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Abstract 

 

Title: Children's early language development - Kindergarten teachers description of their 

work with children's early language development in preschool 

 

With my study I wish to highlight the importance of encouraging and developing the 

children's written language in kindergarten. I have through a qualitative study investigated 

how preschool teachers perceive their role and mission, what skills they have to respond to 

children's needs for language stimulation and written language development. I have 

interviewed six preschool teachers in two different kindergartens. The purpose of the study is 

to see how the interviewees preschool teachers perceive their role in the work of the written 

language in kindergarten and how their perceptions can be interpreted on the basis of Michel 

Foucault's theory of power and control. Research shows that children before school starts to 

develop an interest in texts and symbols, and that the environment is very important for 

children to have sight of written texts and images already in preschool. The curriculum 

98/2016 also highlights the importance of bringing children's interest into the linguistic world 

they have around them and to give an understanding of their communicative functions. The 

preschool teacher with his education, profession and clear responsibility of the curriculum has 

big role for children to develop in written language. 

 

The study shows that preschool teachers are aware of their important role but lack the 

necessary approach. The interviewed preschool teachers say that they do not use any methods 

consciously working to stimulate and challenge the child in his written language development. 

They meet a child´s interest in writing only when the child shows an interest. Half of the 

preschool teachers expressed that they do not make any links to the preschool curriculum. 

My study highlights the teachers' important role in children's written language stimulation and 

development in preschool for others interested in kindergarten and school. 

  

  

Keywords: children's early writings, written language, written language development, 

literacy, preschool, kindergarten teachers, and power. 

 

 



 
 

Förord 

 

Vägen till min studie har varit mödosam och krokig men också givande. Skriftspråkets roll 

har varit avgörande och jag har förstått betydelsen av att kunna förmedla tankar genom 

skrivande. De sex förskollärare som jag intervjuade berättade om sina uppfattningar om sitt 

arbete vilket gav mig ett stort ansvar för att kunna vidarebefordra det som sagts till er läsare. 

Det har inte varit lätt att beskriva deras praktiska kunskaper med ord men jag hoppas på att 

jag lyckats göra det. Jag hoppas även att min studie belyser skriftspråkets betydelse för andra 

intresserade inom förskolan och skolan. 

 

Jag vill först och främst tacka alla förskollärare som har medverkat i min studie, utan er hade 

det inte blivit en uppsats. Jag vill även tacka min handledare Susanne Waldén som väglett mig 

genom processen i examensarbetet. Ett speciellt tack till min VFU handledare Claudia 

Rodriguez-Diaz som har kommit med viktiga synpunkter om arbetet.  

 

Nurgül Gül 

 

Stockholm: Södertörns högskola, December HT – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

2. Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 2 

3. Historisk bakgrund .............................................................................................................. 3 

   3.1. förskolan på 1900-talet ..................................................................................................... 4 

4. Läroplanen som styrdokument på förskolan ..................................................................... 8 

5. Tidigare forskning och litteratur ...................................................................................... 10 

6. Teori och begrepp ............................................................................................................... 14 

7. Metod och material ............................................................................................................ 18 

   7.1. Val av metod .................................................................................................................. 18 

   7.2. Strategier ........................................................................................................................ 18 

   7.3. Genomförande ................................................................................................................ 18 

   7.4. Urval ............................................................................................................................... 19 

   7.5. Val av informanter ......................................................................................................... 19 

   7.6. Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 20 

   7.7. Etiska principer .............................................................................................................. 20 

   7.8. Studiens avgränsning ...................................................................................................... 21 

8. Analys och resultat ............................................................................................................. 22 

   8.1. Förskollärarnas roll ........................................................................................................ 22 

   8.2. Förskollärarnas kunskaper kring skriftspråksstimulering .............................................. 27 

   8.3. Literacyhändelser på förskolan ...................................................................................... 30 

      8.3.1. Digitala verktyg och populärkultur .......................................................................... 30 

      8.3.2. Läsning, skrivning, högläsning, berättande och namnskrivning .............................. 31 

      8.3.3. Sånger, drama, rim och ramsor ................................................................................ 33 

   8.4 Förskolläraruppdraget ..................................................................................................... 34 

9. Diskussion och sammanfattning ....................................................................................... 38 



 
 

   9.1 Vad har förskollärarna för kunskaper för att möta, utmana och stimulera barn i sin tidiga 

språkutveckling? ....................................................................................................................... 38 

   9.2 Hur upplever förskollärarna sin roll och sitt uppdrag utifrån barns behov av 

skriftspråksstimulering och skriftspråksutveckling? ................................................................ 40 

   9.3 Hur kan förskollärarnas roll tolkas utifrån tekniker för och styrning? ............................ 41 

11. Slutord ............................................................................................................................... 43 

12. Referenser ......................................................................................................................... 45 

13. Bilaga 1 .............................................................................................................................. 48 

14. Bilaga 2 .............................................................................................................................. 49 

 
 



1 
 

1. Inledning 

 

Samhällskonstruktionen kräver att varje människa ska skriva och läsa. Samtidigt är det en 

demokratisk rättighet som stärker individens identitet. Författaren Gösta Dahlgren, Karin 

Gustavsson, Elisabeth Mellgren och Lars-Erik Olsson behandlar denna rättighet och skriver 

”läsa är att lyssna, dvs. ta del av det man läser, medan skrivning är en aktiv handling, ett sätt 

att uttrycka sig, säga sin mening” (Dahlgren m.fl. 2013, s.31). För att kunna delta i samhället 

och inte uteslutas behöver individen kommunikation. Detta kan komma att se ut på olika sätt i 

informationssamhället som vi lever i där olika sorter av texter, symboler och bilder vägleder 

oss i sociala och kulturella aktiviteter. 

 

Skriv- och läskunnighet är en frihet som får individen att ta del av det man vill och uttrycka 

det man vill vilket kan kopplas till att ha makten över sitt eget liv. Det blir svårt att hänga med 

i den kommunikativa utvecklingen om man inte har en bra grund. Att lägga den här grunden 

blir förskollärarnas och pedagogernas skyldighet. Förskolans viktigaste styrdokument som är 

läroplanen som ska följas betonar att förskolan ska ”lägga grunden i ett livslångt lärande” 

(Skolverket, Lpfö 98/2016, s.5). Läroplanen betonar skriftspråkets betydelse som lyder: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn …utvecklar sitt talspråk, ordförråd och begrepp samt sin 

förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra, sitt intresse för skriftspråk och får förståelsen för symboler och deras kommunikativa funktioner, 

sitt intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala 

om dessa (Skolverket, 98/2016, s.10). 

 

Det som krävs av förskollärarna är att de ska vara medvetna om det skriv- och läsutveckling 

barn går igenom för att forma verksamheten efter barnens behov. Hur tar det uttryck hos 

förskolläraren och vad har förskolläraren för makt och kunskap om ämnet? 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syfte med mitt arbete är att undersöka hur de intervjuade förskollärarna uppfattar sin roll i 

arbete med skriftspråket i förskolan och hur  deras uppfattningar kan tolkas utifrån Michel 

Foucaults teori i makt och styrning.  

 

I min analys kommer jag att besvara följande frågor: 

 

- Vad har förskollärarna för kunskaper för att möta, utmana och stimulera barn i sin 

tidiga skriftspråksutveckling? 

 

- Hur upplever förskollärarna sin roll och sitt uppdrag utifrån barns behov av 

skriftspråkstimulering och skriftspråksutveckling på förskolan? 

 

- Hur kan förskollärarnas roll tolkas utifrån tekniker för makt och styrning? 
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3. Historisk bakgrund 

 

Här kommer att jag skriva ett historiskt perspektiv om hur skriv- och läskunnighet i Sverige 

har sett ut och hur förskolan har formats från barnomsorg till dagens förskola. Jag anser att en 

historisk blick kan vara välbehövligt för att förstå skriftspråkets betydelse kopplat till makt i 

samhället. Forskaren Gösta Dahlgren beskriver att svenska folket kunde läsa redan i slutet på 

1600-talet medan förmågan att skriva dröjde till den senare delen av 1800-talet (Dahlgren, 

2013, s.29). 

 

Historikern Bengt Sandin skriver att skolan och utbildningen förändrades efter samhällets 

förvandling. Sverige har varit ett ståndssamhälle där adel, präster, borgare och bönder hade 

olika samhällsställningar. Präster och jurister utbildades på universitet medan borgare och 

hantverkare lärde sig av de äldre inom yrket (Sandin, 2014, s.11–12). År 1686 kom 

kyrkolagen som tvingade alla, gamla som unga och barn, att lära sig läsa (Sandin, 2014, s.19). 

Undervisning i hemmet av föräldrar börjades och prästerna kom för att kolla om folk hade 

läsning av katekes, det var viktigt för den lutherska läran (Sandin, 2014, s.13). Genom att 

kontrollera människors läsning av Bibeln kunde prästerna upprätta sin makt i samhället. På 

1700-talet förändrades ståndssamhället till olika sociala klasser och även skolorna speglade 

samhällets uppdelning skriver Sandin (2014, s.13). Ann-Christine Vallberg Roth som är 

professor i pedagogik relaterar till Sandin (1986) och menar att tiden före industrialismen 

använde kyrkan sin makt över familjerna för konsumtion, produktion och reproduktion. 

”Målet för fostran var inte att förändra eller utveckla utan att göra vad generationer tidigare 

hade gjort” skriver Vallberg Roth (Vallberg Roth, 2001, s.248). 

 

Olika typer av skolor öppnades både för privata initiativ och för nationellt intresse. 

Småbarnsskolor som öppnades på 1840 talet innehöll en verksamhet i form av kristen 

undervisning som hade rollen att uppfostra. Vallberg Roth skriver att ” i småbarnsskolan 

betonas inledningsvis kristendomsundervisning och läsning, skrivning och räkning i ett 

moraliskt och religiöst perspektiv” (Vallberg Roth, 2001, s.248). Småbarnsskolan, småskolan 

och arbetsstugan under 1800-talet var lika och hade verksamheten enligt den goda Guds lära. 

Dahlgren m.fl. förklarar att kraven om läskunnighet handlade om att kunna läsa Guds ord. Det 

krävdes en förståelse av det lästa och tillämpa det i sitt liv var den styrande tanken. 
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Skrivkunnighet kom att behövas senare när folk började flytta sig och behövde skriva sitt 

namn för att bekräfta sin identitet (Dahlgren m.fl. 2013, s.30-31). 

 

År 1842 kom folkskolan då det var stora samhällsförändringar som urbanisering och 

industrialism. Eftersom det föddes många barn och folk inte kunde försörja sig i landsbygden 

flyttade de till städerna. I samband med industrialismen kunde inte folk ta hand om sina barn 

då även kvinnorna var tvungna att arbeta på heltid och därför behövdes det någon sorts 

barnpassning under mammornas arbetstid. Kyrkan förlorade sin makt i samhället. De var inte 

längre kyrkan, genom prästerna, som ägde kunskapsstoffen utan kunskapen började bli mer 

borgerligt (Sandin, 2014). År 1860 började de svenska barnträdgårdarna ta plats i samhället i 

form av barnpassning men mer med plats för leken i sig.  

 

Efter storstrejken år 1909 blev många män arbetslösa vilket ledde till att det öppnades flera 

spädbarnskrubbor och mödrarna fick arbeta för att försörja sina familjer. Det var kyrkliga 

församlingar eller stiftelser som finansierade detta. Barnkrubborna och barnträdgårdarna blev 

föregångare till senare daghem och lekskolor. Barnkrubborna var för fattiga mödrars barn. 

Tanken var att hålla dem rena och ge mat medan barnträdgårdarna var mer utifrån en 

Friedrich Fröbels (1782-1852) pedagogik. Barnen var där några timmar och de lärde sig 

genom lek. Folkbarnträdgårdarna rättades av Ellen och Maria Moberg systrarna som tänkte 

skapa möjligheter för alla samhällsklassernas barn (Martin Korpi, 2015, s.10-15). 

 

3.1. Förskolan på 1900-talet  

 

Efter samhällets förändring förändrades behovet och syftet med att ha barn på förskolan under 

1900- talet. Förskolan hade olika uppdrag i olika tider, från vårdande och skyddande till 

lärande och fostrande. Urbaniseringen, industrialiseringen, kvinnors arbetande, folkhemmet 

och förändrad barnsyn ledde till förskolan för alla vilket möjliggjorde lärande för alla. Alva 

Myrdal (1902-1986) var en svensk politiker och författare som var engagerad i barns 

uppfostran, kvinnors frigörelse och förskoleverksamheten i Sverige (Mälardalens Högskola, 

2015). Myrdal arbetade aktivt under 1930-talet för att utveckla den svenska välfärden  och 

debatterade alla barns rätt till barnomsorg år 1932.  Hennes idé var att barnkrubborna skulle 

vara av bra kvalitet med utbildad personal och skulle vara för alla barn från alla 

samhällsklasser med samma utvecklingsmöjligheter. Myrdal föreslog att kommunerna skulle 
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få statsbidrag och staten skulle ansvara för personalens utbildning. På detta sätt skulle 

barnomsorg vara avgiftsfritt. Myrdals förslag och debattinlägg påverkade utvecklingen om att 

anordna barnomsorg. Det öppnades 13 lekstugor för arbetande kvinnors barn i Stockholm.  

 

Storbarnskammaren som idé var på väg att verkställas.1938 års befolkningskommission 

gjorde en utredning som rekommenderade att hemmet var idealiska omsorgen för barn 

kompletterat med lekskola. Barnens vistelse på daghemmet var inte önskvärda men var 

nödvändiga utifrån arbetande kvinnors önskemål. Kvinnornas krav på jämställdhet, rätten att 

delta i arbetslivet, krävde att barnomsorgen måste anordnas på en statlig nivå för att 

möjliggöra kvinnans hjälp att försörja familjen (Martin Korpi, 2015, s.16). Under 1940-talet 

kom alla institutioner att kallas för daghem eller lekskola, de fick nu även stadsbidraget.  

