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Sammanfattning 
 
Det här arbetet rör hur en grupp förskolebarn i sina egna aktiviteter använder och uttrycker sig 
av skriftspråket. Frågorna rör i vilka sammanhang och hur detta sker. Arbetet har utgångs-
punkt i sociokulturell teori, i vilken allt lärande förstås ske i samspel med den omgivande mil-
jön. I arbetet finns en avsikt att förstå barns skriftspråkande som aspekter av litteracitet. Därav 
tas även detta begrepp upp. I tidigare forskning fanns en syn på att läsande och skrivande bäst 
lärdes ut i formella sammanhang och när barnet var moget för det. Detta ansågs bäst ske i sko-
lans värld. I den senare forskningen finns en annan syn på hur barn lär sig skriftspråka. I den-
na syn erövrar barnen skriftspråket precis som talspråket, i samspel och meningsfulla sam-
manhang. Sedan 1998, i och med att förskolan fick sin läroplan (Lpfö, 98), omnämns skrift-
språket som en del i förskolans arbete med de yngre barnens språk. 
 
Syftet med arbetet är att öka förståelsen och kunskapen om barns läs- och skriverövrande. 
Detta då det finns studier som påvisar att det kan se olika ut på förskolan gällande hur barn 
bemöts i sitt skriverövrande. Detta kan skapa ojämlikheter. Ett annat skäl att öka kunskapen 
på området är att då läsning och skrivning så länge hört till skolans tradition finns en risk att 
det uppfattas som skolämne. Detta kan leda till att barnen möts med krav och formella meto-
der på förskolan.  
 
Undersökningen är utförd på en förskoleavdelning där jag själv är praktiserande lärare. Ur-
valsgruppen består av tolv barn, sex flickor och sex pojkar, i åldern fyra till fem år. Metoden 
för arbetet är observation där både observation med löpande protokoll samt deltagarobserva-
tion har använts. 
 
Resultatet visar att barnen på förskoleavdelningen var involverade i en rik mängd aktiviteter 
kopplade till läsande och skrivande, vilka de själva initierade på förskolan. Bland annat fram-
trädde aktiviteter med böcker och namnskrivning. Barnen var aktiva, samspelade med varand-
ra och de vuxna på avdelningen och använde sig av möjligheter som fanns i den omgivande 
miljön. Att olika kommunikationsformer kan stödja varandra samt att barnen vidmakthöll och 
utvecklade aktiviteter rörande läsande och skrivande var också något som framkom i resulta-
tet.   
 
En slutsats är att barnen själva är aktiva i sitt erövrande av skriftspråket samt att de samman-
hang och samspel de ingår är av stor betydelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Förskola, litteracitet, läs- och skriverövrande, skriftspråkande, sociokulturell teori.  
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1. Inledning 
 
– Jag bara lyssná och sen skrev jag! 
– Man håller pennan så här (visar) och sen ritar man. 
– Man övar och övar och övar och sen kan man! 
 
Det här är röster från några barn i en förskolegrupp och hur de uttrycker sig gällande läsande 
och skrivande. Barnen är ca fyra år och deras tankar kan få belysa komplexiteten inom detta 
stora forskningsområde. Det kan också få belysa hur barn tidigt har egna tankar om skrift-
språkandets konst. 
 
Att erövra läs- och skriftspråket kan förstås som en komplicerad process. Det finns exempel-
vis forskning som lyfter fram den fonologiska medvetenheten1 som nyckel till läsning och 
skrivning. Och visst kan detta ses som en, av flera, viktiga komponenter (Liberg, 2006). Olika 
metoder, som ofta ställts i motsatsförhållande, har historiskt sett avlöst varandra. (Längsjö & 
Nilsson, 2005). 
 
Utifrån nya kunskaper och forskning har synen på barns läs- och skriftspråkande gradvis för-
ändrats. Detta har fått genomslag i de styrdokument som rör förskolebarn. I Läroplanen för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) formuleras pedagogiska utgångspunkter där bar-
nens egen aktivitet och nyfikenhet lyfts fram samt betydelsen av att de vuxna knyter an och 
tar tillvara barnens erfarenheter. Vidare, gällande skriftspråket, uttrycks : 
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord och begreppsförråd och sin 
förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt 
deras kommunikativa funktioner. (Lpfö 98, sid 9) 

 
I den nya kunskapen som producerats uppmärksammas bland annat hur barns fortsatta förmå-
ga att läsa och skriva grundläggs tidigt och är beroende av vilka läs- och skrivmiljöer barnen 
ingår i samt hur de själva involveras i olika läs- och skrivaktiviteter (Myndigheten för skolut-
veckling, 2006). Den sociala dimensionen, där läsande och skrivande sker i gemenskap samt 
utifrån motivation och intresse, lyfts fram som grundläggande då det gäller förskolebarnen 
(Liberg, 2008). 
 
Men resonemang i termer om barns läs- och skriftspråkliga aktiviteter förs vanligtvis sällan på 
förskolans arena. Dessa har av tradition förts inom skolans värld. Det finns studier som påvi-
sar att nya synsätt och kunskaper inte alltid når ut i den svenska förskolans praktik (jfr Fast, 
2007). Genom detta uppstår stora skillnader i vad barnen får med sig vidare på sin läs- och 
skriftspråkliga resa och ur en demokratiaspekt kan detta förstås som problematiskt. Det nya 
kunskapssamhället ställer höga krav på läs- och skrivförmåga, vilket påverkar människors 
möjligheter på flera skilda nivåer, i arbetslivet, som privatperson och som aktiv samhällsmed-
borgare.  
 
Forskare såsom bland andra, Ivarsson (2008), Björklund (2008), Gustafsson och Mellgren 
(2005) vilka under senare år har studerat de yngre förskolebarnens läs- och skriverövrande, 
betonar vikten av fortsatta studier på området. Genom kunskap om barnens läs- och skrift-
språkliga handlingar samt de sammanhang de tar sig uttryck i kan vi få en ökad förståelse för 
vad som främjar barnens möjligheter att bli läsande och skrivande personer. Nu, då läsande 

                                                 
1 Fonologisk medvetenhet innebär en medvetenhet om språkets minsta delar, språkljuden. 
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och skrivande framgår som en del i förskolans läroplan gällande språk och kommunikation, är 
det angeläget att uppmärksamma de yngre barnens läs- och skriverövrande så ny kunskap kan 
tillföras (Gustafsson & Mellgren, 2005). Detta kan höja förskolans kvalitet samt skapa mer 
jämlika förutsättningar, vilket även kan anses var en viktig värdegrundsfråga.  
 
Utifrån ovanstående går jag vidare i detta arbete som rör hur en grupp förskolebarn i sina egen 
aktiviteter uttrycker och använder sig av läs- och skriftspråket samt i vilka situationer och 
sammanhang detta sker. 
 
 
1.1. Begrepp 
Det finns många ord för att tala om barns läsande och skrivande. Jag kommer växelvis att an-
vända litteracitet, skriftspråkande, läs- och skriverövrande i detta arbete. Jag har valt dessa 
termer då de, som jag tolkar det utifrån litteraturen, är utbytbara och rymmer en syn där bar-
nens egen aktivitet samt betydelsen av samspel lyfts fram. Jag kommer även, på samma sätt, 
använda termen läs- och skriftspråkande. Detta för att belysa att det är båda dessa aspekter, 
dvs. läsande och skrivande, som står i fokus för arbetet.    
 
 
1.2. Teoretiska utgångspunkter 
I avsnittet som följer redovisas teoretiska utgångspunkter för arbetet. I arbetet finns en avsikt 
att tolka och förstå barnens läs- och skriftspråkande som aspekter av litteracitet2, där litterci-
tetshändelser och litteracitetspraktik kan användas vid en analys. En bakgrund till begreppet 
litteracitet kommer därför att ingå i detta teoriavsnitt. Begreppen litteracitetshändelser samt 
litteracitetspraktik kommer också översiktligt belysas här samt senare utvecklas i avsnittet för 
metod. 
 
 
1.2.1. Sociokulturellt perspektiv  
Jag har valt ett sociokulturellt perspektiv för arbetet då jag har för avsikt att undersöka hur 
och i vilka situationer och sammanhang barnen involveras i och själva ger uttryck för skrift-
språkliga aktiviteter. Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån Vygotskijs (1896–1934) teori 
och kan kännetecknas av att lärandet ses som situerat, med andra ord, att det sammanhang i 
vilket människor lär sig har stor betydelse för både lärprocessen och resultatet (Stensmo, 
2007). I det sociokulturella perspektivet finns en social och kollektiv syn på hur kunskaper 
skapas och förs vidare. Utveckling ses här som en socialisation inom den kultur vi vistas i. 
Våra handlingar, befintliga mönster för samspel samt våra föreställningar är kulturella och 
existerar i och genom kommunikation (Säljö, 2000). Språket förs fram som grundläggande 
och som det viktigaste redskapet för lärande. Det förstås i Vygotskijs teori föregå tänkandet. I 
detta perspektiv är lärande och utveckling ej endast avhängigt individen, utan kan förklaras 
som pågående samspel med andra människor inom olika sociala och kulturella omständighe-
ter (Ivarsson, 2008). Följande citat får belysa hur människan både formas av och omformar 
kulturen och visar att människan är kulturskapande. 
 

Även om utveckling och lärande är sociokulturellt styrda processer som i en mening syf-
tar till att bevara de kunskaper och färdigheter kollektivet skapat, måste man således alltid 
tillerkänna individer betydande utrymme för skapandet av sin egen utveckling. Individer 

                                                 
2 Denna svenska översättning från engelskans literacy är inte allmänt vedertagen. Det pågår en diskussion om 
hur och om begreppet kan översättas till svenska (jfr. Cullberg, 2007). 
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är inte passiva åskådare, de bidrar genom sina handlingar till att kontinuerligt återskapa 
och förnya sociokulturella mönster. (Säljö, 2000, sid 127)  

 
Genom detta synsätt kan barnen på förskolan förstås som aktiva och kompetenta. Samman-
fattningsvis, i ett sociokulturellt perspektiv, ses lärande som något som sker i interaktion med 
andra och alltid i ett sammanhang (Björklund, 2008). I detta grundantagande har arbetet sin 
utgångspunkt. 
 
