 

är av stor relevans. 

 

  

                                                 
1
 Ett material utvecklat för att underlätta språkinlärning. Se http://www.babblarna.se/om-babblarna/ 
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskolepedagoger resonerar kring de 

yngsta barnens (1-3 år) tillgång till och intresse för skriftspråket i förskolan. Med detta vill jag 

skapa större kunskap om 1-3åringars skriftspråksutveckling och synliggöra den kompetens 

som finns hos de allra yngsta på förskolan. 

Frågeställningar 

 Har pedagogerna lagt märke till att barnen intresserar sig för skriftspråket och i så fall 

på vilket sätt?  

 Hur arbetar pedagogerna med miljö och material som verktyg och hur används de i 

syfte att uppmuntra barns intresse för skriftspråk? 
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BAKGRUND 
Bakgrunden utgår ifrån tidigare forskning om inlärning av skriftspråk och om miljön som stöd 

för denna inlärning. Vikten har lagts vid just skriftspråket men barns tidiga läsande kommer 

att nämnas. Dock är inte det senare av samma relevans för studien men de är båda beroende 

av varandra och därmed svåra att skilja åt, vilket kan utläsas i den litteratur som denna 

bakgrund bygger på. Hur miljön används för att stödja barn i lärandet kommer även tas upp 

här. Det gäller såväl den fysiska miljö som den sociala; med andra ord relationer mellan barn 

och pedagog likväl som relationen mellan barn och förskolans inomhusmiljö. 

Projektet Levande Läsning 

Under hösten har jag arbetat i en barngrupp med 1- och 2,5-åringar och fick genom detta vara 

med om ett projekt som heter Levande Läsning. Detta projekt påbörjades av Margaretha 

Bengtsson och Elisabeth Mellgren (2014) på två förskolor i Varbergs kommun år 2014 och 

under hösten 2016 har fler förskolor fått gå med i projektet. Projektet vill bland annat öka 

medvetenheten hos vårdnadshavare om fördelarna med att läsa högt för barn. Under höst- och 

vårterminen 2016/2017 har förskolorna fått introducera ett Kapprumsbibliotek, där föräldrar 

enkelt skall kunna låna med sig böcker hem för att på så sätt uppmuntras till mer högläsning 

med barnen. Pedagogerna har bland annat fått ta del av fortbildning och ges därigenom 

möjlighet att utveckla sitt förhållningssätt när det kommer till läs- och skriftspråk i 

förskolemiljön. De har även fått arbeta med så kallade läsloggar, där de getts i uppdrag att 

läsa enskilt för barn och med hjälp av en logg registrera sådant som barnets intresse och hur 

detta möjligtvis förändras under upprepade tillfällen med högläsning. 

Skriftspråk i förskolan 

Redan i slutet av 1960-talet utfördes forskning som inriktade sig på barns skriftspråk och 

resultat visade att barn så tidigt som under sitt andra levnadsår hade förutsättningar för att 

börja lära sig att skriva och läsa, enligt Liberg (2006, s.18). Trots dessa tidiga insikter, så var 

det fortfarande i slutet av 1980-talet endast skolan som ansågs kunna lära barn läsa och skriva. 

Barn skulle komma till skolan med så lite kunskaper som möjligt och i förskolan skulle 

läsning och skrivning inte uppmuntras (Lorentzen 2009, s.100). Lorentzen (ibid. ss. 99-100) 

har i sin studie upptäckt hur barn i tvåårsåldern klarar av att känna igen bokstäver och komma 

ihåg den bokstav som ens eget namn eller mammas och pappas namn börjar på. Det enda som 

hindrar de yngsta barnen från att skriva bokstäverna är den ännu inte färdigutvecklade 

finmotoriken. Lorentzen (2009) menar vidare att ett litet barn har sett vuxna och äldre barn i 

sin omgivning ägna sig åt läsning och skrivning och härmar deras beteende när de själva 

börjar intressera sig för detta. Små barn lägger snart märke till att det finns en anledning och 

en tanke bakom skrift. Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013, s. 72) beskriver hur 

barn i sin vardag kan upptäcka hur skrift används för att skapa inköpslistor eller önskelistor, 

brev och vykort, och hur de förstår att dessa bokstäver tillsammans bildar en form av 

kommunikation. 

 

Skriftspråksstimulerande aktiviteter i förskolan är enligt Eriksen Hagtvet (2007, ss.200-202) 

beroende av tre olika förhållanden. Först och främst handlar det om att läsa av barnets 

närmaste utvecklingszon (vilken kommer att förklaras närmare i kapitlet ”Teoretisk ram”) och 

vara medveten om vilken nivå information skall läggas på för att varje barn skall klara av de 

uppgifter som ges. Det är även viktigt att jagförankra aktiviteterna. Detta innebär att varje 

aktivitet på något sätt skall ha en koppling till barnets intressen och utgå ifrån barnets behov. 

Aktiviteterna behöver vidare ge barnet en jagbekräftelse, vilket innebär att barnet får känna 

sig positivt bekräftad och på så sätt växa i uppgiften och utvecklas. Eriksen Hagtvet (ibid.) 
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menar att tal och skrift är något som utvecklas jämsides och att barnet behöver hjälp att 

koppla ihop dessa och se sambandet mellan det talade och det skrivna ordet och bokstäverna. 

Därför bör barn få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt, både i tal och skrift men även 

genom bilder, och varje upplevelse skall vara kopplad till barnet självt för att på så sätt skapa 

meningsfullhet. Den positiva bekräftelsen och uppmuntran som pedagoger ger är 

grundläggande för att ge barn en vilja att vidare utforska språket och utmanas till utveckling. 

Olika stadier 

Det finns ett antal olika stadier som gås igenom när ett barn lär sig att skriva. Detta är ofta 

något som påbörjas i tidig ålder. Det första stadiet beskrivs av Liberg (2006, ss.43-45) som 

preskrivande, medan Fridolfsson (2008, s. 142) benämner det pseudoskrivning. Dessa 

begrepp innebär att barnet ”låstasskriver” eller ”lekskriver” med hjälp av krumelurer och 

påhittad skrift. Fridolfsson (ibid.)  menar att barnet här inte ser skillnad mellan den ”text” de 

producerar och bilder, utan tar dem för samma sak; ett sätt att kommunicera. Preskrivandet 

eller pseudoskrivning kan förutom dessa krumelurer även innehålla bokstavsliknande former 

och dessutom riktiga bokstäver. I detta stadie är det viktigt att som vuxen vara stödjande och 

uppmuntrande för att barnets intresse för skrivande skall utvecklas vidare (Liberg 2006, ss.44-

45). 

 

Nästa stadie är situationsskrivande (Liberg 2006 ss.46-48) eller logografisk skrivning 

(Fridolfsson 2008, ss. 142-143). Barnet skriver av ord med hjälp av förebilder. Oftast handlar 

det om att skriva sitt eget eller familjemedlemmars namn. Nu skiljs text från bilder och barnet 

kan jämföra och se att det står samma ord eller bokstäver på olika ställen. Fridolfsson (2008, 

ss.142-143) beskriver att inom den logografiska skrivningen kan barnet vända på orden; 

exempelvis skriva dem baklänges eller byta plats på bokstäverna. Det är inte bokstävernas 

placering i ordet som är det viktiga, utan vetskapen om att de tillsammas bildar ordet. Detta 

menar Liberg (2006, ss.48-50) är helordsskrivande; ett stadie där barnet, precis som 

Fridolfsson ovan beskriver, läser ordet som en helhet och inte bestående av bokstavsdelar. Här 

är det lätt att blanda ihop ord som ser alltför lika ut. Orden och bokstäverna kan här 

spegelvändas därför att barnet ännu inte lärt sig alla regler som hör skrivandet till.  

 

Inom helordsskrivandet har barnet nu samlat på sig ett antal ord som det kan skriva. Dessa 

stadier är några steg på vägen till det som leder till att barnet slutligen lär sig att ljuda 

bokstäverna och stava ord på egen hand (Fridolfsson 2008, Liberg 2006). Dahlgren et al. 

(2013, s.78) liksom Längsjö och Nilsson (2005, s.14, 21) hävdar att i de flesta fall är 

skrivutvecklingen något som påbörjas på egen hand och att detta ofta sker före barnet lär sig 

att läsa. Har dessa kunskaper utvecklats innan barnet börjar skolan är det i regel på grund av 

att barnet drivit sig själv till denna lärdom, utan att vuxna varit varken påtryckande eller 

begränsande. Som vuxen gäller det att finnas där som ett stöd när ett barn frågar efter hjälp, 

menar Liberg (2006, s.32). Det kan handla om att läsa upp ett ord eller att bokstavera det för 

barnet. Uppmuntran och att bli tagen på allvar är det som för barn vidare i utvecklingen och 

gör att intresset för skrivandet hålls vid liv (Längsjö och Nilsson 2005, s.20). Dahlgren et al. 

(2013, s.98) talar för vikten av att visa barn att det inte är fel att skriva trots att man ännu inte 

lärt sig alla regler. Författarna menar att barn skall uppmuntras att göra på sitt eget sätt och att 

varje skrivsituation är något som bör tas tillvara på. 
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Pedagogisk miljö 

Under denna rubrik kommer jag att beskriva pedagogisk miljö utifrån tre olika områden. Först 

gäller det den skriftspråkliga miljön och hur denna kan utvecklas för att ge barn möjlighet att 

skapa ett intresse för att själva skriva. Därefter beskriver jag den fysiska delen av miljön på 

förskolan och hur material och miljö bör anpassas så att de inspirerar barn till ytterligare 

lärande. Slutligen kommer den sociala miljön att behandlas; det vill säga pedagogers 

förhållningssätt och vilka strategier som kan användas för att de yngsta barnen skall påbörja 

sin väg till att lära sig skriva. Under rubriken ”Tillgänglighet och intresse” i kapitlet 

”Diskussion” kommer jag att närmare förklara mitt val att i bakgrunden skriva om den fysiska 

miljön på förskolan utan att sätta denna i relation till skriftspråksinlärning. Även den sociala 

miljöns koppling till skriftspråk kommer att tydliggöras under diskussionsavsnittet. 

Skriftspråklig miljö 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2016, s.85) lägger stor vikt vid att den språkliga miljön i 

förskolan är något som ständigt bör omge och inspirera barn och att det är viktigt att denna 

miljö anpassas till att utmana ”…såväl yngre som äldre förskolebarns lust att skriva…” 

(ibid.). Författarna menar att materialet som barn på förskolan har att tillgå bör finnas i rikliga 

mängder, för att på olika sätt kunna tilltala barnen utifrån det intresse de redan visar. Olika 

former av material kan anpassas till olika åldrar, exempelvis kan en bild på barnet 

tillsammans med barnets namn i text hjälpa de yngsta barnen att börja känna igen sitt eget 

namn (ibid. s.86). I Cunninghams (2008, s.33) studie har flertalet barn fått svara på frågor om 

sitt intresse för läsning och skrivning i förhållande till hur den språkliga miljön i deras 

förskola sett ut. Resultatet av denna studie visar hur barns intresse ökat om den fysiska miljön 

i förskolan varit av bättre kvalitet; det vill säga om det funnits god tillgång till material och 

aktiviteter som stöder den språkliga inlärningen (ibid. s.32). Studiens resultat tyder på att 

förskolans fysiska miljö i högsta grad är viktig att utveckla, för att på så sätt främja både barns 

intresse och deras senare resultat både i läsning och skrivning när de kommer upp i 

skolåldern. 

 

Eriksen Hagtvet (2006, s.139) framhäver vikten av att barn bör få upplevelsen av att det är 

meningsfullt och användbart att skriva för att ett intresse för skrift skall skapas. Detta kan i 

förskolan göras genom att ha olika former av skrift runt om i inredningen och genom att 

utforma aktiviteter där barn får möta skrift på olika sätt. Ett exempel på detta kan vara att ha 

skyltar med barnens namn eller bilder med förklarande text på väggen (ibid. ss.140-141). 

