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Abstract  

Title: Joyful ways to literacy:A qualitative study of work with literacy on the basis of the interests of 

children in preschool   

Author: Elinor Engelstoft and Therese Condori. 

Semester and year: 7, 2016. 

Supervisor: Barbro Allardt Ljunggren   

 

The aim of this study was to examine how teachers in Waldorf, Reggio Emilia and traditional 

pedagogy work with literacy in preschools in Sweden. We also wanted to see the similarities and 

differences between the pedagogical approaches in the work regarding literacy and what the 

teachers think about the age of children when they learn to read and write. To get answers to our 

questions, we used a qualitative method where we interviewed six preschool teachers in six 

different preschools in Stockholm County with the 3 different pedagogies. Our theory is 

connected to Vygotski´s four processes that are important for children in learning, which is the 

socio-cultural, the mediated, the situated and the creative. We have also used John Dewey´s 

theory, who also speaks of children's learning with respect to social relations and artistic 

processes. The result of the interviews showed that it is very individual when children begin to 

learn literacy and the teachers say that we should not stop them if they have the interest but it 

must come from the children's own initiative and be based on their own interests. The 

environment was also something that was important to the child's learning of literacy and that the 

teachers used activities where the children could use all their senses in various esthetics 

expressions. 

  

Keywords: literacy in preschool, visual literacy, environment for learning, learning by esthetics, 
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1. Inledning och bakgrund  

 

Under termin sex på Södertörns högskola 2016 i delkursen litteracitet fick vi i uppgift att göra en 

fältstudie där vi skulle intervjua en lärare om hur de arbetar inom ämnet skriftspråk. Intervjun 

gjordes i en Waldorfskola där man använde sig av väldigt intressanta metoder vilket väckte vårt 

intresse för att fördjupa oss om hur man arbetar inom olika pedagogiska inriktningar. Egentligen 

hade vi velat undersöka fler pedagogiska inriktningar men på grund av begränsat tidsutrymme för 

vår uppsats har vi valt att avgränsa det till tre pedagogiker, Waldorf, Reggio Emilia- pedagogik, 

och traditionell sådan. Under kursen i litteracitet fick vi också lära oss att det är viktigt att arbeta 

med skriftspråk i tidig ålder samt att det inte finns så många studier gjorda i förskolan. Därför 

ville vi undersöka hur erfarna förskollärare arbetar med skriftspråk inom förskolan. 

Vi ville erövra kunskap om hur vi kan lägga en god grund i barnens skriftspråk när vi sedan blir 

yrkesverksamma. Skriftspråket har en stor betydelse för hur vi klarar av vardagen. Vad vi än 

väljer att göra är skriftspråk något som vi kommer att behöva i våra liv. Ser vi på barnet som en 

framtida samhällsmedborgare som ska kunna verka i samhället behöver det få tillgång till alla 

redskap som behövs för detta. Hela vårt samhälle är uppbyggt för att människor ska kunna ta del 

av och förstå information som nästan alltid är uppbyggd på en textmässig grund. (Björklund, 

2003:18). Enligt tidigare studier utförda av Shirley Brice Heath där hon undersökt hur barn 

påverkas om de tidigt möter skriftspråk i sin vardag eller inte har man sett att en bra start för 

skriftspråksutvecklingen i tidig ålder är avgörande för hur vi lyckas senare i skolan. Barn som 

möter skriftspråk och ges möjlighet att samtala om det får mycket lättare för sig än barn som inte 

möter det (Heath 1983, se Fast, 2007:40–42). Förskolan har i uppdrag att stimulera varje barns 

språkutveckling samt uppmuntra och ta till vara på barnets nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen (Skolverket, 2016:7). 

Vi ville som blivande förskollärare tar reda på hur vi på bästa sätt kan lägga en bra grund för våra 

blivande barngrupper där de på ett lustfyllt sätt kan utveckla sitt skriftspråk. Därför ville vi göra 

en undersökning där vi intervjuade erfarna förskollärare om deras arbete med skriftspråk. 
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2. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur erfarna förskollärare inom Waldorf, Reggio 

Emilia och traditionell pedagogik arbetar med skriftspråk i förskolan. Vi ville också se vilka 

likheter och skillnader som finns mellan de pedagogiska inriktningarna samt vad förskollärarna 

har för syn på barnens ålder vid erövrandet av skriftspråk. 

2.1 Frågeställningar 
 

 På vilket sätt arbetar förskollärare inom Waldorf-, Reggio Emilia- och traditionell 

pedagogik med skriftspråk i förskolan?  

 Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika pedagogiska inriktningarna angående 

skriftspråket? 

 Vad har förskollärare, inom respektive pedagogisk inriktning för tankar kring barnens 

ålder vid erövrandet av skriftspråk?  

3. Teoretisk ansats  
 

3.1 Vygotskij 
 

 Lev Vygotskij föddes 17 november 1896 i Ryssland. Han var psykolog, pedagog och filosof 

inom den moderna utvecklingspsykologin och pedagogiken.  

Det finns fyra olika processer som Vygotskij ansåg var viktiga för att lärande och utvecklig skulle 

ske hos människor: 

Den första processen är det sociala. Vygotskij ser lärandet som en sociokulturell process, han 

menar på att lärandet sker med hjälp av olika former av interaktioner tillsammans med andra 

människor. Människor lär sig av varandra och all utveckling uppenbarar sig två gånger. Det man 

kan göra tillsammans med andra idag, kan man göra ensam imorgon (Vygotskij 1978, se 

Strandberg, 2007:11–12). Vygotskij menar att språket erövras i ett socialt sammanhang och är ett 

medel för den sociala samvaron, utsagor och förståelse. Det är genom kommunikationen som 
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tankeformer, föreställningar och praktiska färdigheter reproduceras och förnyas (Vygotskij 1999, 

se Björklund, 2003:33). 

 

Den andra processen är det medierande. I våra aktiviteter använder vi oss alltid av olika 

hjälpmedel, mellan oss och lärandet finns det verktyg och tecken som hjälper oss när vi löser 

problem och tänker. Det är till exempel bra att använda sig av karta och kompass när man ska 

hitta i en okänd skog och av konkretiserande material när man arbetar med skriftspråket. 

Den tredje processen är det situerade. Människors aktiviteter är alltid situerade och äger rum i 

specifika situationer, rum eller platser. Det är till exempel lättare att lära sig läsa i en miljö som är 

utformad med texter och symboler som stimulerar intresset för skriftspråk än i en miljö som inte 

har något material tillgängligt. Det är viktigt att uppmärksamma förskolor och skolors rum 

eftersom de påverkar barnens lärande. Ett rum kan underlätta för lärandet medan ett annat rum 

kan försvåra för lärandet. 

Den fjärde processen är det kreativa. Människor kan inte bara utnyttja relationer, hjälpmedel och 

situationer för att lära sig utan måste också omskapa dem och använda sig av alla sina sinnen i 

sitt lärande (Vygotskij 1995, se Strandberg, 2007:11–12). 

Vygotskij menar att kunskapen hos barn sitter i kroppen. Barn tolkar och handlar i omvärlden 

långt innan de kan tala och för barnet betyder det kroppsliga agerandet mycket för förståelsen. 

Att få göra dominerar när barnen är små och enligt Vygotskij kan barn göra mer än vad de fullt ut 

kan förstå och genom att göra samtidigt som man sätter ord på något så får barnet en djupare 

förståelse (Vygotskij 1978, se Björklund, 2003: 48). 

 

3.2 John Dewey 
 

John Dewey var i första hand filosof, men också psykolog och pedagog. Det finns en viss kärna 

vilken Dewey utgår från under hela sitt liv. Väldigt förenklat beskrivet består den kärnan av två 

kategorier, individen och det sociala sammanhanget. De bärande principerna i Deweys filosofiska 

system är att han behandlar relationen mellan individen och omvärlden som en dialektisk process. 

Enligt NE.se härstammar termen dialektik från grekiskan och betyder konsten att diskutera. Och 

det är en term med en rad skiftande innebörder. Gemensamt för dessa skiftande innebörder är att 
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”dialektiken grundläggande uppfattas som ett sätt att ställa argument mot argument för att 

därigenom komma vidare till nya insikter” (Liedman, 2017). Med uttrycken intelligent action och 

learning by doing speglas människan som aktiv gentemot sin omvärld, där utveckling är en 

arbetsuppgift för människan. Dewey ansåg att eleven måste ges möjligheter att aktivt pröva och 

experimentera i utbildningen. Han förespråkar en utbildning där individens intresse och aktivitet 

är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar, breddar samt fördjupar 

elevens utveckling (Dewey 1895, se Hartman, et al., 2004:15–17). Handling och tänkande är två 

komponenter som är sammanlänkande hos Dewey. Han följer William James uppfattning om 

barnets utveckling i antagandet om medfödda instinkter eller medfödda intressen såsom det 

sociala, det upptäckande, det skapande och det konstnärligt uttryckande barnet. Med detta som 

bakgrund drar Dewey slutsatsen att skolan är alltför fokuserad på läromedel och på läraren. Han 

menar att istället borde barnets förmågor utnyttjas på ett annat sätt så att barnets inneboende 

aktiviteter får största möjliga utrymme. Detta betyder att barnet skall ta sig an skolans uppgifter 

utifrån sina egna förutsättningar samt att lärarens uppgift blir att leda verksamheten. Läraren ska 

stötta och hjälpa barnet att värdera lärande aktiviteter så att de på sådant sätt upptäcker sina egna 

speciella intressen som de kan ta tillvara på i framtiden. Det är viktigt att förstå att Dewey inte 

hyllar görandet i sig, learning by doing, utan han menar att handlingen måste vara kontrollerad 

och experimentell samt följa ett tydligt formulerat behov. Därför är Deweys metod en handling 

av intelligent tänkande, en intelligent handling. När en planerad handling omsätts och resultaten 

av den kan bedömas, först då kan vi på allvar lära oss något (Dewey 1910, se Kroksmark, 

2003:375).  

Dewey återkommer till att verkligt lärande är kopplat till förmåga att handla, att reflektera över 

handlingens konsekvenser och sedan därefter på nytt ompröva handlingens riktning. Dewey 

menar att en målinriktad aktivitet och en meningsfull verksamhet emellertid skapar inre disciplin 

hos barnet. Han menar att så länge arbetsuppgiften skapar ett intresse blir det lättare för barnet att 

ha ett fokus (Dewey 1938, se Sundgren, 2007: 89–90). 

Ett centralt begrepp hos Dewey är erfarenheten. Den måste kvalificeras för att kunna utgöra 

grund för lärande. Det är den reflekterande erfarenheten som är den viktiga. Barns erfarenheter 

och känslor skall vara utgångspunkten, men skall styras och ledas både för att åstadkomma en 

god socialisering samt för att möjliggöra en symbolisk representation av omvärlden. Dewey talar 
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om den ”sociala instinkten” i sina tidigare skrifter. Han ser människans behov att samspela och 

kommunicera med andra människor som en av de grundläggande egenskaperna hos människan. 

En annan är ”instinkten att tillverka”, viljan att konstruera något, viljan att göra saker. En tredje 

instinkt är ”instinkten att undersöka”. Barn tycker om att göra saker samt att se resultatet oavsett 

om det är i exempelvis slöjden. En fjärde är det expressiva, konstnärliga.  

Båda de sistnämnda ”instinkterna”, enligt Dewey, stammar ur de båda förstnämnda, viljan att 

kommunicera och att tillverka. Dessa instinkter ser Dewey som ”naturliga resurser” som måste 

användas för att barnet skall växa aktivt (Dewey 1956, se Sundgren, 2007:90-91). 

3.3 Centrala begrepp 
 

3.3.1 Litteracitet- hur barn tillägnar sig skriftspråk 

 

Litteracitet innebär inte bara att lära sig att läsa och skriva eller vår förmåga att kunna läsa och 

skriva utan är en social aktivitet där vi växer in i skriftspråket. Det finns två olika synsätt på hur 

barn lär sig läsa och skriva. Vissa menar att det finns en lämplig tidpunkt för när barnet är moget 

för att lära sig läsa och skriva. Denna tidpunkt brukar vara 7 år och det ska utföras i skolan av 

lärare och denna formella undervisning är baserad på olika metoder med bokstäver och böcker. 

Man anser också i denna syn att man inte ska börja med skriftspråket tidigare för att barnen inte 

ska kunna för mycket och tycka att undervisningen i skolan blir tråkig.   

   

Sett ur litteracitets-perspektivet är skriftspråket något som kommer till barnet på olika sätt redan 

från en tidig ålder. Inlärningen sker gradvis och i samspel med andra människor och deras 

omgivning. Litteracitet kan ske överallt i hemmet, på lekplatsen eller på varuhuset. Miljön som 

barnen möter har stor betydelse för barnens vägar in i skriftspråket. Utvecklingen av skriftspråket 

behöver heller inte bara vara förknippad med läsande av böcker eller skrivande utan kan även ske 

i andra sammanhang där symboler, bilder och texter förekommer exempelvis på annonspelare, 

husväggar eller på tv: n (Fast, 2008:35-38, 42). 

  

Litteracitet är framför allt något som vi människor gör, på egen hand eller tillsammans med andra 

människor. För barn sker det ofta i interaktion med andra människor i deras närhet. Litteracitet är 

ett system uppbyggt av symboler som kan användas för att kunna kommunicera med andra 
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människor som också har kunskap om samma symboler. Litteracitet är även en del av vårt sätt att 

tänka eftersom dessa symboler inte enbart används för att kommunicera utan också för vår egen 

förståelse och för hur våra tankar skapas (Fast, 2008:45).  

  

Länge handlade litteracitet enbart om läsande och skrivande men nu innefattar även 

litteracitetsbegreppet språkets muntliga sida, multimodala texter, texter som blandar bilder och 

tryckt text samt olika bilder och symboler. I denna uppsats utgår vi från ett litteracitets-perspektiv 

men vi har avgränsat oss till text och kommer därför använda oss av begreppet skriftspråk (Fast, 

2008:33). 