 

Under andra världskriget blev kvinnans ställning viktigt inte bara som husmor och 

barnaföderska utan också som arbetskraft då många män inkallades. De nya förutsättningarna 

ledde till nya regler i familjepolitiken som tog nya beslut efter befolkningsutredningen år 

1941 och 1944 inrättades de första statliga driftbidragen till daghem, lekskolor och 

förskoleseminarierna som också ökade antal utbildningsplatserna. Det var Socialstyrelsen som 

fick huvudansvaret för barnomsorgen och deras utbyggnad. Efter kriget föddes många barn 

och det var många som var emot att kvinnor med småbarn arbetade. Daghemmen var dyra och 

personalkrävande därför tyckte många att kvinnor skulle stanna hemma då männen kunde 

arbeta för familjen igen. Det började diskuteras i samhället om daghemmen var skadliga för 

barnen. Diskussionen om familjedaghemmen och daghem pågick länge där 

familjedaghemmen eller fosterhemmen föredragits än daghemmen (Martin Korpi, 2015, s.18-

19). 

 

Högkonjunkturen år 1960-talet krävde arbetskraft. Svenska kvinnorna var en stor arbetskraft 

som också hade utbildat sig och ville arbeta. Detta krav förde med sig behov av nya 

barnomsorgsplatser. Kvinnor krävde jämställdhet, lika villkor om arbetslivet och 

samhällslivet, bidra till familjens försörjning och ha ett eget yrkesliv utanför hemmet som 

också kunde ses som en frigörelse (Martin Korpi, 2015, s21). Akutbehov av barnomsorgen 

framstod.1960-talet skulle Sverige bygga ut barnomsorg och föräldraförsäkring för de 

kommande generationerna. Alltmer kraven om daghem från föräldrarna utsätts en grupp för 

Barnstugeutredning under 1968. Arbetet skulle riktas på barnstugornas pedagogiska innehåll, 

allmän verksamhet för fem och sex åringar och barn med handikapp (Martin Korpi, 2015, 
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s.23). Utredningen gjorde grunden för en pedagogisk utbyggnad i kommunerna som fick 

genomslag med Jean Piagets utvecklingspsykologi och Erik Homburger Erikssons 

socialpsykologiska forskning om det växande barnet. Detta formuleras ”allt syftande till en 

kraftfull demokratisering av verksamheter för barn och en progressiv pedagogik för likvärdiga 

uppväxtvillkor” i rapporten (Martin Korpi, 2015, s.23). Brasilianska filosofen Paulo Freires 

dialogpedagogikern inspirerade utredarna. Omvårdnad, omsorg och det pedagogiska arbetet 

skulle sammansättas i förskolan i olika åldersblandade grupper. Arbetet med barnen skulle 

utgå från demokratiska värderingar. Det pedagogiska arbetet skulle utgå från tema och barns 

intressen, miljön skulle vara inbjudande till kreativitet och lek. Detta tankesätt var nytt bland 

barnstugornas förmedlingspedagogiska tradition. Barnstugeutredningen hade stor betydelse 

för förskolans utveckling. Demokrati, jämställdhet och solidaritet skulle nu få konkreta 

uttryck i förskolan (Martin Korpi, 2015, s.24). När båda föräldrarna började arbeta och 

barnomsorgsplatserna inte räckte till gjorde folk stora demonstrationer på gator och torg och 

krävde flera barnomsorgsplatser. Parollerna löd ”ropen skalla daghem åt alla”. Utbyggnaden 

av barnomsorgen fortsatte senare åren också som det beslutades inom familjepolitiken.  

 

År 1975 trädde förskole lagen i kraft som innebar ”förskola för sexåringar, avgiftsfri 525 

timmar om året, planmässig utbyggnad av förskoleverksamheten i varje kommun för barn 

med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar, förtur till plats för barn i behov av särskilt 

stöd och uppsökande verksamhet”. Under 1970- talet flyttades förskollärarutbildning till 

högskolor och universitet, tidigare var det statliga seminarier som hade hand om utbildningen 

(Martin Korpi, 2015, s.25-26). Barnomsorgen som var privata från början ansågs med tiden 

att vara en samhällelig uppgift. Daghem och lekskolors kontroll gick succesivt till 

kommunerna. Under 1980- talet diskuteras de privata alternativen eftersom det började bli 

dyrt med barnomsorg kostnaderna. De storföretagen började starta barnomsorg för sina 

anställda. Privatisering blev en viktig fråga under år 1991 när borgerliga partierna tillträdde 

(Martin Korpi, 2015, s.41). 

 

Under 1980-talet var tanken att förskolan för alla studerande och alla som förvärvsarbetar 

efter deras behov. Under år 1985 gick ett steg längre och lades den historiska propositionen 

om att förskolan för alla barn. Oavsett familjesituation skulle alla barn ha rätt till förskola från 

den dagen de är ett och ett halvt år tills de börjar skolan. Denna proposition betonar vikten om 

förskolans pedagogiska roll för barns lärande och utveckling från tidiga åldrar som får uttryck 

i den politiska arenan (Martin Korpi, 2015, s.43). Barn från 18 månader till skolåldern fick 
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rätt att ha en plats i barnomsorgen från en lagstiftad 1 januari 1993, femåringarna från 

höstterminen 1993 fick rätt till allmänna förskolan och fyra åringar fick den rätten från 

höstterminen 1994 (Martin Korpi, 2015, s.47).  

 

Förskolans genomslag kom på 1990-talet då den formades till dagens förskola. Barnomsorgen 

som motsvarar dagens förskola och skolbarnomsorg som motsvarade fritidshemmet fördes in i 

skolsektorn. Läroplanerna utformades utifrån förändringen som centralstyrning av 

skolsystemets motsvarade mål för att uppnå bästa resultaten i förskolorna och skolorna 

(Vallberg Roth, 2001, s.247). Utbildningsdepartementet och skolverket blev ansvarsorgan för 

förskolan (Vallberg Roth, 2001, s.258). Förskolan anses nu vara ett utbildningsväsen som 

benämns med de värderingar och mål som ska leda barnet i utveckling inom alla områden 

som finns nämnda i den aktuella läroplanen. Förskolan fick sin första läroplan år 1998, denna 

kom att revideras år 2010 och år 2016 utifrån förtydliganden och kompletteringar om vissa 

områden, bl.a. om förskollärarens ansvar, verksamhetens riktlinjer och mål. Detta var för att 

höja kvalitén på den pedagogiska verksamheten. Förskollärarens roll förstärktes med att ha 

mer ansvar i språkutvecklingen och att väcka lust, nyfikenhet och intresse för skriftspråket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

4. Läroplanen som styrdokument i förskolan 
 

Här nedan ska jag förklara varför läroplanen är viktigt och varför förskollärarna måste relatera 

till läroplanen i sitt arbete med barn. 

 

Läroplanen är det viktigaste dokumentet som förskolan måste följa i sitt arbete med barn. 

Detta styrks med följande citat: 

 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna 

läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden (Skolverket, s.5). 

 

Detta påpekar personalens skyldighet i att arbeta enligt läroplanen. Statens skolverk har på 

uppdrag av regeringen föreslagit vissa förtydliganden i läroplanen. Utbildningsdepartementet 

beskrev sitt arbete i en rapport där en grupp med forskare och andra verksamma i förskolans 

område formulerade sina framkomna förslag som senare ledde till revidering av läroplanen. 

Utgångspunkterna för revideringen beskrivs som välbehövliga eftersom förskolan borde bland 

annat ge tidig pedagogisk stimulans för barns språkliga utveckling utifrån det enskilda barnets 

intresse, behov och förutsättningar. Det fastslogs också att ett förstärkt pedagogisk arbete kan 

förbereda barnen för det livslånga lärandet och för framtida skolgången 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.4).  

 

Läroplanens reviderade delar omfattar förskollärarens ansvar, förtydliganden av mål och 

riktlinjer för barns språkliga utveckling. Detta förklaras med ”ett förstärkt pedagogiskt 

uppdrag i förskolan som kräver även en förstärkt pedagogisk kompetens hos förskollärare, 

barnskötare och den pedagogiska ledningen av förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010, 

s.3). 

 

Uppdraget för förskolan lyder: 

 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och ta till vara barnets 

nyfikenhet och intresse för den  skriftspråkliga världen ( Skolverket, 98/2016, s.6).  

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Skolverket, 98/2016, s.7).  
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Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 

rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Skolverket, 98/2016, s.7). 

 

Målen anger inriktningen på förskolans arbete som ska bidra till den förväntade 

kvalitetsutvecklingen i förskolan. Riktlinjer förklaras med de som anger inriktningen 

förskollärares ansvar för att arbetet ska ske i enlighet med målen i läroplanen. När läroplanen 

formulerar inriktningen med  ”Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden 

som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs” tolkar jag 

det med att förskolläraren och andra i arbetslaget inte får välja bort läroplansmålen, normer, 

värden och andra förklaringar i sitt arbete för att förskolans uppdrag genomförs (Skolverket, 

98/2016, s.8). 

 

Förskollärarnas ansvar anges som riktlinjer i läroplanens med: 

 
Förskollärarens ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

 

- ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,  

- upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,  

- ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper 

(Skolverket, 98/2016, s.11) 

 

Förskolans läroplan upplyser och vägleder förskolans personal med mål som ska strävas efter 

för att ge inriktning till arbetet i förskolan och för att kunna nå den önskade 

kvalitetsutvecklingen. De senaste årtiondens pedagogiska uppdrag och dess ökande betydelse 

betonas i rapporten (Utbildningsdepartementet, 2010, s.4). Förskollärarens särskilda ansvar i 

kvalitetsarbetets genomförande benämns för kvalitén i verksamheten och dess kontinuerliga  

utveckling (Utbildningsdepartementet, 2010, s.19). De mål och riktlinjer medför ett ansvar 

som förskolläraren inte kan bortse i verksamheten. Vallberg Roth förklarar detta ansvar med 

att professionalism i läraruppdraget kräver tolkningar av målen i olika styrdokument bland 

annat i läroplanen, dokumentationerna och utvärderingarna. Detta ska leda till att utveckla 

verksamheten eftersom innehållet i läroplaner kräver med sina mål om en resultatstyrning 

(Vallberg Roth, 2001, s.242 ).  
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5. Tidigare forskning och litteratur 

 

Här nedan kommer jag att presentera tidigare forskning och litteratur som finns kring 

skriftspråksutveckling.  

 

Carina Fast som är språkforskare skriver om vad literacy betyder och menar att literacy 

handlar utöver de språkliga aktiviteterna också om: 

 

Den tekniska färdigheten att avkoda ord, utan långt mer om att kunna dra slutsatser, att göra 

associationer, att koppla det man läser till vad man vet om världen i övrigt och vad man läst i andra 

sammanhang, att förstå men ändå kunna förhålla sig kritisk och så vidare (Fast, 2008, s.42).  

  

Elisabeth Björklund som är professor i didaktik väljer att använda begreppet litteracitet 

istället för ordet literacy som är på engelska (Björklund, 2008, s.21). Björklund förklarar 

litteracitetshändelserna med olika situationer som läsandet och skrivandet används. 

Litteracitetpraktikerna förklaras som läsandet och skrivandets användning vid ett specifikt 

tillfälle (Björklund,2008,s.50). Caroline Liberg som är professor i pedagogik och didaktik 

skriver att läsande och skrivande är en process som kompletterar varandra (Liberg, 2006, 

s.18). Hon belyser vikten av barns emergent literacy. Detta översätts som skriftspråk kopplade 

aktiviteter vilket även kan definieras som barns tidiga kunskap om språk enligt den 

nyzeeländska forskaren Marie Clay (Fast, 2008, s.7-8). Barn kommer i kontakt med skrift- 

och lässpråket, genom visual literacy som Fast förklarar med visuell läskunnighet, innan den 

formella skriv- och läsutvecklingen vilket sker i skolan (Fast, 2008, s.114). Kunskapen som 

barnen får genom den skriftliga världen gör de till medlemmar av den kulturella miljön (Fast, 

2008, s.7). ”Att vara medlem i en grupp, ger en speciell form av identitet” påpekar Fast (2008, 

s.103). 

 

Fasts studie visar att barn lär sig att skriva och läsa tidigt samtidigt som de utvecklar sitt 

lärande i samspel med andra människor i sin omgivning. Hennes studie synliggör i vilka 

sammanhang barn möter literacy hos sina familjer och i vilka sociala, religiösa och kulturella 

sammanhang de sker i. Studien visar att barn praktiserar olika literacy händelser tillsammans 

med sina familjemedlemmar. I sin studie kopplar Fast barnens literacyhändelser till deras 

modersmål, religion och kultur som de har i familjen. Dessa bidrar till barnens utveckling för 

skrift- och lässpråk. Hon har fokus på barnens utövande av literacy och menar att barn kan 
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urskilja de texter och bildorienterade produkterna som olika typer av logotyper, fotografier 

och bilder, detta kallar hon för visual literacy och menar att det här möter barnen under sin 

vardag, innan deras skolgång. Barns möte med skriftspråket sker på olika sätt, genom de 

textorienterade aktiviteterna skaffar barn succesivt kunskaper om skrivandet och läsandet 

vilket sker i interaktion med andra barn och vuxna. Detta bevisar att inlärningen inte har en 

bestämd tid och plats utan kan ske när som helst, var som helst (Fast, 2007, s.31). Även 

Björklund kommer fram till detta i sina studier om yngre barns erövring av litteracitet på 

förskolan. Hon menar att deras erövring och utveckling inte behöver någon bestämd tid utan 

”existerar i ögonblicket” (Björklund, 2008, s.219). 

 

Fast menar att barns literacypraktiker är oerhört viktiga för barns skriftspråksutveckling. Att 

barn ser vuxna läsa, skriva och använda olika uttrycksformer påverkar deras 

skriftspråksutveckling. Det som Fast uttrycker som en överraskande upptäckt i studien är att 

barn praktiserar sitt skrivande och läsande genom populärkultur och medier (Fast, 2008,s.71). 

