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Abstract 

The theme of this essay is literacy training in pre-school. The theme takes it starting point in a 

project, where my colleagues and I noticed our children playing with writing and symbols. It leads 

to an exciting, reflecting and developing project, a project that will go on for six months together 

with twenty children in the age of five and six. The essay describes how I and the rest of the staff 

work with the project, and also how we try to find challenges that are meaningful for our children. 

When we worked with the project I ended up in a dilemma how I as a teacher was to retain the 

children’s joy and curiosity for writing without making it boring. How shall I as a teacher behave in 

this matter? Is there any right or wrong here? 

The research authorities in this field agree on a number of things: They agree about the importance 

of literacy training in pre-school. The learning should be playful in a meaningful context. The 

scientists also agree that self-esteem is important for the children when they are writing. If the pre-

school works with self-esteem in different ways, and also with a positive reinforcement combined 

with an inspiring environment, this can prevent difficulties in school with writing and reading. But 

literacy training in pre-school seems difficulties according the scientists, which I illustrate in my 

essay. 

   The essay also describes three girls writing in different ways according to the theories of the 

scientists. I describe literacy training and also place high emphasis on the influence of the pre-

school environment. I also place emphasis on the importance of the knowledge and the pedagogical 

approach of the teacher.  
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Oktober 2010 
 

Jag vaknar med ett ryck av att väckarklockan ringer. Jag får en härlig känsla i kroppen när jag 

påminns om att det är fredag. Jag reser mig upp ur sängen och går in i badrummet för att ta en 

dusch. Med vattnet strilande över ansiktet kommer jag att tänka på att det redan har gått 2,5 år 

av mina studier. Helt otroligt vad tiden går fort. De här fredagarna är verkligen betydelsefulla 

för mig. Jag tillägnar mig massor av ny kunskap, dessutom träffar jag nya härliga människor 

som strävar efter samma mål som jag, att bli förskollärare. Tänk att jag vid så många tillfällen 

tyckt att det väl inte spelar någon roll om man är förskollärare eller barnskötare, vi gör ju ändå 

samma sak. Det är visserligen väldigt mycket som vi gör lika. Men nu har jag verkligen förstått 

vad mycket det är som jag inte har haft en aning om beträffande olika teorier som berör barns 

utveckling och lärande inom förskolan. Teorier som kan stötas och blötas positivt men även 

med kritiska ögon utifrån mina tjugotvå år som barnskötare. Jag känner hur jag växer som 

människa med allt som jag har tagit till mig. På något sätt känner jag också att all kunskap har 

gett mig en mer ödmjuk inställning till min omgivning. Det har varit en resa som har gett mig 

mer förståelse för saker och ting. Jag stänger av duschen och sträcker mig efter handduken som 

ligger på handfatet. Jag tittar på klockan och inser att jag har stått alldeles för länge i duschen. 

Jag skyndar mig ut från badrummet för att sätta på kaffebryggaren. I väntan på att kaffet ska bli 

klart sätter jag snabbt på mig mina kläder. Jag tittar mig i spegeln och ser ett trött ansikte. Ja, ja, 

lite smink blir nog bra. Kaffet är nu klart. Det blir en stående kaffe med ett par smörgåsar till.  

På väg till bilen slås jag av en underbar sol som träffar mitt ansikte. Luften är så där 

härligt klar som den bara är på hösten. Jag skrapar bilrutan som har fått känna på den första 

frosten. Väl framme vid skolan träffar jag alla goa vänner. Jag sätter mig på en av 

föreläsningssalens gröna stolar och drar fram skrivunderlägget från bänkraden framför mig. 

Idag är det den sista föreläsningen i delkursen barns läs- skriv- och matematikinlärning. En 

delkurs som har varit oerhört intressant men också väldigt svår på många sätt. Seminariet drar 

igång med en massa spännande och intressanta teorier. Under seminariets gång kommer jag att 

tänka på ett tre år gammalt projekt som jag och mina kollegor hade tillsammans med en grupp 

fem och sexåringar. Ett projekt som vi kallade Skriftens magi. Projektet var väldigt uppskattat 

hos alla parter. Men jag upplever att jag och mina kollegor hamnade i väldigt mycket görande 

tillsammans med barnen. Det är många frågor som snurrar i mitt huvud beträffande projektet. 

Hur tillägnade sig barnen egentligen skriften och symbolerna under arbetes gång? Hur lärde de 

sig? Undrar om den sociokulturella bakgrunden hade någon betydelse i närmandet av skriften? 