Författaren (ibid. s.139) beskriver hur små barn är bra på att komma ihåg saker de sett och att 

de därför har lätt att lära sig ordbilden; det vill säga hur ett ord och bokstäverna i det ser ut. 

Bilden av ett ord eller symbol kallas även logograf. Barnen bygger då upp ett ordförråd helt 

bestående av bilder av ord och så småningom kan barnen därmed logografiskt ”läsa” ett antal 

olika ord, trots att de ännu inte lärt sig läsning. Vidare menar Eriksen Hagtvet (ibid. s.141-

142) att ett sätt att låta barn i förskolan möta skrift kan vara att använda skriften i rent 

organisationssyfte. Detta genom att skapa ordning i miljön, där varje sak har sin speciella 

plats, vilket kan tydliggöras genom att sätta upp skyltar på lådor och skåp som visar var saker 

och ting hör hemma. Dessa skyltar kan uppmärksammas av pedagoger när de exempelvis ber 

ett barn att hämta en sax i lådan märkt med ”saxar”. Då blir skriften meningsskapande för 

barnet och pedagogen visar på att det som står fyller en funktion. Att använda sig av barns 

namn är ytterligare ett sätt att uppmärksamma på skrift. Genom att sätta barnens namn på de 

ställen där barnen har sina personliga saker, såsom exempelvis i kapprummet, 

uppmärksammas barnen på den skrift och de bokstäver som bildar namnen, enligt Eriksen 
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Hagtvet (ibid. s.144). Barn intresserar sig ofta för att vilja skriva sitt namn på teckningar de 

har gjort. Författaren (ibid.) beskriver hur en del barn i detta fall ber en vuxen att skriva deras 

namn. Eriksen Hagtvet (ibid. s.145) anser att ett ständigt flöde av text i barns omgivning är 

något som skall uppmuntra barn till att börja leka sig fram till att själva skriva. Pedagoger kan 

även uppmärksamma på sådant som liknande bokstäver i olika ord eller ordets längd, för att 

på så sätt väcka en nyfikenhet hos barn att lära sig mer (ibid. ss.145-146). Norling (2014, 

s.572) visar på tidigare forskning som menar att interaktionen mellan barn och pedagoger i 

förskolan är mycket viktig för hur barn motiveras att ta till sig språkliga aktiviteter. Dock 

visar resultatet av forskarens (ibid. s.580) egen studie att pedagoger i vissa fall inte anser sig 

ha kunskap nog att hjälpa barn i deras intresse för just skriftspråk och skrivande. Vidare 

menar forskaren (ibid. s.584) att det ligger stor betydelse i att undersöka just vad pedagoger 

skulle behöva för sorts kunskaper för att utmana barn i förskolan att utveckla sitt skrivande 

ytterligare. 

Fysisk miljö 

Läroplanen för förskolan (rev.2010, s.6) beskriver hur det i förskolans uppdrag ingår att skapa 

en trygg miljö som utmanar barn såväl som inspirerar dem till att utforska det som finns 

omkring dem. Lpfö98 (ibid. s.7) lägger även vikt vid att stimulera och uppmuntra barns 

intresse för skriftspråket. För att bli en lärande miljö bör förskolans fysiska miljö inspirera och 

bjuda in till olika former av aktiviteter. Miljön skall uppmuntra barn att ta egna initiativ till att 

skapa nya miljöer och att använda de befintliga miljöerna på nya sätt (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2009, s149). Det material som erbjuds bör ge möjligheter till reflektion (ibid. 

s.150) och finnas tillgängligt och lättåtkomligt för barn. Materialet skall vara stimulerande 

och leda till ett samarbete mellan barn och vuxna (Björk & Liberg 1996, s.20). Björklid 

(2005, s.171) beskriver hur miljön i förskolan skall ge barn möjlighet att klara sig själva i 

största möjliga mån. Detta innebär att material behöver finnas tillgängligt så att barnen själva 

kommer åt det de vill använda och att materialet är enkelt att flytta med sig och kan användas 

där barn finner inspiration till lek. Vidare menar författaren (ibid. s.176) att ett utrymme inte 

behöver vara avsett för en speciell lek, utan detta är något som skall kunna styras av barnen i 

stunden.  

 

Nordin-Hultman (2008) har utfört en studie där det bland annat förekommer en jämförelse 

mellan ett antal engelska och svenska förskolors pedagogiska miljöer. Forskaren (ibid. ss.74-

75) upptäckte här tre betydelsefulla skillnader mellan de svenska och engelska förskolorna. 

En av dessa skillnader var hur materialet på förskolorna var framställt. I de svenska 

förskolorna erbjöds olika rum där till exempel vattenlek eller snickeri var det väsentliga temat 

i rummet. I de engelska förskolorna kunde vattenleken erbjudas mitt i ett rum där barnen hade 

fri tillgång till olika former av aktiviteter. Författaren (ibid. s.77) beskriver hur en viss del av 

materialet i de svenska förskolor som ingick i studien endast fanns tillgängligt för barnen en 

viss del av tiden på förskolan. Visst material i de svenska förskolorna var även placerat högt 

upp på hyllor som barnen själva inte kunde nå. I de engelska förskolorna fanns inga höga 

hyllor alls. Det material som ställdes högt upp på de svenska förskolorna var sådant material 

som ansågs som svårt att hålla reda på och som skulle kunna skapa oordning och smutsa ner 

inomhusmiljön på förskolan. Detta får enligt författaren till följd att det material som barnen 

själva inte kommer åt därför inte blir använt  (ibid. s.78).  

Social miljö 

Tre olika sorters strategier för hur förskolepedagoger handlar när det kommer till den sociala 

språkliga miljön på förskolan kan utläsas ur det resultat som framkommit i Norlings (2015) 

avhandling gällande social språkmiljö och språkliga processer i förskolan. Avhandlingen 
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behandlar resultat från ett antal olika studier som gjorts i förskolor med fokus på 

språkutveckling och språkmiljöer; både verbala sådana och sådant som gäller läsning och 

skrivning. Den första av dessa strategier handlar om lekstrategier. Norlings (ibid. ss.72-74) 

resultat av intervjuer med förskolepedagoger visar att pedagoger anser leken vara en fri del av 

dagen för barn på förskolan. Leken kan ingå i, men är inte detsamma som, aktiviteter där det 

är pedagoger som styr. I leken övas samspel och sociala relationer. Pedagoger är inte alltid en 

del av leken, utan de ser sig själva mer som ett stöd när barnen har behovet. Detta stöd kan 

bland annat innebära att ställa frågor och möjliggöra till användandet av språket för barnen. 

Här handlar det dock främst om det talade språket. Exempelvis visade studien att multimodala 

verktyg, såsom bilder från sådant de själva varit med om på förskolan eller som de kunde 

koppla till egna erfarenheter var mycket givande för barns språkutveckling. Här gavs barn 

möjligheter att återkoppla till sådant som hänt och diskutera detta tillsammans med varandra 

eller med pedagoger. Barnen fick tillgång till att enklare beskriva sådant de varit med om och 

därmed kunna använda sig av nya begrepp och ord i leken. Den andra form av strategi som 

framkom av studien var emotionella strategier (ibid. ss.74-75). Pedagogerna ansåg det viktigt 

att ha ett tillåtande klimat. Detta innebar att  pedagogernas tillit och nära kontakt med barnen 

skapade en trygg miljö för dem att våga uttrycka sig och föra samtal som ledde till ytterligare 

språkutveckling. Kommunikativa strategier beskriver forskaren (ibid. ss.75-78) som den 

tredje form av strategier som pedagogerna i studien använde sig av. Det handlar om 

kommunikation genom multimodala verktyg, såsom surfplattor eller bilder, men även sådant 

som gester och tecken som pedagoger använder till stöd för att tydliggöra det verbala språket. 

Barnen fick uppmuntran att uttrycka sig och bekräftelse för det de uttryckte. Genom 

exempelvis högläsning av böcker gavs barnen ett bredare ordförråd, när pedagogerna gav sig 

tid till att förklara ord som kunde anses svåra för barn. Ett flertal av pedagogerna använde sig 

dessutom av stödtecken för att med hjälp av dessa kunna ge barn med språksvårigheter eller 

annat modersmål en möjlighet att uttrycka sig genom annat än bara ord. 
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TEORETISK RAM 
Jag har valt att utgå ifrån Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, vilken jag 

under denna rubrik kommer att beskriva närmare, för att med hjälp av teorin kunna tolka de 

resultat som min studie ger. Teorin har valts utifrån tanken att den pedagogiska miljön som 

finns i förskolan, och pedagogers arbete med att uppmuntra och väcka barns intresse för 

skriftspråket, hela tiden behöver utgå ifrån varje barns proximala utvecklingsnivå. En pedagog 

bör ha vetskapen om varje barns närmaste utvecklingszon i tanken när det kommer till att 

utveckla miljön och materialet i förskolan för att på så sätt utmana till ytterligare lärande. 

Proximal utveckling 

Den närmaste utvecklingsnivån, eller den proximala utvecklingszonen, är olika stor hos olika 

barn. Vygotskij (2010, s. 329) använde sig i sina studier, som publicerades under 1970- och 

1980-talen, av tester där barn fick lösa uppgifter på egen hand och utifrån dessa utvecklade 

forskaren ett sätt att mäta vilken nivå utvecklingen ligger på. Således kan ett barns 

utvecklingsnivå, eller mentala ålder, ligga på exempelvis åtta år. Den mentala åldern behöver 

här inte sättas i relation med barnets faktiska ålder, men i de flesta fall utgår utvecklingsnivån 

från den fysiska åldern. I forskarens studier har det  framkommit att ett barn i samarbete med 

andra kan lösa uppgifter som ligger ett år över dess egna utvecklingsnivå, samtidigt som ett 

annat barn klarar av uppgifter som ligger fyra år över. Det som ligger inom den proximala 

eller närmaste utvecklingsnivån för ett barn är med andra ord det som barnet klarar av med 

hjälp av någon som ligger över dess egna utvecklingszon.  Proximal utveckling handlar om att 

ligga steget före barnet och vara förebilden som barnet lär sig av. Det bör ställas krav, men 

inte för höga krav. Den vuxne skall fungera som ett stöd för barnet och utmana det på så sätt 

att barnet tar steget vidare i sin utveckling. Smidt (2010, s.124) beskriver begreppet 

byggnadsställning som en term som Jerome Bruner utvecklade utifrån Vygotskijs teori om 

den proximala utvecklingen. Detta begrepp kopplas till Vygotskijs tankar om att stötta barnet 

i utvecklingen. Det handlar enligt författaren om att använda den större kompetensen som 

innehas för att stödja barn till att ta ett ytterligare steg fram i sin egen utveckling. Stödjandet 

fungerar som en byggnadsställning och skall vara en hjälp för barnet att själv tänka framåt och 

utvecklas. Precis som en byggnadsställning behöver detta stödjande tas bort gradvis 

allteftersom barnet klarar av uppgiften på egen hand. 

 

Säljö (2014, s.119) anser att Vygotskijs tankar om utveckling kan tolkas  som att vi människor 

i varje situation vi hamnar i och där vi samspelar med andra, har en möjlighet att ta till oss ny 

information som kan leda till nya kunskaper. Författaren beskriver Vygotskijs (1978 se Säljö 

2014, ss.120) proximala utvecklingszon som förmågan att lösa problem som ligger utanför 

vad vi klarar av, genom att ta hjälp av andra. Vidare förklarar författaren utifrån Nilholms 

(1991 se Säljö 2014, ss.120-121) studie hur den vuxne kan vara ett stöd för barnet genom att 

exempelvis instruera barnet för att visa hur en uppgift kan lösas. I nästa steg kan den vuxne 

hjälpa barnet att utföra dessa instruktioner, exempelvis genom att strukturera upp 

instruktionerna och dela in uppgiften i mindre delar. Slutligen kan barnet utifrån denna 

struktur och dessa instruktioner klara av uppgiften helt utan stöd. Säljö (2014, s.121) menar 

att vi kan förstå oss på sådant som någon annan förklarar eller berättar om, trots att vi inte 

själva har kunskaper nog att utföra detta. Genom handledning kan vi följa en förklaring om 

hur ett visst redskap används, men det tar ett tag för oss att själva klara av att använda detta 

redskap. Människan kan enligt författaren (ibid. s.123) vara mottaglig för en viss sorts 

förklaringar och resonemang från en mer kunnande person, men dessa förklaringar behöver i 

så fall ligga inom vår proximala utvecklingszon för att vi skall kunna ta till oss dem. 

