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Sammanfattning 
 

 
Inledning 
Barns intresse för språk och skriftspråk i förskolan är anledningen till vårt intresse för denna 

studie. Att få ökad kunskap om hur pedagoger som arbetar inom Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi tar tillvara barns naturliga nyfikenhet för bokstäver. Vår bild av denna pedagogiska 

filosofi är att de har ateljéer som stimulerar skapandet hos barnen, men att de har mindre 

fokus på skriftspråket.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger inom Reggio Emilia filosofin 

beskriver sitt arbetssätt med att stimulera barns intresse för skriftspråket, i åldern 1-5 år. 

 

Metod 
I denna studie har vi valt att använda en fenomenografisk forskningsansats, en kvalitativ 

undersökning med fokusgruppsintervjuer som redskap. Vi kan med denna metod tolka 

deltagarnas tankar och uppfattningar om ett visst ämne, där fokus har varit på deras olika 

uppfattningar, det vill säga variationen i hur de förstår ämnesområdet. 

 

Resultat 
 

Resultatet visar på att pedagogerna arbetar aktivt med att stimulera och utmana barns verbala 

språk och språkutveckling, men vi upplevde att pedagogerna inte arbetade så medvetet med 

skriftspråket. De nämnde att den verbala kommunikationen mellan barn och mellan barn och 

vuxen främjar barns språkutveckling. De använder många olika material på ett varierande sätt 

för att tillgodose alla barns olika sätt att närma sig skriftspråket. Pedagogerna använder både 

helordsmetoden och ljudningsmetoden i sitt arbete med barnen. De påtalar vikten av att 

använda språklekar som ingår i den dagliga verksamheten, såsom rim och ramsor, högläsning, 

återberättande och sång.   
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INLEDNING 
 

Det som ligger till grund för undersökningen är vårt gemensamma intresse för barns önskan 

att lära sig att skriva, samt vår bakgrund som montessoripedagoger. En bidragande orsak till 

att vi ville undersöka hur Reggio Emilias pedagogiska filosofi stimulerar och tar tillvara barns 

intresse för bokstäver, var att en av oss författare började arbeta på en Reggio Emilia 

inspirerad förskola, efter att ha arbetat i många år inom Montessoripedagogiken. Pedagogen 

uppmärksammade en fyraårig pojke som hade ett stort intresse för bokstäver. Han frågade 

mycket om bokstäver, deras namn, hur de lät och hur han skulle skriva sitt namn. Som 

pedagog började hon leta efter aktiviteter som kunde föra honom vidare i hans utveckling. På 

förskolan fanns inte något färdigt språkstimulerande material, och detta förvånade henne 

eftersom det inom montessorimiljön finns ett utarbetat språkmaterial som följer en tydlig gång 

och som kan användas när intresset finns. 

Fortsättningsvis benämns Reggio Emilias pedagogiska filosofi för enbart Reggio Emilia. 

Vår bild av Reggio Emilia är att fokus ligger på skapande och att de har ateljeér som barnen 

får uttrycka sig i på olika sätt och inte att fokus ligger så mycket på bokstäver och siffror. Vår 

erfarenhet av Montessori är att den ibland uppfattas som en strikt pedagogik som liknas vid 

skola, medan Reggio Emilia däremot ibland uppfattas som mer ”flummig” där barnen får göra 

som de vill. I vårt arbete ser vi att barnen har ett påtagligt intresse för skriftspråket och detta 

är anledningen till vår studie.  

Vi önskar få ökad kunskap om hur pedagoger som arbetar enligt Reggio Emilia tar vara på 

barns naturliga nyfikenhet för bokstäver. Vi är även intresserade av att veta om pedagogerna 

använder ett visst arbetssätt eller flera olika. Det som kommer att behandlas i denna studie är 

hur pedagoger som arbetar enligt Reggio Emilia stimulerar barns intresse för skriftspråket i 

förskolans värld.  

Enligt Gårdsäter (2012), chefredaktör på Lärarnas Nyheter, är ett språk inte bara bokstäver 

utan ett sätt att uttrycka sig och göra sig förstådd. Förutom det talade språket är mimiken, 

skapandet, kropps-och teckenspråket viktigt. Hon refererar till Reggio Emilias grundare Loris 

Malaguzzi, som kom på uttrycket ”Ett barn har hundra språk”. Han ansåg att pedagoger skulle 

tro på det kompetenta barnet och se deras förmågor och kapaciteter. Barn både vill och kan 

skapa sig en förmåga att kommunicera med sin omvärld. 

Studien avgränsas till hur pedagoger arbetar med barns intresse för skriftspråket.   

 

 

 

 

 
 

 

 



 

2 

 

SYFTE 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger som arbetar enligt Reggio Emilia 

beskriver sitt arbetssätt med att stimulera barns intresse för skriftspråket, i åldern 1-5 år. 

 

Frågeställningar        

 

 Hur beskriver pedagogerna att de stimulerar barns intresse för skriftspråket? 

 Vilken/ vilka arbetsmetoder använder pedagogerna? 
 Finns det särskilt material att tillgå, i så fall vilka? 

 

 

Begreppsdefinitioner 

 

 

Metod – Det arbetssätt som pedagoger använder i förskolan. 

Syntetiska metoden och analytiska metoden – De två vanligaste arbetsmetoderna för att 

lära bokstäver är den syntetiska metoden (ljudningsmetoden) och den analytiska metoden 

(helordsmetoden). Med ljudningsmetoden menas att man säger bokstäverna som de låter inte 

som de heter. Helordsprincipen går ut på att barnen lär sig se hela ordet som en ordbild. 

Pedagogista – En pedagogista kan fungera som verksamhetsutvecklare, mentor, handledare 

och representant för den pedagogiska verksamheten med en verksamhetsledares pedagogiska 

ansvarsområden inom Reggio Emilia. 

Ateljerista – En ateljerista fungerar som en vägledare för barn och pedagoger inom det 

estetiska området. Ateljeristan är en viktig länk mellan kunskap, lärande och estetiskt 

skapande, där barnet får en möjlighet att kunna uttrycka sig på flera olika sätt inom Reggio 

Emilia. 

Pedagogisk filosofi – En verksamhet som bygger på vetenskapligt förhållningssätt och 

gemensam värdegrund. Ett pedagogiskt synsätt som har ett filosofiskt ursprung. Är utvecklad 

från dialogpedagogiken som bygger på samspel och kommunikation. 

TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Tecken som stöd för 

hörande barn och vuxna med funktionshinder. 
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BAKGRUND 
 

I det första avsnittet presenteras de styrdokument som pedagogerna är skyldiga att följa när de 

arbetar på förskolan. Detta följs av ett avsnitt om Reggio Emilia och Montessoripedagogiken. 

Vidare tas språkutveckling och senare språkforskning upp, dessutom vilka metoder som oftast 

används i barns läs- och skrivutveckling. Avsnitten behandlar dessa delar då de är relevanta 

för förståelsen av resultatet i studien.   

 

Styrdokument 

 

Den första nationella läroplanen för förskolan kom 1998, och den reviderades 2010 till den 

läroplan vi har idag. Den reviderade upplagan innehåller strävansmål för förskolan, och där 

har förskollärarens roll förtydligats (Pramling Samuelsson 2014, ss. 15-20). 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, ss. 9-10) står det att verksamheten bör utgå från 

barns erfarenheter och intressen. Förskolan ska sträva efter att utveckla intresset för 

skriftspråket och vad det kan användas till. Verksamheten ska främja det lustfyllda lärandet 

och erbjuda barnen nya kunskaper, erfarenheter och färdigheter som stämmer överens med 

barnets intressen. Förskolan ska ta tillvara barns tankar och idéer för att skapa mångfald och 

utgå ifrån deras erfarenheter. Den ska också se till att barnen får en förståelse för sin omvärld, 

vilket stämmer väl överens med barnkonventionen. 

Enligt Hülphers (2014, ss. 313-315) utgör barnkonventionen ett viktigt instrument i 

värdegrundsarbetet med barns rättigheter i hela världen. Sverige har som land förbundit sig att 

följa barnkonventionen och den är därmed ett starkt styrdokument. Den svenska förskolan ska 

enligt lag även följa skollagen. 

Enligt Skollagen (2010:800) är förskolans syfte att främja barns framåtskridande, 

kunskapsinhämtning och att ge barnen en trygg start i livet. Förskolan ska se till hela barnet 

och dess behov. Framåtskridande, kunskapsinhämtning och omsorg ska kombineras till en 

helhet.  

 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi och Montessoripedagogiken 

 

Loris Malaguzzi (1920-1994), grundare av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, hade en 

helhetssyn på barn. Han menade att barn har hundra språk. Malaguzzi upptäckte att barn har 

nyfikenhet och mer intelligens än vad vi vuxna föreställer oss (Wallin 2013, ss. 23-24). 

Malaguzzi såg barnen som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare. Enligt Reggio 

Emilias grundtankar är det av betydelse att lyssna på och se barns olikheter som en tillgång, 

det kännetecknas även av dokumentation och reflektion. Deras pedagogiska filosofi är att 

barnen måste få vara delaktiga i sina egna lärprocesser genom att använda alla sina sinnen på 

ett utforskande sätt. De gör det tillsammans med andra barn och vuxna i en stimulerande 

miljö. De får möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt genom ett estetisk och empatiskt 

förhållningssätt, vilket bidrar till det livslånga lärandet (Reggio Emilia Institutet 2015).   

Scott (2005, ss. 35-36) betonar vikten av att lägga märke till barns färgstarka och uttrycksfulla 

språk. De vuxna i barnens närhet bör vara uppmärksamma på barnens intentioner när de 
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interagerar och diskuterar. Att lyssna på barnens funderingar och tankar är en av grundpelarna 

inom Reggio Emilia. 

Inom filosofin finns ateljeristor, de fungerar som vägledare inom det estetiska området såsom 

musik, lera, drama och måleri. Grundtanken är att barnen ska få variation i sitt lärande och 

skapa med olika uttryckssätt. Pedagogistor fungerar som vägledare och mentorer inom de 

olika pedagogiska miljöerna, och de är med och utvecklar den pedagogiska verksamheten. 

(Reggio Emilia Institutet 2015).   

Som läroplanen säger menar också Wallin (2013, s. 59) att vi kan olika saker och att vi lär oss 

på olika sätt och att ingen vet allt. (115) Vidare betonar Wallin att vi lär i samspel med 

varandra och hon lyfter fram det betydande värdet av det glädjefyllda kunskapsinhämtandet. 

Detta är Reggio Emilias synsätt på barn och deras lärande.  