Jag kommer att tänka på Ebba och hennes närmanden av bokstäver och skrift. Det jag särskilt 



5 

 

kommer ihåg är när hon skulle skriva cider på drinklistan. Det blev en situation där både hon 

och jag hamnade i ett dilemma. Ett dilemma som handlar om hur man förhåller sig till barn och 

skrift utan att ta död på lusten och nyfikenheten till skriftens magi.  

Mitt syfte med denna essä är att beskriva vikten av skriftspråksinlärning på förskolan där jag 

som pedagog vill undersöka olika vetenskapliga teorier i frågan. Jag vill även utifrån teorierna föra 

en vetenskaplig diskussion kopplat till reflektioner av mitt förhållningssätt som pedagog och 

blivande förskollärare. 

Jag har valt att disponera essän på så sätt att jag inleder med berättelsen som beskriver en 

del av projektets gång där jag som pedagog hamnar i ett dilemma. Därefter kommer en kort  

självreflektion där jag ställer mig frågan hur man egentligen ska förhålla sig till skriften, ska 

man ge det rätta svaret eller inte? Jag fortsätter texten där jag belyser teorier kopplat till 

skriftspråket. Jag har även valt att beskriva tre flickors tillvägagångssätt i skriften och projektet, 

kopplat till skriftspråksinlärningens olika faser enligt teorin. Under denna period då min essä 

har vuxit fram har jag kommit till insikt kring vikten av skriftspråksinlärning på förskolan, 

vilket jag på olika sätt belyser i texten. Jag beskriver även lite historik från förskolan kopplat 

till miljö och skriftspråket, men också varför det är så svårt att förhålla sig till ämnet. Jag 

avslutar essän genom självreflektioner som jag kopplar till praktisk kunskap samt hur jag har 

upplevt detta projekt som pedagog. Att jag har valt att disponera min text på detta sätt har känts 

naturligt under uppbyggnaden av essän. Valet av rubriker har vuxit fram under skrivandets 

gång. 

 

 

September 2007 

Det är en ljuvlig dag i början av september. På förskolan Solrosen är kreativiteten i full gång 

hos barnen.  

– Är det någon som vill beställa något? säger Olle.  

– Ja, jag skulle gärna vilja ha en god smörgås med en kopp kaffe till, säger jag. 

– Okej det ordnar jag, säger Olle. 

Olle går runt med penna och ett skrivblock där han skriver upp olika matbeställningar, han 

skriver med krumelurer. Det är fler barn som inspireras av hans lek och tar efter 

tillvägagångssättet med penna och papper. Samtidigt pågår det andra lekar. Några barn har 

klippt ut småskyltar där de har ritat olika yrkessymboler. Det visar sig att de leker väktare och 
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polis. Symbolerna tejpas fast på tröjorna. Jag ser också att barnen försöker skriva sina och 

familjemedlemmars namn, samt skissar på skattkartor.  

När jag och mina kollegor reflekterade tillsammans såg vi att intresset för bokstäver, 

skrift och symboler var det som intresserade barnen just nu. Vi bestämde oss för att gå ut i vår 

närmiljö och titta på olika skyltar. Vad finns det för skyltar? Vad säger de olika skyltarna? Vill 

de tala om något för oss? Barnen tolkar olika skyltar vid några tillfällen när vi är ute i vår 

närmiljö, men vi lägger ingen större fokus på det mer än att fotografera. Varför vi inte gör det 

vet jag egentligen inte.  

När vi går till skogen några dagar därpå har vi återigen kameran med oss. 

– Idag ska vi gå till skogen, säger jag till alla barnen på samlingen. Ni ska få ett uppdrag. 

Barnen lyssnar och tittar förväntansfullt på vad jag ska säga.  

– Vi ska gå på jakt efter olika tecken och skrifter. Det blir ett enormt positivt gensvar. Barnen 

 skyndar sig ut i hallen för att klä på sig. På väg till skogen är det många objekt som fotograferas, 

 men det är en målning som fascinerar extra mycket. Målningen är ganska stor med en röd klar färg.  

Det är en målning som vi pedagoger tycker påminner om grottmålningar. Vi bestämmer oss för att  

ge tillbaka denna bild till barnen för att se hur de tolkar den. Vill bilden säga oss något? 

Barnen har massor av tankar och teorier kring bilden. Jag citerar deras tankar: 

 

”Det kan vara killar som hoppar runt och målar.” 

”Det är grottmänniskor som har hittat på målarfärg.”  

”Det är blod.” 

”Jag tror det är storkillar som har kluddrat.” 

”Något troll har dött och så har den torkat sig på berget.” 

”Kanske det är lingon, eller så betyder det blommor.”  

”Fanns det grottmänniskor för länge sedan då fanns det troll förr.” 