 
1.2.2. Litteracitet 
Under denna utbildning till förskollärare hade jag mitt första möte med begreppet litera-
cy/emergent literacy/litteracitet och kunde då utifrån min egen erfarenhet inom förskolans 
värld erfara ”hur bitarna föll på plats”. Att undersöka och förstå barnens läs- och skriveröv-
rande ur ett litteracitetsperspektiv blev därför också tidigt i processen en utgångspunkt för 
mig. Så började jag mitt utforskande av begreppet litteracitet, vilket jag nu valt att benämna 
det, och ju mer jag läste förstod jag hur mångfacetterat och under ständig förändring detta be-
grepp är. Barton (2007) reflekterar över begreppets omfång: 
 

The meaning of the word literacy is to be found not just by examining dictionary entries. 
It has become a unifying term across a range of diciplines for changing views of reading 
and writing… . (Barton, aa, sid 22) 

 
Jag gick vidare i min läsning för att närma mig begreppet. Jag ställde mig frågan igen: Litte-
racitet – vad är det?  
 
Litteracitet, vilket är den term Björklund (2008) använder då hon studerar de yngre barnens 
läs- och skriverövrande, är ett begrepp som vidgats och ständigt fortsätter utvecklas i takt med 
samhälleliga förändringar. Utvecklingen av begreppet har gått från att ha handlat om läs- och 
skrivutveckling som enskild praktik till att se helheten, hur förmågan växer fram och utveck-
las i samspel med den omgivande kulturen – ”Emergent literacy” – till att vidare även kunna 
omfatta tecken och symboler med mera (Gillen & Hall, 2003). Då det är ett begrepp under ut-
veckling och som ännu ej fått en gemensam översättning till svenskan är det, som nämnts, 
omfattande att beskriva. Denna studie rör de yngre barnens läs- och skriverövrande och hur de 
själva ger uttryck för detta samt i vilka sammanhang detta sker. Därför fokuserar jag på dessa 
aspekter av litteracitet och ger här, utifrån det, en kortfattad ingång till området. 
 
Det finns olika sätt att närma sig barns läs- och skriftspråkande. För att på ett enkelt och över-
gripande sätt belysa vad litteracitet kan handla om använder jag följande motpoler som strål-
kastare. 
 
Enligt forskare (t ex Fast, 2007) framträder två vitt skilda synsätt i teorier som rör barns läs- 
och skrivande. Det ena, vilket enligt tradition varit det förhärskande synsättet i Sverige, är ut-
gångspunkten att barn lär sig läsa och skriva genom formell undervisning. I detta synsätt ryms 
en föreställning om mognad, att det finns en lämplig tidpunkt då detta ska ske. Tidpunkt, me-
toder samt bokstäver kan tjäna som nyckelord inom detta perspektiv som inom anglosaxisk 
forskning ofta benämns ”reading readiness”.  
 
Å andra sidan, kan det ur ett litteracitetsperspektiv förstås hur skriftspråket synliggörs för bar-
net på en mängd olika arenor. Barnets litteracitet växer fram i samspel med andra människor, 
både vuxna och barn. I detta perspektiv är lärande inte begränsat till något speciellt område, 
exempelvis skolan, utan barn lär i olika sammanhang (Fast, 2007). Utifrån detta sätt att be-
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trakta området samt då jag studerat vidare hur andra forskare bland andra Barton, 2007; 
Björklund, 2008; Säljö, 2000 resonerat och resonerar om begreppet litteracitet, kan jag anse 
att litteracitet går i samklang med ett sociokulturellt perspektiv. Både Björklund (2008) och 
Fast (2007) två av flera svenska forskare som under senare år genom sin forskning bidragit till 
en djupare förståelse av förskolebarns litteracitet, lyfter fram sociokulturella aspekter i detta 
vida begrepp. Fast resonerar, med hänvisning till Barton bland annat om hur literacy, vilket är 
den term hon använder för begreppet, är en social aktivitet som alltid ingår i ett bredare sam-
manhang. Björklund (2008), vars utgångspunkt är Vygotskijs sociala och kulturhistoriska teo-
ri, använder sig i sin forskning av begreppen litteracitetshändelser och litteracitetspraktik i en 
strävan att förstå hur de allra yngsta barnen erövrar litteracitet. Litteracitetshändelser kan här 
förstås som konkreta händelser i vilka barn involveras i sin vardag och där ”text” finns med i 
någon form. Litteracitetspraktiken beskrivs innehålla dessa händelser men också omfatta de 
breda mönster för handlingar som skapats i en viss kultur vad gäller läs- och skriftspråkande.  
 
Värt att nämna, utan att bli alltför ingående, är hur Björklund (2008) valt att lämna ”framväx-
andet” bakom sig. I sin avhandling Att erövra litteracitet – små barns möten med berättande, 
bilder, text och tecken i förskolan resonerar Björklund (2008) om begreppet litteracitet i en 
vidare bemärkelse. Björklund problematiserar också begreppet emergent literacy. Det ligger 
en utvecklingsmässig barnsyn inbäddad i ett emergent literacy perspektiv, menar Björklund, 
och hänvisar då bl. a. till Makin och Whitehead. Emergent kan ju översättas med framväxan-
de och detta ord leder tankarna till att något ”skall bli” eller utvecklas längre fram. Björklund 
knyter an till den vidare tolkningen av litteracitet där begreppet Early Childhood Literacy 
(ECL) används. Hon hänvisar begreppet till Handbook of Early Childhood Literacy (Hall, 
Larsson & Marsch, 2003) där egenvärdet av de yngre barnens olika sätt att uttrycka sin litte-
racitet lyfts fram. I detta perspektiv, är litteracitet något som existerar hos barnen och inte nå-
got som ”växer fram” eller ”ska bli”. Med ett sådant synsätt är det angeläget att möta barnen 
”här och nu”. Om barnens egna uttryck och handlingar för skriftspråket tas på allvar och ges 
ett egenvärde, kan det antas, att barnen bemöts utifrån sina egna intentioner och erfarenheter, 
reflekterar jag. 
 
För att knyta ihop denna korta ingång till begreppet litteracitet samt förklara varför jag valt att 
närma mig begreppet i sammanhanget barns läs- och skriftspråkande använder jag mig av föl-
jande citat: 
 

Litteracitet börjar genom människors erövrande och sker således inte först och främst ge-
nom formellt lärande. Det börjar i vardagslivet och dess aktiviteter som människor är in-
volverade i. Litteracitet uppstår således tillsammans med andra. (Björklund, 2008, sid 23)  

 
Nu, då 85 procent av alla barn i Sverige vistas i förskolan enligt Gustafsson & Mellgren 
(2005), menar jag att förskolan för många barn kan förstås som en betydande del i detta var-
dagsliv.  
 
 
1.3. Bakgrund  
Detta avsnitt inleds med en kortfattad historik därefter presenteras relevant forskning inom 
området, hithörande publikationer från bland annat Skolverket, däribland styrdokument som 
rör förskolan. Denna litteraturgenomgång kommer i huvudsak att behandla utvald svensk 
forskning samt litteratur. Detta urval har skett utifrån aspekten att jag verkar inom samt utför 
min undersökning i den svenska förskolan med sina specifika förutsättningar.  
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1.3.1. En förändrad syn på barns läs- och skriverövrande – kort historik 
Som framgick i det tidigare avsnittet om litteracitet har synen på barns läsande och skrivande 
förändrats genom åren, från en syn vilken utgår ifrån mognad, till att förstå hur barn är aktiva 
och lär i de sammanhang de ingår (Björklund, 2008). Följande citat kan belysa det trendbrott 
som skett: 
 

Mycket av grunden för barns läs- och skrivvanor grundläggs innan man börjar skolan ... 
för tjugo till trettio år sedan var en sådan tanke nästan omöjlig att uttala i pedagogiska 
sammanhang. (Myndigheten för skolutveckling, 2003, sid 31) 

 
I slutet av 1900 talet kom en ny sorts studier där beskrivningar av barns agerande i naturlig 
miljö fick företräde framför psykologiska tester (Björklund, 2008). Dessa beskrivande studier, 
exempelvis Clays (1975) What did I write?, lyfte fram hur barn tidigt, långt innan de kan läsa, 
ger uttryck för skriftspråkande utifrån den kunskap de har. Genom att ingå i för dem menings-
fulla skriftspråkliga miljöer med föräldrar eller förskolepersonal som förmedlare, upptäcks 
och utvecklas litteracitet i tidiga åldrar. I dessa sammanhang myntades, som jag kan förstå, 
emergent literacy, vilket idag kan förstås som en undergrupp till det vida området litteracitet. 
”Emergent literacy traditionen” kan spåras tillbaka till Montessori, på tidigt 1900-tal samt vi-
dare till Vygotksij på 1930-talet (Hagtvet, 2004). I detta sammanhang kan också nämnas hur 
Vygotskijs tankar, i och med att de nådde en bredare publik under sextiotalet, kom att påverka 
både internationell och svensk forskning samt på sikt även de svenska läroplanernas utfor-
mande (Stensmo, 2007). Stensmo beskriver detta förhållande genom följande citat:  
 

Den svenska läroplanskomitten förde år 1992 fram Vygotskij som pedagogisk förebild. 
Det var framförallt tanken att lärande innebär en interaktion med omvärlden och att un-
dervisning sker genom dialog, samtal, som sattes i förgrunden. Lärandet är socialt och 
kulturellt och inte något som sker i elevernas huvud. (aa, sid, 198) 

 
Tidigare forskning hade stakat ut en bestämd ålder, nämligen sex år och sex månader som 
lämplig att börja lära sig läsa och skriva (Gillen & Hall, 2003). De nya upptäckterna kom un-
der hela 1900- talet att prägla samt bana väg för fortsatt forskning av barns tidiga läs- och 
skriftspråkande, både inom anglosaxisk och nordisk forskning (Björklund, 2008). 
 