Använder personen begrepp och ord som vi inte lärt oss, blir det sålunda svårare för oss att ta 
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till oss informationen. Därför bör den som stöttar vara medveten om vilken nivå stöttningen 

skall utgå ifrån. 

 

När barn börjar intressera sig för skrift finns det ett antal olika sätt att som pedagog stötta dem 

och hjälpa dem vidare i utvecklingen genom att vara medveten om barnets proximala 

utvecklingsnivå. Eriksen Hagtvet (2006, s.153) menar att det som pedagog gäller att finnas 

som stöd genom att exempelvis ställa ledande frågor eller att förenkla uppgifter när det finns 

ett behov hos barnet. Det gäller att ge så pass mycket hjälp så att barnet ändå uppmuntras att 

utforska vidare på egen hand. Detta för att stimulera barnets nyfikenhet och därmed hjälpa 

barnet att själv komma på en lösning. Enligt författaren (ibid. ss.153-156) kan man inom 

skrivning dela upp denna hjälp i två olika områden. Barnet kan behöva hjälp att formulera det 

som det vill skriva ner. Pedagogen kan då antingen hjälpa till genom att bokstavera ord som 

barnet vill skriva, eller att hjälpa barnet att få fram en idé som det vill skriva ner. Många barn 

intresserar sig i detta läge för att skriva egna berättelser, och detta kan pedagogen hjälpa till 

med exempelvis genom att skriva ner det som barnet berättar och sedan låta barnet illustrera 

texten. Det andra område som nämns är när barnet börjar finna samband mellan bokstäver och 

hur de låter. Författaren (ibid. s.155) ger ett antal olika förslag på hur man kan stötta barn i 

detta utforskande. Framför allt handlar det om att visa att man tar barnet på allvar och att det 

som barnet gör är något viktigt. Pedagogen kan be barnet sätta ord på sina tankar för att denna 

skall höra sitt eget resonemang. Det gäller att visa ett intresse för det barnet berättar och det 

kan vara bra att uppmuntra barnet att sätta egna ord på hur det exempelvis tror att en uppgift 

skall utföras. Det är inte bara pedagogen som kan ge hjälp och stöd, menar Eriksen Hagtvet 

(ibid.), utan även andra barn som befinner sig på en högre utvecklingsnivå. I samspelet mellan 

kamrater som vet mer kan barn ta sig till nästa nivå i utvecklingen. 

 

Jag ser den proximala utvecklingsteorin som relevant i min studie, på grund av att syftet 

handlar om att undersöka barns möte med skriftspråket i förskolemiljö. Hur pedagoger i detta 

möte stöttar och utmanar barn för att leda dem vidare till nästa utvecklingszon är därmed av 

intresse att utläsa i resultatet av studien. För att barn skall finna ett intresse för skriftspråket 

bör detta naturligtvis ha sin början någonstans. Skriftspråket är något som ständigt omger 

barnen i dess vardag, där de ser text på mjölkpaketet, på skyltar i närområdet och när föräldrar 

eller syskon läser tidningar och böcker. De ser vuxna använda sig av skrift när exempelvis 

inköpslistor skrivs eller genom notiser om födelsedagar och viktiga händelser i kalendrar. För 

att barn själva tillskansa sig ett intresse och kunskap om att lära sig skriva gäller det att 

pedagoger i förskolan har en kunskap om på vilken nivå det är passande att lägga sig för att 

varje barn skall kunna ta del av denna kunskap. Därför är det av vikt för pedagogen att se 

varje barns proximala utvecklingsnivå. 
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METOD 
Denna studie utgår från en kvalitativ metod. Valet att använda intervju gjordes utifrån det som 

bäst kunde besvara syfte och frågeställningar eftersom jag var intresserad av att få insikt i 

pedagogers tankar. Det gjordes även ett val att använda fotografier för att tydliggöra de 

uttalanden som framkom under intervjuerna. Följande text redogör för användandet av 

kvalitativ metod och intervju i studier som denna. Här kommer jag dessutom beskriva hur jag 

tagit hänsyn till etiska frågor och aspekter. 

Kvalitativ metod 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger resonerar kring sitt arbete med att 

uppmuntra yngre barns skriftspråk. En forskare som utför en kvalitativ studie vill till exempel 

försöka förstå hur pedagoger tänker eller handlar i vissa situationer. En kvalitativ 

forskningsmetod utgår ofta, men inte alltid, ifrån en induktiv syn på hur praktik och teori 

förhåller sig till varandra. Detta menar Bryman (2011, s. 340) innebär att forskaren inleder 

med en studie för att slutligen komma fram till någon form av teori grundat på det resultat 

som kan utläsas. Bryman (ibid. s. 341) beskriver hur forskare genom att använda sig av en 

kvalitativ metod vill tolka och förstå hur verkligheten ser ut. Detta överensstämmer med syftet 

där målet är att få veta hur pedagoger resonerar kring de yngre barnens tillgång till och 

intresse för skriftspråket.  

Intervju som metod 

Enligt Bryman (2011, s.415) ligger vikten i en kvalitativ intervju vid flexibiliteten, det vill 

säga att kunna följa upp de frågor som ställs med följdfrågor och djupare förklaringar från 

intervjupersonen. Genom sina frågor vill forskaren nå fram till den intervjuades egna tankar 

och uppfattningar. Upplägget av intervjun blir därmed friare och fokuserar på 

uppföljningsfrågor som framkommer i stunden, mer än på ett förberett frågeformulär. 

Författaren  (ibid. ss.419-420) anser  vidare att frågorna som ställs i en kvalitativ intervju bör 

vara utformade på så sätt att de inte kan leda den intervjuade till förutsägbara svar. De bör 

även vara utformade på så sätt att dess svar besvarar det givna syftet och frågeställningarna 

som studien utgår ifrån. Författaren framhäver vikten av att lära känna den miljö som den 

intervjuade rör sig i, för att underlätta när resultatet av intervjun skall tolkas och för att skapa 

en insikt i det som berättas under intervjun. Eftersom frågeställningarna i denna studie bland 

annat berör miljön som pedagogerna arbetar i var tanken att utföra intervjuerna i just denna 

miljö, för att enklare kunna relatera till det den intervjuade talar om. Med hjälp av fotografier 

på sådant som berörs i intervjun har jag tydligare kunnat illustrera pedagogernas berättelser. 

Löfdahl (2014, s. 144) beskriver vikten av att diskutera med andra kollegor för att föra 

kunskaper inom yrket vidare. En kvalitativ intervju passar därför syftet och frågeställningarna 

som formulerats i denna studie. Jag ser fördelarna med att lära av varandra och att föra denna 

kunskap vidare. Jag intresserade mig för hur andra förskolepedagoger använder förskolans 

miljö till grund för att inspirera barn till skriftspråkliga aktiviteter. Jag ville undersöka hur 

pedagoger uppmuntrar yngre barn till att använda sig av skriftspråket. En kvalitativ intervju 

var därför den metod jag valde för att bäst passa till det syfte och de frågeställningar som jag 

utgått ifrån.  
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Etik 

Under följande rubriker behandlas de etiska aspekter som bör tas hänsyn till under, innan och 

efter utförda intervjuer inom studien. 

Tillförlitlighet och kvalitet 

I en kvalitativ studie talas det om metodens tillförliglighet, vederhäftighet och äkthet (Bryman 

2011, ss.352-353). Tillförlitligheten i en kvalitativ studie kan mätas genom ett antal olika 

begrepp som Bryman (ibid. s. 354) kopplar till bland annat reliabilitet och validitet; begrepp 

som används inom en kvantitativ metod. För att vara säker på att den intervju som gjorts har 

just hög tillförliglighet bör forskaren titta på sådant som trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet menar författaren. Trovärdighet handlar om att andra människor skall läsa studien 

och kunna acceptera den som just trovärdig, det vill säga att studien utförts utefter de rätta 

reglerna. Resultatet skall även kunna visas upp för exempelvis intervjuobjektet för att därmed 

få bekräftelse på att det som sagts är riktigt uppfattat av forskaren (ibid. ss. 354-355). Det som 

kallas överförbarhet beskriver Bryman (ibid.) som att forskaren gör en tydlig och utförlig 

beskrivning av situationen, exempelvis hur intervjun gått till och förutsättningarna som fanns 

kring intervjutillfället. Pålitligheten, menar författaren, är att forskningsprocessen beskrivs in i 

minsta detalj, så att det inte finns tvivel om hur det verkligen gått till.  

 

Genom att beskriva hur arbetet inför, under och efter intervjuerna gått till under rubrikerna 

Urval, Genomförande och Analys, så anser jag mig kunna visa denna studies trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet. Jag har låtit en av de intervjuade pedagogerna läsa igenom 

resultatet för att på så sätt vara säker på att jag uppfattat personens svar rätt. Jag anser även att 

eftersom jag använt mig av röstinspelning under intervjuerna, så har jag därmed kunnat ge en 

mer exakt återgivning av dessa i resultatet än vad hade kunnat ges genom att exempelvis 

anteckna svaren under intervjun. Med hjälp av de fotografier som tagits i samband med 

intervjuerna har jag också här kunnat stärka studiens tillförlitlighet, genom att konkret kunna 

peka på sådant som framkom under intervjuerna. Tillförlitligheten stärktes ytterligare när jag 

efter intervjuerna förde ett samtal med pedagogerna om själva miljön alltmedan fotografierna 

togs. På så sätt kunde jag försäkra mig om att jag uppfattat pedagogernas intervjusvar på rätt 

sätt, eftersom vissa saker återkom i dessa samtal och därigenom bekräftades. Efter 

intervjuerna har vissa uppföljningsfrågor ställts; detta för att försäkra mig om att jag uppfattat 

svaren rätt och för att utveckla sådant som jag inte ansett mig förstå helt och hållet. Hur jag 

tagit hänsyn till etiska frågor i samband med detta kommer att beskrivas under rubriken 

”Genomförande”. 

Etiska frågor 

Innan en studie utförs skall berörda personer informeras om denna; det vill säga vad studien 

kommer att handla om och hur den kommer att utföras. De inblandade bör ge samtycke till att 

vara med i studien, vilket innebär att de skriftligen skall ges den information som behövs för 

att kunna ta ställning till medverkan. Det måste av denna information framgå att medverkan är 

frivillig och att berörda personer har rätt att avböja att exempelvis bli intervjuade (Löfdahl 

2014, s.36). Bryman (2011, ss.131-132) beskriver dessa krav på etik som informationskravet 

och samtyckeskravet. Vidare betonar författaren (ibid.) vikten av konfidentialitet – det vill 

säga att respondenternas personuppgifter är hemliga och att det på intet sätt går att utläsa i 

studien vem som givit svar på vad – och även nyttjande, vîlket innebär att de svar som samlats 

in under intervjuer endast får användas i den utsträckning som studien har behov av. Dessa 

etiska frågor har behandlats och tagits hänsyn till i det missivbrev som getts till de intervjuade 

pedagogerna (se Bilaga 1). 
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Även i fråga om fotografierna som tagits, har hänsyn lagts vid att endast representera sådant 

som den fysiska miljön och hur pedagogerna tänkt kring denna. Här togs extra hänsyn till att 

inte visa bilder på barn eller pedagoger och att få tillstånd av pedagogerna att använda mig av 

fotona i denna studie. Under utformningen av intervjufrågorna var jag noga med att ta etisk 

hänsyn genom att ställa frågor som på intet sätt gjorde att jag ställde pedagogerna ”mot 

väggen”. Jag ville inte med frågorna få pedagogerna att känna att de på något sätt gjort ”fel” 

om de inte arbetat med skriftspråk eller lagt någon tanke vid detta när de utformat miljön på 

förskolan. 