 

Det är många tankar kring verklighet och fantasi som rör sig mellan barnen. Tankar som jag och 

mina kollegor återigen väljer att lägga åt sidan. Istället väljer vi att ta ett annat spår i utforskandet 

kring skrift och symboler, vi lägger fokus på barnens menyer och matbeställningar. 

På samlingen ger vi tillbaka våra tankar och funderingar till barnen. 

 – Vi har sett att ni går omkring och tar upp olika matbeställningar. Vi undrar om ni skulle vilja 

skriva er favoritmaträtt? 

– Ja, det vill vi! Barnen börjar skruva på sig, det känns som de vill starta med sin uppgift med en 

gång. Samtidigt som vi har samling har min andra kollega iordningsställt en inbjudande miljö vid 
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bordet utanför samlingsrummet. På bordet ligger det papper och svarta tunna tuschpennor. Ur cd-

spelaren klingar det klassisk musik på låg ljudnivå. Barnen smyger ut ur rummet och sätter sig vid 

bordet. Jag känner hur lugnet infinner sig. Barnen tar varsitt papper. För en del barn blir det en 

tankestund. Ebba sitter med pennan i munnen och funderar, andra sätter igång med en gång. Alla 

kan inte skriva, så man använder sig av bilden som symbol för sin maträtt. Några barn skriver sina 

familjemedlemmars namn som en association till maträtten. Ebba tar bort pennan från munnen, hon 

tar sitt papper till det klassiska förskolealfabetet som sitter på väggen vid fönstret.  

– Vad ska du göra Ebba, frågar jag? 

– Jag måste skriva min pappas bokstav. Hon skriver av bokstaven S, hennes pappa heter Tomas. 

Själv gör jag ingen reflektion över hur hon kommer fram till att hennes pappa slutar på S. 

En del barn håller för sin skrift genom att skymma med handen. När jag uppmärksammar 

detta får jag till svar att de tycker att kompisen härmar när de tittar. Men vad står egentligen härma 

för? Har samspelet mellan barnen någon betydelse i närmandet av skrift? Jag diskuterar med Sofie, 

min kollega om vad jag uppmärksammat. Vi bestämmer att vi måste ta upp det med barnen. Innan 

lunchen har vi en kort samling där vi uppmärksammar detta. Min kollega gör en koppling till att 

hon kommer hem till mig. Hemma hos mig har jag har en jättefin gardinuppsättning som hon också 

vill ha, vilket gör att hon kommer köpa sådana gardiner. Hon kommer härma mig med sin 

gardinuppsättning. Jag vet inte om barnen förstod den här kopplingen. Så här i efterhand kan jag 

tala om att det gjorde de, vilket visade sig i det fortsatta arbetet. 

Arbetet fortskrider. Barnen får i uppgift att redovisa sina favoritmaträttsbilder och skrifter för 

sina vänner i små grupper. Syftet med redovisningen är att barnen får vara i fokus med sin bild eller 

text. Kompisarnas uppgift blir att försöka gissa vilken favoriträtten är. En uppgift som blir klurig 

men samtidigt oerhört populär där alla är superfokuserade. Jag kan riktigt se hur Lisa fullkomligt 

njuter av att vara i fokus inför sina vänner. Det är hon som sitter inne med kunskapen kring just sin 

bild och text. När kompisarna efter mycket om och men gissat rätt, är Lisas leende obetalbart. Jag 

känner hur varm jag blir inombords när jag ser lyckan hos henne.  

Terminen rullar på med en väldig fart, skrivandet och intresset för bokstäver fortsätter bland 

barnen. För att göra en återkoppling till menyer och restauranger frågar vi barnen hur man kan veta 

vad det är för mat som serveras på just den restaurangen man är på för tillfället? Hur kan man 

beställa? Barnen har massor av olika erfarenheter, jag citerar: 

”Det står på en skylt, man har ett litet ritblock så beställer man vad man vill ha”. 

”På Värdshuset där finns en raklång där beställer man dricka. En kille kommer och lämnar 

böckerna, så får man beställa mat, säger Ebba”. 

”På pappas jobb finns det skyltar som det står vad man kan beställa”. 
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”Man säger till beställaren och beställaren säger till kocken”. 

”De håller i en sån där (pekar på ett block som ligger på bordet) fast större, så skriver de upp, 

och så kommer kocken.  

”Nej man beställer av kocken så kommer maten. Man säger vad man vill ha. Då säger de,  

cheeseburgare!” 