 
1.3.2. Vad nytt – skriftspråk som område i förskolans läroplan 
Språkutveckling genom lek, ramsor, rim och bokläsning kan sägas höra till förskolans tradi-
tion. Den förändring som skett sedan förskolan fick sin läroplan 1998 är att skriftspråket om-
nämns som ett område för lärande (Gustafsson & Mellgren, 2005). Eller som Björklund 
(2008) uttrycker det: 
 

Vad som här framstår som en förändrad bild i jämförelse med tidigare styrdokument är att 
fokus inte endast ligger på språkutvecklingen, utan att barn ses som kompetenta och för-
mögna att även kunna bli delaktiga i skriftspråkliga världar. (aa, sid 26)  

  
I förslag till förtydligande i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2009) förtydligas nu målen 
för bland annat språk och kommunikation och i det sammanhanget vikten av att ta till vara 
och stimulera barnens eget intresse för läsande och skrivande. I sammanhanget formuleras hur 
språk och lärande är sammanflätat, samt att olika kommunikativa uttrycksformer stödjer var-
andra. Här uttrycks även hur:  
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Förskoleåldern är den allra viktigaste perioden i en människas liv när det gäller utveck-
lingen av språket. Arbetet med barns olika språkliga och kommunikativa uttrycksformer 
är en av hörnstenarna i förskolans verksamhet och lägger också en grund till barnens läs- 
och skrivutveckling. (Skolverket, sid 12) 

 
Att förskoleålder på detta sätt kan anses som en kritisk period uppmärksammas även i Liberg 
(2008). 
 
 
1.3.3. Samspel och kommunikation i meningsfulla sammanhang  
Liberg (2006) uttrycker hur hon finner tidigare forskning inom området barns tidiga läs - och 
skrivande som mycket snäv. De flesta undersökningarna utgick då från ett individ-
psykologiskt paradigm. Liberg lyfter istället fram interaktionens betydelse och hur språket ut-
vecklas i samspel med andra. Hon uttrycker det på följande vis: 
 

Det är i ett samhälle, en kultur, i vilken språkandet är ett sätt att nyskapa, återskapa och 
vidmakthålla mening som barnet växer till en språkande människa. (Liberg, 2006, sid 27) 

 
Läsning och skrivning i det visuella mediet, tillika talande och lyssnade i det auditiva, ger Li-
berg som exempel på sådana meningsskapande aktiviteter. Vidare, liknar Dahlgren m. fl. 
(2006) skriftspråksanvändandet som en social aktivitet, där den som skriver har ett budskap 
att förmedla och den som läser är mottagare, dvs. tar del av budskapet. Lorentzen (1995) be-
lyser detta i artikeln To-From. A key to understanding early writing, där hon lyfter fram inter-
aktionens betydelse i erövrandet av skriftspråket. Lorentzen exemplifierar här hur barn kom-
mer med teckningar som signeras och vidare adresseras till en mottagare och uttrycker i sam-
manhanget vikten av bekräftande mottagare, en mottagare som förstår budskapet. Hon ut-
trycker hur denna process, startar i hemmiljön men här kan även förskolan, antas, adderas 
som en del av barnets primära utvecklingsmiljö. I ett sådant perspektiv har förskolan en bety-
dande roll i denna tidiga, och även fortsatta process och i sammanhanget kan Björklund 
(2008) citeras, då hon sammanfattar:  
 

… om vi betraktar barns litteracitet som social praktik, nämligen att de genom aktivt del-
tagande bygger specifik kunskap genom specifika interaktioner med sin omgivning redan 
från sin första dag i livet, kan vi förstå hur betydelsefullt ”mottagandet” från oss som re-
dan befinner oss i den praktiken måste vara för barnet. (aa, sid 27) 

 
Utifrån vikten av hur vi bemöter barnen och tar vara på deras erfarenheter, kan populärkultur 
och leksaker bli intressant att omnämna. Då Fast (2007) undersökte hur förskolebarn erövrar 
läs- och skriftspråket fann hon hur barnen besatt rika erfarenheter av skriftspråkliga aktiviteter 
hemifrån, knutna till populärkultur och medier. Fast beskriver hur hon blev överraskad över 
omfattningen av alla de olika sammanhang där populärkulturen stödjer barns berättande, lä-
sande och skrivande med mera och uttrycker: 
 

 … hur viktigt det är för effektivt lärande att det sker i ett meningsfullt och utvecklande 
sammanhang ... En drivkraft till lärande ses hela tiden hos barnen i studien i samband 
med populärkultur och medier. Det går inte att samla på Pokémon och Yu-Gi-Oh-kort om 
man inte lär sig att särskilja bilder och namn. (aa, sid, 126) 

 
Fast konstaterar dock att lärarna i förskolan, och även i skolan, endast i undantagsfall tar vara 
på och möter barnen utifrån dessa erfarenheter.  
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Vidare, i denna litteraturgenomgång, beskrivs skriftspråket som en viktig del av vår kultur 
och kan förstås ur vårt behov att kunna kommunicera och dokumentera. Att vara medveten 
om denna, skriftens kommunikativa idé, framhålls som en viktig förutsättning för barns läs- 
och skriverövrande och kan förstås som en del i att vara skriftspråkligt medveten (Gustafsson 
& Mellgren, 2005). Säljö (2000) betonar, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, hur skrift-
språklig kommunikation ingår i sammanhang där även annan form av interaktion pågår, hur 
tal och skrift flätas in i varandra samt är varandras förutsättningar. Att kunna läsa handlar då 
inte enbart om att avkoda bokstäver och det är heller ingen förmåga som man en gång för alla 
förvärvar utan, som jag tolkar det, något som utvecklas i olika, för människor, meningsfulla 
sammanhang. Dessa tankar om hur skriftspråkandet, precis som talspråkandet utvecklas ge-
nom samspel och kommunikation, kan jag anse öppnar vägen för en vidare syn på barns läs- 
och skriverövrande. Björklund (2008) resonerar om detta, hur människor på olika sätt redan 
från födelsen är inriktade på att samspela. Hon uttrycker: 
 

Det talade språket som kommunikationsmedel och inte minst kroppsliga uttryck i form av 
mimik och gester i samspelet mellan föräldrarna, omgivningen och det lilla barnet, kan 
betraktas som begynnelsen till att erövra förmågan att bli en läsande och skrivande indi-
vid. (aa, sid, 16) 

 
Även Liberg (2006) lyfter fram likheterna mellan talspråkslärandet och skriftspråkslärandet 
och menar att dessa stödjer varandras utveckling. 
 
 
1.3.4. Leka och lära med alla sinnen – och olika uttrycksformer stödjer varandra  
Att vi lär med alla sinnen samt att olika kommunikationsformer stödjer varandra är, som tidi-
gare nämnts, en utgångspunkt i förskolans läroplan och sedan 1998 omnämns även skriftsprå-
ket som en del i området språk och kommunikation. Hur olika uttrycksformer stödjer varand-
ra, står i ett dialogiskt förhållande till varandra, kan tydliggöras med följande citat:  
 

… det jag sjunger, kan jag röra mig till; det jag rör mig till, har någon skrivit och det kan 
jag läsa; det jag sjunger och rör mig till och läser, kan jag samtala om; det jag samtalar 
om kan jag läsa om; det jag samtalar och läser om kan jag uttrycka i bild osv … (Myn-
digheten för skolutveckling, 2003, sid 15) 

 
I förskolans läroplan (Lpfö 98) lyfts leken och det lustfyllda lärandet fram som en viktig 
aspekt för barns utveckling och lärande. Vad gäller lekens betydelse och koppling till kom-
munikation och skriftspråk vänder jag mig till Vygotskij (Stensmo, 2007) som utvecklade 
tankar om hur leken ger barnet erfarenhet av symboler. I lekvärlden kan exempelvis en pinne 
få representera en häst, barnet får i leken erfarenhet av att något också kan vara, kan symboli-
sera, något annat. Denna erfarenhet, menar Vygotskij, kan överföras till skriften. ”I leken ut-
vecklas det talade ordets symbolvärld… Lekens och skriftens symbolvärld är analoga” (aa, 
sid 197). Hagtvet (2004) hänvisar till senare års forskning som fortsatt betona detta samband; 
på hur de krav rolleken ställer ” … genom ständiga perspektivskiften mellan olika roller, dis-
kussioner om fördelningen av roller…  på att göra en sammanhållen lek med mening …”(aa, 
sid 34) kan jämföras med de krav som ställs gällande skriftlig kommunikation.  
 
 
1.3.5. Böcker, bilder, rita, skriva …  
Det finns ett stort antal studier som påvisar högläsningens positiva effekter för barns skrift-
språkserövrande (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006). Dessa effekter kan förklaras ut-
ifrån flera aspekter. En aspekt är hur barnen genom erfarenheter från lässituationer får kun-
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skaper om bokens funktion, att det skrivna ordet/texten har en mening och står i relation till 
talet (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006). När väl barn förstår vad skriften används till, 
exempelvis genom erfarenheter av läsning, blir de också intresserade av att skriva, reflekterar 
Gustafsson och Mellgren (2005). Avsaknad av denna så kallade skriftspråkliga medvetenhet 
kan även sättas i samband med senare läs- och skrivsvårigheter (aa). Liberg (2006) framhåller 
också läsningens betydelse vilket får belysas genom följande citat:  
 

Samvaro med en bok kan väcka intresse för läsande och även skrivande för resten av li-
vet. Den första vanligaste situationen är förmodligen stunden när vi tittar i bilderböcker 
eller läser sagor. (aa, sid 37) 

  
Liberg (2006) resonerar vidare om hur gemensamma läsupplevelser kan bli utgångspunkt för 
fortsatta samtal som kan gå utanför själva lässtunden. Hon hänvisar bland annat till Flood  
som menar att det är själva samtalandet som är den mest betydelsefulla aspekten i lässtunden. 
Genom att dras med i en berättelse med början och slut, diskutera och koppla tankar till tidi-
gare erfarenheter kan barnet utveckla ett situationsoberoende språk. Liberg (aa) lyfter fram 
studier som visar hur barn som fått dessa erfarenheter oftast har en god fortsatt läsutveckling 
och vice versa. 
 