Populärkulturen och leksakerna har en stor betydelse i barns erövring av språk. Barn visar 

engagemang för populärkulturella texter och delar med sig av det till andra barn. Detta hjälper 

barnen att berätta, skriva och läsa av olika sorters kort t.ex. Pokémon och Yu-Gi-Oh samtidigt 

så de kan skilja på bilder och namn som finns på korten (Fast, 2007, s.126). Det är en 

drivkraft till lärandet menar Fast och konstaterar att förskolan kan ha nytta av det 

populärkultur som barnen använder, detta för att involvera barnen i skriftspråket(Fast, 2008, 

s.110). Författaren påpekar att barns tidigare erfarenheter och kunskaper kopplade till den 

kultur barnen har inte tas vara utan måste lämnas utanför förskolan och skolan. Med 

hänvisning till forskaren Anne H. Dyson påpekar Fast att erfarenheter av de populärkulturella 

världarna som barn har med sig har låg kulturellt värde i pedagogiska sammanhang (Fast, 

2007, s.182). Förskolläraren eller lärarens värderingar har stor betydelse i synen på barns 

”ryggsäck” som är barns tidigare erfarenheter och kunskaper (Fast, 2007, s.188). Detta håller 

Liberg med om och menar att vuxnas engagemang har stor betydelse för barns utövande av de 

olika literacy händelserna tillsammans med barn. Det betyder att vuxnas samvaro har stor 

betydelse för barns skriv- och läsintresse. Liberg menar att det är oerhört viktigt att barn tas på 

allvar med sina preskrivande som hon menar är ”det första och enklaste formen av eget 

agerande med skriften i fokus” (Liberg, 2006, s.56). Vuxna skapar kulturer tillsammans med 

barn i aktivt deltagande och erbjudande av aktiviteter vilket synliggör skriften och leder till att 

barn tolkar skriften och får medvetenhet och förståelse av texten. (Liberg, 2006, s.148). 
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Att läsa och skriva utvecklas om barn får vistas i språkliga rum som har språkrika miljöer för 

att barn känner utmaning och förundran genom att leka med språket i olika former (Liberg, 

2006, s.155). För att erbjuda det i verksamheten krävs det att planera och utföra aktiviteter i 

verksamheten och strukturera dem efter barns behov och väcka deras intresse genom att 

experimentera med skriftspråket med olika sinnen (Liberg, 2006, s.153). Dessa aktiviteter kan 

kopplas till det Björklund ger exempel på om barns olika literacy händelser som hon möter i 

sin studie vilket är: berättelser, läsning av olika texter, bokläsning, bilderbok/bok bläddring, 

bilder, skrivande, tecken, ritande och sjungande (Björklund, 2008, s.201).  

 

Liberg skriver om sitt arbete kring skriftspråkslärande och menar att lärande om skivande och 

läsande inte handlar om att kunna skriva bokstäver, sätta samman ord eller satser utifrån de 

grammatiska reglerna utan handlar om att lära sig att använda texterna i olika syften för att 

kunna ta del av konversationer i olika former. Hon belyser vikten av att undvika dessa 

traditionella metoder, i barns tidiga stadium, för skriv- och läslärande eftersom de går ut på att 

lära barn fysiska former av bokstäver vilket inte ger uttrymme till fritt utforskande på egen 

hand. Den felaktiga förståelsen i sådana fall är att man lär barn istället för att ta vara på deras 

tidiga kunskaper i att hantera och använda sig av skriften som de har med sig hemifrån innan 

de börjar skolan. Det kan bidra till att barn hämmas och senare leda till skriv- och 

lässvårigheter (2005).  

 

Björklund (2008), Fast (2007, 2008, 2011) och Liberg (2005, 2006) kommer fram i sina 

studier om att barns tidiga literacypraktiker är viktigt för barns tidiga skriftspråksutveckling. 

Barn kan använda språket på många sätt innan den tidiga skolåldern genom att använda sig 

olika literacy praktiker. Vuxnas förhållningssätt har stor betydelse i barns utforskande av 

literacy. Björklund, Fast och Liberg betonar i sina studier att vuxna som finns i barns 

omgivning att tänka på att de har nyckelroll i barns skrivande. Barn utvecklar sitt skriftspråk i 

sociala sammanhang tillsammans med vuxna eller med andra barn. Barn möter vuxna eller 

andra barn som använder literacy aktiviteterna på olika sätt runt omkring sig. Barn imiterar 

andra i sitt utforskande av läsande och skrivande. Därför måste vuxna ta barnens skrivande på 

allvar och erbjuda dem möjligheter i utforskandet med språkliga aktiviteter. Barn ska använda 

skriftspråket i naturliga sammanhang som de själva har intresse för. Författarna belyser också 

vikten av att erbjuda rikt med material i språkrika miljöer där skriften synliggörs. 
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Med min studie vill jag bidra till att belysa förskollärarnas och pedagogers viktiga roll i barns 

möte med skriftspråket och barns skriftspråksutveckling i förskolan. 
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6. Teori och begrepp 

 

Michel Foucault (1926-1984) är idéhistoriker och filosof (Tullgren, 2004, s.11). Foucaults 

beskrivning av makt som styrning inom institutioner belyser makten som positiv då styrning 

är till för att producera självstyrande medborgare. Jag kommer att behandla delar av Foucaults 

teorier som är relevanta för min studie. I den ska jag undersöka hur makt kopplat till kunskap 

och styrning, utifrån Foucaults teorier, kommer till uttryck på förskolan i förskollärarnas 

arbete med att stimulera och utveckla skriftspråket. Jag kommer även att använda Foucaults 

styrningstekniker som analysverktyg för mitt material. Jag kommer att redogöra de begrepp 

som dyker upp under presentationens gång. För att förtydliga Foucaults uppfattning om makt 

ska jag använda andra författares texter. 

 

Makt betyder att ”kunna bestämma”. Den som har makt kan också få igenom sin vilja. Makt 

utövas genom att en person får någon annan att göra det hen vill. Makten kan utövas direkt 

eller indirekt och genom våld eller hot om bestraffning” (Nationalencyklopedin, 2016) men 

det är inte den sidan av makt som jag väljer att fokusera på, utan jag kommer att presentera 

makt i syfte till att skapa människor som är produktiva och nyttiga i samhället. Enligt 

idéhistorikern Michel Foucault är detta anledningen till varför människor accepterar makt, 

dvs. i form av produktiv karaktär som formar människan och inte i form av förbud eller tvång. 

Han utgår ifrån att makt är en styrningsstrategi skriver lektor och forskare Charlotte Tullgren 

och menar att makt finns överallt i samhället (Tullgren, 2004, s.33). Makt genomsyrar alla 

relationer, finns i alla sociala tillvaron och dyker inte upp bara i specifika relationer 

(Börjesson & Rehn, 2009, s.45). Foucault intresserade sig för makt, vad den orsakar och dess 

effekter alltså hur den utförs istället för att förstå, förklara, se dess följder och tolka vad makt 

är. Han menar att alla människor använder någon form av makt och att vi har nytta av den 

(Nilsson, 2008, s.89). 

 

Foucault tittar på makt ur en produktiv synvinkel vilket varar inom institutioner istället för 

individuella egenskaper. Enligt honom är makt en produktiv kraft dvs. en kraft som formar 

människan vilket är möjliggörande och begränsande utan att människor är medvetna om det. 

Makt tar sig form i vardagliga handlingar och språkbruk samtidigt som den skapar motstånd. 

Enligt Foucault upprätthålls makt, förändras och är ett resultat av en kamp mellan människor i 

vardagliga situationer där de använder sig av olika strategier som han kallar för mikromakt. 
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Mikromakt används enligt honom för att normalisera och forma individer som till exempel 

inom institutioner som undervisningsanstalter för att forma, ordna och kontrollera individer 

(Markström, 2005, s.30). Hans syn på makt innebär att den förekommer i aktiva handlingar, 

alltså att den måste aktivt utövas och existerar aldrig i passiva former. Man kan inte ha makt 

utan att använda den (Nilsson, 2008, s.86). 

 

Sociologen Fredrik Engelstad presenterar den positiva sidan av makt med hänvisning till 

sociologen Talcott Parson (1963) som menar att makt behövs för att upprätthålla social 

ordning som finns i samhället. Engelstad tillägger att den här tanken förts vidare av Foucault 

(Engelstad, 2006, s.57). Med det menar Foucault (1983) att i maktens utgångspunkt tar 

subjektet sin form (Engelstad, 2006, s.58). Roddy Nilsson som är professor i historia förklarar 

att Foucault menar att varje samhälle har använt sig av speciell makt och kunskapsregimer för 

att skapa sina sanningar i alla tider. Med sanningar menar Nilsson diskursiva och 

institutionella praktiker som formar samhället, alltså medborgarnas sätt att bete sig under en 

maktstyrning Makt som styrning tolkas positivt, tanken med styrningen är att den ska leda till 

att producera självstyrande individer och medborgare (Nilsson, 2008, s.81).  

 

Foucault kopplar samman kunskap och makt. Detta visar sig i hans syn på makt som ”makt är 

kunskap”. Makt och kunskap är sammanhängande. Foucault är intresserad av vad makt och 

kunskap har för resultat i relation till människan. Hur makt visar sig, hur den utövas, vad för 

medel som används för att utöva makt är bland de frågor som intresserar Foucault i sina 

studier, enligt Nilsson. Kunskap i relation till makt för med sig sociala effekter som kan vara 

svåra att bevisa teoretiskt men kan bevisas genom observationer i form av empiriska studier. 

Nilsson förklarar att Foucaults synsätt på makt är dynamisk och i förändring (Nilsson, 2008, 

s.84-86) vilket även professorerna Mats Börjesson och Alf Rehn bekräftar då de i sin text 

menar att makt och kunskap ständigt utvecklas i förhållande till varandra. Författarna menar 

att detta bidrar till att man med makt får kunskap och tvärtom (Börjesson & Rehn, 2009, 

s.46).  

 

Enligt Foucault är makt och kunskap ett medel att disciplinera individerna i samhället med för 

att subjekten ska kontrolleras presenterar Börjesson & Rehn (2009, s.47). Foucault tycker att 

”människan är både subjekt och objekt för den kunskap som skapas” (Nilson, 2008, s.83). 

Detta förklarar Ann-Marie Markström som är lektor i pedagogik och menar ”att makt omger 
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och sprids genom människor som på samma gång blir föremål för och utövar den i relationen 

till andra” (Markström, 2005, s.30).  

 

Ett annat begrepp som Foucault använder sig av är governmentality som tolkas som 

regementalitet för styrning. Han menar att institutionerna använder denna styrningsteknik för 

att forma och anpassa medborgare till lämpliga praktiker vilket medborgarna ska engageras i 

(Börjesson & Rehn, 2009, s.49). Tullgren hänvisar till Foucault (1982) och förklarar att 

genom maktrelationer skapas subjekten och denne förstår sig själv. Syftet med styrningen är 

inte bara att forma och vägleda individerna utan också att hjälpa dem till att styra och reglera 

”det egna jaget” till ansvarstagande människor i samhället (Tullgren, 2004, s.36). 

 

Foucault nämner även biomakt vilket betyder att människor och deras kroppar kontrolleras av 

maktens teknologier. Det handlar om att man vill kontrollera människors liv på en biologisk 

nivå med hänvisning till människors bästa menar Börjesson & Rehn (2009, s.50). Även 

Markström förklarar det Foucault menar med diskursiva praktiker som används för att forma 

individer. Markström skriver att ”själen är kroppens fängelse”, med uttrycket menar Foucault 

att ”vi är fångar i våra föreställningar och bedömningar av andra” (Markström, 2005, s.31). 

Detta kopplar Markström till bedömningar som görs i olika institutioner som förskolor och 

skolor. Vetande som anses vara diskursen inom en institution dominerar och visar sig genom 

konkreta handlingar och bestämda aktiviteter vilket funkar som disciplinerande. Detta menar 

Markström då hon skriver ”genom institutionen legitimeras och upprätthålls vetandet och de 

sanningarna som tas för givet, t.ex. utvecklingspsykologiska teorier i relation till institutioner för 

barn”. Hon påpekar att detta formar och styr tankesättet om vad som är normalt och avvikande 

exempelvis om ett barn. Detta menar Foucault fungerar som diskursiva praktiker. Inom 

institutioner utövas makt men inte av en och samma person utan av olika aktörer. 

Maktutövningarna ifrågasätts inte. Markström förklarar vidare att diskurser inte bara skapas 

språkligt enligt Foucault utan förekommer med andra praktiker också (Markström, 2005, 

s.31). Nilsson förklarar att den som utövar makt kan aldrig räkna ut konsekvenserna av sin 

handling men vet vad denne gör eller vill göra. Enligt Foucault finns det alltid en faktor av 

osäkerhet som gör att effekterna kan ta andra vändningar Nilsson anser att det viktigaste med 

Foucaults maktkoncept är att hans presentation av makt är produktiv. Den produktiva effekten 

som makt har förklarats är att makt inte bara kan ses som förbud utan skapar 

tillfredsställningar, vetande och diskurser i samhället (Nilsson, 2008, s.87).  
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Tullgren presenterar belöning och straff ur Foucaults maktteori och kopplar dessa till 

varandra, där den ena inte kan stå utan den andra. Detta är ett sätt att styra och normalisera 

beteenden hos människor. Belöning och straff hjälper att forma normerna i samhället. De 

beteendena som vi inte vill ska upprepas kan straffas med hjälp av olika tekniker och 

beteendena som önskas belönas, med olika tekniker. Genom att det avvikande särskiljs eller 

pekas ut tydliggörs individens bestraffning eller belöning där man försöker anpassa individens 

beteende och forma gruppen till homogen (Tullgren, 2004, s.38). Nilsson skriver om Foucault 

syn på kunskapsregimer och menar att de har använts av varje samhälle i alla tider för att 

producera olika sanningar. Han menar att inga sanningar existerar utan makt, utan de 

kompletterar varandra (Nilsson, 2008, s.81). Foucault menar att det moderna samhället 

använder andra former som inte arbetar med rättsbegrepp utan med teknik, inte med lag utan 

normalisering, inte med straff utan kontroll som tillämpas i olika nivåer och former. 