Barnen får i uppgift att rita sina olika menyer. En del barn använder skriften, några ritar symboler, 

andra skriver med krumelurer. Nästa uppdrag blir att gå ner till vårt centrum för att titta på vilket 

restaurangutbud som finns. Hur ser menyerna ut där? Barnen fotograferar olika sorters skyltar och 

menyer som talar om vad man kan äta. De fotograferar även konditoriets godsaker som var väldigt 

frestande för barnen. Jag och mina kollegor diskuterar kring hur vi ska gå vidare i projektet. Kanske 

att barnen vill göra en restaurang? När vi ställer frågan blir det ett enormt gensvar.  

Barnen diskuterar vilken sorts restaurang de vill ha. De är överens om att det ska vara en 

blandrestaurang som har det mesta att servera. Men vilka är det som arbetar på restaurang? Efter 

diskussion kommer barnen fram till att det är vakter, beställare, kockar, bagare och människor som 

äter. Vi har många spännande samtal mellan barnen och oss pedagoger som berör vår 

blandrestaurang. Det är mycket som behöver göras inredningsmässigt. På en restaurang måste det 

finnas enligt barnen en bar, olika menyer, porslin samt att det ska vara fint. Vi sätter upp ett papper 

där alla möjliga arbetsgrupper finns representerade. Vi har satt bilder på de olika alternativen så att 

alla kan se och förstå vad som finns att välja på. Barnen utgår verkligen från sitt eget intresse när de 

väljer grupp. Det blir en grupp som gör ritningar över hur bardisken ska konstrueras. Det blir fyra 

olika menygrupper som skriver dagens erbjudande, huvudrätter, drinklista samt desserter. En grupp 

gör porslinet tillsammans med en av våra konstnärer som har lera som sin grundkunskap, en annan 

går till Röda korsets försäljningsställe för att köpa mer glas, tallrikar och bestick. 

 

 

Onsdag förmiddag i mitten av februari 2008 

Ebba sitter vid bordet i matsalen tillsammans med kompisen Emma. De har tillsammans med några 

vänner valt att skriva drinklistan till restaurangen.  

– Jag ska skriva äppelcider, tjoar Ebba.  

– Ja gör det, säger jag.  

Ebba sitter länge vid bordet och funderar. Hon skriver med sin svarta penna, knölar ihop pappret. 

Hon skriver igen, pappret knölas återigen ihop och kastas i papperskorgen. Vad gör hon? tänker jag. 

Ebba tar ett nytt papper och skriver cider med s som första bokstav. 
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– Kristin, kan du komma? ropar Ebba med en irritation i rösten. 

– Ja, vad är det Ebba? 

– Vad står det här? 

Vad ska jag säga nu, tänker jag?  

– Jag… jag ser att det står cider säger jag med en viss fördröjning av mitt svar. 

– Men stavas verkligen cider så här? Det låter S, men det ser inte ut så här! Ebba ljudar bokstaven s 

flera gånger.  

Hur gör jag nu? Ska jag säga hur det stavas? Ja, jag gör det även om det inte känns riktigt rätt. Men 

å andra sidan sa ju Ebba att ordet inte såg ut som hon hade skrivit det. 

– Cider stavas med bokstaven c, säger jag. 

– C, säger Ebba väldigt förundrat. Men det låter ju ce. Ebba förstärker ljudet e. Lyssna Kristin. Efter 

det ljudar Ebba upprepat s och c .  

– Ja, jag hör Ebba. Det är lite skillnad mellan bokstävernas ljud. Det är det som är så klurigt med 

bokstäverna s och c. Det slutar med att Ebba skriver ”appelscider”.  Det verkar som 

hon kompromissar med sig själv. Jag tror att hon har sett cideretiketten vilket gör 

att hon använder bokstaven c. Men när hon ljudar ordet cider låter det som 

bokstaven s. Det gör att hon beslutar sig för att skriva cider med bokstäverna s och 

c.                                                                                                                                            Ebbas skrift                                                                                                                

Vid samma bord sitter även Emma. Hon ska skriva alla läskedrycker som ska finnas på 

restaurangen. Hon skriver Fanta och Sprite, men inte heller hon blir riktigt nöjd.  

– Det ser inte ut så här, säger hon. Hur ska jag förhålla mig här då, tänker jag. 

– Kom Emma så går vi till datorn. Vi kan se om vi kan hitta läskedryckerna på internet. Vi söker på 

Coca-cola eftersom det är de som producerar dessa drycker. Mycket riktigt så får vi fram bilder på 

läsken. Vi printar ut bilderna med dess texter. Emma sätter sig och skriver av. Hon blir väldigt nöjd. 

Men hon stöter på patrull igen när hon ska skriva Coca-cola. Hon skriver, men efter ett tag ropar 

hon att jag ska komma. 