Urval 

Jag har valt att utföra intervjuer med två pedagoger som arbetar med de yngsta barnen (1-3 

år). Valet av pedagoger gjordes genom att jag frågade runt bland kollegor och vänner som 

arbetar inom förskolan. Vid en första rundfrågning tog jag kontakt genom mejl med runt åtta 

pedagoger som arbetar inom förskolan, som jag ansåg skulle kunna passa att intervjua eller 

som skulle kunna ge mig förslag på andra pedagoger som skulle kunna tänka sig att ställa upp. 

Dock var det ingen av dessa som arbetade, eller hade kollegor som arbetade, med just de 

yngsta barnens skriftspråk, vilket var vad mitt första urval utgick ifrån. Därför utökade jag 

mitt urval genom att ställa en fråga med hjälp av sociala medier om vilka som skulle kunna 

tänka sig medverka, enbart utifrån det kriterie att de arbetade med yngre barn, oavsett om de 

haft något större fokus på skriftspråk eller inte.. Här fick jag tag i tre personer, varav jag valde 

ut två för att det var de som arbetade närmast där jag bor och jag därför kunde träffa dem 

omgående. 

 

Pedagog 1: Arbetar i en grupp med 13 barn i åldrarna ett till tre år. Är utbildad förskollärare 

och har arbetat på samma förskola i två och ett halvt år. Har fått fortbildning inom barns läs- 

och skrivutveckling i projekten ”Budskap i bild och text” och ”Levande läsning”. 

 

Pedagog 2: Arbetar i en grupp med 18 barn i åldrarna ett till tre år. Är utbildad förskollärare 

och har arbetat på samma förskola i fyra år. Har fått fortbildning inom aktionsforskning och 

kommer under höstterminen 2017 börja med ”Levande läsning” och en utbildning inom 

pedagogisk dokumentation. 

Genomförande 

En pilotundersökning genomfördes innan själva intervjuerna, där en utomstående pedagog 

fick möjlighet att svara på frågorna som jag förberett. Jag märkte vid detta tillfälle att trots att 

jag velat begränsa mitt område till att enbart handla om skriftspråk, så flöt intervjun lätt in på 

läsning. Detta kände jag inte gjorde så mycket, med tanke på att jag ändå fick ut en hel del 

som handlade om just skriftspråket och att detta skulle kunna urskiljas i min resultatdel om så 

blev fallet även i framtida intervjuer. Därmed såg jag en koppling till det jag läst i litteraturen 

om att läsning och skrivning följer varandra, oavsett om det inte var min mening att fokusera 

på läsningen i denna studie. Efter pilotundersökningen togs dock beslutet att ändra syfte och 

frågor så att de passade att intervjua pedagoger som arbetar med de yngsta barnen oavsett om 

de för tillfället arbetat särskilt med barns skriftspråk eller inte. Från början utgick syftet från 

att enbart tala med pedagoger som på något sätt medvetet valt att använda sig av bokstäver 

och skriftspråk i miljön på avdelningen, men detta begränsades av att det var svårt att hitta 

personer att intervjua. Därför gjordes syftet om för att underlätta arbetet med att hitta 

respondenter som kunde medverka i studien. 

 

Pedagogerna som intervjuades fick genom mejl en kopia av missivbrevet (se Bilaga 1). Här 

beskrevs mitt syfte och mina tankar om att utföra intervjun i förskolans miljö. Jag visade i 
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detta brev även på hur jag tagit hänsyn till etiska principer. Detta genom att bland annat peka 

på vikten av konfidentialitet när det gällde hur intervjusvaren skulle komma att behandlas och 

att medverkan i studien skedde på frivillig basis. 

 

Pedagog 1: Intervju skedde inne på avdelningen och spelades in med hjälp av mobiltelefonens 

röstinspelning. Fotografier togs på miljön på avdelningen med hjälp av mobiltelefon efter 

intervjun. Under intervjun satt vi ostörda i ett av rummen på respondentens förskola. Efter 

intervjun gick vi runt i miljön, men vid detta tillfälle glömde jag ta foton på det vi talat om. 

Därför kontaktade jag pedagogen nästa dag för att be hen om att skicka foton på det jag ville 

använda mig av. 

 

Pedagog 2: Intervju skedde i personalrummet och spelades in med hjälp av mobiltelefonens 

röstinspelning. Bilder togs på miljön på avdelningen med hjälp av mobiltelefon efter 

intervjun. På grund av pågående verksamhet på avdelningen gjordes valet att utföra intervjun i 

personalrummet, och att därefter gå runt i miljön för att ta foton och ytterligare samtala om 

sådant som kommit upp under intervju. Tyvärr hade en del av materialet på avdelningen 

städats undan inför den kommande semestern och därför fick jag inte tagit foton på allt som 

jag hade velat ha med i studien. Bland annat fanns det på denna avdelning vanligtvis en 

skrivhörna, där barnen har tillgång till pennor, papper, saxar, lim och annat material. Där 

fanns även ett lågt bord med låga stolar som barnen enkelt kunde använda när de ville rita 

eller skriva. Dock var detta undanställt vid tidpunkten för min intervju. 

 

Båda pedagogerna tillfrågades inför intervjuerna om vilken tidpunkt som bäst passade dem att 

utföra intervjuerna på. Den första pedagogen tog sig tid att svara på frågor efter avslutat 

arbetspass och den andra pedagogen gick in på sin semester för att bli intervjuad. Under 

intervjuerna togs hänsyn till att noga kunna återge det som respondenterna svarat genom 

inspelning av samtalen. Jag var noga med att fråga respondenterna om de kunde tänka sig att 

spelas in och ingen av dem hade något att invända mot detta. Även när fotografierna på miljön 

togs var det av vikt att inga barn eller pedagoger skulle finnas med på dessa bilder, utan de 

speglar endast den fysiska miljön på förskolorna. 

Analys 

Bryman (2011, ss.510-511) beskriver vissa svårigheter med att analysera det material som en 

forskare får in från en kvalitativ studie så som intervju. I många fall kan kvalitativa studier ge 

en mycket stor mängd material att analysera. Därför är det enligt författaren (ibid.) av vikt att 

vid en sådan studie analysera materialet allteftersom, istället för att vänta tills alla intervjuer är 

utförda. I och med detta kan det vara svårt att veta var fokus skall läggas första gången en 

forskare gör en sådan analys. Vidare beskriver Bryman (2011, s.523) hur kodning av det 

insamlade materialet är det första som bör göras under en kvalitativ analys. Författaren 

refererar här till ett antal olika frågeställningar som Lofland och Lofland (1995 se Bryman 

2011, s.523) anser viktiga vid kodning av insamlat material. Bland annat rör det sig om att 

dela in informationen under kategorier och att se om det finns ett särskilt tema som går att 

urskilja i materialet. 

 

Efter att varje intervju var utförd transkriberade jag svaren genom att skriva av de inspelade 

intervjuerna ord för ord. När jag utförde min första analys av intervjusvaren utgick jag alltså 

från de två frågeställningar jag ställt utifrån syftet, och kategoriserade resultatet under två 

rubriker utifrån dessa. Vid en närmare analys kunde jag dock utläsa att det som var 

genomgående i båda intervjuerna var tre olika kategorier; Bilder i kombination med text, 

Skriva själv och Tillgänglighet och intresse. Dessa kunde jag koppla till frågeställningarna, 
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men inte på det sätt som jag först gjort. Arbetet med att analysera intervjuerna tycktes enkelt 

men visade sig vara mer invecklat än jag först insett, precis så som Bryman (2011, ss.510-

511) beskrivit. Men genom att gå igenom materialet ytterligare såg jag slutligen den röda tråd 

som löpte genom svaren och som blev till det resultat jag efterfrågat. 
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RESULTAT 
Här kommer jag att redogöra för resultatet av intervjusvaren från de två respondenterna. 

Frågorna som ställts har utgått ifrån syftet att få veta mer om hur två förskolepedagoger 

resonerar kring tillgången till och intresset för skriftspråk hos de yngsta barnen i förskolan. 

Jag har använt mig av fotografier för att förstärka respondenternas uttalanden och kunna sätta 

det berättade i relation till något konkret med hjälp dessa foton. Av resultatet framkom att 

pedagogerna arbetar mycket utifrån tillgänglighet och att detta gäller såväl material som 

tillgången till skriftspråk. När det gäller barns intresse för skrift är det ofta i kombination med 

bilder som barn uppmärksammar detta. Det framkom även att när barn själva efterfrågar att 

skriva handlar det främst om att skriva av bokstäver och ord. 

Bilder i kombination med text 

Det framkom under intervjuerna att de båda förskolorna arbetar mycket med språk genom 

sånger, rim och ramsor, och böcker.  

 
Vi arbetar med språk genom sångkort. Och böcker. /…/ Men det är mest det, böcker och 

sångkort och lite rim och ramsor. – Pedagog 1 

 
Vi arbetar, vi har språk i hela huset och arbetar ut efter olika böcker som vi väljer fram 

/…/ och vi arbetar med ramsor och med sånger och med bilder, och jättemycket 

bildstöd har vi – Pedagog 2 

 

Pedagogerna beskriver hur de arbetar med språk på sina respektive avdelningar. De berättar 

hur böcker är något som intresserar de flesta av barnen mycket. Barnen kan själva ta fram och 

sitta med böckerna och bläddrar lika gärna själv i dem, som de låter en pedagog läsa högt ur 

dem. Det är främst genom böckerna som barnen möter skriftspråket, men pedagog 2 berättar 

även om hur de använder sig av bilder och skrift kombinerat för barnen enklare skall kunna 

göra sig förstådda. 

 

 

 
Foto 1: Pedagogerna på pedagog 2s förskola har valt att 

använda sig av bildstöd för att göra det lättare för 

barnen att förstå vad de skall göra i olika situationer. 

Bildstödet underlättar för barnen att visa vad de vill 

göra, när de själva inte har orden. Med bild i 

kombination med text ges barnen också en ordbild som 
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de så småningom lär sig känna igen och på så sätt kan 

de ”läsa” orden som står på bilderna. 

 
Hela våran aktionsforskning har gått ut på bildstöd. Och då har vi valt autentiska bilder. Vi 

har satt upp bilder på alla barnen när dom gör saker för att visa att dom kan själva. Och när 

dom ska tvätta munnen och sånt så pekar man på barnen, så där sitter bilder på dom barnen 

och så munnen och… vi har jättemycket bildstöd, eftersom att vi har många som inte har 

språket och vi har även mycket.. många, vi är väldigt många som har.. flerspråkiga barn. 

Vilket har hjälpt jättemycket. Så vi har gjort en tidslinje med…. Hela dagen. Också på 

barnen när dom gör saker. Alla påklädningskorten är på barnen när dom klär på sig själva. 

Vi har satt upp vattenbilder och sånt, för att barnen ska kunna visa vad dom vill. – Pedagog 

2 

 

Genom bilderna i kombination med text kan barnen ”läsa” sig till vad och hur de skall göra 

och även visa pedagogerna vad de vill. Pedagog 2 berättar om hur de arbetar mycket med 

autentiska bilder, det vill säga bilder tagna på barnen i situationer som ofta inträffar under 

dagen på förskolan. Dessa bilder visar sitiationer som att tvätta händerna eller används när 

barnen går till matsalen för att äta. Under varje bild finns ord som beskriver bilden. På 

avdelningen använder de sig dessutom av en så kallad tidslinje. Denna består av bilder i 

kombination med text som är fastsatta i en linje på golvet. Bilderna följer en vanlig dag och 

dess rutiner på förskolan, och visar exempelvis hur barnen äter frukost, därefter är det samling 

och sedan går barnen ut på gården. På så sätt är det enkelt för de barn som inte har språket att 

förstå i vad som kommer hända här näst under dagen. Pedagogerna har satt upp bildstöd i 

kapprummet där barnen har sina ytterkläder. Dessa bilder sitter också på golvet och visar 

tillfällen då barnen själva klätt på eller av sig ytterkläderna, utan hjälp från en vuxen. Bilderna 

visar barnen att de tidigare klarat av detta själva och därmed kan pedagogerna enligt min 

mening på ett konkret sätt se barnets proximala utvecklingszon. Det verkar som att 

pedagogerna här är väl medvetna om vad varje barn klarar av utan hjälp och i vad de kan 

behöva extra stöd. 