Normalisering där människor formas hela tiden med bedömningar och mätningar till 

homogena och individuella beteenden. Normen är till skillnad av lag en annan slags makt. 

Normer anses vara den rätta och målet är att individen ska passa in där (Nilsson, 2008, s.90). 

Tullgren behandlar den pastorala makten som Foucault (1982) använder sig av och beskriver 

att den går ut på att pastorn som har ansvar över sin församling ska ha kunskap om dess 

medlemmar, veta hur deras välbefinnande och innersta tankar är. Detta är nödvändigt för 

pastorn för att kunna styra medlemmarna (Tullgren, 2004, s.40). 
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7. Metod och material 

 

Nedan kommer jag presentera olika rubriker som kommer beskriva varför jag valt empirisk 

material och hur jag gått till väga för att välja mina informanter. 

 

7.1 Val av metod 

 

En empirisk undersökning är att samla in data av verkligheten. Kvalitativa intervjuer är en 

metod inom empirisk undersökning. Kvalitativa intervjuer är baserade på att samla 

information om erfarenheter och kunskaper om ett fenomen (Patel & Davidson, 2011, s.82). I 

mitt fall handlar detta fenomen om förskollärarnas erfarenheter och kunskaper om 

skriftspråklighet och skriftspråksutveckling. 

 

7.2 Strategi 

 

Efter att ha valt mitt ämne, syfte och frågeställningar skrev jag en intervjuguide som underlag 

för min intervju. Jag gjorde en provintervju med en arbetskamrat som är förskollärare för att 

kontrollera eventuella bristningar i min intervjuguide. Efter att lyckats med provintervjun 

valde jag att ta kontakt med bekanta på de två valda förskolorna. Dessa bekanta verkade som 

nyckelpersoner (Dalen, 2008, s.37) som fick mig att komma i kontakt med personer som var 

relevanta för min studie. Kontakten tog jag genom att skicka ett mail som beskrev mig och 

mitt arbete. När jag fått bekräftelse av chefen och förskolläraren på den förskolan jag velat 

utföra intervjun valde jag plats och tid tillsammans med förskolläraren som skulle verka 

informant under min intervju. När jag kom till platsen för intervjun hade jag med mig 

intervjuguiden i pappersformat, vilket även finns under rubriken Bilaga 2 på sida 49.  

 

7.3 Genomförande 

 

Eftersom jag är intresserad om vad förskollärarnas erfarenheter om skriftspråket är ansåg jag 

att kvalitativa intervjuer passade bäst för min studie. Jag gjorde en intervjuguide som jag 

också mejlade till min handledare för att få feedback om hur de passade mitt studieämne. 

Intervjuguiden innehöll öppna frågor med eventuella följdfrågor som jag ställde för att 

förtydliga och förstärka frågan beroende på informanternas svar.  Detta med tanke på att hålla 
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mig till mitt valda ämne, det givna syftet och besvara frågeställningarna som presenterades 

under rubriken syfte och frågeställningar på s.2. Frågorna i intervjuguiden kom under 

samtalets gång att förenklas eller specificeras med hjälp av följdfrågor för att få naturligt flyt i 

samtalet och för att klargöra otydligheter. 

 

För att kunna dokumentera det som sagts under intervjuns gång valde jag att ha med penna 

och anteckningsblock, mobiltelefon för ljudinspelning och min intervjuguide som 

informanterna inte fått ta del av innan intervjun. Detta gjorde jag medvetet då jag ville att de 

skulle besvara frågorna naturligt och inte genom att ha förberett sig själva. 

 

7.4 Urval 

 

Jag valde förskoleverksamheten eftersom min studie är baserad på skriftspråkstimulering och 

skriftspråksutveckling i förskolan. Jag valde två förskolor och sex förskollärare att intervjua, 

tre på vardera förskolan. Anledningen till varför jag valt att intervjua just förskollärare är för 

att de har deltagit i en utbildning, antingen på en högskola eller vid ett universitet, som varat 

under ca. sju terminer. Under denna utbildning har förskollärarna fått ta del av kurser som 

handlar skriftspråksutveckling och språkutveckling i förskolan. Det som intresserade mig i 

detta syfte var att få se hur deras kunskaper om detta har valts att utföras i praktiken. 

 

7.5 Val av informanter 

 

Läroplanen menar att det är förskolläraren som bär på ansvaret för att arbetet i barngruppen 

genomförs. Det är arbetslaget som ska utföra arbetet tillsammans men förskolläraren ska 

delegera arbetet och av denna anledning valde jag att intervjua förskollärare. Jag ville ta reda 

på hur de beskriver sitt arbete om skriftspråkstimulering och vad de har för kunskaper kopplat 

till sitt arbete med förskolebarn. Förskollärarna kommer att presenteras med fingerade namn 

för att det inte ska gå att känna igen dem. Åldersgruppen som förskollärarna arbetar med 

kommer att vara barn i åldrarna tre till sex år. Jag valde att intervjua förskollärare dock kan 

deras arbetslivserfarenhet, utbildningens innehåll, kompetens och engagemang kan skilja sig. 

 

 



20 
 

7.6 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet kan definieras som tillförlitlighet i en undersökning och validitet kan relateras till 

att undersöka det man verkligen velat undersöka och inget annat, precis som en avgränsning 

(Thurén, 2007, s.26). Reliabilitet i min studie har varit efter bästa förmåga eftersom jag valde 

att intervjua personer som har kunskap och erfarenheter om ämnet samtidigt som jag med 

hjälp av mina valda intervjufrågor i intervjuguiden höll jag mig på banan och spann inte 

vidare i andra ämnen under intervjun vilket kan kopplas till validitet. Genom att inte skicka 

eller ge intervjufrågorna i förväg till mina informanter tänkte jag nå bättre reliabilitet med 

tanke på att jag ville ta reda på förskollärarnas spontana svar, deras erfarenheter och 

uppfattningar om sitt arbete med skriftspråket i förskolan. 

 

Validitet i min studie utifrån insamlade data och frågeställningar anser jag är relevanta. Om 

jag ställer samma frågor till samma informanter kan jag få andra svar. Detta kan bero på att 

informanterna har bytt uppfattning om ämnet eller har fått utvecklat sig inom det intervjuade 

området med tanke på arbetssättet. Resultaten kan inte generalisera utan bara är specifika för 

de intervjuade sex förskollärarnas uppfattningar om sin roll i arbete med skriftspråket. 

 

7.7 Etiska principer 

 

I Vetenskapsrådets (2003) Forskningsetiska principer har jag fått ta del av de fyra 

huvudkraven. Dessa har jag skrivit om i brevet som skickades till förskollärarna som skulle 

intervjuas samtidigt som jag nämnt om dem när jag träffade informanterna inför intervjun. De 

fyra huvudkraven kommer att presenteras nedan och kopplas till hur jag använde dessa inför 

min studie. 

 

Det första kravet är informationskravet vilket innebär att informanterna ska informeras om 

studiens syfte, vad deras medverkan har för roll och vad intervjuerna kommer användas till. 

Jag har informerat informanterna om att det är frivilligt att medverka i studien och om man 

ångrar sig efter avslutat intervjun kan de höra av sig till mig och dra sig ur. Jag informerade 

även att deras information som de delat med mig kommer bara användas i forskningssyfte.  
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Det andra kravet är som jag har använt mig av är samtyckeskravet som går ut på att 

informanter ska acceptera att delta frivilligt i studien efter att ha fått information om syftet. 

Jag fick informanternas samtycke via mejl och skickade uppgifter om min studies syfte och 

kontaktuppgifterna om mig och min handledare till dem. 

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att alla som är deltagande ska ha  

största sekretess dvs. att informationen som informanterna delar med sig kommer att skyddas 

så att informanterna inte kan identifieras. Jag informerade informanterna om att deras identitet 

skulle skyddas. Genom att anonymisera deras namn kan inte någon koppling till 

informanterna eller deras arbetsplatser göras. 

 

Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att uppgifterna jag får ta del av enbart 

används i forskningssyfte. Jag har även informerat informanterna om att det sparade 

datamaterialet, som i detta fall är ljudinspelningar, kommer att tas bort efter att examinationen 

slutförts. 

 

7.8 Studiens avgränsning  

 

Studien är fokuserad på skriftspråkstimulering och skriftspråksutveckling på förskolan utifrån 

förskollärarens arbetssätt och beskrivning. Med tanke på att mitt huvudämne  

skriftspråkstimulering och skriftspråksutveckling, vilket är ett ganska brett område, kan man 

sällan hålla sig till bara skriftspråket utan att tala om läs- och talspråket i samma samband. 

Med tanke på hur brett detta ämne är har jag valt att göra en avgränsning som ska kunna hålla 

mig på rätt spår under studiens gång. Jag kommer fokusera på skriftspråklighet som också 

innehåller läs och skrivspråkutveckling som inte går att urskilja samt literacy som används 

som språkliga aktiviteter. 
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8. Analys och resultat 

 

Under denna huvudrubrik kommer jag att binda samman teori, tidigare forskning och litteratur 

med det insamlade materialet från mina kvalitativa intervjuer samtidigt som jag diskuterar 

dessa. Jag har valt att presentera det jag kommit fram till under fyra rubriker, förskollärarnas 

roll, förskollärarnas kunskaper kring skriftspråksstimulering, literacy händelser på förskolan 

och förskolläraruppdraget men först vill jag presentera mina informanter.  

 

Sonja är 31 år och tog examen år 2015. Hon har läst en skriftspråkskurs i sin 

utbildning. Sonjas arbetslivserfarenhet är drygt 2 år och hon arbetar med tre till 

femåringar i en 20 barns grupp.  

 

Cecilia är 45 år och tog examen år 2013. Hon är även en examinerad förskollärare, 

förskoleklasslärare och lärare för grundskolans tidigare år (årskurs 1-6). I sin 

utbildning läste Cecilia en skriftspråkskurs. Hennes arbetslivserfarenhet är ca. 4 år och 

hon arbetar med tre till femåringar i en 20 barns grupp. 

 

Hanna är 30 år och tog examen år 2013. Hon är även examinerad förskollärare, 

förskoleklasslärare och lärare för grundskolans tidigare år (årskurs 1-6). Hon läste en 

skriftspråkskurs i sin utbildning. Hannas arbetslivserfarenhet är fem år som 

vikarierande barnskötare och 3,5 år som förskollärare. Hon arbetar med tre- till 

femåringar i en 20 barns grupp. 

 

Michelle är 40 år och tog examen år 2003, hon är en examinerad förskollärare och 

lågstadielärare (årskurs 1-3). Hon har läst en skriftspråkskurs i sin utbildning. 

Michelles arbetslivserfarenhet är nio år och hon arbetar just nu med tre- och 

fyraåringar i en barngrupp om 16. 

 

Jens är 42 år och tog examen som förskollärare år 1996 han säger att de på den tiden 

inte läste skriftspråkskurs i sin utbildning. Hans har en arbetslivserfarenhet på 18 år. 

Han arbetar med femåringar i en grupp om 17 barn.  
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Urban är 63 år. Han tog examen år 1978 och säger att han inte läste någon 

skriftspråkskurs under utbildningens gång. Hans arbetslivserfarenhet år ca. 40 år och 

han berättar att han började när han var 22 år som barnskötare. Urban arbetar med tre- 

och fyraåringar i en barngrupp om 16 barn. 

 

8.1. Förskollärarens roll   

 

Förskollärarna som jag intervjuade beskrev sina roller som viktiga inom barns 

skriftspråksstimulering och skriftspråkslärande. Vissa av förskollärarna menade att deras roll 

står tydligt i läroplanen medan andra upplevde att läroplansmålen var otydliga när det gällde 

arbete med skriftspråket och dess genomförande. Förskolläraren Cecilia är en av 

informanterna som tycker att förskolläraren har en oerhört viktig roll i barns möte med 

skriftspråket men att miljöns och materialets betydelse är lika viktig för barns 

skriftspråksutveckling, detta menar hon genom att säga: 

 

Jag uppfattar min roll som en viktig del i min verksamhet. Det är jag som är förskollärare har 

tydliga uppgifter att kring skriftspråket. Därför tänker jag på hur miljön ser ut och anpassar 

miljön för att stimulera barnens skriftspråksutveckling. Jag tänker på materialet, om barnet har 

tillräckligt med material för att experimentera och leka med språket, som papper, penna ,kritor, 

lera, plastillin och olika material. Varje barn är unikt. Deras skriftspråksutveckling beror på hur 

vi stimulerar barnet i sitt möte med skriftspråket (Cecilia). 

 

Det Cecilia beskriver stämmer överens med Libergs konstaterande, att de språkrika miljöerna 

och literacyhändelserna är en tillgång som kan leda till att barn knäcker koden för skrivning 

och läsning (Liberg, 2005, s.65). Den pastorala makten som Michel Foucault (2010) 

presenterar behandlar Tullgren och menar att det är en pastors styrning över sin församling 

(Tullgren, 2004, s.40). Detta kan jag se i Cecilias beskrivning av sitt förhållningssätt. Här 

förstår jag makten som en utövning för gruppens bästa. Förskolläraren styr barngruppen för 

att uppnå det önskade målet vilket i detta fall handlar om att stimulera skriftspråket. Här kan 

jag se förskollärarens uppdrag som pastorns plikt eftersom makten här ska ses som ett 

åtagande än ett sätt att utöva. Cecilia pratar om sin roll som ska stimulera barns 

skriftspråksintresse med hjälp av sina kunskaper om miljöns och materialets betydelse. Det 

som framgår i Cecilias intervju framgår även i intervjuerna med de övriga informanterna dvs. 

att andra förskollärare vet att det är viktigt att arbeta stimulerande med 
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skriftspråksutvecklingen men de flesta verkar vara tveksamma om vad för metoder, 

stödmaterial eller aktivitet som skulle utmana barnet i sin skriftspråksutveckling. 