Pope Edwards (2003, ss. 35-39) drar paralleller mellan Montessori och Reggio Emilia, där 

båda pedagogikerna sätter barnet i centrum och värnar om fred och en värld fri från krig och 

våld. De har samma uppfattning om att barn är kompetenta och tar ansvar för sitt eget lärande. 

Montessorimiljön är förberedd på ett sätt där materialet har sin givna plats och är 

ämnesindelat. Inom Reggio Emilia är miljön inriktad på möten och kommunikation mellan 

barn och vuxna. De arbetar med teman och inkorporerar läroplanens mål i de olika projekten.  

Maria Montessori (1870-1952), grundare av Montessoripedagogiken, var en av Italiens första 

kvinnliga läkare. Efter att ha arbetat som läkare några år bestämde hon sig för att börja arbeta 

med att utveckla undervisning för små barn (Powell 2007, s.22). Hon startade ”Casa dei 

Bambini” för barnen i slumkvarteren i Rom, där pedagogiken utvecklades. Denna pedagogiks 

grundtanke är att materialet ska leda barnet från det konkreta till det abstrakta. Det finns 

material för att träna de olika sinnena men även för att stimulera de mentala förmågorna hos 

barnet. Maria Montessori upptäckte att barn är mer mottagliga för kunskap i vissa perioder av 

sin utveckling, detta kallade hon för ”känsliga perioder”(Svenska Montessori förbundet). 

Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008, s. 37) skriver att språk är den längsta 

känsliga perioden i barnets utveckling, den sträcker sig från födseln till cirka sex år. När 

barnet befinner sig i den känsliga perioden för bokstäver kan de med rätt uppmuntran lära sig 

hela alfabetet med lätthet. Denna period yttrar sig oftast mellan tre och fyra års ålder.   

Ahlquist, Gustavsson och Gynther (2011, ss. 209-211) beskriver montessoripedagogens roll 

som handledande snarare än undervisande. De skall hitta barnets intresse och vägleda 

därifrån. Barnet skall inte vara mottagaren av kunskap utan själv göra egna upptäckter som 

berikar deras eget kunnande. Pedagogen skall vara den som bistår till att stimulera och sortera 

barns intryck och tankar, så att de får en förståelse för sitt lärande. 

 

Språkutveckling 

 

Hwang och Nilsson (2011, ss. 158-160) beskriver barns språkutveckling från födseln, där 

barnet först kommunicerar med hjälp av ljud, joller och kroppsspråk i samspel med den 

vuxne. Vid ett års ålder kommer de första orden och sedan ökar ordförrådet snabbt till cirka 

trehundra ord i tvåårsåldern, orden består till största del av substantiv. I tvåårsåldern har 

barnet förstått lite av språkets grammatiska uppbyggnad och i vilken ordning orden kommer i 
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enkla meningar. För att den tidiga språkutvecklingen ska ske krävs interaktion och respons 

från andra. (s. 207) Ju fler språkliga erfarenheter barnet får, desto mer utvecklas ordförråd och 

ordförståelse. 

 

TAKK är en metod som används tillsammans med talat språk och används av hörande 

personer. Fördelen med att använda tecken som stöd i barnens språkutveckling är att tecken 

förstärker det verbala språket och saktar ner den vuxnes ordflöde. Det vill säga att den vuxne 

talar långsammare till barnet när de använder tecken. Det är de betydelsefulla orden i 

meningen som tecknas, och detta utökar barnets ordförråd och sätt att uttrycka sig på  

(Heister Trygg 2006). 

 

Enligt H. Wagner (2005, s. 24) har de flesta fyraåringar erövrat språkets olika delar, 

huvudsakligen grammatik och samtalsteknik. Hwang och Nilsson (2011, s. 208) menar att i 

femårsåldern blir barn intresserade av skriftspråket och kan förstå skämt, gåtor och ordlekar. 

(s. 205) Det finns fyra stadier som förskolebarnen måste gå igenom för att utveckla språklig 

medvetenhet. Språklig medvetenhet innefattas av fonologi, semantik, grammatik och 

pragmatik. Fonologisk medvetenhet innebär att barnet förstår ljudens uppbyggnad i ord. Med 

semantisk medvetenhet menas att barnet förstår vad ordet betyder. Grammatisk medvetenhet 

betecknas av ordens placering i en mening. När barnet har lärt sig de sociala koderna såsom 

turtagning i ett samtal, så har de uppnått pragmatisk medvetenhet. 

 

Eriksen Hagtvet (2006, s. 47) påtalar att nyare forskning visar vikten av att ha stimulerande 

språkaktiviteter i förskolan, på detta sätt gynnas barnets fortsatta skriftspråksutveckling. 

Språkforskare är eniga om att barn med stor språklig medvetenhet har lättare för att läsa och 

skriva. 

 

Skriftspråksforskning 

 

Frykholm (2007, ss. 101-105) visar på vikten av att redan tidigt i barnets liv har de ett 

naturligt intresse för språket. Barn måste få möjlighet att utforska språket med hjälp av rim 

och ramsor och andra språklekar, för att uppnå språklig medvetenhet. Språklekarna måste 

vara förankrade i barnets verklighet. För att barnet ska kunna ta till sig språket bör man skapa 

mångfald i de olika inlärningssituationerna, genom till exempel rörelse till musik, skapande 

och teater där de lär med alla sina sinnen. Han menade att detta gäller även vid läs- och 

skrivinlärning. Förskolans aktiviteter måste vara lustfyllda för att locka barnen till läs- och 

skrivaktiviteter. Miljön där barnet vistas måste vara förberedd med material som stimulerar 

till att läsa och skriva.  

 

Kirk och W. Clark (2005, ss. 139-144) menar att barnen börjar intressera sig för 

begynnelsebokstaven i sitt namn vid cirka tre års ålder. De kan känna igen att andra barn 

börjar på samma bokstav, vilket är en början till fonologisk medvetenhet. De flesta barn 

börjar med att skriva sitt namn och känna igen det, sedan fortsätter de gärna med att skriva 

föräldrars och syskons namn. För att stimulera barns intresse för bokstäver kan pedagogerna i 
förskolan se till att det finns en väl förberedd miljö för skrivaktiviteter. I miljön bör det finnas 

olika pennor och papper, gärna små griffeltavlor med kritor till för att stimulera skrivandet. 

Författarna menar på att i förskolan kan man ha memory med barnens namn och bild, lösa 

bokstäver för att kunna bygga ord och namn, barnens lådor och krokar bör ha namn och 

eventuellt bild. Pedagogerna bör uppmuntra barnen att skriva namn på sina teckningar och 
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annat de tillverkar på förskolan. Det hjälper barnet att koppla ihop symbolen för bokstaven 

med dess ljud, och i förlängningen bidrar det till läs- och skrivutvecklingen.  

 

Liberg (2007, ss. 34-35) för fram olika forskares syn på hur barn lär sig läsa och skriva. Det 

har debatterats intensivt genom åren om vilken metod som är lämpligast. Forskarna har 

kommit fram till att en kombination av ljudningsmetoden och helordsmetoden är det som 

stimulerar barnets läs- och skrivutveckling mest.   

 

Syntetisk metod och analytisk metod 

 

Ljudningsmetoden benämns oftast som den syntetiska metoden och helordsmetoden som den 

analytiska metoden. I vår studie används orden ljudningsmetoden och helordsmetoden. 

Svensson (2009, ss. 112-114) beskriver att ljudningsmetoden innebär att barnet kopplar ihop 

bokstavens ljud med symbolen. Det finns stora fördelar med att lära ljudningsmetoden i 

grupp, då barnen kan lyssna efter ljuden i orden tillsammans. Ljudningsmetoden är mest 

lämpad för barn mellan fem och sju år och kan vara svår för yngre barn att ta till sig. Detta 

sätt att lära bokstäver kan upplevas långtråkig, då den är tidskrävande där barnet lär sig ett 

bokstavsljud i taget. Lundberg (2007, s. 6) professor och läsforskare, utvecklade 1994 

Bornholmsmodellen. Detta är ett pedagogiskt material med olika språklekar som är till för att 

underlätta barns läsinlärning. Modellen går ut på att under femton minuter varje dag i femton 

veckor, göra olika språklekar enligt ett schema, för att utveckla språklig medvetenhet, som i 

sin tur leder till att barnet lär sig läsa. 

 

Svensson (2009, ss.112-114) visar på att helordsmetoden är en visuell metod, som innebär att 

barnet ser hela ordet som en bild och inte i delar. Helordsmetoden kan med fördel användas 

på mycket små barn eftersom den skapar en bild hos barnet av ordet och det blir på så sätt 

lättare att känna igen. Med helordsmetoden kan barnet sitta enskilt och lära olika ordbilder. 

Kritiken mot denna metod är att det finns en begränsning i förmågan att lära antalet ordbilder. 

Ragnhild Söderbergh, professor i barnspråk, förespråkar denna metod och introducerade den 

för förskolepedagoger. Enligt Liberg (2006, s.48) är det lättast att ta till sig ord som står 

känslomässigt nära barnet, som till exempel deras eget namn, syskons namn, föräldrars och 

nära vänners namn. 

 

 

Teoretisk ram 

 

I avsnittet presenteras fenomenografisk ansats som följs av Ference Martons variationsteori. 

 

Fenomenografisk ansats 

 

Studien utgår ifrån fenomenografisk ansats, då den inriktar sig på människors olika sätt att 

förstå sin omvärld. Det finns en variation i människors sätt att uppfatta ett fenomen. Ordet 

fenomenografi betyder ”beskriva som det visar sig”. Enligt Dahlgren och Johansson (2015, 

s.169) är fenomenografins främsta mål att se variation eller olikheter mellan tolkningar, och 

för att se detta bör forskaren också leta efter likheter. Wernberg (2005, s. 316) menar på att 
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fenomenografins huvudsyfte är att visa hur människor upplever och beskriver fenomen i 

omvärlden.  

 

Även Kihlström (2007, ss. 157-158) menar att syftet med en fenomenografisk studie är att 

finna variation i olika fenomen. Varje person har sin egen uppfattning, så det finns ingen 

given sanning. Hon betonar vidare att resultatet i en fenomenografisk forskning består av en 

skildring av andra människors tankar och uppfattningar. Dahlgren och Johansson (2015, 

s.162) beskriver fenomenografin som en metodansats till att redogöra för och analysera 

personers tankar om olika fenomen i omvärlden. Patel & Davidson (2011, s.32) skriver att 

fenomenografin utvecklades av Ference Marton, professor i pedagogik vid Göteborgs 

Universitet. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 225) redogör för att 

fenomenografin som ansats och kunskapen om lärande har utvecklats till en variationsteori, 

där barns tankar och deras synvinkel är i centrum.  