Det finns också studier som visar att lässtundernas pedagogiska potential inte utnyttjas på ett 
medvetet sätt i förskolan, utan att de exempelvis används oplanerat som tidsutfyllnad eller i 
disciplinära syften (jfr Simonsson, 2004). Här beskrivs hur den svenska förskolan är hårt ruti-
niserad och traditionsbunden. Ur ett barnperspektiv kan rutinerna förstås olika, reflekterar 
Simonsson. Å ena sidan som ett medel att underlätta för barnen genom att skapa förutsägbar-
het och rytm. I ett annat synsätt kan rutinerna ses som en styrande och kontrollerande strategi 
vilken splittrar dagen. Detta kan medföra att barnens egna aktivteter, lek och samspelsituatio-
ner avbryts för att ge plats åt de verksamheter som schemalagts. Då Simonsson (aa) studerade 
bilderbokens plats i förskolan fann hon hur barnen skapar egna aktiviteter runt dessa böcker 
och att de ofta används i samspelet mellan barnen. Björklund (2008) resonerar om bilder, hur 
barnen genom bildläsning tidigt övar sig och att de läser bilder innan de läser ord. Detta, hur 
barn läser bilder, är något som också Dahlgren m. fl. (2006) uppmärksammar. De beskriver 
hur bildläsandet flyttas över från bilden till texten och på motsvarande sätt betyder skriva det 
samma som att rita. Vygotsskij (Stensmo, 2007) nämner tecknandet som en del i historien till 
barns skrivande. Ritandet kan då förstås som att barnet får en erfarenhet av att kommunicera 
med symboler. 
 
 
1.3.6. Multimodalitet 
Vad vi uppfattar och förstår, hur mening skapas, kan också se olika ut och påverkas av många 
olika faktorer såsom vår förförståelse och våra associationer. Bilder, uttryck, gester med mera 
kan förstås inbegripas i denna vidgade syn på språk och kommunikation. I detta sammanhang, 
utifrån hur jag tolkar begreppet, kan multimodalitet förstås (Myndigheten för skolutveckling, 
2003). Björklund (2008) belyser också begreppet multimodalitet och hänvisar det till Kress 
(2003) som menar att vi behöver nya modeller för att förstå och beskriva hur kommunikation 
tar sig uttryck. I en sådan förklaringsmodell ryms, som tidigare uttryckts, både språk och 
symboler tillika bilder, musik, gester mm. 
 
Utifrån samhälleliga förändringar och ny teknik är villkoren för skriftspråklig kommunikation 
under ständig förändring. Vi befinner oss nu i en tid där digitala medier har en framstående 
plats. Gustafsson och Mellgren (2005) reflekterar över hur skriftspråklig kommunikation ge-
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nom detta befinner sig i en brytningstid, historiskt jämförbart med exempelvis skrivkonsten 
och boktryckarkonsten. I styrdokumenten för förskolan uttrycks: 
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer … utgör både innehåll och 
metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också 
att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik 
kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. (Lpfö 98, sid 7) 

 
Klerfelt (2007) ställer frågan om barn i förskolan har tillgång till denna teknik. I projektet 
Skapa med dator var den specifika avsikten att använda datorn för barns skriftspråkslärande 
och berättelseskapande med ord och bild. Hon uppmärksammar här en osäkerhet och även ett 
motstånd mot datorer hos pedagogerna. Detta, reflekterar Klerfelt, kan skapa en ”digital kun-
skapsklyfta” mellan generationerna.  
 
Sammanfattningsvis, utifrån denna litteraturgenomgång, kan förskoleåldern förstås som en yt-
terst viktig tid i barns läs- och skriverövrande. 
 
 
1.4. Syfte  
Syftet är att undersöka hur barnen i en förskolegrupp, med utgångspunkt i barnens egen akti-
vitet, uttrycker sig och använder sig av läs- och skriftspråkande. Då läs- och skriftspråket nu 
omnämns som en del i förskolans läroplan gällande språk och kommunikation är det av vikt 
att öka kunskapen på området. Detta utifrån studier som visar att kunskaper om de yngre bar-
nens läs- och skriverövrande inte till fullo nått ut i den svenska förskolans praktik. Detta kan 
skapa ojämlika villkor vad gäller barnens möjligheter att bli läsande och skrivande personer 
(t.ex. Fast, 2007). Det kan också finnas en risk att den traditionella synen på läsande och skri-
vande som ett skolämne lever kvar hos de verksamma inom förskolan. Barnen kan då mötas 
med formella metoder och krav vilket ej kan ses i överensstämmelse med aktuell forskning 
inom området (Gustafsson & Mellgren, 2005). Genom att beskriva barnens aktiviteter och 
förstå dem i ett teoretiskt sammanhang vill jag därför, med detta arbete, rikta ljuset på de yng-
re barnens läs- och skriverövrande. 
 
 
1.5. Frågeställningar 
Vilka litteracitetshändelser, med fokus på läs- och skriftspråkande, framträder i barnens egen 
aktivitet? 
Hur är barnen involverade i dessa? 
 
 

2. Metod 
 
I det här avsnittet redogörs för val av metod och genomförande, urval av undersökningsgrupp, 
studiens svagheter, etiska principer samt resultatbearbetning. Fortsatt diskussion om metoden 
kommer att föras i avsnittet för diskussion. 
 
 
2.1. Observation som metod – fördelar och fallgropar 
Utifrån problemområdet, hur en grupp förskolebarn i sina egen aktiviteter uttrycker och an-
vänder sig av skriftspråkande samt i vilka situationer och sammanhang detta sker, valdes ob-
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servation som metod. Denna metod kan som Stukat (2005) beskriver vara mest lämplig då 
man vill ta reda på vad människor verkligen gör. Metoden är behäftad med både för- och 
nackdelar och som Stukat resonerar ställs forskaren inför många frågor för att få fram ett rele-
vant angreppssätt. Frågor som vem, vad och i synnerhet hur blir viktiga i detta sammanhang. 
En fördel kan vara att kunskapen hämtas direkt i sitt sammanhang och observationsmaterialet 
ofta ger ett konkret underlag för vidare resonemang och tolkning. En nackdel är att det i första 
hand är yttre beteenden som tolkas, tankar och känslor kan vara svårare att observera (Stukat, 
2005). 
 
Det krävs vidare en medvetenhet om komplexiteten i observationsprocesser, om felkällor och 
fallgropar. I studier av observation som metod framkommer ett mönster där observatörer går i 
samma ”fällor”. Locken och Frode Sobstad (Bjørndal, 2005) har sammanställt en lista över 
vanligt förekommande felkällor där bland annat vår egen perception och andra personliga fak-
torer påverkar vad vi uppfattar. Observatörens närvaro har också en påverkan på omgivningen 
och kan ge effekter på hur de observerade agerar. Genom att vara medveten om detta, utan att 
övertolka effekterna, samt genom att sätta observationerna i ett teoretiskt sammanhang kan 
kvalitén på metoden höjas, enligt Bjørndal (2005). I denna undersökning, som tar sin ut-
gångspunkt i egen praktik, kan det anses särskilt viktigt att beakta.  
 
 
2.2. Genomförande av observationerna – för och nackdelar samt föränd-
ringar längs vägen 
Observationer kan skattas längs en skala från osystematiska och ostrukturerade till systema-
tiska och strukturerade (Stukat, 2005). Observationerna som använts i denna undersökning är 
strukturerade såtillvida att de utgår från arbetets fokus, en grupp barns egna aktiviteter inom 
området läs- och skriftspråkande. I arbetets början fanns en avsikt att endast under vissa be-
stämda stunder, och då under de så kallade fria aktiviteterna, observera barnen. Observatio-
nerna hade ett fokus men nedtecknades av mig som utomstående observatör genom löpande 
protokoll. Efterhand fördes anteckningarna över i en loggbok. 
 
Under arbetets gång valde jag att även ta med händelser och situationer som uppkom under 
dagen. Jag kunde då ibland själv vara delaktig i själva aktiviteten, så kallad deltagarobserva-
tion. I deltagarobservation deltar personen som observatör i de aktuella situationerna, ned-
tecknandet av vad som sagt och gjorts kan noteras vid ett antal tillfällen under dagen. Fördelar 
med deltagande observation är att observatören genom detta inifrånperspektiv kan få syn på 
ex outsagd kunskap såsom samspel inom en grupp. Å andra sidan kan denna närhet försvåra 
genom att observatören blir alltför involverad (Stukat, 2005). 
 
I sammanhanget att forska i egen praktik blir begreppen observation av första respektive and-
ra ordningen användbara. Vid observationer av första ordningen är den primära uppgiften att 
observera. Genom att fokusera på endast observationen kan en högre kvalitet säkerställas. Ob-
servationer av andra ordningen kan förstås som lärarens kontinuerliga observation av den 
verksamhet han/hon är del av (Bjørndal, 2005). Observationerna som genomfördes i denna 
undersökning är, som ovan beskrivits, således observationer med olika grad av systematik, 
delaktighet samt både av första och andra ordningen.  
 
 
2.3. Undersökningsgrupp – urval samt ”ljuset riktat” på studiens svagheter 
Undersökningsgruppen består av en grupp förskolebarn i åldern fyra år, på väg eller redan på 
det femte. Gruppen består av tolv barn varav sex flickor och sex pojkar och ingår i en grupp 
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med totalt tjugo barn. Jag arbetar, tillsammans med tre andra lärare på den aktuella avdelning-
en som här kan kallas Solen. Att forska i sin egen praktik kan förstås som problematiskt. Som 
tidigare nämnts kan exempelvis alltför nära relationer störa forskningsprocessen. Genom en 
medvetenhet om detta, samt genom att tolka empirin utifrån forskning inom området kan jag 
anse att möjligheter till distans skapas. En fördel med att ha nära till fältet, eller rättare sagt 
stå mitt i det, kan nämnas här. 
 