  

3.3.2 Waldorfpedagogiken – Rudolf Steiner 

 

Rudolf Steiner (1861–1925) är inspiratören till Waldorfpedagogiken och som barn upplevde han 

att det fanns en ”andlig” värld. Den ”andliga” världen kunde inte iakttas genom yttre fenomen, 

experiment eller som uttryck för naturlagarna. En stor del av sin barn- och ungdomstid 

tillbringade han med att försöka förstå hur dessa två världar den ”andliga och verkliga världen” 

hänger samman, men också hur de kan förenas. Med denna intention fördjupade han sig i tidens 

filosofiska strömningar som skapades av Kant, Fichte, Herbart samt Hegel, men även i projektiv 

geometri och matematik. Denna strävan kom till uttryck i grundandet av antroposofin och även i 

de antroposofiskt orienterade verksamheterna. Som ung vuxen började han formulera sin egen 

kunskapsteori (Steiner 1981, se Libendörfer & Liebendörfer, 2013:16).  

Ordet antroposofi är en härledning av grekiskan och betyder ungefär människans vishet. Det 

finns delade meningar om antroposofi ska betecknas som en livs- eller världsåskådning, en 

skolnings- eller kunskapsväg. Enligt Steiner är antroposofi, ”en kunskapsväg som vill föra det 

andliga i människan till det andliga i världsalltet” (Steiner 1919, se Libendörfer & Liebendörfer, 

2013:19). 

Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan, människans tanke, känsla och vilja. 

Konstnärligt, teoretiskt, och praktiskt arbete integreras mycket och undervisningen ger näring för 

hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning. Människan utvecklas enligt 

lagbundenheter i såväl kroppslig som själslig och andlig bemärkelse. Inom Waldorfpedagogiken 
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finns en tolvårig plan för lärandet. Barnets utveckling samt mognadsfaser är vägledande för hur 

och när de pedagogiska motiven introduceras, vävs ihop och behandlas.  

I förskolan dominerar efterhärmningen och därför gör personalen hela tiden de mest skiftande 

saker tillsammans med barnen, till exempel diskning, matlagning, städning, danslekar och 

berättande. Barnen gör som de vuxna samtidigt som barnen i den fria leken skapar ur sig själva. 

Det används enkla leksaker av naturmaterial inom Waldorfpedagogiken för att barnens egen 

fantasi kan komplettera material och utveckla leken. Läsinlärningen sker långsamt för att undvika 

spänningar och blockeringar. Bokstäverna börjar som bilder i olika berättelser, främst folksagor. I 

en seriebild arbetar barnen fram bokstavstecken. Denna metod kan stå som förebild inom 

Waldorfpedagogiken, från upplevelsen i handling-berättelse-experiment via det konstnärliga fram 

till begreppet.  

Människosynen inom Waldorfpedagogiken utgår från individen, hennes utveckling och hennes 

beroende av samverkan med omvärlden. Förskolan och skolan har som uppgift att hjälpa samt 

stötta varje elev för att hen ska kunna utveckla sina förmågor. Viljans initiativ, känslans 

kreativitet och empati samt tankens kognitiva kunskap och idéer är de förmågor som ska 

utvecklas genom individens själsliv. Individens uppväxt och utveckling under de tre första 

sjuårsperioderna handlar om att gå från viljan via känslan för att sedan under den sista 

sjuårsperioden ha fokus inom tankens område. Första sjuårsperioden sträcker sig från födseln till 

tandömsningen. Under denna period är viljans yttringar förhärskande. Människan förenar sig med 

världen genom viljan till exempel genom att lära sig att tala och tänka (Öjemark, et al., 2001:8–9, 

12).  

I leken tar alla kommunikativa förmågor, kroppslig rörelse och alla sinnen anspråk i en 

sammanhållen process. Leken bidrar starkt till hjärnans fortsatta utveckling i förskoleåldern och 

skapar förutsättningar för att senare kunna ta sig an det kognitiva lärandet (Libendörfer & 

Liebendörfer, 2013:37-38). En målsättning i Waldorfförskolan är att främja och fördjupa barnets 

lek och skapande verksamhet för att på sådant sätt kan barnen vinna kunskap om världen. När 

barnet leker befinner det sig i en kunskapsprocess. Waldorfförskolorna eftersträvar att minst en 

gång i veckan ha eurytmi, gärna med en utbildad eurytmist.  Eurytmi är en rörelsekonst utvecklad 

inom Waldorfpedagogiken för alla åldrar. Genom eurytmi uttrycks musik och det talade ordet via 

rörelser. Barnen på förskolan får klappa eller gå efter olika rytmer och musikens tonhöjder visas 
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med olika höjd på armarna. När eurytmi görs till dramatiserade sagor eller dikter finns speciella 

gester för språkljuden. Verksamheten är planerad på sådant sätt att barnet uppmuntras till lek och 

detta sker exempelvis genom hur dagen planeras tidsmässigt, hur omgivningen gestaltas, både ute 

och inne samt vad det finns för typ av lekmaterial. Leken anses vara en aktivitet där barnens inre 

dominerar över yttervärlden. Det barnet upplever och erfar i omgivningen prövas och övas i leken 

och blir på sådant sätt till kunskap för barnet. En god fungerande lekmiljö är ett viktigt mål att 

uppnå i Waldorfförskolan.  

Målet för en Waldorfförskollärare är att skapa en lugn atmosfär som är präglad av rytm och 

glädje samt visa sig som en god förebild för barnen. Därför utför alla som är pedagogiskt 

verksamma i Waldorfförskolan praktiska och konkreta göromål som är nödvändiga för det 

dagliga livet såsom exempelvis, matlagning, olika slag av handarbete, vård av lokal, 

trädgårdsarbete med mera. Detta är en viktig inspirationskälla till barnens lek.  

Waldorfförskolläraren strävar efter att se samt bemöta barnet som en individ och ge det stöd och 

stimulans som barnet behöver utifrån sina egna förutsättningar. Samtidigt ska förskolläraren visa 

stor respekt för barnets integritet. Detta innebär att Waldorfförskolläraren måste vara flexibel 

samt ha ett konstnärligt förhållningssätt till sitt arbete. En Waldorfförskola står i en skapande 

process, den kan inte utformas efter givna regler och föreställningar då alla barn är olika och 

barngrupperna förändras varje år. I Waldorfförskolan eftersträvas kontinuitet inom alla områden. 

Det är viktigt att barnen får tid och ro att leka samt att känna trygghet i förhållande till vuxna, till 

andra barn, till förskolan och till vad som sker i omgivningen. Sagor, sånger, rim och ramsor 

upprepas och känns igen. Kontinuitet väcker glädje och en känsla av delaktighet hos barnet 

(Libendörfer & Liebendörfer, 2013:46; Steiner 1986, se Öjemark, et al., 2001:13). 

 

3.3.3 Reggio Emiliapedagogiken – Loris Malaguzzi 

 

Loris Malaguzzi (1920-1994) som grundade Reggio Emiliapedagogiken föddes i närheten av 

staden Reggio Emilia i Italien. Han började år 1939 på ett institut för lärarutbildning och tog 

examen som förskollärare. Under andra världskriget började han studera psykologi vid det 

nationella forskningscentret. Efter att han arbetat som förskollärare i 7 år fick han i uppdrag att 

arbeta med barn som hade inlärningssvårigheter. År 1958 blev han förskolechef i Reggio Emilia 
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där han arbetade hela sitt liv. Han gick i pension år 1985, men han fortsatte resten av sitt liv med 

att ge allt till det system som han byggt upp (Smidt, 2014:13–14).  

Malaguzzi såg vikten av den dialogiska undervisningen där man inte ser barnet som ett tomt kärl 

som ska fyllas med kunskaper, utan tvärtom som en aktiv meningssökare. Barnet ska inte bara ta 

in information och svara på frågor utan också vara med och skapa frågorna själva. Han betraktar 

barnen som kompetenta och vetgiriga varelser som ska få möjlighet att följa sina egna intressen. 

Pedagogens roll är att från nära håll dokumentera, observera, granska och tolka barnens intressen 

och bygga vidare sin verksamhet efter det. Och detta ska ske i ett nära samarbete med hemmet 

och de andra kollegorna. (Malaguzzi 1993, se Smidt, 2014:27–33). 

  Inom Reggio Emilia pedagogiken ska man inte bara ge barnen färdiga produkter utan man 

strävar efter att de ska vara med och skapa sina egna leksaker själva. Detta är för att barnen ska 

kunna få använda sin fantasi och kreativitet i sitt lärande, till exempel när en barngrupp själva 

tillverkade bilar och upptäckte att bilarna inte rullade bra, vilket satte igång ett utforskande bland 

barnen. De utforskade vad som behövdes för att en bil skulle rulla bra som möjligt och fick 

därmed med sig kunskaper om begrepp som hastighet, distans, acceleration, tid och friktion. 

Detta arbete ledde till att de gjorde ett utforskande projekt över hela skolgården om lutning. Om 

barnen hade haft färdiga leksaksbilar hade de aldrig utforskat detta på samma sätt som de gjorde 

nu. (Malaguzzi 1998, se Smidt, 2014:34).  

Malaguzzi talar om miljön som en viktig del i barns lärande samt att man ska ha platser både där 

barn kan vara själva, både med andra barn och med pedagoger där de kan få inspiration. Det ska 

finnas en stor ateljé som är en plats rik med material framme i barnens egen nivå där barnen kan 

få inspiration och välja sina egna projekt eller aktiviteter. Ateljén ska fungera som en plats för 

utmaning och provokation. Det är här som barnen ska kunna använda alla sina uttrycksfulla 

språk, även de matematiska, vetenskapliga och logiska kunskaperna. Det är barnens plats för 

forskning där barnen kan experimentera. Den ska väcka nyfikenhet och förundran samt stimulera 

barnens kreativitet. (Malaguzzi 1998, se Smidt, 2014:37–40).  

Enligt Malaguzzi är kärnpunkten för allt arbete inom Reggio Emiliapedagogiken något som han 

kallade för en pedagogik av relationer. Reggio Emiliapedagogiken handlar mycket om att fånga 

barnets intresse och utifrån det skapa och utforska saker med hjälp av att kommunicera med 

andra barn och andra vuxna. Ett exempel på detta är när en pojke tittar ut genom fönstret och ser 
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fåglar. Han börjar berätta om att de har tråkigt och då uppmuntrades pojken till att prata med de 

andra barnen. Tillsammans diskuterade de fram till att de skulle bygga en lekpark till fåglarna. En 

pedagogs uppgift är att vara lyhörd för vad barn säger och gör och att använda det som 

utgångspunkt för olika arbeten. Pedagogens roll är inte att styra barnens lärande utan att vara där 

och uppmuntra dem och se dem som det kompetenta barnet, små kompetenta sökare där 

pedagogen är observatör, följeslagare och vägledare som skaffar resurser, tolkar och 

dokumenterar berättelserna som växer fram (Malaguzzi 1998, se Smidt, 2014:43–53).  

Barnen ger ofta oväntade svar och gör oförutsägbara saker och inom Reggio Emiliapedagogiken 

strävar man efter en ömsesidig respekt, där man lyssnar på barnen och respekterar deras åsikter 

och vice versa. De lär sig därigenom att inte bara lyssna på de vuxna utan också på de andra 

barnen. Det är en pedagogik som kräver en vilja av lyssnande samt lyhördhet för andras idéer, 

tankar, känslor samt åsikter, hur annorlunda de än är från ens egna. Malaguzzi var väldigt tydlig 

med att framföra att barn lär sig genom sina egna intressen. Han talade om multipelt lyssnande, 

där barnen lyssnar på varandra och på pedagogerna samtidigt som pedagogerna lyssnar på 

varandra samt barnen (Malaguzzi 1998, se Smidt, 2014:65–66). 

Pedagogen ska inte tala om för barnen hur något är utan de ska själva vara med och utforska och 

diskutera saker tillsammans med barnen. (Malaguzzi 1998, se Smidt, 2014:56).  

Ett barn har hundra språk, är ett uttryck som Malaguzzi skapade där han menade att barn har 

otroligt många olika sätt att uttrycka sina idéer, tankar, frågor och känslor på i sitt lärande. Han 

menade att barn måste få använda sig av alla sina språk genom att teckna, måla, tillverka, sjunga, 

dansa, spela teater, beröra, lukta, smaka, lyssna och känna. Han menar även att vi berövar barnen 

på nittionio språk då vi ber barn att tänka utan att använda sina händer, handla utan sitt huvud och 

att lyssna men inte tala. (Malaguzzi 1998, se Smidt, 2014:88). Det ska vara en pedagogik som 

består av relationer och det ska inte finnas någon gräns mellan en slags inlärning och en annan, 

utan lärande ska ske överallt i samverkan med varandra genom interaktioner på hundra olika sätt 

(Malaguzzi 1998, se Smidt, 2014:119).  

På en del förskolor lär sig barn att de ska vara tysta, skilja mellan arbete och lek, att besvara men 

inte ställa några egna frågor, inte stöka ner, sjunga när det är sångdags det vill säga att i allt 

väsentligt göra som de vuxna säger till dem. Förskolorna i staden Reggio Emilia är däremot 

annorlunda mot detta. De har utformats med hjälp av Vygotskijs och Malaguzzis värderingar där 
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småbarn betraktas som resursrika, ifrågasättande, kompetenta, fantasifulla och kommunikativa 

individer. För att stödja dessa barn behövs en rik miljö där barnen ska få möjlighet att forma sina 

egna frågor och följa sina egna passioner. Barnen ska ha möjlighet till en miljö som främjar deras 

hundra språk. Malaguzzi menar att miljön är den tredje pedagogen (Malaguzzi 1993, se Smidt, 

2014:119–126).  

 

3.3.4 Traditionell pedagogik – Freidrich Fröbel 

 

Den svenska traditionella förskolan är främst präglad av Freidrich Fröbel men även av ovan 

redan nämnda Vygotskij och John Dewey. Fröbel (1782–1852) startade Kindergarten i Tyskland 

år 1840 som sedan kom att inspirera till den svenska förskolan. Fröbel talade om lekgåvor som 

barnen och pedagogerna kunde leka och visa saker med samt gestaltande rörelselekar som 

konkretiserande material för barns lärande. Han menade att centralt för barnets fostran skulle vara 

att stimulera barnets språkförmåga och att utveckla det talade och skrivna ordet genom att 

åskådliggöra, benämna, beteckna och gestalta. Barnet går i sitt lärande från helheter till delar och 

man måste därmed låta barnet få en helhet i lärandet genom att använda alla sina sinnen. Dessa 

rörelselekar gick ut på att sjunga eller berätta något samtidigt som man visade eller lekte med 

någon av hans lekgåvor som kunde vara till exempel bollar, klossar eller dockor och gjorde ljud 

och rörelser med kroppen. Sång, musik, dans och gestaltande övningar ansågs av Fröbel vara 

viktiga ämnen för att stärka barnets kropp och ande och få en aning om livets dimensioner 

(Fröbel 1840, se Uddén 2001:164–165). 