Förskollärarna menar att de inte anordnar medvetna aktiviteter som är knutna till 

skriftspråksutveckling och dess stimulering. Få av förskollärarna har kunskap om hur de ska 

hjälpa barn att utforska och experimentera med olika material för att stimulera skriftspråket. 

Flera informanter menar att tidsbristen på förskolan är ett hinder medan andra hänvisar till 

barngruppernas storlek som omfattande. Urban beskriver sitt dilemma och säger: 

 

Man hinner inte riktigt med när det gäller att ta vara på varje barns intresse. Barn tar ofta för sig, 

är de inne med det då vill dem sitta och skriva hela tiden. Visst, man skulle säkert kunna hitta på 

andra metoder också (Urban). 

 

Till skillnad från Urban är Cecilia mer bestämd med att planera aktiviteter utifrån barns behov 

och intresse, hon säger: 

 

Jag använder olika former… jag försöker att följa t. ex barn som har svårt med finmotorik, då 

försöker vi ha lera eller plastilin eller göra något grovmotoriskt, ta en pinne och försöka skriva 

ute i sandlådan, jag försöker att följa barnet och försöker att stimulera det de visar tydliga vad de 

vill ha. Jag vill ge dem möjligheter med material (Cecilia). 

 

Jag tolkar det förskolläraren säger som viktigt eftersom hon menar att hon observerar för att 

lära känna individen och kartlägga dennes intressen. Det är grunden för att kunna forma och 

vägleda individen med styrningstekniker som i den pastorala makten (Tullgren, 2004, s.107). 

Kännedom om vad barnet intresserar sig i kan användas som underlag för att vidare anordna 

lustfyllda aktiviteter, vilket även kan kopplas till makt-kunskap och kunskap-maktrelationen 

där förskolläraren måste ha kunskap för att utöva makt och tvärtom. För att ha makt krävs det 

att ha kunskap om ett fenomen i det här fallet är det om barns intresse och utveckling inom 

den tidiga skriftspråksutvecklingen. Alla informanter är enade om att det är viktigt att arbeta 

skriftspråksfrämjande och väcka barns intresse, inspirera och stimulera på ett roligt och ett 

erfarenhetsbaserat sätt utan att kräva en skriftspråksfrämjan. Samtidigt som detta sägs 

motsäger de flesta av förskollärarna sig genom att ge exempel på skriftspråkets fysiska form 

under intervjuns gång, t.ex. så lägger Hanna vikten i att barn ska veta hur bokstäver bör 

skrivas, hon säger: 

 

Jag brukar använda mig av Smart Boarden då barnen får gå själva fram och testa skriva 

bokstäver med händerna, testa på hur man bör skriva bokstäverna. Barnet ska vara bekvämt med 
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skriftspråket. Det  ska inte vara helt okänt för en fem eller sex åring att veta hur sitt namn ska 

stavas och vilken följd bokstäverna ska komma i alfabetet, det ska inte vara helt nytt när de 

börjar i skolan (Hanna). 

 

Denna syn behandlar Carina Fast och menar att denna slags undervisning är kopplad till den 

formella undervisningen. Fast betonar att barn måste vara mogna för att ta till sig sådana 

undervisningar vilket egentligen inte hör hemma hos dem yngre barnens 

skriftspråksutforskande eftersom detta kan få barnet att känna kravet om att kunna vilket kan 

leda till att deras utforskande och utvecklande hämmas (Fast, 2008, s.35). 

 

Citatet ovan kan ses ur ett maktperspektiv och kopplas till normalisering vilket används för att 

individer ska formas med bedömningar och mätningar till homogena och individuella 

beteenden. Normen anses vara det krav som individen bedöms utifrån (Nilsson, 2008, s.90). 

Hanna använder normalisering då hon menar att barn som börjar skolan måste veta hur sitt 

namn stavas liksom i vilken följd bokstäverna i alfabetet ska komma. Medan det enligt Cecilia 

är viktigt att: 

 

Ge barnen möjlighet att experimentera och leka med språket skriftspråket… att förstå att 

symboler betyder något men det kan bli på svenska men på andra språk också. Så att barnen 

förstår att det finns olika symboler som hjälper oss att kommunicera. Det är mitt mål att barnen 

ökar sin medvetenhet samtidigt att högläsa för barnen ökar fonologisk medvetenhet så barnen 

vet att varje bokstav har sitt speciella ljud som de kan skilja och rim och ramsor ger jättemycket 

angående fonologisk medvetenhet som barnen kan leka med olika ord (Cecilia). 

 

Det Cecilia beskriver får stöd i det Liberg skriver då hon förklarar att den tidiga skriv- och 

läsutvecklingens betydelse är viktig för att lägga grunden till att uttrycka sig på ett sätt som är 

annorlunda än talspråket. Barnet får möjlighet att utveckla ett rikare språk genom att läsa, 

skriva, berättande, sagor, rim och ramsor samt texter av olika sorter. Liberg menar också att 

barn lär sig hantera redskap för att skrivning och läsning kräver det vilket hjälper hanterandet 

av skriften tillägger hon (Liberg, 2005, s.28).  

 

Cecilias beskrivning av skriftspråkets möjliggörande kan kopplas till Foucaults 

governmentality begrepp vilket definieras som regementalitet för styrning. Börjesson och 

Rehn förklarar det som statens strategi som formar och anpassar medborgare i lämpliga 

praktiker som medborgarna ska engageras i (Börjesson & Rehn, 2009, s.49). Det leder till att 
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barnet är medveten om kommunikationens grund vilket kräver medvetenhet om olika 

symboler och teckens betydelse. För att kunna kommunicera med andra medborgare i 

samhället behöver vi kunna hantera de olika symboler och former av skrifterna och detta 

startar vid en tidig ålder. Cecilia och andra pedagoger är medvetna om sina roller i barns 

skriftspråksutveckling i en textkultur. Detta framgår i intervjuerna då de säger: 

 

Jag uppfattar min roll som en viktig del i min verksamhet, det är jag som är förskollärare som 

har tydliga uppgifter kring skriftspråket (Cecilia). 

 

Min roll är ju att inspirera barnen i sitt skriftspråksutforskande  och jag ska hitta material och 

forma miljöerna så att de ska inspireras till skriftspråket (Michelle). 

 

Jens beskriver sin roll som medforskande och stödjande för barnet i skriftspråksutvecklingen 

där barnet utvecklas med förskollärarens hjälp. 

 

Att uppmuntra och vara medforskande där och upptäcka att det här barnet är jätteintresserat hur 

jag kan hjälpa det här barnet och gå vidare. Att plocka fram material och barnet kan föra sig 

vidare. Jag ger stöd. Barnet tycker fortfarande det är roligt (Jens). 

 

Förskollärarna berättar om förskollärarens roll och miljöns betydelse kopplat till skriv- och 

läsutvecklingen. Det är förskolläraren som måste ta ställning till att forma miljön efter 

barnens behov. De är medvetna om hur miljön påverkar barnets skriftspråksstimulering och 

därför är det viktigt att synliggöra den textliga världen som barnen har runt omkring i 

förskolan. Att använda skriftspråket i miljöerna genom olika dokumentationer under olika 

aktiviteter och dess presentation på väggarna bidrar till att väcka barns intresse om vad som 

står eftersom de ser sina bilder och de kan känna igen sitt namn påpekar förskollärarna. 

Miljön ska vara inbjudande och ha en variation av material som erbjuder till att utforska och 

experimentera. Material, så som papper, penna, kritor, bokstäver, böcker, sagor, böcker, lim, 

sax, lera och plastillin ska vara tillgängligt för barnen. Erbjudandet av material har en stor 

betydelse för skriftspråksutveckling menar Fast (2007), Björklund (2008) och Liber (2005). 

För att synliggöra text på förskolan och väcka intresse för skriftspråk kan förskollärarna 

skriva materialets namn på lådor. Enligt Liberg är de språkrika miljöerna och 

literacyhändelserna en tillgång som kan leda till att barn knäcker koden för skrivning och 

läsning (Liberg, 2005, s.65). Förskollärarnas användning av sin kunskap om barn och deras 

tidiga skriftspråksutveckling kan kopplas till kunskap och makt i kunskapsregimernas 
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formande av sanningar, diskursiva och institutionella praktiker. Med kunskapsregimer menar 

jag läroplansmålen och andra styrdokument som inom förskoleverksamheten betonar miljöns 

och förskollärarens betydelse i barns utveckling. Förskollärarna använder sin makt genom att 

styra barn, med sin kunskap, till det som anses vara det bästa vilket angivs i 

förskoleverksamhetens styrdokument, Lpfö 98 reviderad 2016. Cecilia berättar om sin syn på 

förskollärarnas roll och menar att förskollärarens brist på engagemang och intresse kan leda 

till att det inte sker någon skriftspråksstimulering och där med hämmar 

skriftspråksutvecklingen. Förskollärarens roll i att väcka intresse, stimulera och utveckla 

barns skriftspråk kan kopplas till deras profession, med detta menas att det är förskollärarna 

som besitter kunskapen och att det är dem som har makten och ska föra kunskaper till barnen, 

genom relevanta aktiviteter, till nästa nivå i deras utveckling. För att tillmötesgå barns 

utveckling måste förskolläraren först ha kunskaper om barnet, dess uppväxtvillkor och 

bakgrund samtidigt som de ska ha teoretiska kunskaper om barns språkutveckling för att 

sedan stimulera det (Fast, 2011, s.11). Cecilias yttrande om förskollärarens bristande intresse 

och engagemang för barns skriftspråkstimulering kan kopplas till mikromakt som de flesta 

förskollärarna inte använder för att forma barnen  efter den önskade skriftspråksutvecklingen. 

Mikromakten används av intuitioner   för att forma individer efter diskursen i vardagliga 

situationer med sitt språkliga bruk eller med praktiska handlingar (Markström, 2005, s.30). 

Mikromakt ska leda till en önskad utveckling och stimulering av skriftspråket hos barnen 

genom att använda sig av olika strategier vilket i detta fall inte används av de flesta 

informanter. 

 

8.2. Förskollärarnas kunskaper kring skriftspråksstimulering 

 

Förskollärarna berättar under intervjuerna att de använder olika redskap för att stimulera barns 

skriv- och lässpråkutveckling och synliggöra det för dem. Förskollärarna berättar om vilka 

material och verktyg som de använder, t.ex. texter, digitala verktyg, datorer, tangentbord, 

bokstäver, affischer, Ipad och Smart Board. Några av informanterna menar att den viktiga 

delen av rollen är att se barnet och dennes intresse samt utveckling med hjälp av 

observationer. Det barnet har intresse för kan användas till att stimulera mer och på olika sätt. 

Cecilia ger nedan konkreta exempel på hur hon går tillväga med barns individuella 

skriftspråksstimulering och utveckling.  
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För mig är det först och främst att känna barnet, observera mycket vad barnet gör och om det 

visar intresse eller inget intresse alls för att skriva eller läsa. Efteråt följer jag barnets intresse 

genom att använda rätt material som kan är konkret eller abstrakt. Man kan börja högläsa för 

barnen och visar samtidigt texternas innehåll tydligt med konkret material. Vissa begrepp är 

abstrakta därför är det viktigt att jobba tydligt genom konkretisering med nya ord. När barnen får 

nya ord förstår vad det innebär, vad det betyder så blir det lättare för dem att se och prata om 

samma ord som de sedan vill de skriva (Cecilia). 

 

Det informanten Cecilia beskriver ovan kan kopplas till det Liberg skriver om 

skriftspråkslärandets meningsfulla sammanhang för barnet (Liberg, 2006, s.113). Hon menar 

att barn lyssnar, skriver och läser om ämnen som de har intresse för (Liberg, 2006, s.116). 

Även språkforskaren Bente Eriksen Hagtvet skriver om hur skriftspråksstimulering ska göras 

och att den har stor betydelse. Hon förklarar hur organiseringen av aktiviteter, genomförande 

och hur förväntningarna uttrycks är avgörande för barnets upplevelser, lust och intresse i 

skriv- och läsutvecklingen. Hagtvet skriver att det ”förväntas att fyra och fem åringarna ska 

skriva och svara på vilket ljud bokstaven representerar på ett traditionellt tekniskt sätt kan 

upplevas tråkig för barnen och kan leda till att barnet tappar självförtroende i förskolan” 

(Hagtvet, 2004, s.11). Ett exempel på detta kan jag ge ur Hannas intervju där hon säger vad 

hennes förväntningar på barnen och deras skriftspråksutveckling är innan de börjar skolan. 

 

Barnet ska vara bekvämt med skriftspråket. Att det inte ska vara helt okänt för en fem eller sex 

åring att veta hur sitt namn stavas och vilken följd bokstäverna ska komma i alfabetet, det ska 

inte vara helt nytt när de börjar i skolan (Hanna). 

 

Tillskillnad från Hanna säger Urban att: 

 

När barn börjar i förskoleklass ska de känna glädjen i att lära sig genom lek. De behöver inte 

kunna skriva sina namn (Urban). 