– Jag kan inte! Man skriver inte så här, säger hon med en viss förtvivlan i rösten. Hjälp, tänker jag. 

Hon vill skriva Coca-cola i samma skrivstilsform som originaltexten.  

– Men det där är väl bra, säger jag. Samtidigt som jag säger det tänker jag, vadå 

bra? För vem? Emma säger ju väldigt klart och tydligt att hon inte är nöjd.                        

 Emmas skrift 

Emma ger inte upp, hon fortsätter med sin skrivstil. Tillslut blir hon nöjd efter att            Emmas skrift 

ha tittat på originaltexten och skrivit coca-cola ett antal gånger. Hon tittar på sin text och 

överlämnar sedan drinklistan till mig och lämnar bordet.                                                                                                                                                                                     
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Hur ska man egentligen förhålla sig? 

Jag kommer ihåg att jag verkligen tyckte att den här situationen var svår. Det tycker jag än idag 

trots ny kunskap. Hur ska man egentligen förhålla sig till barnen i deras närmande av skrift för att 

inte ta död på glädjen som finns? Jag upplever att det är en sådan hårfin balansgång. Ska man 

överhuvudtaget gå in och säga det rätta? Är det viktigt? Hur vet jag som pedagog om det är viktigt 

eller inte? Det kan jag ju aldrig veta. Båda dessa situationer hade kunna slutat med att flickorna 

hade lämnat bordet. Dels för att jag sa hur cider stavas, men också genom att jag printade ut bilder 

med text. Hade jag inte gjort det hade de kanske också lämnat bordet och lagt skriften åt sidan på 

grund av besvikelse och frustration. Hur förhåller man sig? Handlar det om människokännedom 

utifrån mina erfarenheter av ett långt arbete med barn som avgör agerandet och bemötandet? Finns 

det något teoretiskt svar eller handlar det om intuition och erfarenhet?  

Jag kommer att tänka på att det faktiskt fanns fler tillfällen när barnen skulle skriva där jag 

valde att inte gå in och säga hur det stavas. Det var när barnen skulle rita eller skriva sina olika 

skyltar och menyer. Mia skriver en meny som erbjuder mjölk, pizza och lasagne. Hon skriver på 

följande sätt: Mjälk, psa och lasan. Varför sa jag inget här? Mia frågade även hon, om jag kunde 

läsa vad som stod. Jag såg ju vad hon menade med sitt budskap precis som jag gjorde med de andra 

flickornas skrift. Det gjorde att jag svarade henne med att jag ser att det är mjölk, 

pizza och lasagne hon menar med sin skrift. Mia blev väldigt nöjd                   

med det svaret, till skillnad från de andra flickorna. Det kanske var                                  

ett avgörande i mitt agerande?                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 Mias meny 

När jag ser tillbaka på arbetet och dessa flickor ser jag också att de väljer att arbeta ensamma 

med sina uppgifter. Eller väljer, det vet jag faktiskt inte om de gör men det blev så i alla fall. Alla 

tre flickor är väldigt bestämda och drivande individer vilket jag ser som mycket positivt. Men jag 

undrar om det hade blivit ett annat tillvägagångssätt om jag och mina kollegor hade bett flickorna 

att arbeta tillsammans med några vänner kring sina skrifter och de problem som de hamnade i. Det 

kan jag ju aldrig få veta. Men det är en intressant aspekt i det hela då det sociala samspelet och dess 

interaktion har en stor betydelse i lärandet enligt väldigt många forskare och teoretiker, vilket jag 

återkommer till längre fram i texten.  
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Vad säger forskningen om skriftspråket? 

Bland alla människor finns det ett behov av att kommunicera, ett kommunicerande som kan ske på 

olika sätt. Skriftspråket är ett av dessa sätt som kan ha oerhörd stor betydelse i olika sammanhang. 

Kommunikationen uppstår i olika kontexter som kan vara historiskt och kulturellt betingat. Dessa 

historiska och kulturella sammanhang förändras i en form av samklang beroende på vilka 

kommunikativa behov man ställs inför just för stunden (Gustafsson, Mellgren, 2005, s. 55). Det kan 

till exempel ske genom att barnet ställer frågor, de kanske vill reda ut sina avsikter med den de talar 

med, barnet kan även påverka andra genom sin kommunikativa förmåga (Liberg (2006, s. 20).  