4. Tidigare forskning 
 

Forskning kring förskolebarns läsande och skrivande brukar vanligen förknippas med äldre barn i 

förskoleklassen eller skolan. Få studier har gjorts på mindre barn och de är oftast i hemmiljö med 

ett mindre antal barn. Elisabeth Björklund fil. dr i didaktik ville i sin avhandling undersöka hur 

yngre barn involveras i aktiviteter med läsande och skrivande i förskolan. Tidigare studier som 

utfördes under 30-talet visade att den mentala åldern hade betydelse för erövrandet av litteracitet 

med hjälp av formell undervisning. Den lämpliga mentala åldern var sju år. Men när man utförde 

studier av barn som erövrar litteracitet i en för dem naturlig miljö ändrades den synen. Man 
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upptäckte att barnen var engagerade och intresserade av litteracitet långt före sjuårs åldern som 

tidigare ansågs som en lämplig ålder för att starta den formella undervisningen. Björklund påtalar 

att genom att få delta i läs- och skrivupplevelser i ett för barnen naturligt sammanhang ges en 

grund att bygga deras läsande och skrivande. Gradvis formas barnen in i en skriftspråklig kultur 

och redan mycket små barn visar intresse för text och provar sig fram med att berätta, skriva och 

läsa både på egen hand och tillsammans med andra barn och vuxna i deras omgivning. Om 

barnen får möta uppmuntran från sin omgivning när de intresserar sig för litteracitet ökar deras 

tilltro till deras egen förmåga och de får en uppfattning om sig själva som läsande och skrivande 

personer (Björklund, 2008:15–45). 

 

Bilderböcker är enligt Björklund ett av de vanligaste sätten som små barn möter litteracitet och 

hon menar att bokläsning tillsammans med en vuxen är en viktig väg in i litteracitet. Vid dessa 

lässtunder visas det att barns språk blir mer utvidgat och rikt. Genom läsning med en annan 

vuxen lär barnen sig olika regler för läsning. Barnen lär sig att böcker är något man läser i, 

bilderna kan benämnas och bilderböcker gör det synligt för barnen att bokstäverna betyder något 

intressant. Böcker kan också förtrolla och skapa förundran som är den största tillgången till att 

erövra litteracitet. Barnens meningsskapande uppstår i samtal med andra som lyssnar till samma 

berättelse. Meningsskapandet uppträder när texterna har ett rikt språk och teman som väcker 

känslor och utmanar till att uttrycka sina tankar tillsammans med andra (Björklund, 2008:58–62). 

Björklunds studie visade att små barn är intresserade av skriven text i böcker och att de börjar 

förstå att bokstäverna har ett budskap. Det visade sig även att barnen gärna använde sig av böcker 

tillsammans med andra barn. Barnen återberättade vad de läst och om bilderna i böckerna samt de 

bokstäver de kände igen.  

Enligt Björklund är det lika viktigt att ha böckerna tillgängligt och inspirerande för barnen som 

att läsa och prata om böckerna. Barnen ska ha möjlighet att på eget initiativ använda sig av 

böckerna i leken och i interaktion med andra barn (Björklund, 2008:137–150). 

Berättandet är enligt Björklund också ett viktigt uttryck för litteracitet i vid mening. Berättandets 

olika former understödjer och bildar en länk till barnets språkliga värld. Berättande börjar tidigt 

hos barn och de erövrar denna kunskap tillsammans med barn och vuxna i sin omgivning. 

Berättandet förs även med in i leken där barnen berättar för varandra.  
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Tillsammans med pedagogerna byggs barnens erfarenheter samman till berättelser. Dessa hämtas 

från barnens liv både hemma och i förskolan, det som hänt eller ska hända. Genom att fråga, 

lyssna till andra och svara uppstår berättandet och barnens ord byggs samman till meningar och 

innehållet som berättandet berör är inte alltid konkret och närvarande. Därför erövrar barnen 

kunskaper om att beskriva något språkligt som inte är synligt för dem i stunden (Björklund, 

2008:97–109). 

Günther Kress har gjort en studie om barns namnskrivning som en del av erövrandet av 

litteracitet. Kress menar att barnens namn har en alldeles speciell betydelse för barnen och tycks 

omgivas av positiva förtecken för dem. Barn vill lära sig hur deras namn stavas, deras kompisars, 

föräldrars och släktingars. Det hör till läsandet och skrivandet och förknippas med något som 

betyder väldigt mycket för dem. Genom att lära sig hur deras och omgivningens namn är skrivet 

lär de sig på ett för dem naturligt sätt att känna igen hur bokstäverna ser ut, låter och hur de kan 

användas i ett för dem viktigt sammanhang (Kress 1997, se Björklund 2003:62). 

Angela Anning är professor emerita vid Leeds Universitet och har genomfört en studie i 

Storbritannien där förskolan har en skolliknande verksamhet (Björklund, 2003:63). Hon betonar 

vikten av att vi bör vidga vår förståelse av begreppet litteracitet och att inkludera yngre barns 

visuella aspekt av litteracitet och berättande som är influerade av media. Barnens vardagliga 

språkutbyten sker i deras omgivning med exempelvis syskon och föräldrar, sådant som 

karakteriserar de yngre barns väg till erövrande av litteracitet (Anning, 2003:5). Anning menar att 

litteracitet oftast och endast associeras med skrift- och läsavkodning när det egentligen handlar 

om så mycket mer. Syftet för hennes studie var bland annat att ta reda på hur barn tar till sig 

visuell information och får förståelse för skrivna symboler mot sin erövring av litteracitet och hur 

barnen uttrycker sig i sitt meningsskapande genom ritningar och låtsasskrivande (Anning, 

2003:6). 

Artikeln är baserad på empiri som är samlad under en treårsperiod av barn som i startpunkten var 

mellan 3-4 år till och med att de var 6-7 år. Det var sju stycken barn samt deras föräldrar som var 

delaktiga i studien. De fick varsin kamera och en klippbok där de skulle samla barnens 

låtsasskrivande och symboler. I samband med detta bad man föräldrarna att notera hur leken och 

bilderna av låtsasskrivandet och symbolerna uppstod samt i vilket sammanhang de skapades. 
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Anning talade med personalen på respektive skolliknande förskola och använde sig där av 

ljudinspelning vid samtliga (Anning, 2003:10-11).  

Studien visade att pojkar får mer negativ respons då de gör meningsskapande aktiviteter och 

låtsasskrev såsom i målning och ritning i jämförelse med flickor. Vuxna uppfattar pojkarnas 

skapande som klotter (Anning, 2003:12).  

Resultatet av obserbationerna av de sju barnen var att de mött vuxna med olika inställningar och 

förståelse för visuell litteracitet och berättelser. Alla vuxna kopplade litteracitet till enbart böcker. 

De vuxna var inte öppna för att se barnens låtstasskrivande som skapades i den fria leken som 

skriftspråk. Annings studie visade att några av de sju barnens meningsskapande aktiviteter och 

låtsasskrivande i hemmet var baserat på barns intressen. Dessa meningsskapande aktiviteter 

kunde vara inspirerat av populärkultur, såsom musikvideos, modemagasin, musik och bilder på 

exempelvis fotbollslag. I studien var visuell litteracitet identifierad som en sociokulturell 

aktivitet. Den sociala funktionen med meningsskapande aktiviteter i hemmet var i samband med 

att barnet skulle känna samhörighet med syskon eller vänner som delade samma intressen eller då 

barnen skulle skicka hälsningar till nära och kära (Anning, 2003:32). 

Anning anser att vuxna i förskola och skolliknande verksamheter bör lägga samma 

uppmärksamhet på barnens ritande och målande som på högläsning eller aktiviteter som är enbart 

med böcker. Studien visade att det i övergången mellan hem- och skolmiljö är stor skillnad för 

barnen när det gäller olika aspeketer av skrivande. Den kulturella skillnaden för barnen i det 

ovannämnda är responsen av deras sätt att uttrycka sig i skrift såsom i symboler exempelvis. 

Barnens meningsskapande aktiviteter såsom låtsasskrivande var sällan mottagna som något 

värdefullt av vuxna. Anning anser att sagor som är muntligt berättade och låtsasskrivande av barn 

bör anses vara en väg in till erövrandet av litteracitet. I hennes studie visade det sig att vuxna inte 

såg värdet av barnens muntliga berättande av sagor och liknande (Anning, 2003:32-33). 

Carina Fast, fil. dr i pedagogik, har utfört en studie under fyra år där hon följde sju barn från 

fyraårs ålder fram till att de börjar skolan. Hon lade fram sin avhandling 2007 vid pedagogiska 

institutionen vid Uppsala universitet. Fast har följt barnen i deras familjer, deras omgivning och i 

förskola och skola för att se hur barn möter skriftspråk innan de börjar skolan (Fast, 2007:16). 
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Fast kommer i sin studie fram till att det är viktigt att ta tillvara på de erfarenheter som barnen har 

med sig hemifrån eller möter i sin vardag. De sju barnen som hon har följt i sin studie kommer 

sedan till förskolan och skolan med rika erfarenheter av att praktisera olika sidor av skriftspråket. 

Barnen möter det i familjen, i omgivningen, på tv, skyltar m.m och många av dem ritar och 

skriver när det är något som har betydelse för dem. Exempel på när barnen skriver kan vara då de 

gör önskelistor, kom-ihåg-lappar eller skriver namnen på deras favoritartister. 

 

Fast menar att miljön barnen rör sig i ger vägar in i skriftspråket som pedagogerna i förskolan bör 

fånga upp och ta tillvara på (Fast, 2007:130). 

 

Med sin studie har Fast också sett att barn som möter texter i sin omgivning blir mer intresserade 

av skriftspråk än de som inte möter det. Fast såg hur barnen skrev bokstäver i sina teckningar 

som de sett i miljön på vägen till och från förskolan medan barn som inte möter texter inte alls 

tog till sig skriftspråket på samma sätt. Därav är det viktigt att barnen i förskolan möter en miljö 

som innehåller saker som stimulerar deras intresse för skriftspråket samt att förskolan lyssnar och 

fångar upp barnens erfarenheter utanför förskolan. En del förskolor och skolor lät inte barnen 

bygga vidare på sina erfarenheter vilket gjorde att barnen miste en del intressen och erfarenheter 

de hade med sig sedan tidigare av skriftspråket (Fast, 2007:70). 

 

Även Fast är inne på berättelsens betydelse för barns erövrande av litteracitet. När barn lyssnar 

till en berättelse, berättad muntligen eller läst i en bok så lär de sig mycket omedvetet. De lär sig 

hur språket är uppbyggt och låter, nya ord och retoriska grepp. Genom att ta del av en stor och 

varierande del berättelser så erhåller barnen kunskap om språket som kommer till stor 

användning när de själva sedan ska återberätta eller lära sig läsa och skriva (Fast, 2007:84–85). 

 

5. Metod och material 

För att få fram det material som behövs för att kunna utföra vår undersökning behövde vi 

använda oss av en forskningsmetod.  Forskningsmetod är det arbetssätt vi använder oss av för att 

få fram svaren på vår undersökning. 
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5.1 Kvalitativ metod 
 

 Kvalitativa metoder är ett övergripande begrepp för de metoder som bygger på material insamlat 

utifrån intervjuer, observationer eller analys av texter. Inom den kvalitativa metoden går man mer 

in på djupet och samlar så kallade mjuka data, målet är att förstå hur någon upplever något, se hur 

de själva beskriver och observera hur verksamheten ser ut. Man har närhet till informanterna och 

undersökningen baseras på mindre urval men man kan få ut mer detaljerade beskrivningar. 

Anteckningar och inspelningar från intervjuer och observationer är kvalitativa data. Till skillnad 

från kvalitativ metod handlar kvantitativ metod om en större utbredning. Man baserar 

undersökningen på stora urval och det räcker inte med information från ett fåtal personer. Här 

samlar man information från många och gör sin analys utifrån bl. a. tal, siffror, enkäter och 

register. Här vill man utvinna generellt vetande men därmed begränsas det individuella. Siffror, 

enkäter och statistiskt material m.m. är kvantitativa data (Ahrne & Svensson 2011:11–13). 

 

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi ville gå in på djupet 

och se hur förskollärarna arbetar med barns skriftspråksutveckling. Vi har samlat in våra data 

genom kvalitativa intervjuer för att höra om förskollärarnas tankar och erfarenheter om hur de 

arbetar inom ämnet skriftspråk. 

 

5.2 Urval 
 

För att få svar på vår undersökning behövde vi finna förskolor inom de tre olika pedagogiska 

inriktningar som vi valt. Vi ville även hitta förskollärare med olika geografiska placeringar i 

Stockholms län då vi hade i åtanke att vi kunde få bredare svar om de inte låg inom samma 

område och därmed kunde ha inspirerats av varandra. Förskollärarna skulle vara utbildade 

förskollärare och ha olika ålder samt arbetat olika lång tid. I vårt fall använde vi oss av en databas 

för Stockholm stad där vi sökte efter förskolor utifrån de pedagogiska inriktningarna som vår 

studie utgår ifrån. På Stockholm stads databas valde vi att filtrera sökningen utifrån respektive 

pedagogik samt förskolor som föräldrar rekommenderar till andra. Detta är för att vi ville komma 

till en förskola som föräldrar upplever som bra för deras barn inom respektive pedagogik. 