  

Variationsteorin 

 

Enligt Marton och Booth (2000, ss.193-194) är barns sätt att lära genom alla sina sinnen, 

såsom att smaka, känna och lukta på olika föremål, ett sätt att erfara variation. Deras sätt att 

undersöka fenomen på olika sätt i sin omvärld gör att de har lättare att förstå helheten. (s.113) 

För att ett barn ska kunna urskilja det konstanta i det som ska läras, måste det konstanta 

varieras på olika sätt och i olika situationer. För att kunna urskilja bokstaven ”s” till exempel, 

måste det konstanta ”s” varieras på olika sätt som i ordet ”mos”, ”s” på skyltar och namn som 

börjar på ”s”. Genom att hitta ”s” i varierande situationer får barnet en förståelse för 

bokstaven ”s”. Barn skapar nya erfarenheter och lärdomar i sociala situationer. De måste 

befinna sig i ett sammanhang för att lära ny kunskap.  

Lindahl och Pramling Samuelsson (2002, ss. 26-28) menar att i en varierande lärsituation 

upptäcker barn nya kunskaper. Barnet måste erfara variation för att se skillnader. Varje 

lärsituation är unik och kan inte upprepas att bli exakt likadan, då barnet uppfattar nya 

fenomen varje gång. Barnet måste ha en viss förförståelse av det fenomen som ska läras för 

att kunna ta till sig den nya kunskapen. Med ny kunskap och genom nya erfarenheter 

förändras barnet som människa och urskiljer fenomen på ett nytt sätt. (s.33) Det viktigaste ett 

barn behöver lära sig är att se skillnaden mellan olika ting, kunna läsa in olika situationer för 

att kunna urskilja det som skiljer sig. För att bli medveten om variationen måste barnet få en 

förståelse för det som varierar. När barnet utvecklar en ny färdighet har de fått erfarenhet och 

medvetenhet kring läget och kunskapen. Som pedagog i förskolan är det viktigt att vara 

medveten om barns behov av att lära på olika sätt som variationsteorin förespråkar.  

Björk och Liberg (1996, s. 12) påtalar att barn har olika förutsättningar och lär på olika sätt 

och de måste därför ges möjlighet till varierande sätt att lära sig läsa och skriva.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, ss. 57-58) menar att variationsteorin 

grundar sig på tre principer. Den första principen är att kreera och ta tillvara på barns olika 

sätt att uppfatta sin omvärld samt varierande sätt att kommunicera. Den andra principen är att 

få barn att på olika sätt reflektera över sitt eget lärande. Den tredje principen är att det är 

viktigt att skapa förståelse för barnen, så att de blir medvetna om att det finns olika sätt att 

tänka. Vidare beskriver författarna att barnen i interaktion med omvärlden får en större 

förståelse för andras sätt att tänka, det blir en variation av erfarenheter. 
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METOD 
 

I metodavsnittet beskrivs kvalitativ metod, fokusgruppsintervju som redskap och vilket urval 

som gjorts. I genomförandet beskrivs fokusgruppsintervjuerna på de olika förskolorna. Detta 

följs av hur etiken, validiteten och reliabiliteten har tagits hänsyn till i studien. Slutligen 

behandlas analys och bearbetning av materialet. 

 

Kvalitativ metod 

 

I studien används kvalitativ metod med gruppintervju som redskap, i samband med besök på 

tre olika Reggio Emilia förskolor. Patel och Davidsson (2011, s. 14) skriver att en kvalitativt 

inriktad forskning är när forskaren utför kvalitativa intervjuer som datainsamling. Vad som 

ligger till grund för att välja kvalitativ metod är hur forskningsfrågan är utformad. Om 

forskaren vill tolka och förstå personers tankar om ett fenomen, så används verbala 

analysmetoder. Kvale och Brinkman (2009, s.18) menar på att olika former av intervjuer har 

olika syften. Forskningsintervjuernas mål är att skapa kunskap och förståelse mellan 

människor inom samma område, till exempel förskolan, där människor delar liknande åsikter 

och tankar om lärande.  

Valet av kvalitativ metod är att få fram hur pedagoger stimulerar barns intresse för 

skriftspråket. För att få pedagoger att fritt med egna ord beskriva sitt arbetssätt, är intervju 

med möjlighet att ställa följdfrågor, den lämpligaste metoden. 

 

Fokusgruppsintervju som redskap 

 

Det råder olika meningar om storleken på grupperna enligt Wibeck (2010, s. 61) kan en 

fokusgrupp bestå av allt från fyra till sexton personer. Det som skiljer dem åt är hur mycket 

talutrymme och inflytande varje individ får i diskussionen. I en mindre grupp blir 

diskussionen mer personlig och i större grupper är det enklare att vara anonym.  

Davidsson (2007, ss. 64-65) menar att en fokusgrupp är till för att ta reda på vad en grupp 

individer tycker, vad deras ståndpunkter är och vad de har för idéer om ämnet. Vidare skriver 

hon att när man gör en fokusgrupp är det vanligt att skicka ut stimulusmaterial till de som ska 

delta. Med stimulusmaterial menas att man skickar ut ett diskussionsunderlag innan 

diskussionen ska äga rum, för att deltagarna ska få en chans att läsa in sig på ämnet. Detta 

görs om man är osäker på hur mycket kunskap deltagarna har om det aktuella ämnet. 

Enligt Krueger och Casey (2009, ss. 85-89) ska man ha en moderator och gärna en observatör 

med när man gör en fokusgrupp. Med moderator menas att en person, forskaren, tar på sig 

ansvaret för diskussionen. Det är en fördel om moderatorn har liknande bakgrund som 

deltagarna. Önskvärda egenskaper hos moderatorn är empati, förståelse och medkänsla. I en 

halvstrukturerad gruppintervju bör moderatorn inte lägga sig i diskussionen, men hålla i 

frågeställningarna som deltagarna får svara fritt på. De (s.116) menar på att fördelen med att 

använda en observatör är att hjälpa moderatorn att lyssna, anteckna och observera 

kroppsspråket hos deltagarna. Vinsten med att vara två forskare är att kunna samtala och gå 
igenom materialet och annat som uppmärksammats i samband med intervjun. Det kallas 
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debriefing. Dahlgren & Johansson (2015, s.166) poängterar att intervjuerna måste spelas in 

och transkriberas för att analysarbetet ska bli trovärdigt. 

 

Urval 

 
Studien har genomförts på tre olika Reggio Emilia förskolor. Pedagogerna har intervjuats i 

grupp om 3-5 personer per tillfälle, totalt tolv pedagoger. Alla pedagoger var antingen 

utbildade förskollärare eller håller på att utbilda sig till förskollärare. Elva av tolv pedagoger 

var kvinnor och en var man, men vi ser inte någon skillnad mellan könen i intervjusvaren, så 

därför kommer vi inte att diskutera det vidare. Enligt Trost (2010, s. 140) bör man tänka 

igenom vilken konstellation av intervjugrupper studien främjas mest av. Ibland främjas 

studien mest av att ha en liten variation mellan grupperna och en stor variation inom gruppen. 

Vi har valt att ha en specifik yrkeskategori, där variationen är större inom gruppen än mellan 

grupperna.  

Barngrupperna som pedagogerna arbetar i har barn i åldern 1-5 år. De tre olika förskolorna vi 

har besökt ligger i två olika kommuner i Västsverige, men ändå geografiskt nära varandra. En 

av förskolorna ligger i en mellanstor stad, en annan i utkanten av staden och den tredje på 

landsbygden.  

 

Genomförande 

 

I förberedande syfte för studiens genomförande kontaktades respektive förskolechef via 

telefon för att få deras godkännande att söka upp personalen angående ett intervjutillfälle. Tre 

olika intervjutillfällen bokades med tre olika förskolor. En vecka innan varje bokad intervju 

lämnades missivbrev ut till de berörda. De blev även informerade om att intervjun var frivillig 

och att de etiska principerna följs (bilaga 1). Stimulusmaterial användes inte, då vi utgick 

ifrån att de intervjuade hade mycket kunskap om ämnet. När intervjuerna var bokade 

bestämde förskolorna själva vilka och hur många som skulle delta. Sammansättningen av 

grupperna bestod av pedagoger dels från samma avdelning men också från andra avdelningar 

på samma förskola. 

I utformandet av intervjuguiden menar Krueger och Casey (2009, ss. 38-41) att det ska finnas 

med fem olika typer av frågor, öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, 

nyckelfrågor och avslutande frågor (bilaga 2). Öppningsfrågorna brukar handla om korta fakta 

till exempel namn och antal yrkesår. I introduktionsfrågorna introducerar man ämnet och 

försöker få en behaglig stämning mellan deltagarna. Med övergångsfrågorna för man samtalet 

närmare nyckelfrågorna. Antalet nyckelfrågor bör vara mellan två till fem stycken, och där 

läggs den mesta intervjutiden för att få så uttömmande svar som möjligt. De avslutande 

frågorna gör att deltagarna kan ge sin slutgiltiga synpunkt kring ämnet, och de får en chans att 

reflektera över vad som har sagts. Moderatorn eller observatören summerar nyckelfrågorna, 

sedan ställer moderatorn slutfrågan till deltagarna. 

Vi valde att ta med öppningsfrågor där deltagarna fick berätta sitt namn, hur många barn som 

ingick i respektive barngrupp, hur gamla barnen var, vilken utbildning och hur många yrkesår 

de hade. Detta för att de skulle känna sig bekväma med situationen och ha lättare för att prata. 
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Den övergripande introduktionsfrågan som handlade om skriftspråket, gjorde att det blev 

lättare för deltagarna att komma in i diskussionen från början. I intervjuguiden togs inte några 

övergångsfrågor med på grund av introduktionsfrågans breda omfattning Därefter kom 

nyckelfrågorna. De bestod av fem frågor som behandlade vårt syfte och våra frågeställningar. 

De avslutande frågorna benämndes som underfrågor, där deltagarna fick reflektera över vad 

som sagts under intervjun. Enligt intervjuguiden ska moderatorn summera nyckelfrågorna, 

men vi valde däremot att låta observatören göra summeringen, då hon gjort anteckningar 

under intervjuns gång. Moderatorn ställde sedan slutfrågan om deltagarna hade något att 

tillägga. 

 

Fokusgrupp 1 

 

Vi kom till förskolan 15 minuter innan avtalad tid och fick chans att installera oss i deras 

personalrum. Mobiltelefonerna förbereddes för inspelning och placerades på bordet. Sedan 

diskuterades hur placeringen skulle se ut i rummet. Rummet bestod av en hörnsoffa med två 

fåtöljer och ett bord i mitten, det fanns även ett barbord med två stolar till. Moderatorn 

placerade sig i en av fåtöljerna och observatören satte sig vid barbordet en bit ifrån för att 

kunna se alla deltagarna. De fem deltagarna placerade sig runt bordet. Vi informerade om 

missivbrevet och poängterade de etiska reglerna om att intervjun var frivillig. Deltagarna 

godkände inspelning av intervjun. Alla deltagare var utbildade förskollärare och arbetade med 

barn mellan tre och fem år.  