 

Eftersom förskolan har många flerspråkiga barn så står en del av orden på flera olika språk. 

Pedagog 2 beskriver hur barnen lärt sig att känna igen orden och vet vad det står under 

bilderna.  

 

 
Foto 2 och 3: På pedagog 2s förskola finns bilder i 

kombination med text bland annat vid matborden i det 

som kallas matsalen, och på dörren in till denna. Här 

kan pedagogerna peka och visa att det är dags för 

exempelvis frukost och barnen kan peka på om de vill 
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ha mjölk eller vatten till maten. Allt för att underlätta 

för de barn som inte har språket. På bilderna i matsalen 

finns orden för ”mjölk”, ”vatten” och ”smörgås” skrivna 

på ett antal olika språk som används av barnen på 

förskolan. Detta underlättar för både barn och 

pedagoger att göra sig förstådda. Barnen ges på detta 

sätt tillgång till ordbilder på olika sorters språk. 

 
/…/ dom intresserar sig väldigt mycket för alltså, det logografiska med, alltså det står saker 

under alla bildstöden, vilket dom liksom läser ju.. dom tror ju att dom läser för att dom vet 

vad det står. Och det gör, alltså dom vet ju vad det står och därför är det ju logografisk 

läsning. /…/ aktionen vi har gjort nu handlade om att vi ska förstå barnens alla olika språk. 

När dom vill nånting, när dom kommer och drar i oss, när dom pekar på nånting, att vi ska 

verkligen lägga energi att förstå vad dom vill få fram, att dom ska kunna förmedla sig. Så vi 

har jobbat jättemycket med det. – Pedagog 2 

 

Pedagog 2 talar mycket om det logografiska läsandet, vilket innebär att orden eller 

bokstäverna blir till ett synminne för barnen och på så sätt lär de sig komma ihåg orden, eller 

ordbilden. utifrån hur de ser ut. När barnen på detta sätt är ständigt omgivna av text lär de sig 

slutligen känna igen den och veta vad det står både genom att läsa bilden och logografiskt läsa 

texten. Pedagog 1 berättar om hur barnen lär sig ordbilden när pedagogerna satt både bild och 

text på exempelvis förvaringslådor till leksaker. 

 

 
Foto 4 och 5: Pedagog 1 visar förvaringslådor som 

märkts med både bild och text. Detta underlättar för 

barn och pedagoger att ställa saker och ting på sin rätta 

plats. Det ger även barnen en ordbild att koppla ihop 

med bilderna. 

 
/…/ sen har vi börjat och sätta på våra förvaringslådor, att det är både bild och ord. Så 

att det inte bara är en bild på bilarna utan det står ”Bilar”, så att dom får ordet också. 

Ordbilden. – Pedagog 1 
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Foto 6: Pedagog 2 visar hur bilder i kombination med 

text kan underlätta för barnen att beskriva vad de är 

intresserade av att använda. 

 

På båda pedagogernas avdelningar finns förvaring med bilder, i kombination med text, på vad 

som skall läggas var. Genom denna kombination lär sig barnen att känna igen hur orden ser 

ut, vilket i sin tur leder till att barnen lär sig ”läsa” orden, eller rättare sagt ordbilden. 

Pedagogerna ser barnens kompetens att själva kunna lägga undan det de använt på sin rätta 

plats och kunna hämta eller visa vad de är intresserade av att använda. Därmed fyller dessa 

bilder två olika funktioner; dels att material är enkelt att hitta när det läggs tillbaka på samma 

ställe, men även tillgången till ord och bokstäver som ger barnen inspiration till att läsa och 

skriva själva.  

 

Pedagog 1 berättar om den dokumentationsväggen som finns på hens avdelning, där bilder 

från olika aktiviteter kombineras med beskrivande text. Pedagog 2 förklarar att text och skrift 

är något som ständigt omger barnen på avdelningen där hen arbetar. 

 

 
Foto 7: Bilden visar dokumentationsväggen på pedagog 

1s förskola. Under bilderna av de olika Babblarna sitter 

bilder från olika aktiviteter. Varje Babbel representerar 

ett område, såsom rörelse, skapande, språk eller 

matematik. Dokumentationen ordnas efter aktivitet och 

visar bilder på sådant barnen gjort och lärt sig i 

kombination med beskrivande text. Pedagog 1 berättar 

att här står barnen ofta och tittar på bilderna och ”läser” 

att de exempelvis hoppat eller rullat när de hade 

rörelseaktiviteter. 
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/…/ som det har varit nu så har dom varit väldigt intresserade av väggen, där vi har 

dokumentationen. Och vad gör vi och vad står det där, eftersom vi har text på allting. 

/…/ Vi hade säkert kunnat göra mycket mer. Men sen, det beror ju lite på barngruppen 

med.  – Pedagog 1 

 
/…/ det har vi genomgående överallt, alltså allting är… skrivet och bildanpassat hos 

oss. /…/ skrift och sånt har vi ju alltså, men det är ju genomgående i allting man gör, för 

det blir ju mycket… jamen, man sitter ju och skriver och ritar och intresserar sig och 

sånna saker. Sen är dom ganska små så vi skulle väl kunna jobba lite mer på just 

skriftspråket. Men… det är mer logografiskt. – Pedagog 2 

 

Hos båda pedagogerna finns redan ett visst tänk om att använda miljön utifrån arbetet med 

skriftspråket, samtidigt som båda visar på en vilja att göra mer. Pedagog 1 berättar hur det i 

många fall handlar om hur barngruppen ser ut just för tillfället. Detta styr i stor grad vilka 

aktiviteter som väljs ut eller vilket område som pedagogerna väljer att fokusera på exempelvis 

när det gäller att arbeta efter ett tema. Vidare beskriver pedagogen hur just skriftspråket är 

något som diskuterats i arbetsgruppen, i och med arbetet med projektet Levande läsning, och 

hur detta område är något som förhoppningsvis kommer att utvecklas under kommande 

hösttermin. Pedagog 2 menar att det är det logografiska, med andra ord symbolerna som 

prepresenterar bokstäverna, som de yngsta barnen först lägger märke till. Det är bilden av 

bokstaven eller ordet som det första barnen känner igen. Pedagogen beskriver att även om 

barnen till viss del redan har ett visat intresse för att skriva och lära sig ord och bokstäver, så 

är det ändå något som skulle kunna utvecklas på hens arbetsplats. 

 

Båda pedagogerna är överens om att barnen ofta intresserar sig för att se sina namn i skrift 

och att en del av barnen i två- och treårsåldern har lärt sig att känna igen sitt namn och sin 

första bokstav. 

 
/…/ sen har vi kommit fram till att, våra matkort, på våra små /…/ Det är bara en bild på 

dom. Men till nästa omgång så ska vi ha namnet också, för sen när dom /…/ är fyra, då har 

dom bara namnet. Så där får vi tänka om lite. Så dom får sitt namn redan från början. – 

Pedagog 1 

 
Mm, logografiskt gör dom ju det, alltså, dom förstår ju vad det står, och på deras flaskor 

som vi hade… vi var ute och gick en promenad och så är det [ett barn] som får tag i en 

flaska. Och så säger [barnet] ”inte [barnets namn]”. ”Nähä” sa jag, ”hur vet du att det inte 

står [barnets namn]?”. ”En, två, tre, fyra, fem!” så räknar [barnet] bokstäverna. [Barnet] ska 

fylla 3. /…/ Och så sa jag ”men, vem har så här många bokstäver då?” och då tittade 

[barnet] på dom och så bara kolla runt och så bara ”[kompisens namn]!”. ”Hur vet du att det 

är [kompisens namn] flaska?”. ”E!” säger [barnet] då – Pedagog 2 

 

Pedagog 1 berättar om hur de använder matkort, det vill säga kort med en bild på barnet som 

kan läggas ut på den plats där barnet skall sitta under måltiden. På de yngsta barnens kort 

finns enbart en bild på barnet och på de äldsta barnens finns bara barnets namn. Detta har lett 

till att vissa av, barnen i bytet mellan bildkort och namnkort, inte känner igen sitt eget namn. 

Därför har pedagogerna börjat tänka om och skall till hösten ge de yngsta barnen matkort med 

både bild och namn på, för att underlätta för barnen när de sedan går över till matkort med 

bara namnet på.  Här visar pedagogerna att de närmar sig barnens proximala utvecklingszon 

genom att ge de barn som behöver det ett stöd för att lära sig känna igen sitt egna namn. 

Pedagog 2 beskriver hur de använder sig av personliga vattenflaskor till varje barn på 

avdelningen. Dessa är märkta med barnets namn. Pedagogen berättar att under en promenad 

var det ett barn, som inte ännu fyllt tre år, som kunde se vem flaskan tillhörde genom att räkna 
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bokstäverna i namnet. Barnet hade lärt sig hur många bokstäver som ingick i sitt eget namn 

och visste därför att vattenflaskan inte kunde tillhöra hen. Genom att räkna bokstäver och 

känna igen första bokstaven i namnet kunde barnet på så sätt berätta vems flaskan var. 

Skriva själv 

Enligt pedagog 2 visar vissa av barnen på hens avdelning ett intresse för sina egna namn och 

en vilja att lära sig att skriva dem själva. Främst gäller detta när barnen gjort teckningar som 

de vill ta med sig hem. 

 
Dom har ju pennor och sånt framme och dom har ju full tillgång till det. Dom vill ju 

gärna att vi ska skriva namnen och att dom ska skriva efter…. Och mamma och pappa 

och sånna saker. Och det är väl ett intresse i sig tror jag. Men, ja mer än så är det ju inte. 

Och dom är väldigt noga med att man ska, om dom gör nånting och det ska läggas på 

hyllan eller nånting så vill dom ju att man ska skriva namnet och sånt på. Det är viktigt 

att det står. – Pedagog 2 

Jo det jo, dom, treåringarna, några av dom stora treåringarna då. Dom har börjat 

intressera sig. Lite. Men det är sina namn, ”vilken första bokstav har jag” och så. Och 

hur ser den ut. Men inte dom små… sitter inte och skriver. /…/ Ja dom frågar ju ibland 

”vad står det här” och ”vad står det för bokstäver” så man är ju ändå med när dom 

frågar, men det är ingenting som vi har.. nä det är ju när dom själva, när dom visar ett 

intresse som man hakar på. – Pedagog 1 

Pedagog 1 berättar att det oftast är barnen som visar intresse för skriftspråket genom att 

uppmärksamma sådant de ser i sin omgivning. Det är utifrån barnens visade intresse som 

pedagogerna arbetar vidare med skriftspråket. I denna barngrupp är det främst de barn som är 

runt tre år som visar intresse för att själva skriva. Pedagog 2 berättar även om hur de har en 

skrivhörna på avdelningen, där barnen har pennor och annat skrivmaterial tillgängligt. Denna 

skrivhörna var dock undanstädad under mitt besök och kan därför inte representeras av ett 

foto. 

Tillgänglighet och intresse 

När det gäller innemiljön på de båda avdelningarna beskriver båda pedagogerna att det först 

och främst handlar om att allt material skall vara tillgängligt och att barnen skall kunna nå det 

de vill använda. 

 

 
 

Bild 8 och 9: Pedagog 2 visar hur de använt en bokhylla 

som de lagt ner på golvet och satt fast en flexitrackbana 

på, för att barnen skall kunna stå runt om ”bordet” och 
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enkelt komma åt materialet. Den låga fönsterbrädan är 

ytterligare ett sätt som möjliggjort för pedagogerna att 

skapa en plats som är lätt att nå för barnen och som 

utmanar och inspirerar till lek. 

 
Vi har tänkt…. Tillgänglighet. Det har varit det allra största. Ingenting ska vara uppe 

liksom, där barnen inte når. Dom ska ha pennor tillgängligt, dom ska nå saxar, även om 

det är små barn. /…/ vi har byggt mycket småbord som barnen, som vi drar fram då och 

ställer ute i rummen och så sätter vi lådorna intill då som.. på morgonen kanske, ”ja men 

idag tar vi legobordet här inne och så tar vi djurbordet här inne” och så drar vi fram det. 