Därefter ringde vi respektive förskola där vi fick tala med en förskolechef eller förskollärare och 
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ställde frågan om de kunde avvara en förskollärare till vår undersökning och om de tackade ja, 

skickade vi informationsbrevet till deras e-post. I informationsbrevet stod det kort om 

Vetenskapsrådets etiska principer och om vår studie. Resultatet blev att vi fann sex olika 

förskollärare på sex olika förskolor med tre olika pedagogiska inriktningar som alla har olika 

ålder och erfarenhet inom yrket. Dessa är placerade på sex olika orter inom Stockholms län. 

Arbetsfördelning 

Vi har valt att skriva uppsatsen i par då vi ansåg att det tillför mycket för båda. Vi har lärt oss att 

samarbeta, reflektera och diskutera om det vi har skrivit om. Vi började arbetet med uppsatsen 

med att tillsammans formulera inledning och bakgrund, syfte och frågeställningar. Sedan 

fördjupade vi oss i de olika pedagogiska inriktningarna där en student ansvarade för 

Waldorfpedagogiken samt en för Reggio Emilia och traditionell pedagogik. Vi fördjupade oss 

också i litteracitetsbegreppet för att ha goda förkunskaper inför våra intervjuer. Därefter tog vi 

reda på kontaktuppgifter samt kontaktade de förskollärare vi ville intervjua. Fyra intervjuer 

gjorde vi tillsammans då vi ville vara närvarande och kunna ställa följdfrågor båda två. De sista 

två intervjuerna var vi tvungna att dela upp oss då förskollärarna endast hade tid samma dag och 

samma klockslag. Intervjuerna delades upp så att vi transkriberade hälften var. När 

transkriberingen var klar satte vi oss ner igen och skrev ihop en resultattext utifrån resultatet av 

intervjuerna. När vi läst igenom resultatet så sökte vi fram teorier och tidigare forskning en 

student ansvarade för Vygotskij, Björklund och Fast samt en ansvarade för John Dewey, Anning 

och Kress. Efter att vi fördjupat oss i tidigare forskning och teorier så satt vi oss ner och skrev 

analyser, slutsats samt abstract tillsammans. Vi har sedan bearbetat texten flertalet gånger 

tillsammans så det är svårt att sätta fingret på vem som utfört vad. Vi anser att vi båda har varit 

lika delaktiga under studiens process.  

5.3 Genomförande 
Här kommer vi att presentera hur vi genomfört vår studie.  

Informanter 

Denna studie är baserad på enskilda intervjuer med sex universitetsutbildade förskollärare. Dessa 

förskollärare är verksamma på olika förskolor situerade runt om i Stockholm. Namnen på våra 

informanter är fiktiva.  
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Wilma arbetar på en Waldorfförskola och är utbildad både Waldorfförskollärare samt 

förskollärare inom traditionell pedagogik. Utöver detta har hon också gått kurser i Reggio Emilia 

Pedagogik. Wilma har arbetat i förskolan i 40 år och hennes barngrupp består av 16 barn i åldern 

tre till sex år. 

Wera arbetar på en Waldorfförskola och är utbildad Waldorfförskollärare. Hon har arbetat i 

förskolan i sju år. Barngruppen består av 20 barn i åldern ett till fem år. 

Rebecca arbetar på en Reggio Emilia inriktad förskola och är utbildad förskollärare. Hon har 

även studerat vidare inom specialpedagogik. Rebecca har arbetat i förskolan i 25 år. Barngruppen 

består av 22 barn i åldern fyra till fem år. 

Ronja arbetar på en Reggio Emilia inriktad förskola och är utbildad förskollärare och lärare upp 

till årskurs tre. Hon har arbetat som förskollärare i fyra år. Barngruppen består av 24 barn i åldern 

tre till fem år. 

Tuva arbetar på en traditionell förskola. Hon är utbildad förskollärare och har arbetat som 

förskollärare i fyra år. Barngruppen består av 24 barn i ådern tre till fem år.  

Tina arbetar på en traditionell förskola och är utbildad förskollärare och lärare upp till årskurs tre. 

Hon har arbetat i förskolan i sju år. Barngruppen består av 17 barn i åldern tre till fyra år. 

5.4 Intervjuer 
 

För att få svar på studiens frågeställningar har intervjuer valts ut som insamlingsmetod. 

Intervjuer är idag en av de vanligaste forskningsmetoder inom kvalitativa metoder. Intervjuer är 

ett sätt att samla kunskaper om sociala förhållanden samt om människors känslor och upplevelser 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:36). Intervjuer används som datainsamlingsmetod inom 

olika discipliner. Denna datainsamlingsmetod kan användas som huvudmetod eller hjälpmetod 

för att komplettera med annat insamlat material. Syftet med en intervju är att få fram en exakt och 

beskrivande information om hur andra människor upplever olika sidor av ett fenomen. Den 

kvalitativa intervjun är speciellt lämpad för att ge insikt om informanternas egna erfarenheter, 

tankar och känslor (Dalen, 2011:14).  
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Vi har valt att ha en låg grad av standardisering på frågorna vid intervjutillfällena, d.v.s. öppna 

frågor. Dock har vi valt att ha strukturerade intervjuer då de handlade om ett specifikt område, 

förskollärarnas arbete med skriftspråk. Informanterna har fritt fått sätta ord på hur de uppfattat ett 

fenomen, resonera med sig själva och beskriva sammanhang som de anser är betydelsefulla för 

beskrivningen av fenomenet. Det är det subjektiva som söks, vilken mening och innebörd en 

individ ger ett fenomen som intervjuaren intresserar sig för och närmar sig genom att förstå 

informantens sätt att tänka. Det är dessa utsagor som kommer att bli föremål för analys samt 

tolkning och som utgör underlaget för de slutsatser som så småningom dras (Lantz, 2007:12, 30). 

Den intervjuade får gärna styra ordningsföljden och följdfrågor formuleras beroende på tidigare 

svar samt frågorna tas i den ordning som passar för tillfället. Med termen strukturering kopplas i 

detta fall till själva undersökningen i stort och är inte kopplad till frågorna och deras 

svarsalternativ. Alla intervjuer behöver dock inte vara identiska, men bör vara likadana till 

innehållet och jämförbara (Trost, 2010:39-42). När vi gjorde intervjuerna och ställde frågorna 

ställdes de inte alltid identiskt lika varje gång. Ibland ställdes de i en annan ordning och ibland 

ställdes två frågor i en frågemening. 

Under våra intervjuer har vi använt oss av teknisk utrustning för ljudinspelning. Vi har kunnat dra 

nytta av att den tekniska utrustningen idag och är diskret, vilket bidrar till att informanten känner 

sig mindre olustig och mer trygg vid intervjun (Dalen, 2011:37-38). Väljer man att spela in 

intervjun kan intervjuaren koncentrera sig på lyssnandet samt på sina följdfrågor. Utrustning som 

diktafon eller liknande höjer kvaliteten i intervjun och analysen. Av denna anledning valde vi att 

använda oss av ljudupptagning då vi genomförde våra intervjuer. När data ska bearbetas och 

analyseras behövs det strategier för att på så sätt fortsätta lyssna på vad intervjupersonen sagt, 

men också för att avgränsa om vad forskaren anser vara viktigt utifrån studiens syfte. En typ av 

strategi är att skriva ut de inspelade intervjuerna (Löfgren, 2014:148–149). 

Två viktiga ord Löfgren nämner är tid och plats. Tid är en bristvara i förskolor förklarar Löfgren. 

Tid är nödvändigt då förskollärare ska känna att de har tid att berätta sin berättelse men också 

reflektera över vad de redogör. Platsen spelar större roll än vad man tror så den ska man välja 

med stor omsorg (Löfgren, 2014: 148). Vi fick uppleva tidsbristen då en del förskollärare var 

tvungna att boka om intervjutillfällen och genom att en del intervjutillfällen blev avbrutna då 

kollegor behövde förskollärarnas hjälp eller stöd. Efter varje intervjutillfälle valde vi att 
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transkribera intervjuerna.  

6. Etiska principer 
 

Det finns fyra allmänna huvudkrav för individsskyddskravet som skall följas då forskning skall 

genomföras (Vetenskapsrådet, 2011).  

Det första är informationskravet och innebär att forskaren skall informera undersökningsdeltagare 

om deras uppgift i undersökningen samt vad det är för villkor som gäller för deras deltagande. 

Det skall vara tydligt att deltagandet är frivilligt samt att den tillfrågade har rätt att avbryta sin 

medverkan under undersökningens gång. Informationskravet innefattar även alla de inslag som 

forskaren kommer att utföra i undersökningen som i sin tur kan tänkas påverka den tillfrågades 

villighet att delta (Vetenskapsrådet, 2011:7).  

Det andra kravet är samtyckeskravet där deltagarna själva får bestämma om de vill vara med i 

undersökningen eller inte. Ibland kan det behövas underskrifter som visar att de en gång har gått 

med på att delta i undersökningen.  

I vissa fall kan samtycke ske via samtal eller mejl mellan forskaren och deltagaren förutsatt att 

undersökningen sker under arbetstid och så länge intervjufrågorna inte behandlar privata och 

känsliga ämnen. I vår studie förde vi en dialog med förskolechefer som i sin tur hörde med sina 

kollegor om de var villiga att ställa upp eller direkt med förskollärarna och undersökningen 

gjordes under arbetstid. Barn under 15 år behöver vårdnadshavarens samtycke i form av 

underskrift om undersökningen är av etiskt känslig karaktär.  

Sedan finns konfidentialitetskravet som handlar om sekretess och offentlighet. Detta innebär att 

personuppgifter eller personliga uppgifter som tillhör deltagarna kommer att bevaras säkert och 

att det inte når allmänheten (Vetenskapsrådet, 2011:9–10, 12–13). 

 Trost belyser vikten av att upplysa deltagaren redan vid första kontakten att det man talar om är 

konfidentiellt. I vår undersökning har vi bett om några få personuppgifter såsom hur länge våra 

informanter arbetat som förskollärare samt vilken utbildning de har. Vi har tagit hänsyn till 

deltagarnas anonymitet, vilket de har rätt till och vi har gett dem fiktiva namn och kommer inte 

att kunna kopplas till deras riktiga namn. Anonymitet innebär att man inte vet namnet eller andra 
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igenkänningstecken på deltagaren (Trost, 2010:61). 

Och slutligen har vi det fjärde kravet som är nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter som 

samlas från deltagaren får endast nyttjas till denna studie/undersökning (Vetenskapsrådet, 

2011:14). Innan varje intervju med respektive informant informerade vi de ovannämnda kraven 

inför intervjuerna. Dessa etiska principerna beskrevs även i informationsbrevet som varje 

informant fick innan intervjuerna ägde rum.   

 

7. Resultat  
Här presenteras resultatet av våra genomförda intervjuer på förskolorna. 

7.1 Waldorfpedagogik 
 

Wilma berättar att inom Waldorfpedagogiken följer man den vanliga läroplanen precis som alla 

de andra, men hon gör om den så att den passar för Waldorfpedagogiken.  

Waldorfpedagogiken har en tanke att man under förskoletiden ska fokusera främst på barnens 

vilja, rörelse och kraft.  Man ska inte bara stimulera barnen intellektuellt. Istället för att bara prata 

om saker gör barnen det och lär sig genom att göra. Barnen ska använda kroppen och alla sina 

sinnen det är inte bara i tanken som de ska stimuleras. Wilma försöker forma om läroplanen så att 

barnen gör allt med kroppen istället. Wilma menar att man inte ska tilltala huvudet bara, men i 

och med att man gör saker blir det intellektuellt också och det blir att barnen får processa och lära 

sig själva. Det handlar inte om att göra en teoretisk redovisning utan barnen ska få uppleva och 

lära genom att de gör. Wilma samt kollegor är med där barnen är och pratar utifrån det. På det 

sättet är de medforskande. De förklarar inte att det här är, utan barnen upplever och reflekterar 

över det där barnen är. 

Wilma anser att man bara bör arbeta med skriftspråk i förskolan om det kommer från barnen 

själva. Hon anser att vuxna ofta har en massa idéer som ligger före barnens utveckling och att 

man forcerar fram saker barnen inte är mogna för. Det är inte meningen att det ska vara något 

som barn ska läras utan något som är på barnens eget initiativ och precis där barnen är. Det finns 

bokstäver överallt och många barn är väldigt nyfikna på det men man måste vara där barnen är 

och göra det i ett naturligt sammanhang för dem, berättar Wilma. Hon sätter sig inte ner och säger 
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att nu ska de undervisa det här utan försöker göra det i praktiken så när de har använt skriftspråk 

så har de gjort det när det behövs och inte för att lära barnen bokstäver.  

 

Varje vecka målar de och då får barnen skriva sitt namn och om de inte kan skriva hela namnet 

får de skriva vad de kan men oftast kan de någon bokstav i sitt namn. På många Waldorfförskolor 

har de servetter med barnens namn på platsen där barnen sitter när de äter och på så sätt så lär sig 

barnen enligt Wilma att se hela namnbilden. Skriftspråket börjar ofta i barnens liv med deras 

namn. 

Wilma anser inte att man ska stimulera barnen till att intressera sig för skriftspråk utan pedagogen 

bör vara precis där barnen är och gå efter vad barnen är intresserade av. Många barn är 

intresserade av skriftspråk och lyssnar gärna på varandra och tar efter och är barnen intresserade 

av det arbetar de såklart med det, men det ska vara efter barnens eget initiativ menar hon. 

Wilma arbetar med skriftspråk när de gör sagor med barnen. Då brukar hon använda sig av 

griffeltavlan för att skriva upp vilka roller som finns i sagan och vem som ska vara vem av 

barnen. Sedan brukar barnen få rita en figur eller skriva en krumelur eller bokstav som de anser 

motsvarar sin roll. Ytterligare en aktivitet som hon använder sig av är eurytmi där barnen gör 

bokstäver med kroppen. Det är en rörelsekonst där barnen och pedagogen gör bokstaven med 

kroppen samtidigt som de ljudar bokstaven. Därefter kommer en liten ramsa eller en liten kort 

saga som de repeterar samtidigt som de gör bokstaven.  