 

Efteråt diskuterade och reflekterade vi över hur intervjun hade gått. En av deltagarna var mer 

dominant i samtalet än övriga. Hon arbetade aktivt med skriftspråket i sin barngrupp. En 

nyutexaminerad förskollärare var inte så aktiv i samtalet, hon upplevdes mer osäker i sin 

yrkesroll. I rollen som moderator var det utmanande att inte bli indragen i samtalet. Som 

observatör var det lättare att inta en mer tillbakadragen roll, då deltagarna riktade sig mer till 

moderatorn. 

 

Fokusgrupp 2 

 

15 minuter före avtalad tid blev vi anvisade till deras personalrum. I rummet fanns en soffa 

för tre personer och tre fåtöljer med ett runt bord i mitten. Därefter förbereddes 

mobiltelefonerna för inspelning, och diskussion om placering. Moderatorn och observatören 

satte sig i var sin fåtölj med en ledig fåtölj emellan. En av deltagarna satt i den lediga fåtöljen 

och två satt i soffan. Alla deltagare var utbildade förskollärare som arbetade med barn mellan 

ett till fem år. Deltagarna informerades om de etiska reglerna och att intervjun var frivillig. Vi 

fick godkännande till inspelning av intervjun.  

 

Efteråt reflekterade vi över intervjun. Intervjudeltagarna hade svårt för att få igång en 

diskussion, och moderatorn fick inta en mer ledande roll än önskvärt. Även observatören fick 

gå in och ge följdfrågor för att diskussionen skulle flyta bättre. Ingen av deltagarna var mer 

dominant än de andra. I vår diskussion fanns en oro över att vi inte fått svar på våra 

frågeställningar.  
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Fokusgrupp 3 

 

Vi anlände 15 minuter innan avsatt tid och blev anvisade till deras konferensrum. Då några av 

deltagarna satt i möte, erbjöds en rundvandring på förskolan. Väl tillbaka i konferensrummet 

förbereddes mobiltelefonerna för inspelning, och en diskussion om placering i rummet tog 

vid. Rummet bestod av ett ovalt bord med åtta stolar, varav vi placerade oss mittemot 

varandra på långsidorna, och deltagarna, som var fyra till antalet, placerade sig tre på ena 

sidan och en på andra sidan. Tre var utbildade förskollärare och en pedagog höll på att utbilda 

sig. Barngrupperna bestod av tre-fyraåringar. Även här informerades deltagarna om de etiska 

reglerna och intervjun godkändes för inspelning. 

 

Efter den gjorda intervjun reflekterade vi över svaren. Två av deltagarna var mer dominanta i 

diskussionen än de andra. Då samtalet flöt på hela tiden så upplevde moderatorn diskussionen 

som smidig och kunde därför inta en mer passiv roll. Observatören hade möjlighet att studera 

deltagarna utan att bli involverad i samtalet. Vi upplevde att samtalet gav oss uttömmande 

svar på våra frågor. Vid transkriberingen av materialet upptäcktes och förvånades vi över att 

diskussionen var ytlig och inte gav fullständiga svar på frågorna. De två som var mest 

dominanta i intervjun hade en tendens att sväva ut från ämnet.  

 

Varje intervjutillfälle tog cirka 45 minuter, och en av oss var moderator och en var observatör. 

Vi behöll våra roller under alla intervjuer. Wibeck (2010, s.84) poängterar vinsten av att 

använda samma moderator vid samtliga intervjutillfällen för att öka reliabiliteten. Som ovana 

forskare tyckte vi att den andra fokusgruppsintervjun var den svåraste att genomföra, då 

samtalet inte flöt på lika lätt som i de andra intervjuerna. Här fick både moderatorn och 

observatören gå in och be deltagarna att utveckla sina svar.  Eftersom intervjuerna spelades in, 

så kunde de transkriberas ordagrant. I alla grupperna rådde en samstämmighet kring ämnet, 

däremot arbetade pedagogerna på olika sätt. Transkriberingen skedde samma vecka för att vi 

skulle ha informationen färskt i minnet. Wibeck (2010, s.96) anser att transkriberingen av 

materialet ska ske så fort som möjligt. Under arbetet med att transkribera och analysera 

materialet upptäckte vi att de samtal som vi upplevde som uttömmande däremot inte gav så 

mycket som vi trodde. Det samtal som vi uppfattade som svårast, visade sig vara fyllt med 

grundliga och utförliga svar.  

 

Etik 

 

I Forskningsetiska principer (2002, ss. 6-14) redogörs för de fyra huvudkraven inom 

forskningsetiken. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren måste 

informera respondenterna om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avsäga sin 

delaktighet när de önskar. Respondenterna måste upplysas om studiens syfte och hur den 

kommer att genomföras. Alla upplysningar i samband med vetenskapliga undersökningar får 

bara användas i detta syfte. Med samtyckeskravet menas att respondenterna måste ge sitt 

medgivande till att delta i studien. Om studien innefattar barn under 15 år behövs 

vårdnadshavares medgivande. Respondenten har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst 

under studiens gång. Konfidentialitetskravet innebär att all information som framkommer i 

studien är sekretessbelagt och ska förvaras på ett säkert sätt. Deltagarnas identiteter ska inte 

gå att avkoda utan de ska vara skyddade mot obehöriga. Med nyttjandekravet menas att de 

uppgifter som framkommer får bara brukas i studien. Löfdahl (2014, ss.36-37) beskriver 

information- och samtyckeskravet som den viktigaste principen att förhålla sig till. Med 
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informerat samtycke menas att personerna fått muntlig och skriftlig information och därefter 

gett sitt samtycke till att delta i undersökningen. Missivbrevet eller följebrevet ska innehålla 

information om bakgrund och vår avsikt med undersökningen och kontaktuppgifter.  

 

Det innebar för oss som skribenter att först kontakta förskolecheferna på respektive förskola 

och be om tillåtelse att intervjua förskollärarna. Därefter skickades missivbrevet ut till de 

berörda förskollärarna, så de hade möjlighet att skapa sig en uppfattning om vad studien 

innebar och om de ville delta. Respondenternas identiteter avkodades så att de förblev 

anonyma. Allt insamlat material förvarades oåtkomligt för utomstående. 
 

 

Validitet och reliabilitet 

 

Enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 42) är kvalitativa studier ett socialt fenomen som utgår 

från intervjupersonens egna perspektiv och tolkningar, det vill säga hur de upplever sin 

omvärld. I kvalitativ metod måste man ha en reliabilitet och en validitet. Enligt Kihlström 

(2007, ss. 231-232) betyder reliabilitet att studien är trovärdig och tillförlitlig. För att få en 

hög reliabilitet när man genomför en intervju så bör man vara två, vanligast är att en 

intervjuar och den andre observerar kroppsspråk. 

 

I undersökningen deltog båda två vid intervjutillfällena. Den ena intervjuade och den andra 

observerade. Tekniken probing användes för att fördjupa och utvidga samtalet. Med probing 

menas att intervjuaren ställer följdfrågor som till exempel “Hur menar du då?” eller “Kan du 

utveckla mer?”. Bandspelare nyttjades för att få veta exakt vad den intervjuade sagt och för att 

kunna analysera innehållet flera gånger. Transkriberingen av materialet gjordes ordagrant 

(Fejes & Thornberg 2015, s. 166).  

 

Validitet är studiens giltighet, det vill säga att man verkligen tittar på det som det var tänkt att 

studera. Roos (2014, s. 55) beskriver att validitet innebär att använda en tillförlitlig metod, 

ställa relevanta frågor och på olika sätt förstå det som framkommer i studien. Intervjuaren bör 

vara påläst inom ämnet. För att få en hög validitet i studien ska frågorna vara väl genomtänkta 

och harmoniera med syftet.  

 

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser för att skapa en trygg och harmonisk 

stämning i gruppen. Trost (2010, ss. 65-66) beskriver intervjupersonernas rätt att påverka 

platsen för intervjun, då det är viktigt att personerna känner sig trygga och bekväma med 
situationen, vilket ökar studiens validitet. Med hjälp av intervjuguidens frågor och tekniken 

probing besvarades studien syfte. 

 

Vi anser att vi följt de riktlinjer som finns angående studiers validitet och reliabilitet. Om 

någon annan skulle göra studien en gång till, på samma sätt och få samma svar, då får man en 

högre tillförlitlighet i studien, detta är dock inte möjligt tidsmässigt. 

 

Analys/ bearbetning 

 

Wibeck (2010, ss. 99 – 110) menar att i analysen av fokusgrupper finns inga bestämda 

metoder att förhålla sig till. Forskaren har ett stort utrymme att själv utforma sin analysmetod. 
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Det finns dock olika riktlinjer för hur en analys bör gå tillväga.  En horisontell innehållsanalys 

är lämplig när deltagarna i fokusgrupperna tillhör samma yrkeskategori, där de har liknande 

erfarenheter och kunskaper. I en horisontell innehållsanalys redovisar forskaren det material 

som kommer fram vid alla intervjutillfällen till ett resultat, och ger inte varje intervjutillfälle 

ett separat resultat. I en forskningsstudie är det primära målet att forskaren ska kunna dra 

slutsatser från de intervjuades tankar och uppfattningar i det insamlade materialet. Det är 

viktigt att hitta likheter och skillnader, dra paralleller mellan deltagarnas yttranden och åsikter 

i analysen, för att få ett verklighetsförankrat och tillförlitligt resultat (ss.134-135). 

Fokusgruppsanalyser är ett pågående förlopp, där det krävs ett organiserat förfarande där 

materialet måste kodas och delas upp systematiskt efter kategoriseringar.  

 

Krueger och Casey (2009, ss.119-122) rekommenderar att ovana forskare kategoriserar sina 

fakta med hjälp av färgade papper, sax, tejp, färgpennor och ett långt bord. Lättast är att 

kopiera transkriberingarna på färgat papper där varje intervjutillfälle har en egen färg. Sedan 

klipps de isär och kategoriseras efter syftet med studien. Krueger och Casey beskriver hur 

forskaren kan tänka i arbetet med att kategorisera sina fakta med hjälp av frågor och 

följdfrågor. Därefter görs en summering av varje kategori för att lättare se om syftet med 

studien är besvarad. Detta sätt att analysera data är beprövad erfarenhet, då det används ofta 

bland forskare. 