Gustafsson och Mellgren (2005, s. 58) refererar i sin avhandling till forskare vid namn 

Resnick (1990,1991) som har utifrån det kommunikativa samspelet, listat olika 

användningsområden som berör skriftspråket. Det handlar om det funktionella skriftspråket vilket 

syftar till olika skyltar, instruktioner och så vidare. Vi använder också skriftspråket dels för att 

bringa kunskap genom tidningar och läroböcker, men även också för nöjes skull genom 

veckotidningar och sagoböcker. Skriftspråket är också ett sätt att övertyga människor genom reklam 

samt för vår personliga kommunikation som kan ske genom brev, mejl och så vidare. Resnick 

avslutar med att skriftspråket även är ett expressivt språk samt andligt. Det förstnämnda handlar om 

en skrift man skriver för sin egen skull, till exempel ett dagboksskrivande, det andliga kan vi se i 

olika religiösa texter (Gustavsson, Mellgren, 2005, s. 58).  

Skriftspråket med sina bilder och symboler är verkligen av största betydelse där orden med 

dess budskap är väldigt påverkningsbara hos människan. Dessa användningsområden av skrift kan 

vara av största betydelse beträffande barns närmanden av skrift utifrån deras erfarenheter. Enligt 

Fast (2008, s. 49) socialiseras barn in i skriftspråket genom syskon, föräldrar och närstående. 

Skriftspråksanvändningen är kulturellt betingat som inte går att bryta ur sammanhanget. Det finns 

integrerat i individen genom sättet att agera, tänka, tro, tala, känna och värdesätta.  

Utifrån arbetet med restaurangen kan jag se att barnen hade olika erfarenheter i de olika 

momenten som vi arbetade med. Jag kan också se att det är kulturellt betingat utifrån de olika 

skrifternas utformanden av menyer. Barnen hade olika erfarenheter av olika restauranger där 

presentationen av maträtter såg olika ut. Jag tror att valet av arbetsgrupper i projektet är det som 

mest visar på att det kan vara sociokulturellt betingat. Jag tror till exempel att Mias säkerhet med sin 

meny och skrift kanske har med att hennes pappa är kock och att han har egen restaurang där hon 

många gånger har varit med. Pelle vars pappa är byggnadsingenjör väljer att rita och bygga baren, 

Ebba vill skriva drinklistan för den har hon sett som väldigt stor ovanför baren så många gånger när 

familjen har ätit middagar på restaurangen. Isak vill vara med att göra matmenyn, för han vet hur 
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korvarna i Thailand ser ut. Han åt flera stycken när han var där med sin familj. Det är otroligt 

spännande och intressant att se vad barnens olika erfarenheter spelar in i verksamheten och i de 

arbeten de gör. 

Jag tycker att dessa olika teoretikers tankar om skriften som kommunikationsmedel är en 

beskrivning av barnens olika tillvägagångssätt i projektet som jag berättar om. Barnen har undersökt 

skriftens olika budskap via skyltar och menyer, men också genom egna erfarenheter. Detta har 

inspirerat de till skapande av egna kommunikativa skyltar med egna budskap, precis som Resnick 

(1990,1991) beskriver som ett av de olika användningsområdena inom skriftspråket. Jag tycker att 

följande citat av Vygotskij säger väldigt mycket beträffande kommunikation i samspel med 

samhället och världen. 

 

”Medvetandet avspeglar sig i ordet, så som solen i en liten vattendroppe. Orden förhåller sig till medvetandet 

som den lilla världen till den stora, som en levande cell till organismen och som atomen till kosmos. Så är också 

medvetandets lilla värld. Det meningsfulla ordet är det mänskliga medvetandets kosmos” (Kroksmark, 2003, s. 

445). 

 

Detta citat tilltalar mig på många sätt. Dels hans poetiska sätt att uttrycka sig på, men också hans 

budskap som handlar om vikten av ordets betydelse, vikten av att kunna kommunicera i vår stora 

värld för att bli sedd och förstådd. För mig upplevs citatet som en bekräftelse på förhållningssättet 

vi har mot barnen i deras utforskande av närmiljöns texter och symboler, samt i projektet kring 

restaurangen. Att lyssna på den andres ord är av största vikt.  

Enligt Liberg (2006, s. 44) är det oerhört viktigt att pedagoger på förskolan uppmärksammar 

och uppmuntrar barns första skrift. Den första skriften ingår ofta i olika rollekar där barnet är den 

som för protokoll, skriver listor och så vidare. Precis så som barnen på min avdelning gjorde när de 

gick runt och tog upp matbeställningar. Liberg (2006) fortsätter med att leken blir en skriftlek där 

barnet beter sig precis som om de vore läs- och skrivkunnigt. Detta är ett beteende som jag tycker är 

så fascinerande, barnet skriver och sedan läser de med en stor säkerhet upp vad som står. Skriften 

som oftast skrivs med krumelurer kallas enligt Liberg (2006, s.43) preskrivande. Eriksen–Hagtvet 

(2004, s. 13) kallar samma skrift för lekskrivning. Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson (2006, s. 