Förutom de informationsbrev som delades ut till föräldrarna hade jag möjlighet att ge muntlig 
information. Föräldrarna har också kunnat samtala med mig både före och under undersök-
ningens gång och, som jag tolkar det, känt ett förtroende. Samtliga tillfrågade gav sitt god-
kännande till studien således uppstod varken något externt eller internt bortfall (Stukat, 2005). 
 
Denna nämnda fördel, att ha tillgång till fältet, kan också kritiseras som en svaghet i mening 
att ett ”bekvämlighetsurval” gjorts. Genom detta blir det svårt att generalisera sina resultat 
(Björkdahl Ordell, 2007). Att undersökningen endast utförts på en förskola kan ses som sådan 
svaghet men utifrån studiens kvalitativa ansats är det inte det generella i sig som är betydelse-
fullt. Kihlström (2007) resonerar om hur det snarare handlar om en process, att se utöver sina 
iakttagelser och att sätta dem i andra perspektiv än det omedelbara. Hon hänvisar till Kvale 
som menar att ett enskilt fall som analyseras genom detta kan ha bäring för andra liknande si-
tuationer. Annat som kan förstås som en svaghet eller en svårighet i arbetet är datainsamlings-
förfarandet. Att skriva löpande protokoll kan vara svårt då det ofta händer mycket samtidigt. 
Å andra sidan, kunde jag som observatör ”fånga stunden” och vara nära på ett annat sätt än 
om jag varit tvungen att till exempel ”rigga” en videokamera.  
 
 
2.4. Förtydligande av de etiska principerna 
Jag avslutar och knyter ihop ovanstående resonemang genom att ytterligare belysa de etiska 
övervägandena som gjorts i arbetet. Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2004) informerades alla föräldrar skriftligen om studiens syfte och form samt hur undersök-
ningen skulle genomföras, detta enligt informationskravet. Vidare, i detta brev, uttalades att 
deltagandet sker anonymt och frivilligt, att det insamlade materialet behandlas konfidentiellt 
och endast kommer användas i den aktuella undersökningen, detta utifrån samtyckes,  konfi-
dentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att uppfylla samtyckeskravet inhämtades även 
skriftliga godkännanden från samtliga föräldrar. För att säkerställa anonymiteten för barn och 
föräldrar har samtliga namn bytts ut mot fingerade. Informationen gavs även muntligt och 
föräldrarna kunde då ställa frågor samt bjöds in både i brevet samt muntligen till vidare und-
ringar längs arbetets gång. Detta gällde föräldrarna, barnens vårdnadshavare. De lärare som 
arbetar på avdelningen informerades och tillfrågades muntligt utifrån samma principer.  
 
 
2.5. Resultatbearbetning 
I en vidgad syn på barns läs- och skriverövrande; litteracitet är läsande och skrivande endast 
delar och kan såtillvida inte studeras helt separat. Jag har ändå, och då både utifrån min be-
gränsade tid för arbetet samt mitt intresse för tidigt läsande och skrivande, valt att fokusera på 
dessa aspekter. För att bearbeta resultatet använder jag begreppen litteracitethändelser samt 
litteracitetspraktik. Dessa båda begrepp är, som tidigare nämnts, översättningar från engels-
kans literacy events samt literacy practice. Barton (2007) beskriver hur: ”Literacy is a social 
activity and can best be described in terms of peoples literacy practices which they draw upon 
in literacy events” (sid, 35). Dessa två begrepp är centrala inom litteracitetsforskningen och 
har också sin historia (aa). I resultatanalysen kommer litteracitethändelser förstås som ”… alla 
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de tillfällen i vardagen där läsandet och skrivandet spelar en roll i människans liv” (Björk-
lund, sid 50, 2008). Litteracitetspraktiken innehåller litteracitetshändelserna och utgör samti-
digt bakgrunden till hur vi använder oss av läsande och skrivande i olika situationer. Litteraci-
tetspraktiken är färgad av de breda mönster som finns i kulturen (aa), i detta arbete med fokus 
på den läs- och skriftspråkliga miljö barnen vistas i på förskolan. För att belysa tolkningen av 
begreppen tar jag hjälp av Fasts (2008) exempel, hon hänvisar till Street som påpekar hur: 
  

... events stiger fram ur praktiken och är därmed möjliga att iaktta. Han varnar å andra si-
dan för att använda literacy events enbart deskriptivt. Han pekar på vikten av att koppla 
literacy events till literacy practice.” (Fast, 2008, sid 38) 

 
Utifrån materialet, de observerade litteracitetshändelserna, arbetade jag vidare och genom 
upprepad genomläsning framträdde olika kategorier dvs. olika litteracitetspraktiker, i vilka 
barnen var involverade. Då observationerna, och då även dialogerna, är dokumenterade ge-
nom löpande protokoll och loggboksanteckningar bör de förstås som beskrivningar, vilka är 
återgivna och därmed tolkade av mig som observatör.  
 
 

3. Resultat 
 
Så har jag nu kommit till att presentera resultatet i undersökningen. Det har varit spännande 
att följa och observera barnen i deras läs- och skriverövrande. Allra först, som bakgrund, ges 
en beskrivning av den aktuella förskoleavdelningen.    
 
 
3.1. Bakgrund till resultatanalysen 
Utgångspunkten för arbetet och observationerna har varit barnens egen aktivitet, hur de själva 
uttrycker och använder sig av läs- och skriftspråket. En utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet är att lärande sker i samspel och att människor handlar inom ramen för olika 
sammanhang och praktiker (Säljö, 2000). Utifrån detta inleds denna resultatredovisning med 
en översiktlig beskrivning av den läs- och skriftspråkliga miljön på den aktuella förskoleav-
delningen.  
 
På avdelningen Solen finns det gott om böcker och flera olika läshörnor. En plats kan ses som 
central för just denna grupps bokläsande. Det är gruppens ”hemrum” där de samlas varje dag 
för högläsning, vila, samlingstunder med mera. I rummet finns en stor boklåda märkt med 
bild och text, en hylla där böcker kan ”skyltas” och stå uppställda, barnens pärmar med egna 
alster och fotodokumentation står också i hyllorna. Bland avdelningens lärare finns ett intres-
se för barnlitteratur, att läsa tillsammans med barnen och att skapa ett intresse för böcker. Ett 
projekt, vilket kallas ”Bokpåseprojektet” pågår och har utgått ifrån barnens egna val av böck-
er. I detta projekt har varje barn tagit med sig en bok hemifrån som sedan lästs och bearbetats. 
Projektet fortgår och skall komma utmynna i en gemensam bok.  
 
På hyllor, lådor, pärmar, tavlor samt på namnlappar som används i samlingen finns barnens 
namn skrivna/uppsatta. Det finns även namnlistor, på två olika ställen, där barnens närvaro 
fylls i och stryks då de går hem under dagen. En turordningslista som gällt vems tur det är att 
ta med sig egen bok till ”Bokpåseprojektet” sitter kvar på väggen.  
 
Vissa, men långt ifrån alla hyllor och lådor, är märkta med text och bild ex ”Bilar”, ”Böck-
er”… 
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På en del väggar sitter bilder utifrån aktuella teman på avdelningen och teckningar, i vissa fall 
också ackompanjerat av enkel text, exempelvis dinosaurier med siffror på. I den aktuella 
gruppens ”hemrum” finns en hemmagjord veckokalender märkt med veckodagarnas namn 
samt med bilder, teckningar och text på veckans aktiviteter, skogen, gården och så vidare. På 
väggen hänger en affisch med alfabetet uppsatt. Det finns även en för avdelningen gemensam 
årstids/månadskalender där barnens födelsedagar är utsatta med bild och namn. Ett anslag/en 
skylt som med enkel bild och text kommunicerar regler för vilan sitter på dörren till det för 
vilan aktuella rummet.  
 
Det finns ett intresse för barns språk, läs- och skriftspråkande bland lärarna på avdelningen. 
Det rimmas, ramsas, klappas, leks med bokstavsljud utifrån tidigare inspiration av bland annat 
Bornholmsmodellen3. Det har, som nämnts, beretts plats för bokläsning både som en rutin och 
som ett spontant inslag. Det finns en ambition att även ge plats för det fria och då utgå ifrån 
barnen i skapande och lek. Den aktuella förskolan uppmärksammar i sina styrdokument barns 
språk som en viktig aspekt av lärandet. I den svenska förskolans tradition ingår språk och 
kommunikation som bärande delar och nu sedermera uppmärksammas, som tidigare lyfts 
fram, även skriftspråk i sammanhanget. 
 
Material såsom, pennor, papper, saxar, tejp samt mycket annat material att skapa med, finns i 
ett av rummen, ”matrummet” som ligger i avdelningens mitt. Avdelningen har en dator som 
införskaffades för ca ett halvår sedan. Den står på ett högt bord, ej tillgänglig för barnen och 
används av personalen för fotodokumentation, information till föräldrar mm.  
 
 
3.2. Analys av observationerna  
I det här avsnittet kommer resultatet av observationerna beskrivas och analyseras. Jag har valt 
att göra rubriker utifrån de kategorier som framträdde efter bearbetning av materialet. Under 
varje rubrik ges en introduktion, därefter följer beskrivande exempel ur min loggbok, i sam-
manfattande, efterföljande texter finns en avsikt att förstå och tolka vad som framträder, dvs. 
hur barnen är involverade i litteracitetshändelser och litteracitetspraktik.  
 