Och så har vi ett Babblarhus med figurer och då drar vi fram det, så att allting blir 

liksom tillgängligt för barnen. – Pedagog 2 

 

Vi har väl tänkt så mycket som möjligt i barnens nivå, i alla fall. Så mycket sitter ju, vi 

har ju så högt i tak här. Så vi försöker ha det så långt ner som möjligt. Vissa grejer i alla 

fall. Vissa grejer får ju stå uppe på garderober och sånt så man inte har alla leksaker 

nere samtidigt, då blir det ju fullt med leksaker. Men man bytar ut efter hand. Dom ska 

kunna ta det själva, i den mån vi har utrymme för det och ställa grejerna på.– Pedagog 1 

 

Det som är nyckelorden för båda pedagogerna är ”tillgänglighet och ”i barnens nivå”. 

Pedagog 2 beskriver hur de tillverkat lägre bord där barnen enklare kan stå runt bordet och ha 

det material de vill använda tillgängligt. Materialet byts ut efter intresse och tillfrågan. De 

låga borden är enkla att flytta och gör därför miljön på avdelningen lätt att förändra från dag 

till dag, utifrån barnens intressen.  Pedagog 1 berättar hur tillgängligheten till stor del har att 

göra med ytan och utformandet av rummen på förskolan. På grund av detta byts material ut 

efter hand, för att på så sätt ge barnen möjlighet att använda sig av olika former av material ut 

efter intresse. När pedagogerna märker att barnen inte längre leker med eller använder sig av 

materialet, så vill de enkelt kunna byta ut detta för att på så sätt ge barnen ny inspiration och 

nya intressen. Här kan jag utläsa att det finns en vilja hos pedagogerna att inte bara följa 

intresset utan även ge barnen utmaningar. Detta kan jag koppla till Vygotskijs (2010) 

proximala utvecklingszon, genom att pedagogerna ger barnen nya intryck genom tillgången 

till olika sorters material. Det som båda pedagogerna beskriver som viktigt är att barnen själva 

skall klara av att plocka fram det de är intresserade av att använda. Även här kan jag se hur 

den proximala utvecklingszonen tangeras genom att ge barnen möjligheter att ta del av 

materialet utan att alltid behöva fråga en vuxen om hjälp.  

 

Det som går att utläsa ur båda intervjuerna är att det är barnens intresse som styr vilket 

material som finns att tillgå på avdelningarna. 

 
/…/ Sen har vi ju magnettavlan och det med bokstäver och alla sånna saker som dom 

har ju tillgång till.  Och när dom intresserar sig så tar man ju in mer. På andra 

avdelningen där jag jobba… där började dom ju intressera sig, men då är dom ju 3. Och 

då är det ju väldigt att… när dom kan följa bokstäverna och sånt, så där plockade vi in 

jättemycket bokstavsmaterial och försökte liksom, när vi delade frukten att lägga dom i 

olika bokstäver och sånna saker för att se då.. och även när vi går till maten, alla som 

börjar på en viss bokstav och sånt, så får man gå, eller om man har det i sitt namn så får 

dom tänka till och sånna saker. Och det, där är det ju lite, det förstår dom ju lite enklare 

där med alla bokstäverna. – Pedagog 2 

 

Pedagog 2 berättar om hur hen tidigare arbetat med de äldre barnen på förskolan och att det 

där fanns ett stort intresse för just bokstäver. På den nuvarande avdelningen har de yngsta 

barnen tillgång till en magnettavla med magnetiska bokstäver, där de kan stå och ändra om 

bokstäverna och på så sätt kunna bilda egna påhittade ord eller sådana som de redan känner 
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till bokstäverna i, som exempelvis sina namn. Dock har pedagogen lagt märke till att intresset 

för bokstäver är större ju äldre barnen blir. Pedagog 1 har vid uppföljningstillfällen av 

intervjun uttalat sig om att även om intresset till största del finns hos de äldre barnen (4-6 år), 

så är detta något som skiljer sig från barn till barn. Hos en del visar det sig redan i 

tvåårsåldern, medan andra fortfarande inte uttrycker detta intresse när det är dags att börja 

skolan. 

 

Något båda pedagogerna beskriver intresserar barnen, är att läsa, eller bli lästa för ur, böcker. 

Båda förskolorna har arbetat eller kommer att arbeta med Levande läsnings 

Kapprumsbibliotek, där barn och föräldrar enkelt kan låna hem böcker direkt från förskolans 

kapprum. Båda pedagogerna visar att de böcker som finns på avdelningarna är placerade på 

hyllor långt ned på väggen, just för att barnen själva skall kunna gå och hämta böcker när de 

vill läsa. 

 

 
Foto 10: Böcker förvaras på boklister i en nivå som gör 

det enkelt för barnen att själva hämta det de är 

intresserade av att läsa.  

 

/…/ böckerna har vi ju i nivå, och nu har vi tagit ner böcker igen. Faktiskt. Så, nu kan 

dom gå och hämta själva igen. Vi fick ta bort dom ett tag. – Pedagog 1   

 
Sen har vi valt att ha inte så mycket, vi har inte så mycket plottrigt, men vi har ju flyttat 

ner böcker /…/ - Pedagog 2 

 

Pedagog 1 berättar att böckerna ett tag fick plockas undan på grund av att många av dem gick 

sönder när barnen använde dem i leken eller bara plockade ner dem för att sedan låta dem 

ligga kvar på golvet. Men viljan att ha böckerna tillgängligt för barnen gjorde att pedagogerna 

bestämde sig för att återigen plocka fram böckerna. Båda pedagogerna har under intervjuerna 

beskrivit att material förvaras tillgängligt, men inte i sådana mängder så att det blir ett 

överflöd av material som gör det svårt för barnen att välja och svårt för både pedagoger och 

barn att hålla reda på och städa undan. På båda avdelningarna är det dock just böckerna som 

har en framskjuten plats i miljön och som finns tillgängliga för barnen under hela deras 

vistelse på förskolan. 

 

Vid frågan om pedagogerna hade någonting att tillägga berättade pedagog 1 följande: 

 
/…/ det är väl att vi försöker uppmuntra att dom ska låna hem böcker ifrån 

Kapprumsbiblioteket. Det är väl det som vi ska arbeta lite mer med. Och läsloggarna, 
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som vi fick från Budskap i bild och text, dom ska vi försöka få in på regelbunden basis. 

Med dom små. – Pedagog 1 

 

Pedagog 1 beskriver hur de i arbetslaget under terminen arbetat med läsloggar. Dessa har 

använts i syfte att ge pedagogerna möjlighet att under upprepade tillfällen läsa högt för ett 

barn i taget och där med se om det på något sätt sker en utveckling hos barnet i exempelvis 

hur barnet tar till sig texten och bearbetar den. Arbetet med läsloggar har varit en del av 

projektet Levande läsning och även ett projekt vid namn Budskap i bild och text. 

Pedagogernas vilja är att fortsätta arbetet med dessa läsloggar under kommande termin och 

använda dessa som underlag för samtal under utvecklingssamtal och i ett språkutvecklande 

syfte. 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att båda de intervjuade pedagogerna arbetar med att ha så mycket skrift som 

möjligt i den fysiska miljön på förskolorna. Detta genom att använda sig av bilder i 

kombination med text som beskriver var material skall förvaras, vad barnen skall göra under 

dagen eller vad barnen gjort tidigare under sin vistelse på förskolan. Enlig resultatet är det 

främst de barn som skall fylla eller har fyllt tre år som visar intresse för bokstäver och för att 

skriva själva. Detta intresse utgår framför allt ifrån viljan att kunna skriva sitt eget namn. 

Många av barnen känner igen både sitt och kompisarnas namn med hjälp av ett logografiskt 

läsande och genom de bildstöd som finns i förskolornas miljöer lär de sig känna igen 

ordbilden av många olika ord. Båda respondenterna beskriver miljöerna på förskolorna som 

tillgängliga och utformade utifrån barns intressen och för att inspirera till vidare nyfikenhet. 

Detta genom att material förvaras där barnen själva kan hämta det de vill använda och genom 

att miljöerna förändras allt eftersom barnens intressen tar en ny riktning eller när pedagogerna 

anser att barnen behöver nya utmaningar. 
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DISKUSSION 
Här kommer jag att föra en diskussion rörande det resultat som studien givit i relation till den 

tidigare forskning som beskrivs i bakgrunden, om metoden kvalitativ intervju och runt de 

didaktiska konsekvenser som jag utifrån studiens resultat anser är av relevans. 

Resultatdiskussion 

Bilder i kombination med text 

Enligt båda de intervjuade pedagogerna har barnen på deras respektive avdelningar redan 

innan de fyller tre år börjat visa intresse för bokstäver främst genom att intressera sig för sina 

egna och de andra barnens namn. Detta styrker Lorentzens (2009, ss. 99-100) beskrivning av 

hur barn redan vid två års ålder känner igen bokstäverna som bildar det egna namnet. 

Resultatet visar att barns intresse väcks av att de ser skrift i sin omgivning och att de börjar 

intressera sig för vad det står (se Foto 1-7 och 10). Dahlgren et al. (2013, s. 72) menar att just 

detta är ett första steg till insikten om att bokstäverna är något som kan användas som en form 

av att kommunicera. Utifrån respondenternas svar tycker jag mig kunna utläsa att för att barn 

skall kunna upptäcka skriftspråket bör detta vara något som pedagoger ger barn tillgång till i 

förskolans vardagliga miljö. Detta visar resultatet genom att barnen uppmärksammar 

skriftspråk exempelvis genom dokumentationen på väggarna (se Foto 7) eller att barnens 

namn står skrivna på olika ställen i miljön.  

 

Vad som framgår av resultatet är hur båda respondenterna ger exempel på att de på olika sätt 

försöker ge barn det stöd och den hjälp de efterfrågar när det gäller att närma sig skriftspråket 

på olika sätt. Pedagogerna läser upp och berättar vilka bokstäver som orden i dokumentation 

och liknande innehåller när barnen efterfrågar detta. Genom beskrivande text i kombination 

med bilder (se Foto 1-6) ger pedagogerna barnen en ordbild som de lär sig att känna igen och 

på så sätt kunna tyda vad det står utan kunskaper nog att läsa och ljuda bokstäverna själva. I 

alla dessa företeelser ser jag hur pedagogerna läser av barnens utvecklingsnivåer och lägger 

sig steget före, för att på så sätt utmana till vidare utveckling och lärande. Detta görs bland 

annat när pedagog 2 ställer öppna frågor som är menade att ge stöd till att utveckla barnets 

tankar, när barnet försöker lista ut vem vattenflaskan tillhör. I denna händelse kan jag till viss 

del utläsa det som Eriksen Hagtvet (2006, s.153) beskriver om att vara ett stöd genom att 

ställa ledande frågor vilket gör att barnet själv, som i det här fallet, funderar över vad det är 

som gör att det kan utläsa vem flaskan tillhör. Här kan jag också utläsa vissa av de strategier 

som Norling (2015) talar om i sin avhandling. Genom emotionella strategier (ibid. ss.74-75) 

erbjuds barnen ett tillåtande klimat där det får känna att de kan ställa frågor och uttrycka sina 

viljor inför pedagogerna. Dessa visar i sin tur en lyhördhet gentemot barnen genom att vara 

det stöd som efterfrågas och genom att finnas där för att utmana och hjälpa vid behov. Med 

hjälp av kommunikativa strategier (ibid. ss.75-78) såsom bilder och tecken ges barn en 

möjlighet att uttrycka sig trots att de inte har språket. De bildstöd (se Foto 1-3) som den ena 

av respondenterna beskriver används just i detta syfte. Även den andra respondenten beskriver 

hur dokumentation med bilder och text ger barnen ett ökat intresse för skriftspråket och 

potential att uttrycka sådant som de inte själva har ord till. Pedagogerna ligger steget före för 

att kunna ge barnen verktyg för att uttrycka sin egna vilja med hjälp av de bildstöd som följer 

barnen genom deras vardag på förskolan. Detta blir den byggnadsställning som barnen 

behöver för att kunna uttrycka sig och är ytterligare ett exempel på hur pedagogerna utmanar 

dem att ta sig vidare till nästa proximala utvecklingszon. 
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Det som genomsyrar miljöerna på förskolorna verkar vara just tillgången till skriftspråk. 