58) har satt namnet bingomodellen. Det är en viss skillnad på tillvägagångssätt i bemötandet av 

denna första skrift vilket kanske har en betydelse av ordvalen mellan de olika forskarna. Skriften 

som kallas preskrivande samt lekskrivande är en skrift där barnen själva läser vad de har skrivit, 

pedagogen lägger enligt min tolkning inte något mer fokus på skriften än att uppmärksamma att 

barnen skriver på sitt eget sätt.  
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Jag upplever att denna skrift kan för barnet innehålla en hel berättelse till skillnad från skriften 

av några enstaka bokstäver. Om jag som pedagog uppmärksammar denna krumelurskrift stimuleras 

barnets berättarförmåga och fantasi vilket är viktigt i kommunicerandet och det fortsatta skrivandet. 

Med bingomodellen menas också att barnen skriver på sitt eget sätt, men i dessa exempel frågar 

barnen om pedagogen ser vad som står. Den vuxne läser skriften men texten visar endast på 

krumelurer som inte går att tyda vilket man talar om för barnen. Förhoppningsvis fortsätter barnen 

skriva tills pedagogen kan läsa något av det som skrivs. Om så är fallet blir det bingo. För mig är 

det ett mycket märkligt ordval och förhållningssätt som Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson 

(2006, s. 58) använder sig av.  Jag får en känsla av att barnet lätt kan känna sig misslyckat i sådana 

här situationer. Jag anser att bingomodellen inte är någon stödfunktion, snarare en funktion som kan 

stjälpa barnen, därför anammar jag inte den. 

Med stödfunktion menas en uppmuntran från den vuxne till barns nyfikenhet och närmande 

av skrift. En uppmuntran som bidrar till att barnet vill skriva. Liberg (2006, s. 44) och Eriksen–

Hagtvet (2004, s. 11) betraktar att den viktiga stödfunktionen som pedagogen ger i 

uppmärksammandet av skriften skapar en känsla hos barnet av att kunna läsa och skriva. En känsla 

vilken bara gynnar den fortsatta lusten i skriftspråksutvecklingen. Detta är en lust som jag kan 

bekräfta utifrån projektet skriftens magi, ett projekt där skrivlusten växte i ett meningsfullt 

sammanhang utifrån barnens intresse och erfarenheter.  

Jag kan utifrån olika teoretikers perspektiv också se att barnen har kommit olika långt i sin 

skriftspråksutveckling. Som jag skrev ovan så förkom det ett preskrivande och preläsande bland de 

flesta barnen. Det var ett skrivande som bestod av krumelurer och tecken, men även riktiga 

bokstäver. Det är den första och enklaste formen med skrift i fokus. Barnen visar på en förståelse av 

vad som är text eller inte en text (Liberg, 2006, s. 56). Enligt Liberg (2006, s. 45) gör barn ingen 

större skillnad på skrift och bild vilket jag tycker är en intressant aspekt i detta sammanhang. Jag 

kan så tydligt se den kopplingen som en röd tråd igenom hela projektet. Ett exempel är när barnen 

ska skriva sin favoriträtt. De väljer då att rita sin och även alla familjemedlemmars favoriträtter med 

några enstaka bokstäver skrivna på sidan om bilden. En del barn skriver även sitt 

fullständiga namn med versaler vilket enligt Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och 

Olsson (2006, s. 61) är visuellt och motoriskt lättare att uppfatta och skriva än med 

gemenerna, de små bokstäverna. Jag tycker att barnens bilder många gånger blir en 

form av förtydligande eller förstärkning till skriften. Det är precis så som vi pedagoger 

gör för att alla barn som inte är läskunniga ska kunna förstå budskapet i olika sammanhang. Ett 

exempel på det är när barnen ska välja olika arbetsgrupper till skapandet av restaurangen vilket jag 

nämnde tidigare i texten. 
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Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson (2006, s. 56) använder sig av barnlitteratur på ett 

liknande sätt av det jag nämnde ovan i texten. De menar att barn redan vid tidig ålder har en 

förståelse för att bilder kan förmedla olika budskap i olika sammanhang. De anser att lässtunderna 

är en viktig länk in i textvärlden där barnen själva leder in sig via bilderna. Barnen börjar intressera 

sig för textens grafiska utseende. Att minnas bilder från olika sammanhang kan var en hjälp till att 

hantera bokstäver, det är början till att se ordbilder.  