 
3.2.1. Böcker och läsning  
En praktik som framträdde tydligt i barnens egen aktivitet var deras egna förehavanden med 
böcker och läsning. Under perioden för detta arbete gjorde barnen egna böcker. Boktillverk-
ningen initierades av flickorna vilket verkat inspirera andra, både pojkarna och de yngre bar-
nen på avdelningen. Böckerna hade varierande innehåll av teckningar, bokstäver och ord. 
Barnen tog hjälp både av varandra och de vuxna i denna aktivitet. Att läsa böcker tillsam-
mans, för varandra och bredvid varandra var ett frekvent inslag. Det skedde på olika tid och 
platser, men framförallt dagligen i gruppens ”hemrum” där förutom lek, musiklyssnande mm, 
även de dagliga ”lässtunderna” tillsammans med en lärare brukar ske. Här finns, som tidigare 
nämnts boklåda, pärmar och bokhylla tillgängliga för barnen och här samlas barnen ofta själ-
va en stund inför olika aktiviteter. De satt som regel i ring med olika antal deltagare. Vid des-
sa lässtunder pågick ett aktivt samspel där samtal om bilder och resonerande ingick som bety-
dande delar. Här följer ett par exempel ur min loggbok: 

                                                 
3 Utgår ifrån ett projekt vilket påvisat samband mellan fonologisk medvetenhet och barns framtida förmåga att 
läsa och stava. Resultaten från projektet talar för att lek med språket och förmågan att lyfta fram formen är en 
betydelsefull del i skriftspråksutvecklingen (Dahlgren, m. fl. 2006).  
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”Lässtund” igen. Två pojkar, Edvin och Victor, 5 resp 4,5 år, sitter och tittar i en 
bok/kattbok. ”Titta det är ju en långhalskatt!”, säger Edvin och bläddrar vidare. ”Vänta, 
vänta!” säger Victor och bläddrar tillbaks, tittar, och sen bläddrar han framåt igen. Victor 
pekar och säger ”Kolla, den har vassa tänder!” Edvin säger ”De är tvillingar ...” och vän-
der sida. Vidare i min beskrivning av dialogen: ”Kolla de är söta!” ”Ja, det borde va en 
tjej!” De bläddrar vidare och uttrycker ”Kolla han är ledsen, han har ingen vän?! ...” Ett 
annat barn, Atle 4, 5 år som sitter bredvid med en annan bok, rycker då till och tycks bli 
intresserad. Han säger högt ”Va!!!” Tittar på bilden och de andra berättar. Han lyssnar, fö-
refaller intresserad och säger sedan ”Okey!” Därefter återgår han till sin egen bok. Då 
han Atle, tittat klart i sin egen bok vänder han sig till en annan läs-ring. Den består av tre 
barn som tittar i en Richard Scarrybok. De pekar och resonerar om bilderna, djur som 
spelar. (Mars, v 10, 2010) 

 
Här ges en bild av hur barnen själva ”läser” bilder och samtalar om dem. De samspelar i lä-
sandet av boken, går tillbaks, pekar och visar varandra och drar slutsatser utifrån sina egna er-
farenheter. Då Atle blir intresserad och faller in i samspelet, berättar och förklarar de två övri-
ga för honom. I nästa exempel kan vi bland annat förstå hur Eva läser för några pojkar: 
 

Eva, 4,5 år sitter med sin egen pärm och läser den för två pojkar. Den ene pojken frågar ” 
Vad är det?” Flickan svarar, ” En Aborint ...”, Plötsligt avslutar flickan och säger ”Nu ska vi 
läsa Drakboken!” En till pojke ansluter nu, han har suttit med sin pärm bredvid, han ställer 
tillbaks sin pärm och deltar nu i Drakboken-läsandet. ”Vi tar den läskiga”, säger Neo. ”Ja!” 
Säger en annan av pojkarna. En tredje uttrycker ”Den kan spruta eld ur näsan!” ”Om den 
sprutar på mig så”, säger Eva med dramatiskt uttryck och springer fram till den nyinköpta 
drakmobilen som hänger ner från taket i ett hörn. Nu initierar hon en lek runt draken. Hon 
får med sig en av pojkarna direkt. De två andra sitter kvar med Drakboken. En av dem 
säger med hög röst ”Jag bläddrar!” De försöker få Evas uppmärksamhet, som jag förstår 
det, men snart övergår bokläsandet i en lek, där alla fyra är med, ormar och drakar är te-
mat. (Mars, v 10, 2010) 

 
I det här exemplet kan vi förstå hur Eva ser sig själv som läsare. Hon uttrycker: Nu ska vi 
läsa! och ordnar en lässtund med pojkarna. De tar hennes intentioner på allvar, de lyssnar och 
föreslår böcker som är spännande och intressanta för dem. Det här kan också vara ett exempel 
på hur olika kommunikationsformer kan gå i varandra. Här övergår läsandet i lek med samma 
tema. 
 
 
3.2.2. Brev och paket 
Utifrån mina tidigare erfarenheter har jag iakttagit hur lärare i förskolan, i stort sett dagligen 
är mottagare av brev och teckningar från barnen. Vi får också ofta hjälpa till då brev ska skri-
vas eller adresseras till exempelvis pappa eller mamma. Det kan vara bilder och/eller text, 
barnen kan också be den vuxne att skriva i dessa sammanhang alternativt be någon kompis att 
skriva eller skriva av. Under perioden för detta arbete kunde jag observera hur barnen, som 
jag tolkar det, vidareutvecklade olika praktiker gällande detta att kommunicera via ”brev”. Ett 
exempel var en ”brevbärarlek” där barnen skrev/ritade kärleksbrev som ”skickades” dem 
emellan. Ett annat exempel ur min loggbok: 
 

Idag och under hela veckan, med början i förra veckan, har jag och min lärarkollega fått 
mottaga brev/paket som Alva m. fl. gjort hemma. Hemma har en mamma eller pappa 
hjälpt till att skriva en del och slå in som jag förstår. Alva initierade detta och sedan har 
flera barn börjat, så många brev blir det. Vi läser och uppmärksammar. (Mars, v 11, 
2010) 
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Här är det barn som initierat aktiviteten som sedan inspirerat andra barn. Barnen har sannolikt 
sett till att få hjälp på vägen och på detta sätt lyckats föra sitt budskap hela vägen mellan hem 
och förskola. Jag uppmärksammar hur barnen är aktiva och har arbetat för sin sak i detta. 
Samtidigt går det att förstå hur de vuxna finns med på vägen som ”stöttare” till budbäraren 
samt som mottagare. Dessa ”brev” kan förklaras som en del i barnens skriverövrande.  
 
 
3.2.3. Skriva namn, göra listor, skyltar … 
Barnen visade ett stort intresse för att skriva namn, sitt eget och andras. Alla kan skriva sitt 
eget namn. Att skriva av namnskyltar, namnlappar som finns uppsatta på avdelningen var ofta 
förekommande. Närvarolistorna fångade ofta barnens intresse. De ville hjälpa till att stryka 
namn, då någon gick hem, samt använde och omskapade begagnade listor i sitt eget skriveri. 
Barnen skrev också egna namnlistor både genom att ta skrivhjälp, att skriva av samt att skriva 
själv med så kallad preskrivning4 . Vid ett tillfälle observerade jag hur en pojke satt och skrev 
en egen namnlista vid bordet. Först såg jag bara alla, de många, namnen han skrivit på sin lis-
ta. Jag blev tyst förundrad över allt han kunde skriva. Sen uppfattade jag hur ett annat barn 
stod tvärs över rummet och pekade på namnskyltarna som satt på barnens tavlor vilka hänger 
på väggen. Flickan Fia visade och pekade vad han skulle skriva av. De samtalade och samar-
betade på detta sätt med listan. Nästa exempel handlar om Edvin som också skriver namn:  
 

Pojken, Edvin, nyss fyllda 5 år, sitter vid ett bord och gör en lista, skriver gruppkompisar-
nas namn. En lärare sitter bredvid och uppmärksammar hans skriveri. Pojken förefaller 
nöjd med uppmärksamheten. Säger inget men visar med mimik. Han ber den vuxne att 
skriva ytterligare ett namn. Den vuxne skriver. Pojken jobbar sedan på. Vid ett tillfälle 
springer han ut i hallen, jag observerar hur han tittar på de namnmärkta lådorna, springer 
sedan tillbaka och fortsätter skriva sin lista. (Mars, v. 8, 2010) 

 
I exemplet kan jag uppfatta hur Edvin erövrar sitt skrivande både genom att skriva av samt ta 
hjälp av en vuxen. Han vet vad han ska göra och använder sig av de möjligheter som finns i 
den omgivande miljön. I miljön finns en lärare som sitter ner, visar intresse och möter honom 
i hans frågor, samt namnlistor och namnmärkta föremål vilka pojken har erfarenheter av och 
förstår betydelsen av/meningen med.  
 
Barnen gjorde egna skyltar vid två tillfällen. Vid det ena tillfället, då några av barnen ett initi-
erat ”disco”. Vid det andra tillfället en skylt som de skulle använda i en lek, för att signalera 
Öppet - Stängt till ett rum. Vid dessa tillfällen tog de hjälp av en vuxen samt utav ett av bar-
nen som kan skriva.  
 