 

Informanterna har delade åsikter när det gäller vad barn bör kunna eller inte kunna när de 

börjar skolan. I Cecilias intervju framgår det att hon tar sin tid för att lära känna barnet genom 

observationer för att se vad barnet intresserar sig för vilket i sin tur ska leda till att erbjuda rätt 

konkret material som hjälper barnet att koppla det abstrakta till nya ords konkretisering 

genom olika material och literacy händelser. Deras användning av kunskap kräver att de 

måste observera individerna att få kännedom om barnen. Därför är det viktigt att förskollärare 

visar sitt bemötande som stärker barnet i sin utveckling som kommunikativa individer. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Bente%20Eriksen%20Hagtvet
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Tullgren skriver med hänvisning till Foucault (1982) om den pastorala makten och beskriver 

prästens roll som att ha kunskap om sin församling vilket hjälper prästen att leda sin 

församling mot andlig frälsning. Tullgren menar att den som har makten måste ha kunskap 

om gruppen som ska styras. Kunskapen om gruppen hjälper att styrningen ska bli mer 

effektiv. Målet är individens välbefinnande (Tullgren, 2004, s.40). Genom observationer och 

samtal skapar förskollärarna sig kunskap om barnets intresse för att utmana och styra vidare i 

sin skriftspråksutveckling. Styrningens mål här blir att stimulera och utveckla barnet i den 

riktning som det önskade diskursen inom förskolan. 

  

Bemötanden sker i olika sorters former och används som kommunikationsmedel. För att jag 

ska få en uppfattning om vad informanterna menar med skriftspråk har jag låtit dem definiera 

begreppet. Informanterna sa att skriftspråk var ett kommunikationsmedel, något som barnen 

använde för att förmedla vidare, friheten att läsa och skriva, använda de digitala verktygen 

och att skriftspråk var en viktig del i livet. Jens säger i sin intervju att barns utövande av 

skriftspråk sker: 

 

Spontant när barnen sitter och skriver. Det behöver inte vara bokstäver det kan ju vara bara 

barnen vill förmedla något genom olika tecken. Det är början till ett skriftspråk. De har inte 

bokstäverna men de har ambitionen. De har viljan att kunna förmedla sig med något annat än 

språket (Jens). 

 

Fast påpekar att barn möter skriftspråket i olika kontexter som texter, symboler och logotyper 

i sin omgivning (Fast, 2007, s.15). Barn växer och påverkas av sin sociala och kulturella miljö 

vilket finns i deras omgivning. Detta kan jag se i Hannas definition av skriftspråket. 

 

Tidigare kopplade man skriftspråket till skolan, nu tycker man att man bör introducera redan 

som spädbarn genom sagoläsning att barn får bekanta sig med bokstäver och det kommer bli 

oerhört en viktig del i deras fortsatta liv (Hanna). 

 

Informanterna berättar om hur de ser på skriftspråket och vilken inställning de har till det. 

Förskollärarna har kunskaper om olika fenomen vilket i detta fall är kunskap i skriftspråket, 

skrivspråkutveckling och dess påverkan i barns liv. Det är avgörande att använda sin kunskap 

till att styra och vägleda barnet till det som anses vara för barnets bästa. Nilsson påpekar att 

makt är i förändring (Nilsson, 2008, s.86). Här kan förskollärarens  användning av sin 

kunskap om både barnets språkutveckling och skriftspråksutveckling kan användas för att 
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forma och vägleda barnet. Detta leder till att barnet får kunskap om skriftspråkets användning. 

Barnet stärks som individ med nya kunskaperna som också ger makten över barnets eget 

formande för framtiden. Detta kan komma att användas av barnet som ett 

kommunikationsmedel vilket stärker barnets identitet som individ. 

 

8.3. Literacy händelser på förskolan 

 

Informanterna som beskriver sitt arbete med skriftspråket och menar att barn på ett lustfylld 

och lärorikt sätt utforskar skriftspråket genom att delta i olika aktiviteter som förskollärarna 

anordnar under vistelsen på förskolan. Dessa aktiviteter kan även komma att kallas för 

literacyhändelser vilket kan vara under högläsning, digitala verktyg och populärkultur, 

namnskrivning, läsning och skrivning, berättande och ritande, sånger, drama, rim och ramsor. 

Jag kan koppla dessa literacyhändelser till makt-kunskap relationen eftersom förskollärarna 

erbjuder barnen olika literacyhändelser som utmanar deras förmåga för att utvecklas till nästa 

nivå i sin skriftspråksutveckling. Med detta menar jag att förskollärarna har kunskapen om 

vad barnen behöver och vilka aktiviteter som är relevanta just för det barnet samt hur en 

skriftspråksutveckling sker. Detta blir en positiv styrning då barnet ska i sin tur få kunskaper 

som behöver utvidgats. Jag ser att makten är dynamisk och föränderlig(Nilsson,2008,s.86). 

Förskollärarens engagemang och bemötande  hjälper barnet att ha kunskaper om 

skriftspråkets användning och utveckling med hjälp av olika literacy händelser. Barnet får 

småningom kunskap och makt som leder till en makt som hjälper barnet till att bli 

självstyrande vilket önskas av samhället. 

 

8.3.1. Digitala verktyg och populärkultur 

 

Digitala verktyg skapar nya möjligheter för barn i mötet med skriftspråket. Cecilia tycker att 

hon inte behöver ge barn nya kunskaper om barns behärskande av text och symboler kopplat 

till skriftspråket eftersom de flesta barn kommer hemifrån med kunskaper från populärkultur, 

digitala verktyg och barnkultur. Hon menar att hon bara behöver spinna vidare på barnens 

intresse och bygga vidare med det barnen har med sig till förskolan för att de ska utvecklas 

vidare i sin skriftspråksutveckling. Cecilia tror att olika populärkulturer ger barnen mer 

möjlighet och information om hur man skriver olika bokstäver och texter med digitala 

verktyg. Hon berättar om sitt sätt att se på digitala verktygens användning och kopplar det till 

populärkultur i citatet som presenteras nedan: 
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Med digitala verktyg i dagens digitala tekniska samhälle har barnen mera kontakt med 

skriftspråket. Barnen möter skriftspråket tidigt med digitala verktyg och populärkultur. Därför är 

jag medveten om att de flesta barn kommer hemifrån med kunskaper om den textliga världen 

runtomkring dem , t.ex. när vi pratar om Pokémonkort eller Pokémonspel känner de flesta 

barnen P på en gång. Populärkultur ger barn jättemycket och därför är det lättare för mig att följa 

barnets intresse och lust till att leka, lära och skriva (Cecilia). 

 

Även Michelle pratar positivt om digitala verktygens användning i sammanhang med det 

skriftliga språket och säger att: 

 

Lärplattan (Ipad) hjälper till mycket då det i digitala verktyg är mycket texter där barn ser en 

ordbild och förstår vad de ska göra utan att veta vad det står (Michelle). 

 

Citatet ovan kan kopplas till Björklunds syn på nya kommunikationsredskap. Hon skriver om 

betydelsen av att kommunicera med nya redskap genom den snabba teknikutvecklingen i 

samhället vilket kräver att vi kan hantera dem. Inom olika kommunikationsmedel behöver vi 

kunna tolka och använda oss av både texter, symboler och tecken vilket barn behöver 

introduceras i för att kunna delta i informationssamhället (Björklund, 2008, s.16). 

 

8.3.2. Läsning, skrivning, högläsning, berättande och namnskrivning 

 

Fast hänvisar till engelska forskaren Margret Meek och förklarar hur bilder, skrifter och texter 

kan vara barns första steg till att bli medvetna om skriftspråket genom att lägga märke till och 

se skillnaden mellan dessa (Fast, 2008, s.59). Detta kan kopplas till barnets igenkännande av 

vissa tecken och symboler som till exempel att bokstaven M kopplas till Mc Donalds (Fast, 

2011, s.145).  

 

Barnen gör olika streck och jag ser att de inte står något specifikt men jag tar det på allvar. Med 

hjälp av Ipad ser vi olika texter, olika meningar eller olika ord. Vi arbetar med ord som börjar på 

bokstaven E som t.ex. ekollon. På detta sätt visar vi barnen bokstaven E i olika sammanhang. 

Barnen upptäcker symboler och bokstäver själva och tillsammans med sina kompisar. De 

korrigerar tillsammans ”nej, du börjar med E, titta!” säger dem. När barnen börjar rita det första 

tecknet ser de papper och penna som ett medel för att kommunicera. När barnen börjar rita en 

cirkel och en glad mun visar de på något sätt att det här tecknet betyder något. När jag ser att 
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barnen börjar leka och sedan göra krumelurer då är det dags att presentera alfabetet på ett roligt 

sätt tänker jag. Utgångspunkt är barnens namn, det lockar jättemycket (Cecilia). 

 

Cecilias citat ovan kan kopplas till det Liberg skriver om preskrivande och preläsande som 

hon menar är barn försök till att läsa och skriva. Preläsande är barns läsande i form av 

återberättelser av texter och preskrivande är barns försök till att skapa texter för att förmedla 

sitt budskap (Liberg, 2006, s.45-46). Vuxna kan stödja barnet genom att inte rätta deras låtsas 

skrivande eller läsande utan kan istället uppmuntra. Detta är Michelle medveten om och säger 

att: 

 

När barn nonsens skriver är det viktigt att man låter dem göra det och man lyssnar på dem när de 

säger att nu skriver jag en berättelse här och att man då  frågar ”vad skriver du då för 

någonting”. Att man inte säger ”nej, det står det inte här” (Michelle). 

 

Björklund betonar böckernas betydelse för barns skriftspråksutveckling. Hon skriver att boken 

har många funktioner som kanske börjar när barn går och bär på böckerna, bläddrar i dem 

som sedan kan leda till att granska, peka på bilder och låtsas läsa (Björklund, 2008, s.142-

143). Förskollärarna synliggör skriftspråkliga världen genom att högläsa olika texter som 

barnen möter och försöker skapa en medvetenhet hos barnet dvs. att varje symbol, tecken, 

bokstav och bild betyder något. Förskollärarna läser dokumentationerna för barnen innan de 

sätter upp de på väggen, detta för att få barn att uppmärksamma att bokstäver och skriften är 

ett kommunikationsmedel. Barnens namn skrivs och läses högt för att väcka intresse. Cecilia 

beskriver sitt tänkande om högläsningen och säger att: 

 

När vi högläser visar vi texter och bilder hela tiden så barnen förstår att det finns olika sätt att 

läsa. Ibland läser vi först och visar bilderna. Barnen tittar på texter hela tiden med i Ipads ser vi 

olika texter (Cecilia). 

 

Det Cecilia menar är att även bilder är en form av skriftspråk och att barnen läser av dessa. 

Jag kan koppla det som framgår i Cecilias intervju med det Sonja säger i citatet nedan. 

 

Läsa sagor är jätteviktigt och när man läser sagor är det inte bara själva texten som är viktigt för 

barnen utan även bilden är jätteviktigt eftersom den visar vad det är som händer (Sonja). 
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Fast hänvisar till Meek och menar att ”barn lär sig att läsa bilder mycket tidigt i sitt liv” (Fast, 

2008, s.88). Hon ger exempel på material som skulle kunna stödja barns berättande, läsande 

och skrivande, t.ex. tv, filmer, leksaker och kataloger (Fast, 2011, s.124). Nedan kommer två 

citat, av två intervjuer, att presenteras som berättar om hur barn tidigt kan läsa i olika former. 

 

Några barn berättar om en bok på vilan som de tar med sig, en bok som de inte läser utan bara 

berättar om. Barnen tittar på bilderna och berättar bokens innehåll, mycket kan dem redan med 

använder sig av sina egna ord (Jens). 

 

Med den fula ankungen jobbar vi med flanobilder (de kan fastsättas på en textilklädd tavla) och 

det är barnen själva som återberättar sagan med egna ord. Vi har både boken och flanobilderna 

framme. När jag läser boken tar barnen fram den bilden som passar texten. Det ökar deras 

språkutveckling och de får mer ordförståelse och mera uppfattning om hur sagor är uppbyggda 

(Sonja). 

 

”När ett barn börjar uttrycka sina tankar i bild, tar det ett stort kognitivt språng”. Med detta 

citat menar Fast att barn har tagit ett stort steg i sin utveckling genom att koppla det fysiska 

objektet till en symbol i ritande. Detta objekt kan vara känslor, fantasi eller önskningar som 

barnet uttrycker (Fast, 2008, s.98). Fast skriver att barn känner igen sitt namn redan i tidig 

ålder och upplever sitt namn som fascinerande eftersom det ägs av barnen och är en del av 

deras identitet (Fast, 2011, s.161). Jens berättar att barn börjar intressera sig av att skriva sitt 

namn och att han då stödjer barnens skrivande genom att utforska bokstäver på planscher 

tillsammans. Cecilia påpekar att det väcker intresse hos barnet att lära sig skriva sitt namn 

ensam eller tillsammans med andra barn eller vuxna och tillägger att: 

   

Alfabetet är alltid roligt, men vi börjar med den när barnen är intresserade av bokstäver som 

utgångspunkt är barnens namn. När de fortsätter att jobba med skriftspråket och ser sitt eget 

namn så det betyder det att de känner sig identifierat, de känner att symbolerna representerar en 

del av dem själva vilket får dem att känna trygghet och ökar deras självförtroende (Cecilia). 

 

8.3.3. Sånger, drama, rim och ramsor 

 

Språklekar som sånger, rim och ramsor gör det möjligt för barn att leka sig fram och utforska 

språket vilket gör det möjligt för barn att introduceras in i skriftspråket på ett naturligt och 

roligt sätt (Liber, 2006, s.12). Liberg betonar även att dessa aktiviteter låter oss få använda 
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våra sinnen vilket leder till fonologisk medvetenhet (Liberg, 2006, s.160). Detta belyser 

Cecilia i citatet nedan: 

 

Olika ljud är jätteviktigt genom olika rim och ramsor ökar barnet sin fonologiska medvetenhet. 

Man måste lära sig nya saker i sammanhanget det är också viktigt att stimulera sociala samspel, 

grupplekar, språklekar och sjunga tillsammans (Cecilia). 

 

8.4 Förskolläraruppdraget 

 

Läroplanen för förskolan är ett styrdokument som vägleder pedagoger i sitt arbete mot det 

önskade samhälleliga målen. I den presenteras det även vad som är förskollärarnas yttersta 

uppdrag och vad som är arbetslagets ansvar. När det gäller frågor kring hur förskollärare 

upplever de angivna målen, uppdragen och riktlinjerna för barns skriftspråksutveckling i 

läroplanen har två av de sex intervjuade förskollärarna berättat att de inte gör några 

kopplingar mellan sina arbeten och läroplanen eftersom de inte är insatta i 

skriftspråksutveckling samtidigt som de medger att ett arbete kring språkutveckling sker. 