 

Vårt resultat kommer att tolkas och redovisas i en horisontell innehållsanalys, då det är ämnet 

som är relevant och inte de enskilda individernas åsikter. Vi har valt att följa Krueger och 

Caseys rekommendationer för ovana forskare i analysen av det datainsamlande materialet. För 

att organisera materialet har färgat papper, sax och tejp använts. Vi klippte isär svaren från de 

olika grupperna i förhållande till de olika teman som kunde utläsas, och därefter fick vi ett 

resultat.  
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RESULTAT 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger som arbetar enligt Reggio Emilia 

beskriver sitt arbetssätt med att stimulera barns intresse för skriftspråket, i åldern 1-5 år. 

Studiens resultat har tillgodosett anonymitetskravet med att ange intervjudeltagarna som 

pedagog i respektive fokusgrupp när citat förekommer. Vi har utgått från horisontell 

innehållsanalys i tolkningen av resultatet då det är ämnet som är relevant och inte de enskilda 

individernas åsikter. När vi analyserade svaren fick vi fram följande teman: Språk och 

kommunikation, Böcker och återberättande, Estetiska lärprocesser, Lekskrivning i förskolan 

och Ordbilder och begynnelsebokstäver. 

  

 

Språk och kommunikation 

 

Alla pedagogerna i de tre fokusgrupperna betonar vikten av att ha en kontinuerlig 

språkutvecklande dialog med barnen. Pedagogerna var eniga om att sång, sagor, rim och 

ramsor och andra språklekar ska vara en självklar del i förskolan. De är noga med att benämna 

allt de gör och ser vid namn, för att ge barnet ett större ordförråd. De menar vidare på att det 

är viktigt att sätta ord och begrepp på det barnet utforskar. Som pedagog i förskolan måste 

man vara medveten om hur vi kommunicerar med barnen och på vilket sätt. Genom att ställa 

öppna frågor till barnet och inte ställa motfrågor, så ökar man barnets förmåga att 

kommunicera. Pedagogerna anser att samspelet mellan barnen också är en viktig aspekt av att 

bemästra språket, genom att barn lär av varandra. Om barnet uttrycker sig på fel sätt, så bör 

pedagogen återupprepa ordet i sin rätta mening, för att barnet ska bli medvetet om dess rätta 

grammatiska struktur. Detta är något alla tre förskolorna arbetade mycket aktivt med för att 

förstärka språket, och i förlängningen gynnar det läs- och skrivutvecklingen.  

 

Fokusgrupp tre berättade att de använde sig av TAKK- Tecken som stöd, för att utveckla och 

förtydliga barnens språk. Pedagogerna hade börjat använda tecken som stöd vid 

rutinsituationer som lunch och samling för att förstärka språket. Genom att använda TAKK, 

så menade pedagogerna att de talade långsammare med barnen och därmed blir språket 

tydligare. 

 

Det är ett stöd för barnen när de inte har hela språket. /…/ Det är svårt att 

prata långsamt med vanliga ord, men med tecken blir det automatiskt 

långsamt. /…/ Våra barn är superbra på att göra bokstäverna ”tecken” när 

vi sjunger dem. 

(Pedagog, fokusgrupp tre) 

 

De sjöng sånger med tecken, tecknade färger och maträtter. Barnen lärde sig sin 

begynnelsebokstav med tecken. Pedagogerna använde medvetet bilder och enklare text för att 

synliggöra barnens lärande. Dessa bilder gjorde det möjligt för barnen att återberätta sina 

upplevelser för föräldrar och syskon.  
 

Fokusgrupp ett och två var ganska lika i sin uppfattning av språk och kommunikation. 

Däremot skilde sig fokusgrupp tre åt genom att de använde tecken som stöd på sin förskola.  
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Böcker och återberättande 

 

I fokusgrupp ett berättade en pedagog att de läste böcker som fanns på förskolan, och det barn 

som ville fick sedan ”läsa” den för de andra. Det blev, enligt pedagogen, lite speciellt för det 

barnet som fick läsa, då de fick sitta i ”frökenstolen”. De använde sagolådor med figurer till 

för att konkretisera sagan, ofta gjorde de om en befintlig berättelse och barnen fick vara med 

och skapa en helt ny saga. Blädderblock användes för att låta barnen göra en egen saga. 

Pedagogerna hjälpte barnen med strukturen i berättandet, och de diskuterade fram vilka ord i 

berättelsen som skulle förtydligas med bilder. Syftet med detta var att barnen själva skulle 

kunna berätta sagan för sina kompisar och föräldrar.  

 

De fick hitta på en kort berättelse. Vi hade ett stort blädderblock, först så 

gjorde vi en skiss och så skrev vi det precis som de berättade och upprepade 

vad de hade sagt. Nu har det här hänt och vad ska hända sedan?  

(Pedagog, fokusgrupp ett)   

 

 

I Fokusgrupp två berättade pedagogerna att de inriktade sig mer på att läsa samma bok på ett 

varierande sätt. De fokuserade på olika saker varje gång de läste boken. Ena gången läste de 

sagan i sin helhet, andra gånger tittade de på bilderna och barnen fick leta efter föremål. De 

hade en dialog med barnen under tiden de läste boken. Barnen fick komma med kommentarer 

som utmynnade i en diskussion kring sagans innehåll. Pedagogerna anser att detta är ett sätt 

att utvidga barnens ordförråd, ordförståelse och språklig medvetenhet, vilket leder till ett läs- 

och skrivintresse.  

 

I fokusgrupp tre beskrev en pedagog att barnen, under en period fick ta med sig en bok 

hemifrån, de fick tala om vad boken handlade om och vem de fått den av. Pedagogerna läste 

böckerna på samlingen och ofta tog barnet över berättandet av sagan, då den var välbekant. 

Detta att stå inför andra stärkte enligt pedagogerna barnets självkänsla och självförtroende. 

Pedagogerna förklarade att de alltid hade flanosagor framme som de hade läst. Detta gjorde 

att barnen lättare kunde återberätta sagan och få strukturen i berättandet. Pedagogerna menar 

att språket är ett redskap för tankeverksamheten och att det leder barnet vidare till ett intresse 

för att läsa och skriva.   

 

Att ha sagor framme till exempel flanosagor som man berättat på samlingen 

eller olika typer av sagor som barnen sitter och berättar själva på sitt sätt. 

Att kunna ordningen på sagan, vad som kommer först och vad som kommer 

sist. 

(Pedagog, fokusgrupp tre) 

 

Fokusgrupp ett och tre fokuserade på strukturen i sagan, det vill säga att det finns en början, 

mitten och slut. De uppmuntrade barnens kreativitet och fantasi i berättandet. Detta skiljer sig 

från fokusgrupp två som påtalade vikten av variation i sättet att berätta samma saga, dessutom 
hade barnen möjlighet att diskutera och fråga under sagans gång. Alla pedagogerna var eniga 

om att högläsning för barnen stimulerar deras intresse för att läsa och skriva. Det gör att de 

uppmärksammas på att orden i böckerna betyder något. 
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Estetiska lärprocesser 

 

När pedagogerna beskriver hur de arbetar med barns skrivintresse, kommer de in på de 

estetiska lärprocesserna. De betonar vikten av variationen i lärandet, att barnen får uttrycka 

sig på olika sätt med sina sinnen. Alla fokusgrupperna använde ateljén i sitt arbete med barns 

intresse för skriftspråket, de arbetade mycket med färg och form.  

 

Fokusgrupp ett beskrev att de hade pärlplattor som barnen använde, de var formade som 

bokstäver.  Det gjorde att barnen själva kunde tillverka sina egna namn. I ateljén fanns färg, 

pennor, kritor och annat skrivstimulerande material. 

 

I Fokusgrupp två berättade en pedagog att de hade ett ljusbord där barnen experimenterade 

med olika material som bönor, snäckor, kryddor, glaspärlor, lera och tandpetare. Där skapade 

de mönster och bokstäver.  

 

/…/ ljusbord använder vi ju också, ljusbordet med bönor, kryddor som de 

kan skriva sitt namn med, även glaspärlor och snäckor /…/ tandpetare 

använder vi ju också på ljusbordet, när de skriver sitt namn så länge 

fantasin flödar så går allt att skapa bokstäver med. 

(Pedagog fokusgrupp två) 

 

Pedagogerna tog in material från utemiljön såsom kottar, pinnar och stenar som barnen 

formade bokstäver av. I ateljén fanns en mångfald av material att skriva med, det fanns 

pennor i olika former och färger, papper, kuvert och stämplar tillgängligt för barnen att 

använda fritt. 

 

I fokusgrupp tre beskrev pedagogerna att barnen fick skapa med sina händer bokstävernas 

olika former i färg, förutom detta så använde de sång, dans och drama som uttryckssätt. I 

ateljén fanns papper, pennor i olika färger och kritor. Pedagogerna adderade olika material 

efter barnens önskemål och intressen. 

 

Det som skiljer grupperna åt är att pedagogerna i fokusgrupp två arbetade aktivt med att få in 

skriftspråket i de estetiska lärprocesserna. Grupp ett och tre var inte så inriktade på 

skriftspråket utan mer på språk som kommunikation. De använde inte ateljén för att 

uppmärksamma skriftspråket. I grupp tre påtalade man inte bokstäverna som bokstäver utan 

mer som former och symboler. 

 

Lekskrivning i förskolan 

 

Pedagogerna i fokusgrupp ett, som arbetade med de äldre barnen de som var mellan fyra och 

fem år, märkte att barnen utvecklade ett stort intresse för bokstäver.  

Detta manifesterades i att barnen lekskrev långa listor och satte ihop till små böcker. I 

böckerna kunde det vara både nonsensord men även riktiga ord. Om ett barn inte kunde en 

bokstav, uppmuntrades de till att fråga varandra, även pedagogerna var behjälpliga i 

skrivandet.  

 

Vid ett tillfälle gjorde barnen listor och satte ihop till små böcker, där de 

skrev en del nonsensord men också en del namn. Vi pedagoger tyckte inte 

att de skulle göra det där häftena för de använde dem inte till någonting. 
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Men vi ändrade oss och förstod att de hade ett syfte med detta. Det var 

många som gick omkring med dessa listor och en penna i bakfickan.  

(Pedagog, fokusgrupp ett) 

 

I fokusgrupp två berättade pedagogerna att barnen ofta gjorde låtsasbiljetter till föreställningar 

som de förevisade för sina kompisar. Barnen skrev även brev till varandra som de kunde 

”posta” i en brevlåda, oftast skrev barnen med riktiga bokstäver men ibland blev det 

nonsensord. När barnen skrev sina listor och brev tog de gärna hjälp av varandra och av 

pedagogerna. När pedagogerna såg barnens intresse för bokstäver tog de fram alfabetspussel.  