Närvarolistorna fångade också som sagt ofta barnens intresse. De ville hjälpa till att stryka 
namn, då någon gick hem, skrev egna listor som tidigare beskrivits, samt här nedan, ett exem-
pel på hur en flicka använde och omskapade en begagnad lista i sitt eget skriveri. Ur min 
loggbok: 
 

En flicka kommer springande och säger ”Titta jag har hittat en lista!!!” I papperskorgen låg 
den. Jag tittar och bekräftar ”Ja titta en lista (den var halv), hmm, onsdag, torsdag fredag 
står det. ” Flickan vill ha hjälp att skriva, ”Kan du skriva mitt namn där?” Jag svarar ”Ja, 
var menar du?” ”Där, svarar flickan och pekar”. Jag skriver. Flickan säger ” Tack!” och 
springer iväg, jag är kvar i hallen. Hon kommer tillbaks efter ett tag, har ritat och kryssat 
på listan och vill ha mera skrivhjälp. ” Kan du skriva mån, onsdag, tisdag, torsdag, där?” ” 
Javisst…!” säger jag, men så händer nåt och hon får vänta. Observerar sedan att flickan 

                                                 
4 Då barnet skriver egna krumelurer eller bokstavsliknande tecken, men beter/uppfattar sig som en utvecklad 
skrivare, har lärt sig använda verktygen och förstår vad skrivande är (Liberg, 2006).   
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sett till att få fortsatt skrivhjälp av annan lärare. Hon sitter vid bordet och utvecklar sin lis-
ta. (Mars, v 10, 2010) 

 
Här har vi ytterliggare ett exempel, vilket kan förstås som ett barn i ”full färd” med att erövra 
skriftspråket. Flickan i exemplet intresserar sig för både namn och veckodagar på listan hon 
funnit. Jag, läraren, bemöter henne till en början men blir sedan avbruten av något annat. Så-
dana situationer är kanske ofrånkomliga. Men jag reflekterar över hur ofta detta och liknande 
sker. Med ”litteracitetsglasögonen” på näsan följde jag upp situationen efteråt, flickan hade 
sett till att få fortsatt stöd i sitt skrivande. Hade jag gjort det utan dessa glasögon?  
 
 
3.2.4. ”Kan du skriva här …”  
Återkommande i mina observationer, ber barnen de vuxna att skriva alternativt frågar Hur 
skriver man…? De kan även hjälpa varandra exempelvis, be ett av barnen, som de vet kan 
skriva en del, om assistans. Ett exempel ur min loggbok:  
 

… inne på morgonen fick jag brev, teckning med skrift. Jag säger, ”Tack, ska jag få den 
och vad står det här…?” Flickan svarar, ” Ina hjälpte mig att skriva, det är Laban…” (det 
stod Laban på teckningen) (Mars, v 11, 2010) 

 
Det här fick bli en egen rubrik då dessa ord så ofta uttrycktes. De klingar kvar i mina öron. 
Att be, ta eller ge skrivhjälp var förstås inflätat de olika situationerna. Sammanfattningsvis, 
kan jag här, och även i flera av de andra observationerna uppfatta hur barnen är aktiva och lär 
tillsammans, både av varandra och av de vuxna.  
 
 
3.2.5. Händelser pågår 
Väl medveten om nackdelarna med att forska i sin egen praktik vill jag här lyfta fram en för-
del med att vara kvar på plats, att vara en del i det som pågår. Något jag uppmärksammade i 
och med detta var hur barnen höll sina aktiviteter levande över lång tid. Flickan med listan 
kan få utgöra exempel. Ur min loggbok: 
 

Flickan med listan (från dagen innan) jobbar vidare med densamma. Jag sätter mig med 
henne en stund och frågar lite om listan, ”Få se vad du har gjort ...” Flickan visar och pra-
tar, ” Jag tänkte rita samma sak som fröknarna, ... kryssen, då vet jag att jag skrivit klart 
på den sidan och på den sidan ...” Längst ner på listan som består av kolumner med 
veckodagar har flickan klistrat en bild av ett ansikte som hon ritat. Jag undrar, ”Du har 
satt en flicka där också. Hur tänkte du då? ”Flickan svarar, ”För att jag vill inte ge bort alla 
”gubbar” jag gör, därför satte jag den där.” Flickan har ritat och gett bort väldigt mycket en 
period. (Mars, v 10, 2010) 

 
Här kan vi åter se ett exempel på hur barn lär sig och tar till sig kunskaper i den omgivande 
miljön. Samtidigt visar flickan att hon gör egna val, har sina egna intentioner då hon utformar 
denna lista. Den här teckningen av flickan/gubben vill hon faktiskt inte ge bort! 
 
Nåväl, denna lista fick vara med om mycket och följde flickan fram och tillbaka mellan för-
skolan och hemmet. Flickan utvecklade listan på olika sätt. Hade den med i sina lekar ibland 
och kryssade, ritade och skrev. 
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3.2.6. Litteracitet vart jag ser! 
Som sagt var min ambition att studera barnens läs- och skriftspråkande som aspekter av litte-
racitet. Att skilja ut dessa aspekter ur barnens erövrande av skriftspråket var inte helt lätt för 
mig. Här följer ett, av många observerade, exempel som kan visa att läs- och skrivande bara är 
delar av barnens sätt att uttrycka och erövra litteracitet: 
 

På vilan lyssnas det dagligen på sagoband där en saga, en riktigt spännande, under 
denna period var särskild favorit bland barnen. Tillsammans, ibland två och två, ibland 
flera har de bett att få ha skivan och lyssna som en egen aktivitet. Utifrån och runt denna 
sagolyssningsaktivitet har andra aktiviteter utspelat sig. Exempelvis började ett av barnen 
göra en egen liten bok, där hon dikterat delar ur sagans text för en vuxen. Barnen har 
också fört samtal om händelserna ur sagans text, berättat för varandra och vuxna, lekt 
lekar och intagit olika roller: - Jag är den osv. (Mars v 11, 2010) 

 
Här kan vi se hur olika kommunikationsformer kan gå i varandra. Utifrån ett spännande sago-
band som barnen själva valt utspelar och utvecklar sig aktiviteter såsom, lyssnande, berättan-
de, skrivande och lek.  
 
 

4. Diskussion 
 
Utifrån tolkningen och bearbetandet av observationerna, visar resultatet att barnen var invol-
verade i en rik mängd litteracitetshändelser kopplade till läs- och skriftspråkliga aktiviteter, 
vilka de själva initierade på förskolan. Detta kan anses besvara undersökningens första fråga. 
Utifrån undersökningens andra fråga går jag vidare och undrar, hur var barnen involverade i 
dessa? 
 
Något som framkom i resultatet och under hela arbetets gång är att litteracitet; barns läs- och 
skriftspråkande; barns läs- och skriverövrande inte kan förstås som separerat från övriga akti-
viteter. Framförallt sker det inte på bestämda tider eller när en lärare bestämmer det. Det blev 
enastående tydligt, gång på gång, i förhållande till att jag från början planlagt tiden för mina 
observationer. Jag möttes ofta redan i hallen av barnens uttryck och utforskande av skriftsprå-
ket. De brev barnen kom med och överlämnade till de vuxna kan få utgöra exempel på detta. I 
detta tidiga skrivande tillika ritande är interaktionen det viktiga, att budskapet når fram och att 
vi som vuxna möter barnet ”här och nu”, något som Lorentzen (1995) också visar i sin studie. 
 
Ovanstående kan jag anse går i linje med tidigare forskning vilken, i ett litteracitetsperspektiv, 
menar att skriftspråkserövrandet inte är begränsat till något speciellt område utan att barn lär i 
olika sammanhang (jfr Fast, 2007). Björklund (2008) lyfter också fram detta, hur de yngre 
barnen utvecklar sin litteracitet genom interaktion i vardagliga situationer, i de aktiviteter de 
är involverade i och inte i formella sammanhang. Dahlgren m fl (2006) uttrycker hur skrift-
språksanvändning är en social aktivitet med en skrivare som har ett budskap att förmedla samt 
en mottagare, en läsare som mottagare av detsamma. Vidare i detta litteracitetsperspektiv, vil-
ket också belyses i styrdokumenten (Lpfö 98) som rör förskolan, framkommer i resultatet hur 
de läs- och skriftspråkliga aktiviteter barnen var involverade i ofta var en integrerad del i and-
ra aktiviteter, hur olika uttrycksformer kan stödja varandra (jfr Myndigheten för skolutveck-
ling, 2003). Jag lyfte fram ett specifikt exempel i redovisningen av observationerna, men som 
sagt, uppmärksammade jag många. För att förtydliga mitt resonemang upprepar jag exemplet 
här: Utifrån en aktivitet eller upplevelse till exempel ett sagoband utspelade sig samtal, berät-
tande, lekar, skrivande, ritande.  
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I sammanhanget vill jag också nämna att barnen höll sina lekar och aktiviteter levande över 
tid, vilket jag i analysen formulerade som, ”händelser pågår”.  
 
Som en stor kategori i mitt resultat framträdde barnens aktiviteter med böcker och läsning. I 
ett sociokulturellt perspektiv kan jag förstå hur barnen utifrån sina erfarenheter av böcker och 
lässtunder återskapade, men också i hög grad skapade sina egna aktiviteter runt böcker och 
läsande. I det ”lilla perspektivet”, på micronivån, beskrevs i bakgrunden till resultatet hur det 
bland avdelningens lärare finns ett stort intresse för böcker och läsning, det är en del i avdel-
ningens kultur där barnen vistas. I ett större perspektiv, på macronivå, kan också böcker och 
läsning förstås höra till förskolans tradition (Gustafsson & Mellgren, 2005). Läsning och läs-
förmåga är också högt skattat i vårt samhälle (Säljö, 2000). I detta har även barnens och deras 
familjers hemmiljö betydelse. Jag har dock utifrån studiens tänkta omfattning valt att uteläm-
na detta och, som sagt, valt att fokusera på förskoleavdelningen. Gällande barnens egna läs-
stunder, då dessa var återkommande, kan jag tolka det som att barnen har utvecklat en egen 
läspraktik utifrån de mönster som finns i den omgivande kulturen. Böcker och läsning är väl-
bekant för barnen. I denna praktik tillverkar barnen egna böcker och de skapar ofta egna små 
lässtunder där de själva väljer böcker. Under dessa lässtunder samspelar barnen kring böcker-
na och då ofta i små ringar. Ibland är det någon som håller i det hela men ofta läser de och 
samtalar tillsammans utifrån en bok. De kan gå ut och in i deltagandet kring de olika böckerna 
utifrån vad som fångar deras intresse. I denna praktik ingår även att ta och fördela roller och 
understundom övergår läsandet i lek.  
 