 

Vi fokuserar mera på språkutveckling än skriftspråksutveckling. Så att det är nog mer för att ta 

in allting. Det där bäddas in när vi gör andra aktiviteter det är viktigt att man är uppmärksam för 

att vi ska utveckla deras skriftspråk. Det finns inte så mycket om hur vi ska jobba med 

skriftspråket i läroplanen och jag gör inga kopplingar! (Michelle). 

 

Jag är inte insatt i läroplans mål men vi uppmuntrar ju barnen, de som vill de vilja skriva och när 

de kommer till mig att de vill skriva sitt namn då påvisar jag (Jens). 

 

Sonja upplever läroplansmålen som otydliga och menar att: 

 

Läroplanen har mål och riktlinjer men det är upp till oss hur vi omsätter dem i praktiken, de är 

lite abstrakta. Det är klart att jag kopplar läroplansmålen. Det är därifrån jag utgår… De är bra 

att de finns men de är svåra att tolka. Det ligger väldigt mycket på oss själva hur vi ska arbeta. 

Det står där hur men inte konkret om hur vi ska arbeta (Sonja). 

 

De andra tre förskollärarna tycker att läroplanen är viktig och menar att de får stöd av den 

men Urban säger under intervju att de inte arbetar med skriftspråket utan att de: 

 

Jobbar med matematik, skriftspråket blir mera när intresset finns (Urban). 
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Det som framgår i de flesta av förskollärarnas yttranden är att de inte vet hur de ska stimulera 

barnen medvetet med skriftspråket. Jens argumenterar sitt val och säger: 

 

Jag jobbar mera spontant med skriftspråket om barnen visar ett intresse då försöker jag 

uppmuntra barnen att de får skriva själva och prova själva …eftersom det inte är något mål utan 

det är strävans mål i läroplanen, vissa barn kanske inte lär sig skriva sitt namn förrän man börjar 

i skolan då får det vara (Jens). 

 

Det informanterna säger uppfattar jag som att förskollärarna inte är säkra på sitt arbetssätt när 

det gäller att stimulera och utveckla skriftspråket. Urban säger: 

 

Man kan säkert göra mer. Det tror jag. Man hinner inte riktigt med varje barns intresse. Barn tar 

ofta för sig. De vill sitta och skriva hela tiden men vist man skulle säkert kunna hitta andra 

metoder också (Urban). 

 

Förskollärarnas sätt är att se på sitt uppdrag utifrån sin utbildning, profession och läroplanen 

som styrdokument ska genomsyra verksamheten. Förskollärarnas användning av kunskap som 

kunskapsregimer vilket formar sanningar i samhället som leder till att forma individerna för 

deras bästa används inte här. Sanningarna blir här förskolans läroplans mål om förskollärarens 

ansvar om barns skriftspråksutveckling. Det som är viktigt är att organisera verksamheten 

utifrån de mål som finns i styrdokumentet eftersom det bestämmer de diskursiva och 

institutionella praktikerna som formar barnet till den önskade individen i förskolan och i 

samhället. Kunskaper som förskollärarna bör använda för att forma barnen och styra 

produktivt efter normen som anses vara målet för individen ska passa.  

 

Jens säger att han och hans kollegor medvetet sätter upp bokstäver och barnens namn för att 

synliggöra det för barnen och för att väcka deras uppmärksamhet mot bokstäver samtidigt 

tillägger Jens att det är viktigare för barn som är flerspråkiga att höra sakerna benämnas. Jens 

kopplar benämningens betydelse till språkutvecklingen där flerspråkiga barn behöver mer än 

enspråkiga barn. Detta kan jag tolka till att Jens anser att barnen i hans grupp skulle få mer 

stimulans om de var flerspråkiga. Förskolläraren väljer att avgöra det utifrån en 

generalisering. Jag kan se kopplingar mellan förskollärarens generalisering i det citat som 

Markström behandlar av Foucault. ”Vi är fångar i våra föreställningar och bedömningar av 

andra” säger Foucault menar Markström och förklarar att det är institutions bedömningar som 
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görs vilket utgår ifrån ”vetandet” som används för att utöva makt men maktutövningen här 

ifrågasätts inte. Markström menar att det inte är samma personer som utövar makten på 

institutionerna utan att det kan vara andra aktörer som visar sig i konkreta handlingar. Genom 

att styra tänkandet om vad som är normala eller avvikande skapas det diskurser med språkliga 

eller med andra praktiker (Markström, 2005, s.31). Jag kan koppla detta vidare till Jens 

förhållningsätt dvs. att välja bort det man skulle arbeta med i fall det var flerspråkiga barn i 

den gruppen. Han gör bedömningen om att enspråkiga barn inte behöver stimulering på 

samma sätt som flerspråkiga barn inom den skriftspråkliga utvecklingen. Jens bedömning av 

flerspråkiga barns behov av mer stimulans inom de språkliga aktiviteterna visar vad som 

anses normalt eller avvikande för honom som förskollärare.  

 

Vi försöker ha bokstäver uppe och skriver medvetet barnens namn på hyllor på lådor så de ska 

se att vi benämner olika bokstäver och texter. Man gör mer när man har flerspråk nu har vi bara 

enspråkiga barn här och jag tror att det ännu viktigare när man jobbar med flerspråkiga barn 

benämna vad grejer heter (Jens). 

 

Informanterna belyser vikten av förskollärarens roll rörande uppdraget om 

skriftspråksutveckling men kan ändå inte tydliggöra vad detta menas. De flesta av 

informanterna vet att de som förskollärare har det yttersta ansvaret och att det är de som ska 

delegera arbetet i arbetslaget. Sonja betonar vikten i skriftspråkets betydelse och stimulering 

samt dess introduktion i förskolan som blev tydligare efter läroplans revidering år 2016. 

Medvetenheten får man genom att ha kunskap vilket kommer från lärarutbildningen och 

enligt styrdokumenten påpekar hon. Sonjas säger detta med citatet nedan. 

 

Skriftspråket är viktigt för mig! När jag har gått på förskollärarutbildningen så blev 

medvetenheten ännu större. Jag tror att det är jätteviktigt att det är någonting som barnen 

behöver här i förskolan det är ingenting man behöver vänta med tills de börjar skolan tycker jag. 

Medvetenheten om det har blivit mera när läroplanen reviderades (Sonja). 

 

Sonja påpekar om hur kunskap hjälper henne att vara medveten om den tidiga 

skriftspråkstimuleringens betydelse för barn. Hennes förskollärarutbildning och läroplanens 

revidering gjorde medvetenheten större hos henne berättar Sonja. Foucault har belyst med att 

varje samhälle har använt sig av speciell makt och kunskap regimer för att skapa sanningar 

som har påverkat samhället i alla tider för att forma samhället genom att styra medborgarnas 

sätt att bete sig. Nilsson skriver att diskursen och institutionella praktiker som används för 
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formandet. Makt som styrning tolkas positivt här, för att det ska leda till att producera 

självstyrande medborgare (Nilsson, 2008, s.81). Förskollärarutbildningen och läroplanen för 

förskolan styrs av staten och kan kopplas till att vara kunskaps regimers sanningar för att 

forma förskoleverksamheterna. 
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9. Diskussion och sammanfattning 

 

Här nedan kommer jag besvara mina frågeställningar, som utgjort grunden för min studie, 

med hjälp av analys och resultat. Slutligen kommer jag att dra mina egna slutsatser om arbetet 

och dess tillvägagångssätt. 

 

9.1 Vad har förskollärarna för kunskaper för att möta, utmana och 

stimulera barn i sin tidiga skriftspråksutveckling? 

 

Förskollärarna har kunskaper om skriftspråksutvecklingen och de menar att de arbetar med 

skriftspråk i frågan om utveckling och stimulering. I exemplen som tas upp i intervjuerna 

framgår det att de inte anordnar literacyhändelser som hjälper barn att utveckla sitt intresse, 

utforskande och experimenterande samtidigt som de stimuleras. De talar om olika literacy 

praktiker som barnen spontant skapar. Det som även kommer fram i intervjuerna är att några 

av förskollärarna inte arbetar medvetet för att barnen ska upptäcka skriftspråket. Dessa 

förskollärare anser inte att de ska arbeta med skriftspråket om barnen inte visar intresse för 

detta område först. De menar att stimulering och utveckling av skriftspråk inte tillhör till deras 

prioriteringsområden vilket tyder på att de inte anser skriftspråket som en del av 

språkutvecklingen. 

 

Fyra av de sex förskollärarna som intervjuades har under sin utbildning deltagit i en 

skriftspråkskurs. Dessa förskollärare är väl medvetna om sin roll och sitt ansvar för barns 

skriftspråksutveckling och skriftspråksstimulering vilket sägs under intervjuerna.  

Åsikterna om hur mötande, utmanande och stimulerande ska ske är kluvna. Vissa av 

informanterna menar att det är förskollärarens roll att observera barn för att kunna kartlägga 

deras intresse vilket i sin tur ska leda till relevant val av literacypraktiker som ska utmana och 

utveckla barnet till nästa nivå inom skriftspråket. Andra förskollärare menar att de måste se 

barnets intresse för skriftspråket för att kunna fånga och utveckla det istället för att själva som 

förskollärare anordna medvetna aktiviteter för att locka barns intresse. De menar att deras 

aktiviteter kan få barnet att känna krav och dra sig tillbaka. Andra förskollärare menar att 

barnet först måste visa nyfikenhet och intresse för skriftspråket innan de hjälper till för att 

utmana och utveckla, dessa pedagoger ser skriftspråk som enbart skrivande och kopplar inte 

det till literacyhändelser om inte barnet praktiserar på egen hand. De literacypraktiker som 
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barnen tar del av har positiv verkan på barns skriftspråksinlärnings process eftersom de tillåter 

barnet till att ha roligt och skapar meningsfulla sammanhang under tiden som de leker med 

språket. Det som inte kom fram i intervjuerna är lekens stora roll i barns lärande. Barn 

påverkas av sin sociala miljö och tillämpar det som har upplevts i leken. Det hjälper barnet att 

bearbeta och repetera för att kunna erövra det som upplevts. Det var bara en informant som 

nämnde lekens betydelse i form av literacypraktiker.  

 

Under intervjuerna med förskollärarna beskrev de om olika aktiviteter som de genomförde i 

verksamheten. I dessa intervjuer framgick det att vissa förskollärarna inte har ett medvetet 

arbetssätt i förhållande till barnens praktiserande av literacy vilket visar att de inte reflekterar 

över barnens behov. Det ser annorlunda ut i hur förskollärarna ser och tolkar aktiviteterna 

jämfört med vad för aktiviteter de ger exempel på. Barnens namnskrivande och bokstävernas 

igenkännande verkar värderas högt bland de flesta förskollärare. Förskollärarnas arbetssätt är 

betydelsefullt för att barnens ska få möjligheter till att aktivt utforska språket tillsammans med 

andra eller ensamma. Barn behöver stödjas och uppmuntras av vuxna som har engagemang 

och intresse för barns skriftspråkliga utveckling. Jag har svårt att förstå det de flesta av mina 

informanter säger att de inte reflekterar över sitt arbetssätt och förhållningssätt  när det gäller 

verksamhetens formande efter barns förutsättningar till skriftspråket i förskolan. Eftersom 

läroplanen ger tydliga mål, riktlinjer och uppdrag samtidigt som den belyser vikten om barns 

tidiga skriftspråk stimulering och utvecklingens. Även förskollärarutbildningens formande 

med olika delkurser för förståelse för barns utveckling inom olika områden är viktigt för att få 

kunskap som verksamheten förväntar av en förskollärare. Fast än läroplanen finns till och har 

ett tydligt syfte och belyser vikten i olika utvecklingsområden som barnen ska erövra väljer 

hälften av de intervjuade förskollärarna att inte göra kopplingar mellan sitt arbete och 

förskolans läroplan. 

 

Två informanter har berättat att de observerar, utmanar och stimulerar barnen med hjälp av 

literacyhändelser för att de ska få nya färdigheter och erfarenheter. Redan i förskolan behövs 

det att arbeta med skriftspråksstimulering för att stödja barns språkutveckling vilket Björklund 

belyser då hon menar att barn i tidig ålder ska få möjligheter till att delta i betydelsefulla och 

engagerade aktiviteter som vuxna ska erbjuda genom olika metoder och material (Björklund, 

2008, s.55). Jag kan koppla förskollärarens användning av sin kunskap till styrning. Den som 

har kunskap har också makten enligt Foucault. Subjektet kan styras för att formas till 

självreglerande individer som samhället kräver (Markström, 2005, s.30). 
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Barn ska kunna lära sig använda  skriftspråket redan på förskolan eftersom det är ett 

kommunikationsmedel vilket leder till relationer i samhället. Fast skriver att begreppet 

literacy används för att förklara hur barn i mycket tidig ålder börjar utforska och skaffar sig 

egna erfarenheter inom skriftspråket genom att själv praktisera att skriva och läsa i olika 

sammanhang (Fast, 2008, s.7-9). 

 

9.2 Hur upplever förskollärarna sin roll och sitt uppdrag utifrån barns 

behov av skriftspråkstimulering och skriftspråksutveckling på förskolan? 