Hon berättar att många barn gärna vill skriva sitt namn och det får de göra på olika sätt. Detta kan 

ske exempelvis med kroppen, på tygservetter, när de målar, när de skriver bokstäver i sanden och 

täljer. De övar också skriftspråk genom att läsa böcker och när de övar på att skriva sina namn 

eller specifika bokstäver, men bara om barnen visar intresse för det eller rättare sagt på deras 

initiativ. Wilma berättar att hon använder sig att griffeltavlan som tidigare nämnts, eurytmi, 

högläsning, rim och ramsor och sånglekar. Hon menar att barn omges av visuell litteracitet 

överallt. Wilma berättar att barn ser skyltar, tv-bilder, reklamannonser runt om i staden. Barn lär 

sig skriftspråk genom att se och att uppleva det.  

Hon menar att barn är som mest mottagliga för skriftspråk efter den första sjuårsperioden. Wilma 

betonar att ju mer man väntar desto bättre. Hon menar att innan barnen börjar med skriftspråk ska 

de göra allting med kroppen först.  
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Wera arbetar mycket med den fria leken, de har inte mycket uppstyrda aktiviteter. Barnen gör, 

pedagogerna tittar på vad de gör, dokumenterar det och arbetar vidare utifrån barnens 

intressen.  Hon följer vardera barn i deras olika rytmer då barnen kan befinna sig på olika plan 

och barnen får gå sin egen utvecklingsväg. Om barnet inte är intresserat av något ska man inte 

tvinga barnet utan man måste gå efter deras intresse och utvecklingsnivå.  

De har inte aktiviteter där de utformar det som en lektion utan att allt ska finnas i sammanhang 

som är naturliga för barnen. Wera anser att man inte ska använda så mycket färdiga material för 

att barnen ska få möjlighet att fantisera mycket själva. Barnen lär sig mycket av att materialet inte 

är färdigt och om de till exempel täljer ett djur då behöver det inte se ut precis som det djuret för 

barnet kan tycka att det är något annat och dessutom kan man använda det på flera olika sätt och 

det stimulerar deras fantasi och kreativitet.  

Wera berättar att enligt Rudolf Steiner är det de första 7 åren som barnet har störst förmåga att 

utveckla sin fantasi och det är därför som de vill att barnen inte ska ha så mycket färdigt material 

utan ska få använda sin fantasi, skapa och experimentera så mycket som möjligt själva. De vill att 

barnen ska stimuleras till att kunna tänka själva och vara sig själva, man ska våga vara och tänka 

annorlunda och pröva sig fram. Hon anser dessutom att man ska utgå från barnens intresse. Man 

bör inte ha det som en lektion där man lär ut det till barnen utan barnen ska få se skriftspråket i ett 

för dem naturligt sammanhang som till exempel när man läser eller berättar en saga eller något 

för dem. Barnens ska få möjlighet att se bokstäverna, förskollärare ska finnas där och följa upp 

intresset när barnen upptäcker det. Ofta kommer det i samband med att barnen ser sina namn och 

frågar efter hur deras namn stavas och då blir det samtal kring det, menar Wera. Hon poängterar 

att precis som allt annat inom Waldorfpedagogiken tror man mycket på att barnen ska få se och 

uppleva det. 

 

Hon menar att om barnen inte får möjlighet till att se och uppleva bokstäver kommer det bli 

svårare för dem i skolan sen. I förskolan är det mycket mer med kroppen och att få uppleva saker. 

När de kommer till skolan kan de lyfta det vidare in i medvetandet och då finns det redan där för 

då har de redan sett alla bokstäver. Hon menar att de inte ska väcka intresset genom att säga att 

”nu ska vi läsa eller skriva”, det ska komma i ett naturligt sammanhang genom böcker, rim, 

ramsor, kroppen eller när de ser det på väggen och frågar efter hur deras eller kompisens namn 
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stavas. Ofta ser barnen namnlapparna i hallen och så försöker de läsa vad det står eller skriva av 

och då börjar de upptäcka att det är något som man kan använda sig av och frågar hur man stavar 

olika saker. 

 

Det är inte så att pedagogerna försöker hindra barnen från att utforska skriftspråk i förskolan men 

det är ingenting som pedagogerna uppmanar dem till, de skulle aldrig arbeta med att barnen ska 

göra det utan det måste komma från barnen själva. 

 

Wera berättar att hon stimulerar barnens intresse för skriftspråk genom böcker när de läser för 

barnen. Då upptäcker barnen att de där bokstäverna kan bli till något spännande. Det är inget de 

uppmanar barnen till att göra men om barnen själva visar intresse så bygger de vidare på det. 

 

Hon betonar att skriftspråksaktiviteter inte är något som de undervisar i, utan de utgår från 

barnens intresse. Wera berättar att de vid samlingarna brukar ha eurytmi och de gör bokstäver 

med kroppen samtidigt som de säger en ramsa eller vers till. Det är viktigare att barnen lär sig 

kontrollera sina kroppar, att göra en kullerbytta, krypa, rulla med mera anser hon. Hon brukar 

även läsa böcker för barnen om de själva ber om det och ytterligare en aktivitet är berättandet av 

sagor utan bok då barnen får använda sin fantasi. Wera berättar kortfattat att det är eurytmi, 

böcker och sig själva de använder som material då de arbetar mycket med kroppen.  

Hon tror att barn lär sig genom att se och höra. Wera menar att barnen lär sig av varandra båda 

jämnåriga men även av äldre samt av vuxna. Hon betonar vikten av att ha blandade åldrar i 

barngruppen då de yngre barnen kan lära sig av de äldre samtidigt som de äldre barnen får känna 

sig som förebilder. Wera anser att det är svårt att avgöra om barn är mottagliga för skriftspråk vid 

en specifik ålder. Hon betonar vikten av att ha böcker synligt i Waldorfförskolor då det hänger 

ihop med skriftspråksutvecklingen. Hon menar även att miljön har betydelse för barns skriftspråk 

då det gynnar ett barn om det befinner sig i en miljö med bokstäver och böcker. Detta har stor 

betydelse för senare inlärning hos barn, berättar hon.  

7.2 Reggio Emiliapedagogik 
 

På Rebeccas förskola arbetar pedagogerna mycket projektinriktat, vilket innebär att de utgår från 

ett intresse som finns hos barnen och så bygger de vidare och skapar ett tema utifrån det. 



25 
 

Barngruppen började till exempel intressera sig för vatten och därefter följde pedagogerna upp 

det och gjorde flera olika saker med vatten där barnen fick använda sig av olika uttryckssätt i 

lärandet. Ibland lägger pedagogerna till material i förväg för det kan vara svårt för barnen att 

fråga om saker de aldrig har hört talas om och då får pedagogerna komma in med material som 

start. Men de utgår mest från vad barnen är intresserade av och skapar projekt utifrån det och det 

brukar bli väldigt fantasifullt. 

De flesta barn är väldigt intresserade av skriftspråk redan i förskolan så Rebecca anser att man 

ska ta vara på det. I annat fall blir det som att man hindrar barnen istället anser hon. Många barn 

vill rita, skriva berättelser och hitta på. Det är synd då att tänka att det kommer senare i skolan om 

barnen får intresset tidigt. Då kanske intresset hålls kvar till skillnad från om barnet kommer till 

skolan och det blir krav där det måste läras in fast barnet inte är moget just vid det tillfället men 

kanske var det tidigare. Förskollärare ska låta det komma när barnen visar intresse för det, 

berättar Rebecca. 

 

Hon berättar att de har en whiteboardstavla med bokstäver i magnet och där kan barnen ta sin 

egen bokstav och så fäster man den på tavlan. De brukar hitta sin egen bokstav och ibland 

upptäcker de att vissa barn har samma bokstav så de brukar lära sig att känna igen sin egen 

bokstav ganska tidigt. Det brukar vara så det börjar, det är väldigt vanligt att barnen vill skriva 

sina egna namn och att de behöver märka sina saker. Barnen brukar skriva många meddelanden 

till exempel om de har byggt något som de vill spara. Då brukar de fråga hur de ska skriva. 

 

Rebecca berättar att de har en projektgrupp där de arbetar med tema känslor med barnen. Vid ett 

tillfälle gjorde de en bok tillsammans. Då byggde de upp en saga med fingerdockor och efter det 

kom barnen på att de skulle göra en bok om det där barnen fick illustrera och skriva. Barnen 

skrev för hand och på dator och det blev starten för den gruppen in i skriftspråket. Om man 

skapar ett projekt som utgår från barnens intresse brukar läsandet och skrivandet komma in på ett 

naturligt sätt. På Rebeccas avdelning använder de något som de kallar för städkort och på dessa 

kort står det till exempel verkstad, språkoteket. Hon upplever att många barn på hennes avdelning 

gärna vill städa bara för att det är kul med att läsa korten.  
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Rebecca arbetar med papper, penna, datorer, böcker, magnetbokstäver, lärplattor då barnen 

använder olika appar som handlar om skriftspråk och matematik och även använder fingerdockor 

för att skapa en saga tillsammans med barnen. 

Hon anser att barn behöver nå en viss mognad för att kunna ta till sig skriftspråk, men samtidigt 

behöver intresset väckas till liv. Så länge pedagogen skapar lustfyllda och intresseväckande 

aktiviteter om skriftspråk kommer barnen att vilja tillägna sig kunskapen. Rebecca kompletterar 

med att skriftspråk bör vara synligt för barnen för att väcka intresset. 

Hon tror att barn är redo för skriftspråk mellan två till treårs åldern och då menar hon att arbeta 

med orden och inte nödvändigtvis bokstäverna. Rebecca menar att berättandet är grunden för 

skriftspråket. Genom att se bilder, samtala, kunna uttrycka sig samt redogöra vad man gjort i 

olika tempus lägger man grunden för även det skrivna språket. Kan barnet grunderna för språket 

kommer skriftspråket också in naturligt. Hon menar att i förskolan läggs grunden för skriftspråk 

och språk och om barnet visar intresse för skriftspråk ska pedagogerna inte vänta utan fortsätta 

utveckla det barnet är intresserat av. Språket är makt och hon betonar vikten av att kunna 

kommunicera och uttrycka sig genom tal och skrift i dagens samhälle, exempelvis via sociala 

medier och därför bör varje pedagog börja när barnet visar att det är redo för skriftspråk. 

Ronjas förskola har en väldigt tillåtande miljö med ett varierande material som ska vara 

lättillgängligt för barnen. Barnen ska kunna utforska allt som de ser och kunna komma över det 

lätt. Ronja tror på det kompetenta barnet och det är enligt henne det största inom Reggio 

Emiliapedagogiken att barnen har förmåga att klara av allt om de bara får chansen att 

prova.  Barnen får även möjlighet att blanda saker, de har inte bestämda platser för olika material 

utan barnen ska få ta för sig och blanda fritt. 

Ronja berättar att miljön är utformad så att alla avdelningar har en ateljé, en hemvrå, en bygg- 

och konstruktionshörna. Sedan har förskolan ett torg som alla avdelningar samsas om. Det torget 

består av verktyg och material som inte finns på övriga avdelningar utan fungerar som ett 

komplement. Fler barn kan vistas på samma yta samtidigt. På torget finns en smartboard som kan 

användas vid IKT-tillfällen exempelvis vid användning av appar. Det finns en stor sandlåda med 

specialsand som kallas för pedagogisk sand, det finns olika typer att klätterställ och lite 

annorlunda byggmaterial än vad som finns på respektive avdelning. Sandlådan kan fyllas med 
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annat innehåll ibland. Tidigare har den fyllts med ris, havre för att barnen ska få möjlighet att 

utforska med alla sina fem sinnen.  

Ronja anser att miljön har stor påverkan för barns intresse för skriftspråk. Hon förespråkar att 

varje förskola borde ha en tillåtande och tillgänglig miljö. Och med det menar hon att allt 

material, till exempel leksaker, spel, pennor, böcker med mera ska finnas i barnens höjd. 

Anledningen till detta är för att barnen ska kunna vara självständiga och utforska skriftspråk i sin 

egen takt och göra det när de känner att de själva är redo. Hon betonar också att miljön bör vara 

utmanande så att barnen inte upplever att miljön är tråkig. Ronja och hennes barngrupp brukar 

möblera om på sin avdelning tillsammans så att barnen får vara med och påverka.  

Ronja anser att arbetet med skriftspråk i förskolan måste utgå från barnens intresse, det får inte 

bli någon slags undervisning. Är barnen intresserade av att lära sig att till exempel ljuda olika ord 

eller hur man kan skriva ord ska pedagogen absolut göra det då, men det ska ske på barnens nivå, 

anser informanten. Man bör inte tillrättavisa barnen om de gör fel, det ska vara roligt, men man 

kan visa genom att göra rätt själv för de härmar pedagogerna hela tiden. Men det måste vara på 

deras nivå och vill de hålla på med det så är det klart att pedagogerna ska snappa upp det. Men 

visar inte barnen något intresse så kan inte pedagogerna göra så mycket, det måste komma från 

barnen själva. Men de har apparna på ipadsen framme, olika bokstäver på väggen med både små 

och stora bokstäver och med former och figurer. Sen finns det mallar med bokstäver som de kan 

skriva efter och bokstäver med magnet.  

 

Barnen gillar ljudande väldigt mycket och de frågar ofta vilken bokstav deras namn börjar på och 

tar reda på vad deras kompisars namn börjar på och pratar och jämför kring det.  

Ronja har många projekt där hon följer barnens intressen. I dessa intressen förklarar hon att både 

barn och pedagoger berättar och återberättar. Under dessa samtal främjar de även skriftspråket. 

Det finns till exempel ett tv-program som heter Labyrint som barnen visar stort intresse för. Där 

ska en barngrupp på tre personer klara av olika labyrintbanor och lösa olika problem för att inte 

bli slajmade av robotar. Slajm är en grön sörja eller slemliknande vätska som i detta program 

fungerar som en bestraffning om ett barn blir ner-slajmat hamnar det i fängelse hos robotarna. 

Barnen tycker att detta är jättekul och vill gärna skriva robotarnas namn, längd och vikt samt 
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slajmkapacitet så de här projekten kommer utifrån barnens intressen. Pedagogerna snappar upp 

det och utmanar vidare med det. De har gjort robotarna i kartong och pratat om robotarna. 