Som jag nämnde i bakgrunden har Simonsson (2004) uppmärksammat bilderbokens plats i 
den svenska förskolan. Hon beskriver en hårt rutiniserad förskola där barnens egna aktiviteter 
på grund av detta, ofta kan bli avbrutna. Jag kan, utifrån tidigare erfarenheter, känna igen Si-
monssons påståenden. Utifrån resultatet i min undersökning, vilken visade att barnen i hög 
grad själva initierar, skapar och vidmakthåller aktiviteter knutna till läsande och skrivande, 
kan detta förstås som problematiskt. 
 
Simonsson (2004) reflekterar vidare över bland annat högläsningens oomtvistliga position i 
förskoleverksamheten men hänvisar också till studier som visar att intresset för böcker och 
läsning kan skifta hos pedagogerna, samt att barnlitteraturens pedagogiska möjligheter inte 
alltid används till fullo på förskolan. Utifrån min egen mångåriga erfarenhet inom förskolan 
kan jag även instämma i dessa påståenden. Däremot kan jag, även detta utifrån egna erfaren-
heter, befara att tiden för högläsningstunder och aktivt arbete kring barnböcker har krympt i 
spåren av effektiviseringen inom förskolan. Kanske läsningens oomtvistliga plats inte gäller 
längre? Vidare, då Simonsson granskat de nationella studier som gjorts inom området läsva-
nor, finner hon att förskolebarnen ofta ”glöms bort” till fördel för äldre barn och vuxna. I 
forskning lyfts gemensamma lässtunder fram som en mycket betydelsefull del i barns läs- och 
skriverövrande (jfr Liberg, 2006; Dominokoviq m fl, 2006). I denna forskning belyses flera 
aspekter bland annat vikten av samtalen som uppstår och utgår ifrån boken. I observationerna 
kunde jag uppmärksamma hur barnen samspelade kring böckerna, de samtalade, resonerade 
och kunde också ha dem som utgångspunkt för sina lekar, vilket jag exemplifierar i analysen 
av observationerna.  
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv förstås hur förmågan att skriftspråka utvecklas genom kom-
munikation och samspel i för människor meningsfulla sammanhang. Att ha erfarenhet av och 
förstå skriftens kommunikativa idé är också något som lyfts fram i forskningen gällande barns 
skriftspråkande (Gustafsson & Mellgren, 2005). I observationerna framträdde många exempel 
som talade för detta. Barnen skrev namn och listor, skyltar mm. Namnen och listorna exem-
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pelvis för turtagning och närvaro var angelägna för barnen. De hade också erfarenheter av 
skyltar som kommunicerar ett budskap. Det här är praktiker som barnen har erfarenhet av i sin 
vardag på förskolan. De har fått uppleva funktionen och meningen av till exempel namnlistor 
och skyltar och upptäcker och utforskar skriftspråket utifrån detta.  
 
Så nu till något jag inte alls såg från början men som blev tydligt för mig på vägen i utfors-
kandet av detta vida område. Jag skriver i bakgrunden till observationerna hur en dator inför-
skaffats till avdelningen. Den står högt på ett bord och används av personalen. Gustafsson och 
Mellgren (2005) reflekterar över hur skriftspråklig kommunikation står i en brytningstid, hi-
storiskt jämförbar med bland annat skrivkonsten. Nya medier har en framstående plats. Visst 
har jag reflekterat över detta tidigare och prövat en del, exempelvis genom att barnen fått 
skriva sina namn på datorn. Men i inledningsskedet av detta arbete riktade jag inte ens blicken 
mot datorn. Utifrån litteraturstudierna fick jag en riktig tankeställare kring detta och det var 
först då jag lade till datorn, genom att omnämna den i avsnittet där avdelningen beskrivs. 
Klerfelt (2007) har i sin studie uppmärksammat att det finns både motstånd och osäkerhet 
kring datorer i förskolan och jag kan, utifrån egna erfarenheter och utifrån tidigare samtal med 
lärare i förskolan, instämma i hennes upptäckter.  
 
 
4.1 Metoddiskussion 
Jag skrev tidigare i avsnittet för metod, om studiens svaghet och då bland annat utifrån det 
faktum att jag utfört undersökningen i min egen praktik. Det kan bland annat vara svårt att få 
distans till det som skall studeras. Som jag nämnde kan möjligheter till detta ändå skapas ge-
nom att tolka empirin utifrån forskning på området. En annan svårighet till gällande detta var 
att, trots stöttande kollegor, kunde jag bli avbruten i mitt arbete med observationerna. När 
man som jag är en del av verksamheten, med allt vad det innebär, kan detta vara svårt att helt 
undgå. 
 
Mina observationer är uteslutande nedtecknade genom löpande protokoll och anteckningar. 
Fördelar men också svårigheter med detta förfarande har jag också redan omnämnt, exempel-
vis att det kan vara svårt att hinna med då mycket händer samtidigt. Jag vill tillägga att under 
arbetet med analysen, då jag skulle beskriva situationer och samtal kunde jag uppmärksamma 
det som en brist att ej kunna gå tillbaka, i mitt material. Hade jag exempelvis filmat barnen 
med videokamera, skulle jag förmodligen kunnat studera varje situation mer långtgående och 
därmed kunna få en djupare förståelse.  
 
Mitt intresse för de yngre barnens läs- och skriftspråkande samt det vida område i vilket det 
kan förstås, ledde mig till att göra detta arbete. Något jag blev varse och som också går i linje 
med begreppet litteracitet är just begreppets vidd. Trots arbetets fokus på läsande och skri-
vande var det omfattande att undersöka och beskriva och därför skulle jag kanske ha fokuserat 
på en något mindre aspekt av området.  
 
 
4.2 Pedagogiska implikationer  
Att barnen i så hög grad själva initierar och vidareutvecklar/vidmakthåller aktiviteter rörande 
läs- och skriftspråkande kan jag anse vara en viktig kunskap för lärare. Detta kan ha betydelse 
för hur vi organiserar dagen och kan belysa vikten av att vi utgår ifrån barnen och möter dem i 
deras intressen och intentioner. Vidare, finns forskning som förordar mer skapandeprocesser i 
förskolan då bildskapande och skriftspråklighet kan förstås som en helhet (jfr Gustafsson & 
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Mellgren, 2005). Detta, att skapa rum för skapande och här addera övriga uttrycksformer, och 
däribland räkna in leken kan jag, utifrån ovan nämnda kunskap, anse vara av stor betydelse.  
Då läsande och skrivande nu är en del av förskolans läroplan är det angeläget att uppmärk-
samma hur de yngre barnen lär i samspel och sammanhang, samt hur rutiner kan splittra da-
gen och avbryta viktiga samspelsituationer. Det är viktigt att ”lyfta frågan” om de yngre bar-
nens läs- och skriverövrande till diskussion och pedagogiska samtal på förskolan. 
 
  
4.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle bland annat vara intressant att undersöka detta med barns namnskrivning närmare 
då barnen visade ett så stort intresse för detta. Också enligt mina tidigare erfarenheter, som 
verksam i förskolan, är det egna namnet en viktig utgångspunkt för barns skrivande. 
 
Utifrån kunskapen om bilderböckers och läsningens betydelse för skriftspråkandet skulle det 
också vara intressant att forska vidare kring läsvanor och ”bokens plats” på den svenska för-
skolan idag.  
 
Då nya sätt att kommunicera exempelvis med dator har en framstående plats i vårt samhälle 
ser jag detta som ett stort utvecklingsområde för min egen praktik på förskolan och utifrån 
Klerfelts (2007) studie, som ett utvecklingsområde generellt för förskolan. 
 
  

5. Avslutning – och där jag började 
Att läsa och skriva kan ses som en komplicerad process. Men om vi ser på skriftspråket precis 
som talspråket, att det utvecklas i meningsfulla sammanhang och i samspel med andra samt 
möter barnen i deras intressen och aktiviteter, skapas möjligheter för barnen på förskolan att 
erövra skriftspråket. 
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Bilaga 
 
 
Till föräldrar med barn på XXX 
 
Vill ni låta ert barn ingå i en undersökning som rör de yngre barnens läs- och skriverövrande? 
 
Bakgrund: I förslag till förtydligande i läroplanen för förskolan ( Skolverket, 2009) 
formuleras pedagogiska utgångspunkter där barnens egen aktivitet och nyfikhenhet lyfts fram, 
samt betydelsen av att de vuxna knyter an och tar tillvara barnens egna tankar och 
erfarenheter. Vidare förtydligas nu målen för bl a språk och kommunikation och i 
sammanhanget vikten av att ta till vara och stimulera barnens eget intresse för läs och 
skrivning.  
 
Undersökningfråga: Hur ser barnens egna uttryck och intresse för läs och skriftspråkande ut 
här på förskolan?  
 
Syfte: Syftet med undersökningen är att, med utgångspunkt i barnens egen aktivitet, beskriva 
och förstå de yngre barnens läs och skriverövrande.  
 
Undersökningen kommer att bestå av: 
 
Nedtecknade observationer, fotografier av barnens egen textproduktion/teckningar, inspelade 
samtal rörande läs och skrift; barnens tankar kring detta. 
 
Deltagande sker anonymt och frivilligt. Det insamlade materialet kommer behandlas 
konfidentiellt och endast användas i denna undersökning. Det kommer att sparas vid 
Högskolan i Gävle under ett års tid för att sedan förstöras. Undersökningen kommer att 
avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen.  
 
För att ge ert godkännande krävs att båda vårdnadshavarna skriver under denna förfrågan 
samt lämnar den till någon av personalen på avdelningen, senast den 16/3 2010. 
 
Vid frågor och funderingar gällande undersökningen, kontakta mig gärna.  
Med varmt tack på förhand för Er medverkan! 
 
Annika Kvamme 
XX-XXX XX XX 
 
Handledare: Elisabeth Björklund 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. 
Högskolan i Gävle 
 
 
 
 
Vårdnadshavare: _______________________  Vårdnadshavare:_______________________ 



 

 