 

I fokusgrupp tre beskrev pedagogerna att barnen lekte att de skulle gå och handla och då 

behövde de skriva matlista, dessa matlistor lekskrevs av barnen. Pedagogerna menar att detta 

sätter lekskrivandet i ett verklighetsbaserat sammanhang. De ser sina föräldrar skriva 

matlistor och vill göra likadant. 

 

På alla förskolorna fanns alfabetet uppsatt på väggen så barnen kunde se bokstäverna.  Här 

finns stora likheter mellan förskolorna då det gäller lekskrivande, det görs bara i olika 

sammanhang av barnen. Pedagogerna i fokusgrupp ett och två uppmuntrade barnen att hjälpa 

varandra, detta framkom inte i fokusgrupp tre. 

 

Ordbilder och begynnelsebokstäver 

 

Det som är gemensamt för alla grupper är att de hade barnens namn, som en ordbild, uppsatta 

på deras klädkrokar och lådor. Förskolorna kombinerade ofta barnets bild med dess namn. 

 

Pedagogerna i fokusgrupp ett uppmuntrade barnen till att skriva sina namn på teckningar och 

annat de skapat på förskolan. Om de hade problem med att skriva sitt namn eller något annat 

ord skrev pedagogerna det på ett separat papper, som barnet kunde skriva av. De poängterade 

värdet i att ljuda bokstäverna och inte säga dess namn för att underlätta läsinlärningen. 

  

Fokusgrupp två beskrev hur de arbetade med olika projekt. Barnen skrev namnlappar till de 

aktuella föremålen i temat. För att de skulle veta vilken projektgrupp de tillhörde så skrev 

pedagogerna listor, där barnen själva kunde läsa sina och kompisarnas namn. En pedagog 

berättade att de tillverkade pepparkakor, men då ett av barnen var allergisk fick de hänga upp 

kort på pepparkakorna istället för de verkliga. På korten skrevs barnens namn, och detta gav 

upphov till ett stort intresse för bokstäver hos den barngruppen. När de märkte detta intresse, 

så ville pedagogerna vidareutveckla detta med att ta in mer språkstimulerande material i 

miljön, de satte bland annat upp alfabetet. Detta i sin tur genererade att barnen blev 

uppmärksamma på sin begynnelsebokstav och började ljuda den. När barnen först kände igen 

sin begynnelsebokstav började de leta efter ”sin” bokstav i miljön, och sedan blev alla ord 

som började på den bokstaven ”mitt” namn. Det vill säga om en pojke hette Olle och började 

på ”O”, så trodde han att det stod hans namn så fort han såg bokstaven ”O”.  

 

Barn ser ju bokstäver överallt. /…/ Vi har en som fyller tre snart /…/ han 

heter Ludvig och han ser L-et, verkligen överallt /…/ även på den lilla 

pytteskylten. (Pedagog, fokusgrupp två)   
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Pedagogerna menar på att ju längre barnen har kommit i sin fonologiska utveckling, desto mer 

kan de se att namn och ord skiljer sig, även om begynnelsebokstaven är densamma. 

 

Pedagogerna i fokusgrupp tre beskrev att de hade en pärm där barnet kunde bläddra fram sitt 

eget kort och namn. Namnet var skrivet med både versaler och gemener. Pedagogerna ville 

förtydliga för barnen att det finns både stora och små bokstäver. Barnen var mycket roade av 

att skriva av både sina egna och kompisarnas namn. Vidare berättar pedagogerna att 

kokerskan skriver namn på alla maträtter varje dag, för att påvisa skriftspråket för barnen. 

Pedagogerna nämner Bornholmsmodellen, där de har plockat ut vad de anser vara godbitarna 

och arbetat med dem, men enligt dem själva använder de mest helordsmetoden. En av 

pedagogerna berättar att hon tidigare har arbetat inom Montessori och beskriver skillnaderna i 

arbetssätt. 

 

Jag tänker på när jag jobbade inom Montessori så är det väldigt så här, att 

man skulle introducera bokstäverna en och en och sedan ska man föra 

samman ljud, och det började med det fonetiska. 

(Pedagog, fokusgrupp tre) 

 

 

Inom Montessori arbetade de med att introducera bokstäverna en och en, och sedan skulle 

ljuden föras samman till ord. Hon menar att pedagoger inom Reggio Emilia ser på barn och 

kunskap på ett annat sätt. En av pedagogerna beskrev att de blandar metoderna för att få 

variation och för att barnet ska få en förståelse för bokstäver och symboler på olika sätt. 

 

Vi blandar lite för vi vill ha variation för att få en förståelse för det, så att 

man får möta en bokstav eller symbol på olika ställen och på olika sätt, så 

känner barnen igen den till slut. 

(Pedagog, fokusgrupp tre) 

 

Alla förskolorna arbetade med ordbilder av barnens namn, vilket är helordsmetoden. Grupp 

ett och två arbetade mer aktivt med att ljuda bokstäverna. Pedagogerna i grupp två plockade 

in material i varierande mängd när barnen visade intresse för att skriva. Grupp tre nämnde att 

de tagit godbitarna ur Bornholmsmodellen, men de specificerade inte vilka godbitar. 

Pedagogerna menar på att alla barn är olika och lär på olika sätt med alla sina sinnen. Genom 

att barnet får erfara variation i lärandet på ett lustfyllt och intressestyrt sätt, leder det till det 

livslånga lärandet.  
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RESULTATDISKUSSION 
 

I diskussionen kommer bakgrund och variationsteorin att kopplas samman med resultatet. Det 

diskuteras utifrån forskningsfrågorna för att få svar på syftet. 

 

Vårt syfte med denna studie är att ta reda på hur pedagoger som arbetar enligt Reggio Emilia 

beskriver sitt arbetssätt med att stimulera barns intresse för skriftspråket, i åldern 1-5 år. 

 
Hur pedagogerna stimulerar barns intresse för skriftspråket 

 

Pedagogerna beskrev vikten av att ha språkutvecklande dialoger med barnen och benämna allt 

i omgivningen vid namn för att öka barnens ordförråd och begreppsbildning. En förskola 

arbetade med TAKK- tecken som stöd för att förstärka det verbala språket. Att ställa öppna 

och utforskande frågor, där barnet inte bara kan svara ja och nej, är ett sätt att utveckla språket 

och i förlängningen skriftspråket. Samspelet mellan barn och barn till vuxen är ytterligare en 

viktig aspekt av att utveckla språket. Pedagogerna poängterar vikten av att använda sång, rim 

och ramsor, sagor och andra språklekar i barns språkutveckling. Björk och Liberg (1996, ss. 

12-13) beskriver att när pedagoger läser böcker, uppstår spontana diskussioner kring bokens 

innehåll, vilket ökar barns ordförråd och ordförståelse. I sång och rörelse undersöks nya ord 

och begrepp på ett nytt sätt, i detta arbete kan dialog, skrift och läsande bli en helhet.  

Eriksen Hagtvet (2006, s. 6) anser att i förskoleåldern grundas det livslånga lärandet. 

Pedagogerna ska stimulera och erbjuda språkaktiviteter på ett lustfyllt och utforskande sätt, 

genom samtal och möten berikas barnens kunskaper om språket. Vi håller med om att det är 

viktigt att läsa för barnen och låta dem vara delaktiga så att det blir en slags dialog. När vi 

började arbeta som pedagoger för cirka tjugo år sedan, var högläsning något pedagogen 

gjorde, och barnen förväntades vara tysta under sagans gång. Att barnen medverkar och 

interagerar under läsningen är därför något som har ändrats över tid. Detta sätt att läsa som vi 

pedagoger gör för att utveckla barnens språk styrks även av forskningen.  

 

Pedagogerna betonar vikten av att läsa böcker i förskolan för att stimulera barns 

språkutveckling. De läser på olika sätt och barnen är delaktiga genom dialog och diskussion 

om bokens innehåll. Genom att återberätta sagorna och hitta på egna berättelser ökar barns 

ordförråd och ordförståelse. De lär sig strukturen i berättandet. Dahlgren, Gustavsson, 

Mellgren och Olsson (2013, s.172) menar att barn måste vistas i en miljö som präglas av 

dialog och berättande i många olika former. När pedagoger läser böcker med och för barnen 

uppmärksammas de på att texten i boken betyder något. Barnen blir medvetna om 

skriftspråket. Enligt Liberg (2007, s. 29) är det genom att läsa, skriva och föra en dialog med 

barnen, samtidigt som man läser eller skriver tillsammans, den viktigaste hjälpen vi vuxna kan 

ge barnen för att utveckla läs- och skrivinlärningen. Dialogen blir en länk till skriftspråket. 

Eriksen Hagtvet (2006, ss. 208-209) håller med pedagogerna om att samtalet i en 

bokläsningssituation främjar den språkliga- och skriftspråkliga utvecklingen.  

 

När vi påbörjade studien var vår uppfattning att Reggio Emilia bara fokuserade på skapande 

och att bokstäver inte fick så stort utrymme i verksamheten. Detta stämde till viss del då 

pedagogerna använde många olika sätt inom skapande, högläsning, sånger, rim och ramsor för 

att stärka det verbala språket, men de arbetade inte med skriftspråket på ett medvetet sätt.  

Barnens initiativ till att lekskriva och deras naturliga intresse för bokstäver gjorde att 

pedagogerna uppmärksammades på detta. Björk och Liberg (1996, s. 95) beskriver att 
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skapande också är ett sätt att lära sig läsa och skriva. Pedagogerna arbetade med barnen i 

ateljén där de skapade med färg och form på ett experimenterande sätt i många olika material. 

Pedagogerna ansåg att de estetiska lärprocesserna var ett sätt där barnen kunde uttrycka sig 

och lära med alla sina sinnen. Med de olika materialen tillverkades bokstäver på ett varierande 

sätt. Många barn visade ett stort intresse för skriftspråket och att skriva bokstäver. 

Pedagogerna uppmuntrade detta med att de sätta upp alfabetet på väggen. De hade barnens 

namn uppsatta på krokar och lådor i verksamheten. De stimulerade och hjälpte barnen med 

skriftspråket genom att skriva orden på lösa lappar som barnen imiterade, de ljudade också 

fram bokstäverna tillsammans. Pedagogerna ansåg det viktigt att ljuda bokstäverna och inte 

säga bokstavens namn, för att underlätta den fortsatta läsinlärningen. Barnen uppmuntrades att 

skriva sina namn på saker de gjorde på förskolan. För att påvisa skillnaden mellan versaler 

och gemener skapade pedagogerna en pärm, där det fanns en bild på barnet och namnet 

skrivet med både stora och små bokstäver. Björk och Liberg (1996, s. 12) menar att alla barn 

är olika och lär på olika sätt, och därför måste pedagoger erbjuda barnen varierande sätt att 

lära sig läsa och skriva. 