 

Ronja berättar att hon brukar försöka fånga upp barnens idéer genom att anteckna och där 

kommer skriftspråk in som något betydelsefullt. Pedagogerna har alltid papper och penna till 

hands så de kan skriva upp vad barnen säger och gör och när de ser att pedagogerna skriver så vill 

de ofta veta vad som står eller ta efter. Barnen berättar inte bara med ett språk utan de berättar 

med hela kroppen. Ronja berättar om de hundra språken inom Reggio Emiliapedagogiken där 

barnen kan rita det, dansa det och bygga det. Det är hela tiden någon form av berättande på olika 

sätt. 

 

Många av Ronjas barn är väldigt intresserade av skriftspråket och vill gärna lära sig skriva olika 

namn och pedagogerna sitter ofta med barnen och skriver och visar hur de skriver och då skriver 

barnen av. De har även många IKT-verktyg som gör att det underlättar lite när man arbetar med 

språk. Det finns en hel del appar på ipadsen där de kan dra olika bokstäver till rutor och då läser 

en röst upp bokstavens ljud så barnen kan hitta olika ord genom att pröva sig fram. Det finns 

också appar där barnen kan följa ett mönster så att de formar bokstäver med fingret. 

  

Ronja arbetar väldigt traditionellt, med papper och penna. Det är det mest naturliga då hon ofta 

observerar barnen med block och penna Och när barnen undrar hur en bokstav ser ut eller hur ett 

ord stavas kan hon skriva ner det på blocket och visa barnen.  Utöver det så brukar de även ljuda 

och klappa stavelser med barnen, ha högläsning, rita och skriva med fingret på Ipad med olika 

appar.  

Ronja betonar starkt att barnen lär sig att läsa väldigt tidigt och menar att de lär sig genom att se 

skriftspråk i sin omgivning. Hon förklarar att barnen kan se det på skyltar, busshållplatser, 

reklamannonser med mera. Ett exempel på att barn lär sig att läsa vid tidig ålder i sin omgivning 

var då ett barn sade att de hade åkt förbi Mc Donalds och barnet berättade att det hade läst 

skylten. Då insåg Ronja att barnet kände igen skylten för att det är något barnet kan relatera till. 

Säkerligen har en vuxen läst skylten för barnet och hon kan återkoppla det till en tidigare 

händelse då de åt på Mc Donalds. Därefter kommer barnet alltid att veta att det står Mc Donalds 
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när det ser skylten med de röd-gula färgerna och det stora M:et. Barnen lär sig även av varandra 

och de vuxna i sin omgivning menar hon.  

Enligt Ronjas erfarenheter är intresset för skriftspråk väldigt individuellt. Men om hon ska sätta 

en ålder utifrån hennes erfarenheter där hon tror att barn är som mest mottagliga för skriftspråk, 

gissar hon på mellan 5–6 års åldern. Ronjas erfarenhet är att barnen mellan 5-6 års åldern 

uttrycker med viss spänning och lite oro att nu måste de lära sig läsa och skriva för att de snart 

börjar skolan. Detta är en gammal tradition, att det är vissa saker som barnen ska kunna när de 

börjar skolan, till exempel att kunna skriva sitt namn. Allt detta kommer från deras omgivning-

alltså hemmet, tror hon. Det är viktigt att inte glömma att förskolan inte har någon plikt av att 

undervisa i skriftspråk utan förskolan har som uppdrag att väcka samt utmana intresset för 

skriftspråk och arbeta med barnen utifrån det.  

 

7.3 Traditionell pedagogik 

 

Tuva berättar att barnen får vara med och utforma hela miljön. Allt de gör bygger på miljön och 

det är utifrån vad barnen är intresserade av som förskollärarna samt kollegor ger barnen material 

som ska inspirera barnen till att utforska vidare i exempelvis skriftspråk. Tuva berättar om en 

händelse där en pappa till ett barn berättat om sin sons skriftspråkliga erfarenhet på väg till 

förskolan. De satt på pendeltåget och barnet började ljuda vad som stod på skylten, han ljudade 

bokstav för bokstav och utbrast sedan namnet på stationen, vi är här. Pojken var väldigt 

intresserad av tåg och vad de olika stationerna hette och då byggde man vidare på det på 

förskolan. Tuva berättar att hon anser att det är viktigt att fånga upp barnens egna erfarenheter 

och intressen i arbetet med skriftspråk. 

Tuva berättar att arbetet utifrån den traditionella inriktningen är att de arbetar utifrån barnet och 

att de ska ha utvecklingsmöjligheter till att kunna söka kunskap samt att de vuxna ska se det 

kompetenta barnet. De vill också använda ofärdigt material för att barnen på sådant sätt ska 

kunna söka mer kunskap och att inte bara ge dem ett färdigt pussel utan att man använder till 

exempel sand eller utforskar ljus på olika sätt. 
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Arbetet ska anpassas utifrån barnen och vad de är intresserade av här och nu, allt ska vara på 

deras nivå så att de ska kunna vara självgående. De ska se och inspireras av materialet. Tuva 

anser att det är viktigt att arbeta med skriftspråk i förskolan. Hon menar att barnen ofta är väldigt 

intresserade av det och då bör man ta till vara på det, fånga upp det och bygga vidare på det. 

Barnen bör erbjudas miljöer där intresset för skriftspråket väcks. De ska kunna få möjlighet att 

känna på bokstäver, känna hur linjerna fungerar och se bokstäver och kunna koppla det till att till 

exempel ett A är bokstaven som ordet apa börjar på eller ett C som i citron.  

Barnen bör få tillgång till material för att kunna bygga det här vidare. Det är viktigt att ge barnen 

ett helhetsbegrepp där man till exempel läser böcker och inte bara sitter och läser utan att man 

visar texten med fingret, var man är och hur orden ser ut och låter och pratar och gör saker kring 

boken med barnen. Tuva fortsätter med att förklara att det är av vikt att pedagogerna hela tiden 

arbetar med att göra skriftspråket synligt, uppmuntra barnen till att skriva sina namn och klappa 

sina namn. Hon har många sångsamlingar där barnen får klappa stavelser och ljuda. De vuxna 

uppmuntrar barnen om de till exempel skriver krumelurer på papper så pratar de om det. Barnen 

får material där de kan experimentera, sand där de till exempel kan trycka bokstäver och så kan 

barnen dra fingrarna i det så att de får uppleva bokstäverna. Det finns även en overhead med 

silikonbokstäver där barnen kan använda bokstäverna och känna konturerna, lägga dem på ljuset 

och prata om vad det är som händer. Man måste ta det på barnens nivå, göra det synligt och 

uppmuntra dem, berättar Tuva. 

 

Tuva berättar att för att stimulera barnens intresse för skriftspråk arbetar de bland annat med 

Ipads. Hon förklarar att barnen får spela in sina egna sagor och skriva det på Ipaden. Tuva delar 

med sig ytterligare en erfarenhet och menar att ibland kan barnen ha svårt för att skriva själva och 

då kan hon ge dem en liten pappersbit, vilket oftast leder till att de skriver av. Hon menar att barn 

gillar att härma någon annan och det ger dem förståelse för vad de gör och det kan i många fall 

väcka nyfikenhet. Tuva poängterar att det är viktigt att barnen lär sig att hålla i en penna samt att 

använda den till skrift, ritning eller målning. Hon är övertygad om att miljön påverkar 

skriftspråket hos barn. Miljön påverkar skriftspråket positivt om det finns böcker, bokstäver, 

papper och penna tillgängligt. Hon menar också att det är viktigt att ha pedagogen som stöttning 

när barnen börjar skriva eller låtsas läsa.  
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Tuva fortsätter med att berätta att de arbetar mycket med sagor, bilder, sånger, rim och ramsor 

som några exempel på skriftspråksaktiviteter. Hon brukar använda sig av en gammal saga där det 

finns bildkort där barnen får öva på att berätta. Först får barnen återberätta sagan med hjälp av 

bilderna, sedan försöka minnas utan bilderna men ändå berätta sagan och därefter berätta en egen 

saga utifrån bilderna. Och om de vill fortsätta får barnen sätta sig ner och skriva sin egna saga. 

Ytterligare aktiviteter de använder sig av är att klappa stavelser på långa och korta ord, sjunga 

sånger, göra rim, ramsor, stödtecken samt ha högläsning. 

Tuva använder sig av material och aktiviteter som exempelvis böcker, papper, penna och lekar så 

som sång och ramsor. Hon tror att barnen lär sig skriftspråk genom sin omgivning samt 

uppmuntring från pedagoger och övriga vuxna i barnets omgivning. Hon anser att läsning och 

skrivutvecklingen går i hand i hand. Ibland brukar hon ha högläsning av en bok och samtidigt har 

varje barn en egen bok med text som de kan följa med i. Tuva anser att barn är mottagliga för 

skriftspråk redan vid födseln. Vid 1-års ålder kommunicerar de utifrån sina egna förutsättningar 

genom att peka, nicka, jollra. Hon menar att barn lär sig genom sin omgivning och sina 

medmänniskor såsom familj, barn och vuxna från förskolan osv.  

Tina beskriver deras arbete utifrån den pedagogiska inriktningen som projektinriktat, de utgår 

från barnens intressen och bygger projekt utifrån det. Hon anser att det är viktigt att arbeta med 

skriftspråk redan i förskolan och att man som förskollärare ska göra det på ett roligt och lustfyllt 

sätt. Barnen ska göra det för att de tycker att det är roligt och det är viktigt att pedagogen tar vara 

på den nyfikenheten. Hon förklarar att hon väcker nyfikenheten för skriftspråket hos barnen 

genom högläsning. Det kan också vara att hon skriver tillsammans med barnen. Till exempel kan 

hon visa för barnen hur deras namn stavas på en teckning eller att hon skriver ner barnens tankar 

kring ett projekt. Längre fram kan de sedan gå tillbaka med barnen och läsa vad de tänkte 

tidigare. Tina tror att barnen är extra mottagliga när nyfikenheten väcks till liv och tror även att 

det är då de kan tillägna sig kunskapen. 

Tina menar att hon utgår från barnen själva för att stimulera deras intresse för skriftspråk. Hennes 

erfarenhet är oftast att barnen visar intresse för att lära känna sin egen bokstav och då pratar de 

om den. På Tinas avdelning har de bokstäverna på väggen med en figur för varje bokstav som till 

exempel E för elefant, A för apa. Om ett barn kan sin bokstav och säger det högt brukar det leda 

till ett samtal där barnen pratar om sina bokstäver, ser vad de har för bokstav och vad kompisarna 
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har för bokstäver. Några exempel på sådana händelser kan ske vid matbordet då Tina ger barnen 

kaviar på mackan och ett barn då ser att kaviarn har bildat en bokstav. I andra fall brukar hon 

medvetet skriva barnens eller en familjemedlems första bokstav på mackan med kaviar för att 

skoja med barnen. Och på sådant sätt kan det starta samtal om bokstäver med hela barngruppen. 

Mycket utgår från deras personliga namn, det är enkelt och konkret för dem att börja med det lilla 

som ligger dem nära, förklarar Tina. Ett exempel på detta är när ett barn hittade en pinne som 

liknande bokstav P och barnet blev jätteglad då det var första bokstaven i hans namn och 

bestämde sig för att spara pinnen. Hon poängterar vikten av att pedagogerna bör arbeta utifrån 

barnen intresse och nyfikenhet och inte att pedagogerna bestämmer vad barnen ska ”lära sig”. 

Tina nämner att hon tror att miljön har en påverkan för barns intresse för skriftspråk. Hon tror att 

om barnen omges av skriftspråk kommer de att inom sinom tid att förstå att krumelurerna betyder 

någonting. 

 

Tina berättar att utöver högläsning, sång, rim och ramsor använder de sig av klippning ur olika 

tidningar som en skriftspråksaktivitet. I denna aktivitet brukar barnen få klippa ut bokstäver eller 

hela ord samt bilder från olika tidningar och därefter har barnen fått klistra fast det på ett löst 

papper. Ibland har det lett till att en del barn skapat en saga och i andra fall har barnen lämnat 

meddelanden till varandra. Tina berättar att på hennes avdelning använder de sig av böcker, 

papper och penna som material till skriftspråket.  

Tina anser att barnen lär sig skriftspråk genom att se, experimentera och uppleva språket. Hon 

poängterar att det är betydelsefullt för barnen att det ska vara roligt att få tillägna sig kunskap om 

skriftspråk. Hon menar att det är viktigt att barnen får lära sig utifrån sin egen nivå till exempel 

skapa ett halsband med pärlor som har bokstäver på. Hon ger ytterligare ett exempel att rim och 

ramsor kan vara ett bra sätt att barnen tar till sig om skriftspråk. Om barnen har kul kommer de 

att alltid vara mottagliga menar hon. Tina menar att när barn är mottagliga för skriftspråk är helt 

individuellt. Barnens omgivning och miljö har stor betydelse för skriftspråk. Barn behöver 

befinna sig i en miljö där skriftspråk finns tillgängligt för att på sådant sätt kunna väcka deras 

intresse. Intresset för skriftspråk hos barn kan gå upp och ned och det är av stor vikt att inte 

tvinga barnen när de inte känner sig redo för skriftspråk. Hon poängterar att förskollärare bör 

vara medvetna om att varje barn är unikt.  
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8. Analys 
I detta kapitel presenteras analys av resultatet från vår undersökning. Kapitlet är strukturerat 

utifrån våra frågeställningar. 

 

8.1 På vilket sätt arbetar förskollärare inom Waldorf-, Reggio Emilia- och 

traditionell pedagogik med skriftspråk i förskolan? 

 

- Förskollärarna utgår från barnens intressen och vill att det ska ske i ett naturligt 

sammanhang. 

Samtliga förskollärare berättar att de arbetar utifrån barnens egna intressen då de planerar sin 

verksamhet. Förskollärarna var måna om att barnens skriftspråksutveckling skulle ske i ett 

naturligt sammanhang och utifrån barnens egna initiativ. Förskollärarna ansåg även att man bör 

fånga upp saker från barnens erfarenheter utanför förskolan. Förskollärarna poängterade även att 

skriftspråket inte bör vara som en lektionsundervisning utan att det ska ske på ett roligt och 

lustfyllt sätt med hjälp av lek och estetiska uttryckssätt.  