 

Läroplanen skriver inte hur man ska arbeta med olika ämnesinnehållen eftersom 

förskolläraren som har det yttersta ansvaret tillsammans med andra i arbetslaget ska se till att 

skapa konkreta aktiviteter för verksamheten utifrån barnens behov. Det som krävs av 

förskollärare är att skapa möjligheter och pedagogiska miljöer för att barn ska kunna utforska 

och experimentera med anordnade literacy händelser som ska utmana och utveckla barnet i 

sin skriftspråksutveckling. Det anses vara förskollärarnas uppgift att skapa intresse och en 

nyfikenhet för den skriftspråkliga världen som barnet lever i. Förskollärarna förväntas ha 

kunskapen och verktygen genom sin utbildning och yrkesprofession men att skapa utveckling 

och stimulering beror på förskollärarens engagemang och intresse. Fast betonar att när barn 

får positivt bemötande av vuxna fortsätter de att utforska med språket (Fast, 2011, s.10). 

 

Förskollärarna som har deltagit i min studie anser att de är väl medvetna om deras roll och 

ansvar för barns skriftspråksutveckling och skriftspråksstimulering. Det som har kommit fram 

i intervjuerna är att vissa förskollärare inte gör några kopplingar till läroplanen eller tycker att 

målen är otydliga medan andra tycker att det läroplanen betonar är viktigt. Det jag kan se att 

informanterna verkar kluvna när det gäller att arbeta utifrån läroplanens mål fastän deras 

profession kräver att använda läroplanen som ett centralt verktyg vilket ska vara vägledande 

och styrande för förskollärare och andra anställda inom förskoleverksamheten. Detta kan 

utifrån makt och styrningsperspektiv tolkas som att förskollärarna inte använder sin makt för 

styrning av verksamheten efter läroplanens mål. Läroplanens mål ses som sanningar av 

kunskapsregimer som måste följas vilket styr och reglerar förskolan ute i samhället. 

Förskolans läroplan kan ses som kunskaps regimer som formar samhället, i det här fallet är 

det förskoleverksamheten som i sin tur hjälper barnen att lyckas bättre i skolan. Institutioner 
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som utbildningsväsen har stor roll och bör använda sina produktiva styrningar för att forma 

självstyrande medborgare i samhället (Nilsson, 2008, s.81). Läroplanen reviderades för att 

betona och tydliggöra ansvaret och ämnesinnehållet exempelvis inom språkutvecklingen för 

aktörerna inom förskolan.  

 

9.3 Hur kan förskollärarnas roll tolkas utifrån tekniker för makt och 

styrning? 

 

Jag kopplar förskollärarens roll till makt eftersom de har kunskap. Foucault skriver om 

styrning och menar att man måste ha kunskap om den som ska styras för att det ska bli en 

effektiv styrning (Foucault, 2010, s.179). (Foucault, 1994). Avsikten med styrning förklarar 

Tullgren i sin studie med hänvisning till Foucault (1994) och förklarar att det inte handlar om 

de som har makt och de som inte har makt. Det handlar om att identifiera människors behov 

och kunna tillfredsställa det genom att styra för att forma, vägleda och reglera människors 

uppförande för medborgarnas framgång (Tullgren, 2004, s.34). Jag tolkar makten här till 

förskollärarens roll om att identifiera barns förmågor och kunna bemöta deras behov för att 

kunna utvecklas i skriftspråket. Även Foucaults styrningsteknik, den pastorala makten som 

Tullgren beskriver har varit betydande i studien för att förstå förskollärarnas resonemang 

kring arbetet med barns skriftspråkstimulering och skrivspråkutveckling. Det jag kan se i 

studien är att förskollärarna måste arbeta med olika literacy händelserna för att väcka intresset 

och nyfikenhet för skriftliga miljön som finns omkring barnet. Jag har utifrån resultatet 

konstaterat att den pastorala makten, normalisering, den positiva styrning, kunskap-makt 

kopplingen, vetandet och sanningar som skapas av kunskapsregimer i samhället regerar i 

förskolan. En annan strategi som används för styrning är governmentality vilket styr 

medborgarna, inom institutioner med lämpliga praktiker, till att formas. Även detta existerar 

inom förskolan och i förskollärarnas arbetssätt. Maktens styrning upprätthålls av verksamma 

institutionen, i detta fall av förskollärare. Förskollärarna styr barnen utifrån intresset med 

vissa literacy händelser som de erbjuder medvetet och omedvetet. Styrning anses vara för 

barnets bästa påpekar förskollärarna. Barnet konstrueras till en skrivande och läsande individ 

som ska delta i samhället i framtiden. 

 

Förskollärarna går en utbildning där de skaffar sig kunskap och erfarenheter om både barnens 

utveckling och deras utveckling inom olika kunskapsområden samt fenomen som har en 
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påverkan i barnets kommande år. Läroplanen är ett viktigt och centralt verktyg för förskolan 

som inte får väljas bort, dvs. att förskollärarna måste anpassa verksamheten efter läroplanens 

mål, syfte och ansvarsområden. I styrdokumentet framgår det att det yttersta ansvaret ligger 

på förskolläraren som måste delegera arbetet inom arbetslagen men också följa upp och se till 

att detta genomförs (lpfö 98/16, s.11). Läroplanen har en makthavande roll vilket liknar den 

Foucault presenterar i sin maktteori. Han menar att inom kunskapsregimer används makten 

som sanningar för att forma medborgarna i samhället till den önskade människan. Kopplingen 

som jag gör är att läroplanen är en kunskapsregim som ger oss en uppfattning om det som 

anses vara målet. I detta fall ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande och ska 

arbeta för att forma det barnet som samhället behöver dvs. som läsande, skrivande, 

självgående och ansvarsfulla medborgare. 

 

Förskolläraren som har kunskap har också makten. Denna relation, dvs. kunskap/makt 

relation, kopplas till Foucaults teori som menar att dessa förstärker varandra. Om inte kunskap 

finns kan man inte ha makt och om man inte har makt kan man inte skaffa sig kunskap. I detta 

fall har förskolläraren makten och kunskapen som måste användas för att väcka intresse, 

stimulera och utveckla skriftspråket hos barn. Förskollärarna måste även se till att styra 

barnen i deras utveckling. Styrning anses vara viktigt enligt Foucaults maktteori eftersom den 

kan användas till att styra människor till det positiva vilket uppfattas som produktiv makt dvs. 

formande av människor. Detta kopplar jag till att förskollärarna har makten som kan användas 

för att forma barnen inom skriv- och läsutvecklingsprocesser. Detta kan jag koppla till Meek 

(1982) i Fast som skriver att ”bilderna förmedlar hur personerna i boken ser ut, var de 

befinner sig, vilka kläder de har och vad de gör”. Det är nödvändigt för en lärare att utvärdera 

sitt eget arbete. Hon menar att det är viktigt att man kontinuerligt observerar sin verksamhet 

för att kunna anpassa sin undervisning efter elevers egna förutsättningar och skapa bättre 

inlärningsmiljö för dem. Hon hävdar också att om en lärare visar engagemang för att 

observera och utvärdera sin verksamhet så är läraren också intresserad av att utveckla sin 

pedagogisk praxis och kan upptäcka och se hur man kan förbättra det (Fast, 2008, s.88). 
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10. Slutord 

 

Enligt läroplanen för förskolan ska förskolepersonalen sträva efter att varje barn utvecklar 

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 

(Skolverket, 98/2016, s.10). Läsa, skriva, ta till sig information och kommunicera med 

skriftspråket har blivit viktigt i dagens samhälle eftersom skriftspråket är en social aktivitet 

som används för att kommunicera. Detta är en demokratisk rättighet som i sin tur utvecklar, i 

detta fall, barnet till att vara en samhällsmedborgare som deltar i informationssamhället. I det 

föränderliga samhället är det välbehövligt att behärska skrivandet annars finns det risk att man 

hamnar utanför det. Läsa, skriva och använda literacy för att ta till sig kunskap samtidigt som 

man använda sig av dem kan kopplas till makt. Dahlgren påpekar att läskunnigheten och 

skrivkunnigheten har starka kopplingar till social kontroll och makt vilket blir viktigare i 

dagens samhällskonstruktion som kräver att läsa, skriva och ta till sig informationen och 

kunna kommunicera med andra människor och kunna tolka olika symboler eller bilder 

(Dahlgren med fl.2013. s31). Detta kan kopplas till förskolans roll som är att hjälpa barnen till 

att utveckla ett skrift- och lässpråk vilket leder till att vara en god samhällsmedborgare som 

kräver att ta till sig information och kommunicera med andra i sin omgivning. Med den 

reviderade läroplanen förstärks förskollärarens yrkesroll genom att uppdraget ger ett ansvar 

med pedagogiska arbetet i förskolan. Dahlgren skriver att:  

 

Det är lärarens uppgift att få barnen intresserade. På samma sätt ska läraren kunna underhålla intresset 

och utveckla aktiviteter så att de knyter an till respektive barns utvecklingsnivå och uppfattning och 

skriftspråket i ett sammanhang som är meningsfullt (Dahlgren m.fl. 2013, s.175). 

 

Förskolläraren har erfarenheter kring styrande, formande, vägledenda makt och kan använda 

det till att identifiera för att möta, utmana och stimulera barn i deras tidiga 

skriftspråksutveckling som hjälper dem i att formas till samhällets krav och förväntningar. 

Genom att använda sin kunskap om barns utveckling och om skriftspråkets utveckling bidrar 

förskollärarna till att förmedla kunskaper till barnet som i sin tur utvecklar och kan använda 

dem i framtiden, både i skolan och i arbetslivet. Diskurser och normer i samhället skapar en 

osynlig makt som kräver läs- och skrivkunniga invånare vilket har makten över sina liv och 

passar in i samhällskonstruktionen. Normen anses vara starka, självstyrande individer och 

ansvarsfulla medborgare vilket förskolan, genom läroplanens direktiv och förskollärarnas 

engagemang, förväntas lägga grunden för. Förskolan som intuition har makten eftersom de 
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bör arbeta enligt läroplanens formulerade mål och uppdrag. Förskollärarna som är en av 

förskolans viktigaste aktörer bör använda sin makt för att arbeta och forma verksamheten efter 

barnens behov och förutsättningar. 

 

Förslag till vidare forskning 

 

Att forma framtidens medborgare innebär ett stort ansvar. Detta ansvar ligger på 

förskollärarna och pedagogerna som lägger grunden för ett livslångt lärande. Hur upplever 

förskollärarna sitt uppdrag ur detta perspektiv? När jag undersökte förskollärarnas roll kopplat 

till makt och styrning upptäckte jag att det inte var så mycket forskning inom förskolans 

område utifrån maktperspektivet. Eftersom min studie är baserad på förskollärarnas 

beskrivelser av sitt arbete med skriftspråket skull det vara intressant att studera vidare på 

förskollärarens roll utifrån konkreta handlingar i praktiken genom att observera och jämföra 

det med informanternas beskrivelser. 
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12. Bilaga 1                                      
 

ort och datum 
 

 

Hej pedagoger på Förskolan XXX 

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om förskollärarnas upplevelser om förskolebarns 

skriftspråkstimulering och skriftspråksutveckling. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet som vi har 

kommit överens efter överenskommelse. Jag skulle då vilja intervjua er förskollärare  som jag 

också vill använda mig  av  ljudupptagning, anteckningar .  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag  be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Nurgül Gül 

 

 

Mitt namn: Nurgül Gül 

Tel:XXX 

Min mejl:XXX 

Handledares namn :Susanne Waldén  

Handledares mejladress:XXX 

Södertörns högskola 
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13. Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

- Hur gammal är du? 

- Hur lång arbetserfarenhet har du inom förskolan? 

- Vad har du för pedagogisk utbildning? 

- Vilket år tog du examen? 

- Vilken ålder är det på barnen på din avdelning? 

-  Hur stor barngrupp är det på din avdelning? 

- Har du läst någon sorts skriftspråkkurs på högskolan?  

       

1. Hur upplever du att de riktlinjer och mål som finns formulerade i förskolans läroplan för 

barns skriftspråks utveckling och lärande känns för ditt arbete på förskolan? Hur använder du 

den? 

 

2. Hur uppfattar/reflekterar  du din roll som förskollärare enligt de riktlinjer och mål som 

finns i läroplanen kopplat till skriftspråks lärande och stimulering? 

 

3. Vad har du för inställning eller har haft inställning  till barns skriftspråk ?Har det varit 

någon skillnad igenom ditt om du jämför tidigare och nu? 

 

4. Hur tycker du att en förskollärare ska stimulera och stödja barns skriftspråkande på 

förskolan? Vad anser du som är viktigast att tänka på? 

 

5 . Vad för pedagogisk metod eller annat stöd använder du för att stimulera barns intresse för 

skriftspråket? 

 

6. Känner du att det är någon skillnad mellan åldrarna med skriftspråksintresse och 

utveckling? Hur anpassar ni verksamheten utifrån de åldersgruppernas skriftspråksintresse? 

 

7. Kan du ge exempel på hur ni arbetar medvetet för att utveckla barns intresse för 

skriftspråket i förskolan? 
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8. Hur ser du på barnens möte med skriftspråket? 

 

9. När tycker du att det är lämplig ålder för att man ska börja tänka på att medvetet arbeta med 

barns skriftspråk på förskolan? 

 

10. Vilka svårigheter möter du som är förskollärare  med skriftspråksarbete 

(skriftspråkstimulering eller utveckling hos barnen) på förskolan? 

 

11. Hur utformar ni lärandemiljön kopplad till barns skriftspråk? Hur synliggör du skrift för 

barnen på förskolan? 

 

12. Vad är ditt mål som förskollärare nä det gäller  arbetet med barns skriftspråk? 

 

 13. Hur ser ni att barnen har intresse för skrift och läs inlärning? 

 

14. Hur tillfredsställer du barnens erövring med skriftspråket? 

 

15. Vad anser du är viktigt från  arbetslagets insatser för att skriftspråkande ska väcka barnens 

intresse? 

 

16. Vad är skriftspråk för dig? 

17. Vad anser du om föräldradelaktighet kopplat till skriftspråksutveckling? 

 

 

 

 

 

Hur kändes frågorna för dig? 

Är det någon fråga som fick dig att tänka om  din roll? 

Är det någon fråga som du fick inspiration av ? 

 

 

Tack för intervjun! 