Resultatet visar att barnen på båda förskolorna har tillgång till skriftspråk i den pedagogiska 

miljön. Exempelvis visar skrift i kombination med bilder var visst material skall förvaras (se 

Foto 4-6). Skriften används enligt resultatet till stor del som beskrivande av bilder, men finns 

också att tillgå genom böcker och när barnen själva efterfrågar hjälp att skriva till exempel 

sina namn. Björk och Liberg (1996, s.20) menar att det material som erbjuds i förskolan bör 

uppmuntra till samarbete mellan barn och vuxna. Detta kan jag se är ett genomgående tema 

när det gäller användningen av skriftspråket på båda respondenternas förskolor. I och med 

kombinationen av bilder och text är barnen till en början beroende av pedagogerna för att 

kunna tyda skriften. Resultatet visar att barnen lär sig ”läsa” utifrån att de känner igen 

ordbilden och i kombination med bilderna kan tyda vad det står. De lär sig känna igen sina 

egna och kompisarnas namn och intresserar sig för bokstäverna som bildar dem. Detta 

beskriver Eriksen Hagtvet (2006, s.139) som en förmåga att läsa det logografiska, alltså 

bilden av ordet. Jag kan i resultatet se att pedagogerna beskriver att många av barnen har 

bildat sig ett ordförråd av just ordbilder, vilket även bekräftas av Eriksen Hagtvet (ibid.). Jag 

kan utläsa av pedagogernas intervjusvar att miljön och materialet är något som ger 

möjligheter till reflektion för barn när de jämför bokstäverna i de olika namnen och orden och 

finner skillnader och likheter. Johansson och Pramling Samuelsson (2009, s.150) lägger vikt 

vid materialet och miljöernas möjligheter till just reflektion. Vidare ser jag här den 

jagförankring och jagbekräftelse som Eriksen Hagvet (2007, ss.200-202) beskriver. Genom att 

bildstöden utgår ifrån sådant som inträffar under dagen i förskolan och att dokumentationen 

visar det som barnen varit med om, så ger detta barnen en större mening eftersom det handlar 

om deras egen värld. Även skyltarna med namn som barnen har på exempelvis sina matkort 

ger barnen en koppling till sig själva. Pedagogernas berättelser visar på att barnens intresse för 

dessa bokstäver och ord är något viktigt genom att de ställer frågor och visar ett intresse för 

det barnen har att säga. Här anser jag att de skapar förankring och bekräftelse som ger barnen 

positiva upplevelser av skrift vilket kan leda till en vilja att utveckla detta intresse vidare.  

Skriva själv 

Att skriva själva, utan hjälp från en vuxen, är dock något som pedagogerna inte lagt märke till 

att barnen är lika intresserade av. Det är främst de barn som fyllt eller skall fylla tre år som på 

något sätt visar att de själva är intresserade av att skriva. Enligt Lorentzen (2009) är det främst 

genom att se andra ägna sig åt läsning och skrivning som barn börjar härma detta beteende 

och intressera sig för att själva läsa och skriva. Bland annat Liberg (2006) och Fridolfsson 

(2008) beskriver ett flertal olika stadier som gås igenom på vägen till att lära sig skriva. Det 

första stadiet innebär att barn leker fram skriften genom att låtsas skriva när de gör teckningar. 

Detta är inte något som någon av respondenterna beskriver att de sett barnen på deras 

avdelningar göra. Dock visas ett tydligt intresse för att läsa och skriva sina egna, kompisarnas 

eller föräldrarnas namn, vilket båda pedagogerna beskriver att de ger barnen stöd och hjälp till 

att klara av. Enligt Liberg (2006, ss. 44-45) är det viktigt att visa barn att deras intresse är 

något bra och att uppmuntra barnen att fortsätta intressera sig för skrift. Detta gör 

pedagogerna genom att ge det stöd som efterfrågas av barnen och genom att hjälpa dem skriva 

sina namn på teckningar. I och med dessa handlingar anser jag att pedagogerna visar att det 

barnen efterfrågar är viktigt för dem och att detta ger barnen en positiv upplevelse av att 

skriva. 

 

Efter vad som framkommit i intervjuerna kan jag inte se att de följande stadier som beskrivs 

av Liberg (2006) och Fridolfsson (2008) är något som de yngsta barnen på avdelningarna 

kommit fram till ännu. Det handlar om att ljuda bokstäver och att stava ord på egen hand, utan 

hjälp från pedagoger. Barnen visar dock intresse för det logografiska med orden; de ”läser” 
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orden utifrån att de känner igen ordbilden. Enligt Dahlgren et al. (2013) och även Längsjö och 

Nilsson (2005) påbörjas skrivutveckling oftast genom att barnet på egen hand börjar intressera 

sig för att skriva och detta är något som enligt författarna sker innan intresset för läsning 

uppstår. Jag anser dock att resultatet visar på att intresset för läsning och skrivning kan vara 

svårt att skilja åt. Intresset för bokstäverna som bildar orden gör att barnen lär sig formen av 

orden samtidigt som de intresserar sig för formen på bokstäverna. Trots mitt intresse för att 

undersöka just barns möte med endast skriftspråket och skrivandet har det varit svårt att helt 

bortse från läsning. Enligt resultatet intresserar barn sig för det skrivna ordet genom bland 

annat högläsning, och respondenterna beskriver båda hur barnen på deras avdelningar visar 

stort intresse för att själva ”läsa” böcker likväl som att bli lästa för, och att de gärna vill ha 

tillgång till dem under sin tid på förskolan (se Foto 10). 

 

Barnen på pedagog 1s förskola delas in i åldersgrupper med barn mellan ett och sex år, medan 

pedagog 2s avdelning är en ren yngrebarnsavdelning med barn i åldrarna ett till tre år. Dock 

kan jag inte utläsa av resultatet att de äldre barnen på pedagog 1s förskola har gjort intryck på 

de yngre barnen, när det gäller att visa intresse för att skriva själva. Kanske är detta just för att 

barnen är indelade i mindre grupper under dagen och att de yngre barnen därmed inte är med 

när de äldre barnen skriver. Barnen på pedagog 2s avdelning visar på så sätt lika stort intresse 

som de på pedagog 1s, men detta utan att ha äldre barn att härma efter och inspireras av. 

Därför anser jag att det främst ligger hos pedagogerna att ge barnen upplevelser av skrift och 

att visa att detta är något användbart. Eriksen Hagtvet (2006, ss.141-142) ger förslag på hur 

pedagoger kan visa på skriftens meningsfullhet genom att använda den dagligen på ett sätt 

som visar barnen hur viktigt det är att kunna skriva. Detta genom att märka lådor eller barnens 

platser med namn eller beskrivande text, vilket är precis vad respondenterna beskriver att de 

gör (se Foto 4-6).  

 

Vygotskijs (2010) idé om den proximala utvecklingszonen handlar till stor del om att vara en 

förebild för barnen att lära sig av och att fungera som ett stöd när barn behöver det. I resultatet 

framkommer bland annat hur barnen efterfrågar stöd genom viljan att lära sig skriva sitt eget 

namn. Här finns pedagogen som stöd genom att kunna skriva bokstäverna som barnet sedan 

skriver av. Detta beskriver bland annat Liberg (2006, ss.46-48) som situationsskrivande, 

vilket är nästa stadie i att lära sig skriva. Barn efterfrågar hjälp att lära sig och pedagoger ger 

denna genom att lägga sig på en lagom svår nivå för att ge barnen den utmaning som krävs för 

att de skall kunna utvecklas.  Norling (2014) visar ytterligare på vikten av samspel mellan 

barn och pedagoger för att ett intresse för språkliga aktiviteter skall utvecklas. Författaren 

(ibid.) beskriver att det finns en viss okunskap hos pedagoger för hur de bör arbeta vidare med 

barns intresse för språket. Resultatet visar att respondenterna har kunskaper som de använder 

sig av och att de ges tillfällen till att utveckla dessa kunskaper genom fortbildning. Det går 

dock i intervjucitaten att utläsa en önskan om att arbeta mer med just skriftspråk när det 

kommer till de yngsta barnen.  

Tillgänglighet och intresse 

Jag har gjort valet att under rubriken ”Bakgrund” skriva om fysisk miljö som sådan, inte 

enbart utifrån en skriftspråksanpassad miljö. Detta på grund av att den fysiska miljöns 

anpassning påverkar barns möjligheter till att göra självständiga val när det gäller vilket 

material de visar intresse för att använda. Finns materialet väl synligt och lätt att ta fram, så 

ger detta inte bara en chans för barnen att välja det de redan har ett intresse för, utan även en 

möjlighet att utveckla sitt intresse för sådant de ännu inte börjat lägga märke till. Detta kan i 

sin tur ge en ingång till att börja skriva själva, genom att exempelvis ge tillgång till olika 
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former av skrivmaterial och böcker som barnen kan plocka fram när de vill, eller som de kan 

upptäcka genom att andra barn (eller pedagoger) använder sig av dessa. 

 

Nordin-Hultmans (2008) forskning, som först publicerades under 2004, visar att materialet på 

de svenska förskolor som ingått i studien ofta var svårare att komma åt för barn än det 

material som fanns tillgängligt på de engelska förskolor som ingick i samma studie. Efter vad 

jag kan utläsa av resultatet så skiljer sig de intervjuade pedagogernas förhållningssätt från de 

förskolor som ingick i Nordin-Hultmans studie för cirka tio år sedan. När det kommer till den 

pedagogiska miljön på förskolan visar resultatet av intervjuerna att pedagogerna tänker likt 

om just tillgängligheten och möjligheten för barnen att själva kunna ta fram det material som 

intresserar dem (se Foto 4-6 och 8-10). Dock finns fortfarande ett visst tänk om att olika rum 

skall innehålla olika sorters lek och aktiviteter. Enligt Björklid (2005, s.176) bör utrymmena 

på förskolan inte vara direkt avsedda till en viss lek, utan det skall vara möjlig för barn att 

flytta runt material och välja aktiviteter i stunden. Till en viss del ser jag i resultatet att just 

tillgängligheten gör att barnen har möjlighet att göra detta val. Vissa lekar blir avgränsade 

genom att det exempelvis finns ett särskilt vattenrum eller rum för sandlek. Detta ser jag dock 

inte som ett hinder för barn att inspireras till lek, eftersom jag i resultatet kan utläsa 

pedagogernas vilja att utmana barnen genom att ständigt förändra de miljöer som finns att 

tillgå på de båda förskolorna. Detta görs bland annat genom att byta ut material och att med 

hjälp av exempelvis de låga bord som pedagog 2 beskriver, kunna göra miljön med 

föränderlig från dag till dag. Respondenterna beskriver även att material och miljö är något 

som förändras just utifrån barnens egna intressen och för att skapa nyfikenhet på nya saker, 

vilket i sin tur leder till vidare utveckling. 