Ett konkret exempel på detta är då en barngrupp som har visat stort intresse för ett tv-program 

som heter Labyrint. Detta barnprogram handlar om ett lag på tre barn som har i uppgift att ta sig 

igenom labyrinter och samla livspuckar utan att bli slajmade av robotar som finns placerade runt 

om i labyrinten. Utifrån denna barngrupps intresse har förskolläraren arbetat med skriftspråk då 

barnen jättegärna ville veta hur de skulle stava robotarnas namn, vikt och slajmkapacitet. De 

byggde robotar, skrev om robotarna och berättade om robotarna. 

Ett annat exempel på hur förskollärarna fångade upp barnens erfarenheter var berättelsen om 

pojken på pendeltåget som intresserade sig för de olika stationernas namn. Då fångade förskolan 

upp det och byggde vidare på hans intresse genom att de gjorde ett projekt kring det där han fick 

berätta, skapa och skriva kring det. Barn ser skriftspråk på olika sätt överallt i sin omgivning och 

Björklund som vi nämnt tidigare i kapitel fyra menar att genom att låta barnen delta i ett naturligt 

sammanhang för läs- och skrivupplevelse ges en grund för erövrandet av en skriftspråklig kultur. 

Hon förklarar även att när barnen möter uppmuntran från sin omgivning då de visar intresse för 

skriftspråk ökar deras tilltro till sin egna förmåga. Detta leder till att de får en uppfattning om sig 

själva som läsande och skrivande individer. 
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Även Fast, tidigare nämnd i kapitel fyra, kom i sin studie fram till att det är viktigt att ta tillvara 

på erfarenheterna som barnen har med sig utanför förskolan. Barnen hon följt i sin studie kommer 

till skolan med rika erfarenheter av att praktisera skriftspråk då de möter det överallt. I familjen, i 

omgivningen, på tv, skyltar mm detta ger vägar in i skriftspråket som förskolan bör fånga upp 

och bygga vidare på. Det viktigaste är inte vad barn berättar, läser eller skriver om utan att de gör 

det och att de gör det om något som de engagerar sig i. De måste förstå det meningsfulla i att 

använda sig av skrift och då måste pedagogerna ta reda på vad de har för erfarenheter och intresse 

och bygga vidare på det. Om man gör något som verkligen intresserar en så blir det också en 

motivation till att förstå de där krumelurerna än om man bara ska träna på att lära sig hur 

bokstäverna ser ut och låter. 

Även Annings studie som nämnts ovan i kapitel fyra visade att barn tidigt möter skriftspråk i sin 

vardag. Detta sker i barnens vardag genom omgivningen och via kulturella upplevelser som till 

exempel populärkultur. Barnen visade sitt intresse för skriftspråk genom att gestalta det de 

upplevt genom lek, berättande och låtsasskrivande. Anning ansåg att förskolorna i för låg grad 

fångade upp barnens tidigare erfarenheter och att man då missade en stor del av barnens intresse 

för skriftspråket. 

- Arbetet med skriftspråk startar oftast med namnen  

En gemensam nämnare i alla förskollärares svar var att barns intresse för skriftspråk oftast startar 

med deras namn, detta för att namnen på dem själva, sina kompisar och familjen är betydelsefulla 

för dem. Detta tar uttryck i olika former där barnen får skriva sina namn på till exempel 

teckningar eller målningar eller ser sina namn i olika sammanhang på till exempel servetter, 

namnlappar på deras plats i hallen eller när de behöver märka sina saker. De lär sig att känna igen 

och ljuda sina egna och andra personer i omgivningens namn och på så sätt lär de känna hur de 

olika bokstäverna ser ut och låter. Rebecca berättar att de har en whiteboardtavla med 

magnetbokstäver där barnen brukar få ta sin egen bokstav vilket skapar samtal kring hur 

bokstäverna ser ut och låter. Tuva berättar om hur de brukar skriva barnens bokstav på mackorna 

med kaviar och att de brukar busa och skriva kompisars och föräldrars namn samt vända dem upp 

och ner för att lära känna bokstävernas utseende. Det blir som en rolig lek där barnen får gissa 

vem som ska få mackan. Barnen upptäcker även ofta sina bokstäver runt omkring sig och ett 

exempel på detta är ett barn på Tuvas förskola som hittar sin bokstav P i form av en pinne i 
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skogen. Även Kress som vi nämnt tidigare i kapitel fyra har i sin studie kommit fram till att barns 

namnskrivning är något som är av stor betydelse för deras utveckling av skriftspråket. Kress talar 

om att namnen har en alldeles speciell betydelse för barnen, det anses vara något positivt och 

spännande för dem att lära sig hur deras namn ser ut, uttalas och hur de andra människorna i 

deras omgivnings namn fungerar. Namnet är något som betyder mycket för barnen och något som 

de behöver för att lära sig då de ofta behöver märka sina saker så som teckningar eller kläder eller 

när de vill skriva ett meddelande till exempel då någon i familjen ska få en present som barnen 

har skapat. 

- Förskollärarna vill att barnen använder sig av alla sina sinnen  

Alla förskollärarna var överens om att en viktig punkt i barns lärande av skriftspråk är att barnen 

ska använda kroppen och alla sina sinnen då de lär saker, de ska uppleva och lära sig genom att 

göra sakerna på olika sätt och få en helhetsbild. I förskolan ska man främst fokusera på barnens 

vilja, rörelse och kraft och inte lägga fram saker som något barnen ska lära sig eller ha lektion i. 

Det måste vara lustfyllt och varierande.  

Man vill ha en helhet och involvera skriften i saker som man gör, lärandet ska gå från en estetisk 

handling och sedan in i det intellektuella som till exempel när man gör en saga eller teater där 

man får använda sina kroppar eller fingerdockor och sen kan man skriva utifrån det, skriva upp 

sina tankar eller göra en bok efter det.  

Genom att göra eurytmi eller ha sångsamlingar där man sjunger och gör rörelser till så kan 

barnen få uppleva bokstäverna genom att göra dem på olika sätt med kroppen. Barnen berättar 

inte saker med bara ett språk utan använder alla sina hundra språk. Barnen kan rita det, dansa det, 

bygga det, det är hela tiden någon form av skapande och berättande på olika sätt. 

Genom att använda ofärdigt material till exempel sand eller ljus på olika sätt får barnen möjlighet 

till att fantisera och skapa själva. De ska få möjlighet att tänka själva och vara sig själva och våga 

vara annorlunda och tänka annorlunda för att inte hämma deras kreativitet. 

Moderna hjälpmedel som datorer, smartboard och ipads kan också vara till stor hjälp i barns 

skriftspråksutveckling där barnen kan få höra, skriva och forma ord och bokstäver med sina 

fingrar.  
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Vygotskij som vi tidigare nämnt i kapitel tre menar att vi alltid behöver använda oss av olika 

hjälpmedel. Mellan människorna och lärandet finns det olika verktyg och tecken som hjälper oss 

när vi löser olika problem och tänker. För att förstå och minnas så behöver vi konkretiserande 

material som han kallade för det medierande i lärandet. När barnen får tillgång till material så kan 

de använda olika sinnen för att komma ihåg och få en helhet i lärandet genom att se, känna, höra, 

lukta och smaka. Vygotskij menar också att barns lärande sitter i kroppen och de kan tolka sin 

omvärld genom att gestalta med kroppen långt innan de kan uttrycka sig i tal och skrift. Det 

kreativa är också något som Vygotskij belyste som en viktig del i barns lärande, det räcker inte 

med relationer, hjälpmedel och situationer utan barnen måste också få omskapa dem på olika sätt. 

Det finns så många olika sätt barnen lära sig på och det är viktigt att ta tillvara på alla deras språk 

och uttryckssätt.  

Handling och tänkande är två komponenter som är sammanlänkade i barnets utveckling enligt 

Dewey som även nämnts i ovanstående kapitel tre. Barnets förmågor bör utnyttjas så att barnets 

inneboende aktiviteter får största möjliga utrymme. Barnen bör få möjlighet att tillverka, 

konstruera och göra saker i konstnärliga processer. Lärarens fokus bör inte ligga på att bara lära 

genom fakta utan att komplettera sinnliga aktiviteter där man kombinerar tanke, kropp och konst. 

Även Fröbel nämnd i kapitel tre var inne på att barn skulle få en aning om livets dimensioner och 

att barn skulle få en helhet i lärandet genom att använda både lekgåvor som medierande verktyg 

samt av kroppen vilket flera av förskollärarna gav exempel på då de berättade hur de gestaltade 

berättelser genom rörelser, ljud, fingerdockor eller leksaker, rekvisita m.m. 

 

- Förskollärarna anser att miljön är en viktig del i barns erövrande av skriftspråk 

Alla förskollärare i undersökningen nämner miljön som en viktig del i barns erövrande av 

skriftspråket. Om barnen hela tiden omges av bokstäver runt omkring dem kommer de också se 

att de där krumelurerna betyder något, att man kan kommunicera med andra människor med dem 

och intressera sig för att lära sig att förstå dem. Om barnen inte omges av bokstäver så kommer 

också intresset att vara mindre och de kommer få det svårare sen när de ska börja skolan. 

Barn omges av visuell litteracitet överallt. De ser skyltar, busshållplatser, tv-bilder, reklam 

annonser runt om i staden. Var man än går så möter man skriftspråket på ett eller annat sätt. Tuva 
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uppmärksammade detta när ett barn i hennes grupp berättade att det stod Mc Donalds på en skylt. 

Då har barnet varit nyfiket på text det möter i sin omgivning, frågat vad det står och pratat om det 

och lärt sig komma ihåg bilden och ordet och på så sätt erövrat kunskap om skriftspråket. 

Varje förskola bör ha en tillåtande och lättillgänglig miljö. Allt material, leksaker och bokstäver 

ska finnas i barnens höjd så att de självständigt kan utforska skriftspråket och miljön ska vara 

utmanande så att barnen inte tycker att det är tråkigt. Barn lär sig genom att se och uppleva. De 

ska se, bokstäverna, känna, klämma, höra och koppla till hur de låter. Vygotskij tidigare nämnd i 

kapitel tre talar om det situerade som en viktig del i barns lärande, lärande sker alltid i speciella 

situationer, rum eller platser och menar att det är lättare för barn att lära sig om de har en miljö 

som är utformad med texter och verktyg som inspirerar barnen till att hålla på med skriftspråket 

än om de inte möter skriftspråk i sin miljö. Barnen måste ha materialet lättillgängligt för om de 

inte vet att det finns så frågar de inte efter det. 

 

- Böckerna och samtalet anses ha stor betydelse för skriftspråket  

Genom läsning med en vuxen lär sig barnen regler som gäller vid läsning till exempel läsriktning. 

Läsaren behöver se bokstäverna för att på sådant sätt kunna tyda bokstäverna och läsa 

meddelandet eller texten som finns i boken. På detta sätt lär sig barnen att böcker är något som 

läses, att texten tillsammans med bilder skapar en fiktiv värld enligt Björklund som vi nämnt i 

kapitel fyra. En förskollärare delade med sig en erfarenhet då hon brukade variera sina 

högläsningsstunder för barnen. Hon brukar ibland ha en bok där hon högläser och barnen sitter 

bredvid runtom henne och vid andra tillfällen högläser förskolläraren för sin barngrupp och 

barnen har varsin bok som de följer högläsningen med.  

Alla förskollärare använder sig av böcker, högläsning, berättande och samtal med arbetet av 

skriftspråk. 

Barnens meningsskapande uppstår i interaktion med andra och texterna har ett rikt språk och 

berör teman som väcker känslor samt utmanar till att uttrycka tankar tillsammans med andra barn. 

En del av förskollärarna arbetar tillsammans med barnen då de skapar sagor. Detta kan uttrycka 

sig i skapande av figurer som finns med i sagan och som leder till att barnen inspireras av 
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händelsen och sedan skriver en bok om det. I denna process fick barnen skriva för hand och 

sedan renskriva berättelsen på datorn.  

I exemplet ovan kan vi se en process som Vygotskij nämnd i kapitel tre kallar det kreativa. Det 

innebär att individer erövrar kunskap genom att använda sig av alla sinnen i sitt lärande. 

Ett annat exempel är då en barngrupp fick göra en slags föreställning för att återberätta en saga. 

Förskolläraren valde då att använda sig av en griffeltavla där hon skrev upp samtliga roller som 

fanns i sagan och därefter fick barnen berätta vilken roll de ville spela. När det var bestämt fick 

varje barn skriva eller rita något bredvid sin karaktärs namn som det ansåg representera sin roll.  

Dewey tidigare nämnd i kapitel tre förklarar att en individ utvecklas i en dialektisk process som 

bland annat innebär att individen utvecklas genom ett samspel med sin omgivning och hon lär sig 

förstå sammanhang. 

Även Vygotskij talar om att en individ utvecklas i samspel med andra människor, han menar att 

lärandet är en sociokulturell process där barnen lär sig av varandra. Det talade och skrivna 

språket erövras av andra redan kunniga människor men också genom interaktioner med andra 

barn. Vygotskij nämner att lärande sker två gånger, först kan man göra saker med andra eller 

genom att härma andra sedan kan man göra det själv. 

Samtliga förskollärare lyfter samtalandets betydelse för skriftspråksutvecklingen. En 

förskollärare poängterar att det är viktigt med att barnen lär sig att uttrycka sig i olika 

tempusformer, återberätta och att kunna föra en dialog då det är grunden till skriftspråket.  

Detta är något som Björklund styrker i sin studie och menar att berättandet och återberättandets 

olika uttrycksformer är en av grundstenarna för erövrandet av litteracitet och språkvärlden för 

barn. I samma studie kommer Björklund fram till att små barn förstår att bokstäverna har ett 

budskap i exempelvis en bok. Barnen använde sig av böckerna med andra barn då de 

återberättade vad de tidigare fått läst för sig. I samtalandet sinsemellan barnen berättade de om 

bokstäver som de kände igen och utifrån bilderna. En förskollärare belyser även att det är 

betydande för barnen att själva få utforska böckerna, ha dem lätt tillgängligt och kunna 

återberätta, peka, berätta utifrån bilderna och reflektera med sina kompisar. Att arbeta med 

böcker innebär inte bara själva högläsningen utan också att följa bokstäverna med fingret. Att 

visa vilken riktning man läser i och visa för barnen hur orden som står i boken uttalas. En del av 
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förskollärarna menar att det är viktigt att de stöttar barnen som visar intresse för skriftspråk till 

exempel när ett barn gör krumelurer på ett papper eller utforskar skriftspråket på ett annat sätt. 