 

Här kan man tydligt se variationsteorins principer. Pedagogerna skapar många olika sätt för 

barnen att kommunicera och uppfatta sin omvärld. Det gör de genom att läsa böcker på olika 

sätt, genom att barnen får återberätta och skapa egna berättelser, på så sätt får barnen en 

variation i att förstå världen omkring dem. För att skapa förståelse för barnen så de blir 

medvetna om att det finns olika sätt att tänka, använder pedagogerna utforskande frågor för att 

allas olika uppfattningar ska bli hörda. Pedagogernas förhållningssätt inom Reggio Emilia är 

att barnet tillåts vara utforskande, som pedagogerna i studien visar i sitt arbete i ateljén.  

 

Sammanfattningsvis tycker vi att frågan om hur pedagoger stimulerar barns skriftspråk har 

blivit besvarad. Innan studien var vi skeptiska till om pedagogerna arbetade aktivt med 

skriftspråket. Det visade sig att de arbetade mycket med barns verbala språk och 

språkutveckling, men kanske inte så medvetet med skriftspråket. I intervjuerna av 

pedagogerna framkom det ingen tydlig bild mellan skriftspråket och verksamhetens 

utformning. Vi vet inte om barnen såg sambandet mellan ateljéns aktiviteter och arbetet med 

bokstäver.  

 

Arbetsmetoder som används av pedagogerna 

 

De arbetsmetoder pedagogerna använde var huvudsakligen helordsmetoden, men de använde 

även ljudningsmetoden. Förskolorna hade barnens namn uppsatta på krokar och lådor, de 

gjorde även namnlistor på vilka projektgrupper barnen tillhörde för att ge en visuell ordbild av 

namnet på flera olika ställen. I de olika projekten de hade, ombads barnen skriva de nyckelord 

som ingick i temat. Pedagogerna uppmuntrade barnen till att skriva sina egna namn på 

teckningar och andra alster de skapat i förskolan. På en av förskolorna skrev kokerskan 

namnlappar på maträtterna varje dag. Lindö (2009, s. 181) beskriver att barn oftast utforskar 

skriftspråket från helheten till delarna, de ser orden och namnen som en hel ordbild. Enligt 

Björk och Liberg (1996, s. 39) skriver barnen gärna kända ord, och på så sätt experimenterar 
de med orden och utökar sina kunskaper. Liberg (2006, ss. 48-49) menar att barnen gärna i 

första hand skriver sitt eget namn, men även föräldrar och syskons namn då barnet har en 

känslomässig relation till dessa.  Därefter vidareutvecklar de skriftspråket till att skriva 

kompisars namn. Hon menar att det är lustfyllt för barnet i igenkänningen av kompisens 

skrivna namn.  
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När barnen började bli uppmärksamma på sitt namns begynnelsebokstav, så var det starten på 

att pedagogerna började ljuda bokstäverna. När barnet kände igen ”sin” bokstav började de 

leta efter den i sin närmiljö. Pedagogerna ansåg att det var viktigt att ljuda bokstäverna och 

inte säga dess namn, för att underlätta senare läsinlärning. Barnen började lekskriva listor och 

brev med först nonsensord, som vidareutvecklades till riktiga ord där pedagogerna hjälpte till 

att ljuda ihop bokstäverna. En förskola nämner Bornholmsmodellen och att de arbetat med 

vissa delar av den. Frykholm, (2007, s.104) menar på att barnet måste få en förståelse för 

länken mellan bokstavens ljud och utseende för att kunna ”knäcka läskoden”. Innan de läser 

skriver de gärna ord, som är viktiga för dem i långa listor. Uppmuntran från pedagogerna 

stimulerar barnets fortsatta lust att lära. 

 

Pedagogerna på de olika förskolorna pratar om att de gärna blandar metoderna, lite beroende 

på barnets ålder, för att barnet ska få erfara variation i upptäckten av skriftspråket. Björk och 

Liberg (1996, s.10) beskriver att det spelar ingen roll vilken metod pedagogerna använder i 

arbetet med barnen. Det måste vara meningsfullt och erfarenhetsbaserat, för att barnet ska 

kunna ta till sig kunskapen på djupet och på ett lustfyllt sätt.  

 

Utifrån våra egna erfarenheter inom montessoriförskolan används både helordsmetoden och 

ljudningsmetoden. Helordsmetoden yttrar sig genom att vi har skrivna lappar med barnens 

namn till olika aktiviteter och sysslor. Ordbilderna av deras namn finns på många ställen i 

miljön. Vi upplever att alla förskolor har dessa ordbilder i sin miljö för att stimulera barnens 

skriftspråk. Men som pedagogen i fokusgrupp tre beskriver, så håller vi med om att det är 

olika tillvägagångssätt mellan Reggio Emilia och Montessori när det gäller ljudningsmetoden. 

 

Då pedagogerna arbetar aktivt med båda metoderna, får barnen erfara skriftspråket på 

varierande sätt, och detta skapar en förståelse och medvetenhet hos barnet om att det finns 

olika sätt att tänka och lära. Genom att dokumentera när barn skrivit sitt namn på alster de 

skapat i förskolan, så synliggör pedagogerna barnets eget lärande, det vill säga att de kan 

skriva sitt namn. Detta visar på variationsteorins principer. 

 

 Material som finns att tillgå på förskolan  

 

På de olika förskolorna fanns en stor variation i det material pedagogerna erbjöd barnen i 

olika aktiviteter. I ateljén fanns en mångfald av material som pärlplattor, färg, pennor och 

kritor i olika former och färger. De hade stora och små papper, brevpapper, kuvert och 

stämplar. De tog även in material från utemiljön som kottar, pinnar och stenar som barnen 

formade bokstäver av. På en förskola hade de ett ljusbord där de använde bönor, kryddor, 

glaspärlor, snäckor och tandpetare som de skrev bokstäver med. De hade även ett 

blädderblock som användes när barnen skrev sagor och berättelser. Pedagogerna beskrev att 

det bara är fantasin som sätter gränser för vad barnen kan använda när de skriver. Alla 

förskolorna hade alfabetet uppsatt på väggen och vissa hade även alfabetspussel tillgängligt 

för barnen. Enligt Dahlgren, Gustavsson, Mellgren och Olsson (2013, ss.179-180) bör varje 

förskola anordna en plats där barnen kan sitta och skriva. Det bör finnas olika material såsom 
pennor och papper, för att barnen ska få möjlighet att skriva brev och listor. Barnen får då 

möjlighet att i leken skriva meddelanden och brev till varandra. De menar vidare att det är bra 

om det finns en ”brevlåda” tillgänglig, då barnen finner det vara en lustfylld och meningsfull 

lek när de skickar brev till varandra. För att främja skrivandet kan pedagogerna utrusta 

skrivhörnan med blädderblock och whiteboard där barn och pedagoger kan skriva 

tillsammans.  
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En av förskolornas pedagoger beskriver att det hade en brevlåda där barnen kunde lämna 

meddelanden och post till varandra. Barnen tillverkade gärna böcker att skriva i. En annan 

pedagog berättade att de gjort en saga tillsammans med barnen på ett stort blädderblock. 

 

Som pedagoger i förskolan känner vi igen materialet som nämns ovan. Vi anser det också 

viktigt att ge barnen möjlighet att skriva på många olika sätt och ta tillvara på de tillfällen som 

ges när barnet är intresserat. I miljön inom Reggio Emilia saknar vi ett tydligt material som 

har fokus på skriftspråksinlärning. Det verkar som att pedagogerna behöver hitta på nytt 

material varje gång ett barn visar intresse för skriftspråket.  

 

I leken med att skriva bokstäver finner man en variation i hur barnen tar sig an skrivandet, det 

skapar nya erfarenheter i ett meningsfullt sammanhang. När barnen använder de olika 

materialen för att skriva, får de en visuell bild av bokstaven som varierar med materialet, men 

bokstaven ser likadan ut hela tiden. Pedagogerna uppmärksammar och ger respons till barnen 

när de skriver till exempel brev. Detta ger barnen en möjlighet till att reflektera över sitt eget 

lärande, de märker att andra kan läsa det de har skrivit. Genom att pedagogerna skapar och tar 

vara på det intresse barnen visar när de skriver tillsammans, gör att barnen upptäcker och får 

nya erfarenheter i sitt skrivande. Detta visar på variationsteorins principer. 

 

Sammanfattning av diskussionen 

 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur pedagoger som arbetar enligt Reggio Emilia 

beskriver sitt arbetssätt med att stimulera barns intresse för skriftspråket, i åldern 1-5 år. 

I början av vår studie var vi tveksamma till om pedagoger inom Reggio Emilia arbetade aktivt 

med barns skriftspråk. Vi hade inte någon kunskap om hur de arbetar inom Reggio Emilia. 

Vår fördom att filosofin enbart var inriktad på skapande verksamhet har vi ändrat åsikt om. 

Det visade sig att pedagogerna arbetade mycket aktivt med att stimulera det verbala språket, 

men arbetade inte så medvetet med skriftspråket. Efter studien har vi fått en bra bild över 

vilka arbetsmetoder pedagogerna använder i arbetet med barnen. 

 
Metoddiskussion 

 

Vårt syfte var att ta reda på hur pedagoger som arbetade enligt Reggio Emilia beskrev sitt 

arbetssätt med att stimulera barns intresse för skriftspråket i åldern 1-5 år. För att få svar på 

våra frågor valde vi en kvalitativ metod med fenomenografin som ansats, då den inriktar sig 

på människors olika sätt att uppfatta sin omvärld. Dahlgren och Johansson (2015, s. 162) 

beskriver fenomenografins metodansats som ett sätt att skildra och analysera människors olika 

sätt att se på saker i världen omkring dem. För att få fram hur pedagogerna själva beskrev sitt 

arbete med att stimulera barns intresse för skriftspråket, valde vi fokusgruppsintervju som 

redskap. Vi ville att pedagogerna skulle beskriva med egna ord hur de arbetade, och därför 

passade detta redskap bäst. Davidsson (2007, ss. 64- 65) menar att när man använder 

fokusgrupp har deltagarna möjlighet att uttrycka sig fritt med egna ord inom ett speciellt 

område.   

Fokusgrupperna genomfördes på tre olika Reggio Emilia förskolor, med sammanlagt tolv 

pedagoger. Vi valde att inte ha något stimulusmaterial, då vi utgick ifrån att pedagogerna hade 
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förkunskaper i ämnet. Sammansättningen av fokusgrupperna gjordes på respektive förskola. 