 

Respondeterna visar enligt min uppfattning på en vilja att göra förskolornas miljö till barnens 

egen. Detta gör de genom att ge barn tillgång till olika sorters material, genom att göra 

materialet tillgängligt och genom att följa barns intresse och utifrån detta byta ut och förnya 

miljöerna. På så sätt följer pedagogerna Läroplanens (Lpfö98 rev.2010, s.7) strävansmål att 

göra den lärande miljön på förskolan inspirerande och tilltalande för alla barn. I 

överensstämmelse med Lpfö98 (ibid.) får barnen genom tillgänligheten möjlighet till att ta 

egna initiativ, vilket även Johansson och Pramling Samuelsson (2009, s.149) ger uttryck för 

att vara väsentligt. Bland annat beskriver Pedagog 2 att de på hens avdelning vanligtvis brukar 

ha en skrivhörna. I denna får barnen tillgång till olika sorters skrivmaterial och kan enkelt 

plocka fram pennor, papper eller saxar. Att ge tillgång till ett rikt utbud av material som kan 

väcka barnens intresse för att skriva, eller låtsas skriva, anser jag viktigt för barnens fortsatta 

skrivande. Finns detta material även tillgängligt för barnen utan att de alltid skall behöva be 

en vuxen om hjälp så ser jag även på en möjligthet för byggande av självkänsla och självtillit 

hos barnen, när de ges chansen att välja och utgå ifrån det som de själva finner intressant och 

tilltalande. Även när det gäller det bildstöd och de bilder med beskrivande text som finns på 

exempelvis förvaring på de båda respondenternas förskolor, så är dessa till största delen 

placerade i barnens nivå på väggarna eller på golvet. Allt för att underlätta för barnen att se, 

använda sig av och ta till sig den information och den tillgång till skriftspråk som dessa 

bildstöd ger.  

Metoddiskussion 

Metoden som användes var en kvalitativ intervju, där jag ville veta mer om de båda 

pedagogernas resonemang kring de yngsta barnens tillgång till och intresse för skriftspråket. 

Detta ansåg jag gjordes bäst genom att använda intervjuer där jag kunde ställa frågor som gav 

respondenterna möjlighet att ge fylliga svar, vilket Bryman (2011, s.413) beskriver som 

väsentligt vid en intervju som utgår ifrån en kvalitativ ståndpunkt. Jag kände att frågorna som 
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jag utvecklat var tillräckliga för att få ut bra svar från respondenterna och jag behövde inte 

alltid använda a) och b)-alternativen som jag hade skrivit. Detta för att svaren ibland gled in 

på dessa frågor av sig självt, eller för att jag inte ansåg det nödvändigt eller relevant när jag 

väl intervjuade pedagogerna. Intervjuerna spelades in med hjälp av röstinspelningen i min 

mobiltelefon. Bryman (ibid. s.428) menar att användandet av inspelningsutrustning är något 

som i vissa fall kan få den intervjuade personen att känna sig utsatt eller orolig. I mitt fall 

tyckte jag att inspelningen var något som fungerade bra och ingen av respondenterna hade 

betänkligheter mot att låta sig spelas in. Inspelningen gjorde det enklare för mig att 

transkribera intervjuerna och ordagrant kunna citera pedagogerna i resultatdelen. Att spela in 

en intervju är enligt Bryman (ibid. s.429) en fördel eftersom transkriberingen av detta material 

ger ordagranna citat, men det kan också vara en nackdel eftersom en lång intervju kan ge 

mycket material att transkribera. Detta var inte något som jag ansåg var ett problem för mig. 

Den ena intervjun var visserligen längre än den andra, men transkriberingen var inget som jag 

lade ner alltför mycket tid på. Det jag i efterhand kan känna blev en begränsning för mig var 

att jag fick ut mycket material från den ena intervjuen och inte lika mycket från den andra. 

För att få ut ytterligare resultat hade jag kunnat intervjua ännu en pedagog, men jag kände 

ändå mig nöjd med det resultat jag fått. Jag ville även använda mig av bilder för att tydligare 

kunna visa den miljö som diskuterades under intervjuerna. Dessa anser jag tillföra texten ett 

extra djup just för att en välplanerad och pedagogiskt uttänkt miljö är något som jag anser är 

en viktig del av barns vistelse på förskolan. Här kunde jag även göra både mig och eventuella 

läsare av studien mer bekanta med den mijö som diskuteras i resultatdelen, och därmed ge en 

djupare förståelse för det som de intervjuade pedagogerna talat om. Detta är även något som 

Bryman (ibid. s.420) ger som tips på en praktiskt detalj som kan vara viktig att överväga när 

det gäller utförandet av en intervju. Författaren (ibid.) menar att bekanta sig med den miljö 

som respondenten arbetar i, gör det enklare för intervjuaren att tolka det som berättas under 

intervjun.  

 

Jag valde vid ett tillfälle att ändra mitt syfte, eftersom jag hade svårt att få tag i pedagoger att 

intervjua utifrån de krav som behövdes för att uppfylla detta syfte. Detta anser jag var det 

bästa valet jag kunde göra, eftersom det då blev enklare att hitta personer att intervjua. Dock 

utgjorde tidpunkten en svårighet, eftersom intervjuerna utfördes strax innan det var dags för 

semester och många förskolor skulle stänga inför sommaren. Detta påverkade dels 

möjligheten att hitta pedagoger att intervjua och själva intervjuerna påverkades eftersom 

mycket av verksamheten redan hade städats undan och jag kunde därför inte ha den tillgång 

till miljöerna som jag hade velat ha. Tidpunkten för intervjuerna utgjorde som sagt ett hinder. 

Hade intervjuerna hunnits med tidigare under terminen så hade jag därmed kanske kunnat 

utföra fler intervjuer som hade kunnat ge mig ett bredare resultat. Jag kan å andra sidan känna 

att jag gjorde det bästa jag kunde med det resultat jag fick ut och jag ställer mig mycket 

tacksam till de två pedagoger som tog sig tid att svara på mina frågor. Särskilt med tanke på 

att en av dem gjorde detta under sin semester. 

 

Det hade varit intressant att utföra observationer i verksamheten för att verkligen få se de 

situationer där barn använder sig av eller intresserar sig för skriftspråket. Eftersom jag kände 

när jag skrev bakgrunden att det inte fanns så mycket material att tillgå om just ett- till 

treåringars intresse för skriftspråk, så anser jag detta vara ett relevant område att utföra vidare 

forskning inom.  
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Didaktiska konsekvenser 

Resultatet och litteraturen visar tydligt på vikten av att omge barn med skriftspråk för att ett 

intresse skall uppstå. Jag anser det viktigt att vara medveten om vilken påverkan man som 

pedagog har på barn och att det därför alltid bör finnas en tanke bakom hur miljön på 

förskolan utformas och följer barns intresse, men att den även ger barn möjligheter att få nya 

intryck där ett intresse kan uppstå. Vygotskijs (2010) proximala utvecklingszon handlar om 

att lägga sig på en nivå som ger varje barn potential att utvecklas i sin egen takt genom 

utmaningar som för dem till nästa närmaste utvecklingszon. Detta menar jag är en stor del av 

arbetet med de allra yngsta på förskolan. För att de skall utvecklas och finna sina egna vägar 

till hur de lär sig och tar till sig ny information så måste man som pedagog finnas där för att 

ge dem potentialen till detta. Att utforma miljöer på förskolan för att på bästa sätt utmana och 

inspirera barn, är något som intresserar mig mycket. Jag kan utläsa i resultatet att det som 

pedagogerna främst anser vara viktigt i de fysiska miljöerna är tillgängligheten till material 

och möjligheten för barn att själva kunna plocka fram sådant de är intresserade av att 

använda. Jag tror att tillgången till material och känslan av att kunna själv är något som 

väcker inspiration och intresse hos barn. För att lära behöver barn känna att de kan och att det 

finns människor som uppmuntrar och hjälper dem på vägen till lärandet. Detta anser jag kan 

göras bland annat genom en tillgänglig och inspirerande fysisk miljö. Även här är det viktigt 

att som pedagog lägga sig på en nivå som möjliggör utveckling för varje barn. Det gäller även 

att se möjligheterna i att barn kan ta hjälp av varandra med sådant som de själva inte klarar av. 

 

Jag ser i mina intervjuer hur barn under tre år tar till sig sådant som förut endast skulle göras 

när de uppnått skolåldern. Resan till ett läs- och skriftspråk börjar tidigt, och som pedagog bör 

man vara medveten om detta. Forskning talar för hur väsentligt pedagogers tankar om hur 

miljön utformas är just när det gäller att ha tillgängligt material som barnen själva kan hämta, 

att materialet som finns att tillgå är anpassningsbart utifrån barnens ålder, utvecklingsnivå och 

intresse och att miljön är något som skall inspirera och uppmuntra till olika former av lek och 

aktiviteter (Lpfö98, rev.2010; Björklid 2005; Cunningham 2008; Nordin-Hultman 2008; 

Pramling Samuelsson & Sheridan 2016; Johansson & Pramling Samuelsson 2009). I och med 

projektet Levande läsning tror jag att många pedagoger har fått chansen att se tydligare hur 

tillgången till det skrivna språket påverkar barn när det kommer till deras fortsatta läs- och 

skrivutveckling. Fortbildning av pedagoger kan jag sluta mig till från mina intervjuer, är en 

uppskattad resurs och något som ger pedagoger en chans till vidareutbildning såväl som 

vidareutveckling av den kunskap som redan finns. Att förskolan gått från att vara förvaring 

och barnomsorg till att vara utvecklande för barn och ge dem verktyg att hantera framtiden är 

tydligt när man läser Lorentzens (2009, s.100) ord om hur kunskaper om läsning och 

skrivning tidigare var något som barn endast skulle få genom skolan. 

 

Avslutningsvis vill jag tillägga att arbetet med denna studie har väckt ytterligare frågor och 

funderingar. Jag hade gärna haft möjligheten att intervjua fler pedagoger om på vilka sätt de 

ser att de yngsta barnen intresserar sig för eller använder sig av skriftspråket. Jag hade velat se 

fler miljöer och även observerat på vilket sätt barn använder sig av dem för att upptäcka 

skriftspråket. Jag har i min roll som pedagog redan sett detta till viss del och vet att det finns 

mycket mer att upptäcka och lära av de yngsta barnen och vilka vägar de tar för att så 

småningom lära sig läsa och skriva. 
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BILAGA 1 

Missivbrev 
 

Varberg ….. 2017 

 

Hej, 
Jag är en förskollärarstuderande vid Högskolan i Borås, Campus Varberg, som under 

sommaren 2017 skriver min kandidatuppsats. Examensarbetets syfte är att ta del av 

förskolepedagogers tankar om de yngsta (1-3år) barnens skriftspråkande. Mitt fokus är att 

med hjälp av intervjuer med pedagoger i förskolans innemiljö få veta mer om vad 

pedagogerna tänker om utformningen av miljöns påverkan på barnens intresse för 

skriftspråket.  

 

Denna undersökning tar hänsyn till forskningsetiska principer, vilket innebär att alla 

intervjusvar behandlas konfidentiellt och enbart kommer att användas för att besvara syfte och 

frågeställningar i denna undersökning. Medverkan i undersökningen är frivillig och du har 

rätten att avbryta din medverkan när som helst. Min förhoppning är dock att du vill bidra med 

dina kunskaper och erfarenheter i min undersökning. 

 

Tacksam för din medverkan!  

/Carolina Bertilsson 

 

 

 

Vid frågor kan jag kontaktas på 

Mobil:  

eller 

Mejl:  

  



 

 

 

BILAGA 2 

Intervjufrågor 
 

Inledningsfrågor: 

- Hur många barn finns det på avdelningen och i vilka åldrar? 

- Hur länge har du arbetat här och vad har du för utbildning? 

- Har du fått någon fortbildning inom barns läs- och skrivutveckling? 

 

 

1. Hur arbetar ni med språk på er avdelning? 

 

 

2. Har ni lagt märke till att barnen på er avdelning intresserar sig för/använder sig av 

skriftspråket? 

 

a. Visar barnen intresse för bokstäver, ex. i böcker, eller i vardagsomgivningen?  

 

b. Visar barnen intresse för att skriva, ex. genom krumulurer på teckningar? 

 

 

3. Gör ni något särskilt för att uppmuntra barnens intresse för skriftspråket? 

 

a. Utgår ni enbart från barnens intresse, eller introducerar ni skriftspråket även 

om detta inte skulle ske? 

 

 

4. Kan du berätta lite om hur ni tänker när ni utformar miljön på avdelningen? 

 

 

5. Kan du berätta hur du tänker om att använda den fysiska miljön på avdelningen för att 

skapa intresse för/ta tillvara på visat intresse för skriftspråket? 

 

a. Finns det något särskilt i miljön som gör att barnen visar intresse för 

skriftspråket? 

 

6. Har du något att tillägga? 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