 

8.2 Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika pedagogiska inriktningarna 

angående skriftspråket? 

Här nedan presenterar vi i listform de likheter och skillnader som vi funnit i de olika pedagogiska 

inriktningarna baserat på förskollärarnas svar från intervjuerna som har genomförts. 

 

Likheter 

 

 Förskollärarna utgår alltid från barnens intresse vid arbetet med skriftspråk 

 Arbetet med skriftspråk sker utifrån barnens eget initiativ 

 Förskollärarna vill att skriftspråksaktiviteterna sker i ett naturligt sammanhang för barnen 

 Förskollärarna strävar efter att vara där barnen är, man får inte forcera deras 

skriftspråksutveckling 

 Skriftspråksaktiviteterna får inte innebära att man håller lektioner för barnen 

 Namnen anses av förskollärarna vara en viktig väg in i skriftspråket 

 Miljön, både i och utanför förskolan har stor betydelse för barns erövrande av skriftspråk 

enligt förskollärarna 

 Alla förskollärare använder sig av böcker och sagor som material för att barnen ska 

upptäcka och erövra skriftspråket 

 Förskollärarna är måna om att barnen ska få rika möjligheter till att berätta och samtala 

om det de har upplevt 

 Förskollärarna poängterar att det är viktigt att lärandet av skriftspråk ska vara lustfyllt 

 Förskollärarna vill att barnen ska få använda sig av alla sina sinnen i erövrandet av 

skriftspråk 
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Skillnader 

 Förskollärarnas hade lite olika syn på barns ålder vid erövrandet av skriftspråk 

 Eurytmi som är en rörelsekonst där barnen får lära sig bokstäver och ljud användes enbart 

inom Waldorfpedagogiken. 

 

8.3 Vad har förskollärare, inom respektive pedagogisk inriktning för tankar kring 

barnens ålder vid erövrandet av skriftspråk?  

 

- Förskollärarna har delade meningar kring barnens ålder vid arbete med skriftspråk 

Något som förskollärarna hade olika syn på och som även tidigare forskning haft delade 

meningar om är när barn är som mest mottagliga för skriftspråk samt när det är lämpligt att arbeta 

med skriftspråk. 

 

Wilma ansåg att man inte skulle stimulera barn till att lära sig skriftspråk utan menade att ju 

längre man väntade desto bättre och att det gärna fick komma senare i skolan efter den första sju 

årsperioden i barnens liv. Inom Waldorfskolan så har man en saga om varje bokstav och det är 

något som barnen lär sig där.  

 

Wera berättade att det är väldigt individuellt, ibland kommer det tidigare och ibland senare.  

 

Rebeccas erfarenhet är att barnens intresse för skriftspråk börjar i två till treårs åldern men att i 

början handlar det inte om just bokstäver utan mycket om berättande, samtal, uttal och ordförråd. 

Grunden till skriftspråket kommer enligt henne från talspråket från början. 

 

Ronja är också inne på att det kommer tidigt. Barnen ser det överallt i sin omgivning och börjar 

intressera sig för det. Men intresset är som starkast vid fem till sex års ålder då de påverkas av 

människor i sin omgivning och vill kunna vissa saker som att till exempel kunna skriva sitt namn 

innan de börjar i skolan. 
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Tuva menar att det kommer tidigt, redan från födseln. Skriftspråket bygger ju på talspråket och 

vid den åldern är det på barnens sätt, men de kommunicerar tidigt genom att nicka, jollra och 

peka och det är deras grund till skriftspråket. 

 

Tina säger att det är väldigt individuellt. 

 

Även inom den tidigare forskning vi redogjort för finns det delade meningar om vad som är en 

lämplig ålder för erövrande av skriftspråket hos barn. Vissa har menat att man bör vänta till de är 

sju år gamla och börjar formell undervisning i skolan, barnen ska inte tycka att det är tråkigt 

senare i skolan och man ska inte stimulera barn som inte är mogna för det. Dock är alla överens 

om att det är något som måste komma från barnen själva och att inte pedagogerna får komma in 

och styra för mycket. Det måste vara utifrån barnens initiativ, på deras nivå och utifrån deras 

intressen. Alla är också överens om att ifall intresset finns så ska man inte hindra barnen från att 

utforska skriftspråket men det får inte bli till ett krav eller via lektioner. Björklund som nämnts 

tidigare i kapitel fyra har i sin tidigare studie kommit fram till att barn är väldigt intresserade av 

skriftspråk långt före sju årsåldern och genom att få delta i läs och skrivupplevelser i för barnen 

naturliga och lustfyllda sammanhang kommer de växa in i en skriftspråklig kultur.  

 

9. Sammanfattning och slutsatser 
 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur förskollärare inom Waldorf-, Reggio 

Emiliapedagogiken och respektive traditionell arbetar med skriftspråk i förskolan. Vi hade under 

en tidigare delkurs i litteracitet under vår lärarutbildning fått vetskap om att det var av vikt att 

arbeta med skriftspråk i förskolan och vi ville få kunskap om hur vi som blivande lärare kan 

lägga en bra grund för våra framtida förskolebarn. Utifrån de resultat vi har fått och analysen vi 

gjort har vi kommit fram till att det här är viktiga aspekter för barns erövrande av skriftspråk i 

förskolan. 

Högläsning och tillgång till böcker är en betydande del i barnens skriftspråksutveckling. De får se 

läsriktningen och att orden kan betyda något spännande. Barnen får en förståelse för de där 

bokstäverna som finns i texten och utifrån det finns en fiktiv värld som ger dem en upplevelse. 



42 
 

Med böcker menas inte bara själva högläsningen utan det är också av vikt hur man läser att inte 

bara läsa monotont utan att dessutom samtala med barnen om det som lästs för barnen och 

relatera det till saker ur barnens egna liv. Barnen bör också få tillgång till böckerna så de kan 

återberätta, samtala och föra med böckerna in i leken tillsammans med sina kamrater och själva 

få möjlighet att utforska och experimentera i sin lek. Utbudet av böcker bör också vara 

tillfredsställande för barnen, det ska alltid finnas något tillgängligt som intresserar dem och därför 

kan ett bra alternativ vara att till exempel ta med barnen till ett bibliotek där de själva kan vara 

med och påverka bokvalen. Om man är intresserad av något och får möjlighet att möta skrivet 

språk i det kommer man också tycka att det är roligt att lära sig vad bokstäverna betyder så att 

man kan tolka den spännande texten.  

Barn lär sig i social samvaro. Många tänker inte på att en stor del av skriftspråket hänger samman 

med det muntliga språket där barnen kan lämna här och nu, få utökad förståelse och utöka sitt 

ordförråd. Att barnen får samtala, leka och experimentera både med vuxna och sina kamrater är 

också en stor del i erövrandet av det skriftliga språket. 

Barn lär sig med kroppen och alla sina sinnen och därför bör man som pedagog använda sig av 

flera olika uttryckssätt. Detta är även det så kallade kreativa utifrån Vygotskijs sociokulturella 

läroprocess. Alla tre pedagogiker är inne på att använda barnens hundra språk, göra med kroppen 

och att lärandet ska utgå från det estetiska uttryckssättet och senare in i tanken. Man ska använda 

alla sina fem sinnen och se, höra, känna, lukta och smaka. Man kan dansa, sjunga, skapa, spela 

teater och på så sätt få in lärandet av exempelvis skriftspråk. 

Förskolan har inget krav på att undervisa skriftspråk för barnen utan förskolan har som uppdrag 

att väcka intresset och därför måste pedagogerna utgå från barnens intresse och initiativ när de 

arbetar med skriftspråk i förskolan. För att väcka intresset är det viktigt att förskolan erbjuder en 

miljö med ett material som är tillgängligt för barnen. Barn som befinner sig i en miljö där de 

möter skriftspråket på ett roligt och lustfyllt sätt kommer också intressera sig för det. 

En annan sak som vi kom fram till är att namnet har stor betydelse för barnen och deras 

erövrande av skriftspråk. Barn börjar ofta lära sig hur bokstäverna ser ut och låter genom att 

intressera sig för sina och kamraternas namn på förskolan. Även Kress studier som vi nämnt i 

tidigare forskning ledde till samma slutsats. Genom att se varandras namnskyltar uppe på väggar 



43 
 

och hyllor, skriva sina namn på teckningar, lämna meddelanden till vuxna och barn, att märka 

saker och bokstäver på väggen väcktes barnens intresse för att lära sig namnen. 

Skillnaderna mellan de olika pedagogiska inriktningarna var inte stora som vi hade förväntat oss. 

Vi tror att skillnaderna var större tidigare men idag har inriktningarna inspirerats mycket av 

varandra och flera förskollärare nämnde att de gärna plockade det som de ansåg vara godbitarna 

från respektive pedagogik. Att som förskollärare bör de inte sätta upp en skylt att det här är den 

specifika pedagogiken på förskolan utan utforma verksamheten för att passa barngruppen så bra 

som möjligt. 

Den skillnaden vi fann beror inte på pedagogisk inriktning utan på pedagogernas personliga 

tankar och erfarenheter kring barnens ålder när de är mottagliga för att erövra skriftspråk. Vissa 

ansåg att barn intresserar sig för skriftspråk redan som mycket små medan andra tyckte att det var 

något som kom det året de skulle börja skolan. Ytterligare en tanke var att man skulle vänta så 

mycket som möjligt och att barnen skulle lära sig skriftspråk i skolan. Men allt beror på när 

barnen visar intresse för skriftspråket och det kan skilja mellan olika barn och barngrupper. 

Vid undersökningens gång har vi lagt märke till att skriftspråk hos yngre barn är ännu ett ganska 

outforskat område. Det finns inte många studier gjorda och de som gjorts är ofta med få barn och 

i hemmiljö. Därför bör vår undersökning kunna ha betydelse för fortsatta studier, dock kan vår 

undersökning inspirera för forskning, men är inte i sig själv tillräcklig då den är utförd på för få 

informanter. Vi anser att det ska bli intressant för oss att ta del av andras studier inom området i 

framtiden. 

I denna undersökning har vi utgått från förskollärarnas tankar om hur de arbetar och hur barn lär 

sig skriftspråk i förskolan. Det hade varit intressant att vidareutveckla undersökningen med att 

utgå från barnens perspektiv och intervjua barnen och observera barnen i hur de erövrar 

skriftspråk. Vi hade önskat att få observera en eller flera aktiviteter som pedagogerna 

arrangerade, men på grund av tidsbrist fick vi inte möjlighet till att göra det. Ytterligare en sak 

som vi hade velat genomföra men som det inte fanns utrymme för tidsmässigt är att undersöka 

ytterligare en pedagogisk inriktning och då titta närmare på även Montessori pedagogiken.  
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Bilagor 
Hej!          

Vi är två lärarstudenter vid namn Elinor Engelstoft och Therese Condori som går vår sista termin på 

förskollärarutbildningen med interkulturell profil vid Södertörns högskola. 

I dagsläget skriver vi vårat examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är relevant för 

förskolans praktik samt vårat kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att handla om hur 

erfarna förskollärare arbetar med att stimulera barns intresse och utveckling av skriftspråket och hur de 

anser att barn lär sig skriftspråk med fokus på hur detta sker inom traditionell förskole-, Reggio Emilia- 

och Waldorfpedagogiken. 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet så snart som möjligt gärna 

under vecka 43–44. Vi önskar att få intervjua 1 förskollärare individuellt och vid intervjun kommer vi 

använda oss av ljudinspelning samt anteckningar. Vi skulle också gärna observera förskolans miljö om 

utrymme finns. 

Genomförandet av intervjun och uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör fyra punkter och det är 

informationskravet som innebär att du är informerad om undersökningens syfte. Samtyckeskravet som 

innebär ditt godkännande av deltagandet i studien. Detta innebär även att du är frivillig att avbryta din 

medverkan när du vill. Konfidentialitetskravet som innebär att vi kommer att anonymisera dina svar och 

personliga uppgifter så att ingen kan ta del av det samt att förskolans identitet inte kommer att avslöjas. 

Nyttjandekravet som innebär att dina svar och uppgifter enbart kommer att nyttjas för detta 

analysarbete. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen 

DiVA. 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert deltagande i studien. Om ni samtycker till 

deltagandet återkoppla gärna så snart som möjligt.  

Vi hoppas att du vill vara med och dela med dig av dina tankar och erfarenheter kring barns tidiga 

skriftspråksutveckling som kommer att möjliggöra vårt examensarbete. 

Kontakta gärna oss om du har några frågor. 

Med vänliga hälsningar Elinor Engelstoft och Therese Condori 

Kontaktuppgifter:  

Elinor Engelstoft 

Elinor01.engelstoft@student.sh.se 

Therese Condori 

Therese02.condori@student.sh.se 

Handledare, Barbro Allardt 

mailto:Elinor01.engelstoft@student.sh.se
mailto:Therese02.condori@student.sh.se
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Barbro.allardt.ljunggren@sh.se 

 

Intervjuguide 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

- Vilken utbildning har du och vilken universitet/högskola studerade du på? 

- Hur stor barngrupp har du och vilken ålder har de? 

- Har ni en pedagogisk inriktning? Om ja- vad innebär det att arbeta utifrån den inriktningen? 

- På vilket sätt anser du att det är viktigt att arbeta med skriftspråk med barn redan i förskolan? 

- Vad innebär arbetet av skriftspråk med barn i åldern 3–5 år? 

- Hur arbetar ni för att stimulera barnens intresse för skriftspråket? Kan du ge några exempel? 

- Hur är den pedagogiska miljön utformad på er avdelning? 

-Tror du miljön kan påverka barns intresse för skriftspråk? Om ja- på vilket sätt? 

- Kan du beskriva de aktiviteter ni använder er av i arbetet med skriftspråk? 

- Vilket material använder ni er av? 

- På vilket/vilka sätt anser du att barn lär sig skriftspråk? 

- När tror du att barn är som mest mottagliga för skriftspråk i sitt liv? 
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