För att deltagarna skulle känna sig bekväma med situationen genomfördes intervjuerna i ett 

personalrum på respektive förskola. Trost (2010, s. 65) betonar vikten av att genomföra 

intervjuerna på en lugn och för deltagarna trygg plats vilket ökar studiens validitet. 

Inför intervjuerna förberedde vi en intervjuguide, enligt Krueger och Caseys (2009, s. 41) 

rekommendationer. Under intervjuerna intog vi var sin roll som moderator och observatör. 

Eftersom vi är ovana forskare tyckte vi att det var svårt att inte delta i diskussionen, 

framförallt för moderatorn då deltagarna hade en tendens att rikta svaren till henne. I 

fokusgrupp två var det extra svårt då diskussionen var ganska trög, kanske hade det varit 

lättare med enskilda intervjuer av deltagarna. Tyvärr var detta inte möjligt att genomföra på 

grund av tidsmässiga aspekter. Fast när vi analyserade resultatet visade det sig att den intervju 

som vi upplevt som svårast att genomföra gav mest uttömmande svar.  

Intervjuerna spelades in för att kunna transkriberas ordagrant. Rollerna behöll vi vid alla 

intervjutillfällen, detta för att öka reliabiliteten i studien. Kihlström (2007, s. 232) bekräftar att 

reliabiliteten i studien blir högre när forskarna är två och intervjun bandas. I missivbrevet och 

under intervjutillfällena har vi informerat deltagarna skriftligt och muntligt om 

Veteskapsrådets (2002) etiska regler som vi har förhållit oss till. Efter intervjuerna 

transkriberades materialet ordagrant. Enligt Dahlgren och Johansson (2015, s. 166) ska 

transkriberingen ske noga och ordagrant för att få en hög tillförlitlighet i studien. 

Vi anser att valet av kvalitativ metod med fokusgrupper som redskap var ett bra val, då 

pedagogerna verkligen berättade utifrån sin verksamhet och erfarenhet av att arbeta med 

skriftspråket. Att genomföra fokusgrupper, när forskare vill diskutera ett visst ämne, är 

tidsbesparande i förhållande till att intervjua enskilda personer. Av tidsmässiga skäl hade vi 

inte haft möjlighet att intervjua tolv pedagoger enskilt. En nackdel med fokusgrupper kan vara 

att en eller flera deltagare dominerar samtalet och att andra kan inta en mer passiv roll, då de 

inte kan ta sig in i diskussionen eller att de inte vågar stå för sin åsikt. 

 

Fortsatt forskning 

 

Förslag till fortsatt forskning är att använda observationer av pedagogerna i deras arbete med 

barnen som ett komplement till fokusgrupper. På så sätt får forskaren ett mer utvidgat 

perspektiv av hur pedagoger arbetar med skriftspråket i förskolan och om alla barns behov 

blir tillgodosedda. 

 

Didaktiska konsekvenser 

 

Liberg (2006, ss. 22-23) påtalar vikten av att få en god fonologisk medvetenhet. Med en god 

fonologisk medvetenhet utvecklar barnet en bra läs- och skrivutveckling. När pedagoger 

kommunicerar på ett sätt som berikar barnet, så utvecklar detta ordförrådet och 

språkförståelsen. Detta innebär att pedagoger och andra vuxna i barnets närhet bör läsa böcker 

som de för en dialog kring, och låter barnen återberätta med egna ord sina erfarenheter.    

Pedagoger bör göra barnet uppmärksam på att det finns bokstäver i dess omgivning och att de 

betyder något. Detta visade vårt resultat på när pedagogerna beskrev sitt arbetssätt med dialog 

vid högläsning. När pedagogerna läste böcker med barnen visade de på skriftspråkets 

betydelse, det vill säga att bokstäverna i böcker betyder något.  
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Eriksen Hagvet (2006, ss. 6-7) är av samma mening som Liberg och menar på att barn i 

förskolan lägger grunden för framtida kunskaper inom skriftspråket. Hon betonar 

förskoleåldern som en ”pedagogisk guldålder” där barnet lätt tar till sig kunskap genom leken. 

Pedagoger bör stimulera och uppmuntra barns lärande med språkliga aktiviteter och lekar som 

för barnet framåt i sin utveckling. I resultatet beskriver pedagogerna att de leker fram 

kunskaperna hos barnen genom att sjunga, läsa, använda rim och ramsor samt benämna saker 

och ting vid sitt rätta namn. Dahlgren, Gustavsson, Mellgren och Olsson (2013, s. 174) 

beskriver förändringarna i den nya läroplanen för förskolan, där pedagogerna ska uppmuntra 

och stimulera barns tidiga språkutveckling genom roliga språklekar och aktiviteter som 

främjar hela den språkliga medvetenheten.  

 

Som vi beskrivit ovan så bör pedagoger arbeta aktivt med språkliga aktiviteter i förskolan, så 

att barn får de bästa förutsättningarna för att utveckla sin språkliga medvetenhet och 

därigenom sin läs- och skrivkunnighet. Om pedagoger negligerar att arbeta med detta, så kan 

det ha en försvårande effekt på framtida läs- och skrivutveckling. Därför är det viktigt att 

arbeta med skriftspråket redan tidigt i förskolan då barnet lär sig med lätthet genom leken. 

Vår erfarenhet som pedagoger är att språklekar och språkliga aktiviteter ingår som en naturlig 

del inom alla förskoleverksamheter.  

 

I resultatet framgår att pedagogerna i Reggio Emilia är medvetna om språkets betydelse i 

förskolan och att de använder olika uttryckssätt för att förstärka barns läs- och 

skrivutveckling. De beskriver att sång, säga rim och ramsor, läsa och samtala kring böcker, 

återberätta sagor och skapande verksamhet är en naturlig del i arbetet. Det finns inget färdigt 

material, men pedagogerna utnyttjar det som finns i både ute- och innemiljön för att barnen 

ska få möjlighet att utveckla sitt intresse för bokstäver. Vi saknar tydligheten i ett konkret 

material som kan användas till att stimulera barns intresse för bokstäver. Pedagogerna beskrev 

hur de arbetade aktivt med barns verbala språk och språkutveckling, men vi upplevde att 

pedagogerna inte arbetade så medvetet med skriftspråket.  

 

Inom Reggio Emilia arbetar pedagoger med både helordsmetoden och ljudningsmetoden, 

vilket forskningen har påvisat ger det de bästa förutsättningarna för barns 

skriftspråksutveckling. Alla barn lär på olika sätt och behöver varierande metoder för att ta till 

sig all kunskap.  

 

I vårt fortsatta arbete som förskollärare har vi blivit inspirerade av Reggio Emilia filosofins 

skapande verksamhet. I arbetet med denna studie har vi fått insikt om att Reggio Emilia och 

Montessori har vissa likheter med varandra men även olikheter. Båda pedagogikerna utgår 

från det kompetenta barnet och dess vilja att lära. Fortsättningsvis kommer vi som pedagoger 

att plocka ”godbitarna” ur båda pedagogikerna.  
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Tack 
 

Vi vill tacka alla pedagoger på Reggio Emilia förskolorna som vi fått besöka och framförallt 

att de tog sig tid att medverka i fokusgrupperna. Vi vill även passa på att tacka vår handledare 

Annika Malm på Högskolan i Borås för hennes snabba respons och stöttning under arbetet 

med denna studie. 
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BILAGA 1 Missivbrev 
 

 

En intervjuundersökning om hur pedagoger tar tillvara på barns intresse för 

bokstäver i förskolan. 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet för pedagogiskt 

verksamma vid Högskolan i Borås. Vi ska påbörja vårt examensarbete och vi vill intervjua 

pedagoger i förskolan. Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur pedagoger arbetar 

med barns intresse för skriftspråk.  

Vi är intresserade av att intervjua Dig och hoppas att Du samtycker. Intervjun är givetvis 

frivillig att delta i, men vi är väldigt tacksamma om Du vill hjälpa oss att genomföra vår 

studie. Insamling av information kring ämnet kommer att genomföras genom intervjuer i 

fokusgrupp. Med fokusgrupp menas att man samlas en grupp på ca 4-6 personer och 

diskuterar ett på förhand bestämt ämne, i detta fall barns intresse för skriftspråket. 

Diskussionen tar cirka 1 timme. Vi kommer att spela in intervjun för att underlätta 

bearbetning och för att ingen information ska gå förlorad eller bli misstolkad. Dock tar vi 

givetvis hänsyn till om någon vill avstå från att bli inspelad. 

I vår undersökning kommer vi att ta hänsyn till de forskningsetiska regler som gäller vid 

examensarbeten. Du och din arbetsplats kommer att vara anonym. De uppgifter vi får gällande 

dig och din arbetsplats identitet kommer att kodas och förvaras på ett säkert sätt. Det material 

som vi får fram i undersökningen diskuteras inte med utomstående. Efter studiens 

färdigställande kommer allt insamlat material att förstöras. 

 

Om du har frågor, funderingar eller tillägg efter intervjun är du välkommen att ta kontakt med 

någon av oss: 

Malin Fredholm          xxxx-xx xx xx        xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx 

Anna Ganelius            xxxx-xx xx xx        xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Malin Fredholm & Anna Ganelius 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

  



 

 

 

BILAGA 2 Intervjuguide 
 

 

Öppningsfrågor: 

1. Hur länge har du arbetat som pedagog? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur stor är barngruppen? 

 

Introduktionsfråga: 

1. Vad tänker ni på när ni hör orden barn och skriftspråk? 

 

Nyckelfrågor: 

1. Hur anser ni att barn lär sig bäst? 

2. Hur tar ni tillvara på barns nyfikenhet/lärande kring bokstäver? 

3. Hur lockar ni barnen till olika skrivaktiviteter? 

4. Använder ni någon specifik metod eller flera olika? 

5. Vilket material finns att tillgå för barnen? 

 

Underfrågor: 

Får barnen möjlighet/ tillfälle till att utveckla sitt skrivintresse? 

Hur tror ni läsa och skriva hör ihop, vilket tror ni kommer först i barns utveckling?  

(ex. Ljudar bokstäver, uppmärksammar bokstäver tillsammans med barnen, svarar på barnens 

frågor då de frågar vad det står på tex, en skylt. Använder barnens namn på lådor, kläder mm, 

istället för symboler.) 

Kan du ge exempel på….  

Kan du utveckla mer….. 

Hur menar du….?  

Eller menar du…? 

 

Moderatorn summerar nyckelfrågorna. 

Slutfråga: 

1. Är det någon som vill tillägga något? 
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