Kress och van Leeuwen (1996) lägger också stor vikt vid bildens betydelse. De anser att barn 

ofta tar hjälp av bilden för att skapa en mening till olika texter. Skolbarnen de syftar till har 

visserligen kommit lite längre i sin läs - och skriftutveckling än mina förskolebarn. Men Kress och 

Leewen kan också se det paradoxala i skolans beteende beträffande bild och text. De upplever att 

barnen ofta uppmanas att koncentrera sig på texten istället för bilderna. Det är sedan inte helt 

ovanligt att man ber barnen illustrera bilder utifrån texten de skrivit. Det är här det motsägelsefulla 

kommer in (Fast, 2008, s. 114). Läraren måste ju ändå till viss del tycka bilden är väsentlig men 

kanske inte lika betydelsefull som skriften? För vem blir det då uppgiften meningsfull? 

För mig blir det bara tydligare och tydligare hur viktigt det är med bilder på förskolan. Inte 

bara bilder som barnen själva illustrerar utifrån olika uppgifter och sammanhang, utan även 

populärkulturella bilder med sina olika logotyper. Det är bilder och texter som finns i barnens värld 

här och nu. Det måste ju verkligen vara ett sätt att fånga barnens nyfikenhet in i skriftens värld 

utifrån deras intressen. Enligt Gee (2003) sker effektivt lärande i meningsfulla och utvecklande 

sammanhang där populärkulturen har en stor inverkan (Fast, 2008, s. 110). 

Jag och mina kollegor har faktiskt tagit fasta på detta. Vi har sett att barnen i vår nuvarande 

barngrupp har ett stort intresse för Star Wars. Dessa figurer förekommer i olika rollekar där fantasin 

och kreativiteten sprudlar, de populära figurerna figurerar även ofta i samtal barnen emellan. Detta 

har medfört att vi har printat ut olika Star Wars bilder med originaltexter som vi har satt upp väl 

synliga i vår skrivhörna som ingår i vår miljö. Vårt syfte med det är att inspirera barnen till skrift i 

ett meningsfullt sammanhang utifrån deras intressen. 

 

 

Emma 

När barnen har passerat preskrivandet hamnar de i ett situationsskrivande. Ett skrivande som 

handlar om en medvetenhet och en förståelse för textens olika funktioner i olika sammanhang och 

situationer. Ett exempel på det är att barnet kan visa förståelse till att böcker med dess texter handlar 

om olika saker (Liberg, 2006, s. 56). Jag tolkar att Emma är i ett situationsskrivande när hon ska 
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skriva alla läskedrycker som ska finnas på restaurangen. Hon är medveten om, och har en förståelse 

för textens funktion. Det gör att hon vill använda läskedryckernas text på sin drinklista. Det som gör 

att situationsskrivandet blir grammatiskt riktigt för barn och som i detta fall Emma, är att hon 

skriver av Fanta, Sprite och Coca-cola utifrån bilderna och dess originaltext vi hämtade via internet. 

Eftersom hon skriver av texten blir texten grammatiskt korrekt skriven, hon stavar orden rätt 

(Liberg, 2006, s. 46). Liberg (2006, s. 47) poängterar även att det inte behöver betyda att barnen vet 

vad som står utan det är ordbilden i sig som barnen känner igen och gör en koppling till utifrån egna 

erfarenheter. Enligt Fast (2008, s. 111) är denna kopieringsförmåga ett oerhört viktigt inslag i 

barnens literacy-utveckling. En literacy-utveckling som handlar om att förstå olika sammanhang 

utifrån olika kulturella, sociala och historiska perspektiv relaterat till läs och skrivutvecklingen 

(Fast, 2008, s. 47).  

Jag är inte säker på att Emma kunde läsa, men hon kände definitivt igen texten. Det viktiga 

för henne var ju att det skulle bli exakt lika som originaltexten. Men det som också var intressant 

med Emma var att hon faktiskt spegelvände sin text när hon skrev vilket är ett ganska vanligt 

fenomen bland barn (Liberg, 2006, s. 50; Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson, 2006, s. 61). Det 

är heller inte helt ovanligt att texten skrivs i en spiralform vilket faktiskt Emma gjorde när hon 

skrev coca-cola. Originaltexten var visserligen skriven med ett typsnitt som liknar spiralformen 

vilket självklart påverkade hennes skrift, och det var ju faktiskt den hon ville åt. 

Att barn använder sig av olika metoder i skrivandet handlar om att barnet ännu inte har lärt sig 

alla regler beträffande vår skrift. Dessa olika sätt att skriva på kan ibland göra det svårt för 

pedagogen att veta var barnet befinner sig i sin skriftspråksutveckling. Liberg (2006, s. 50) menar 

på att det endast kan fastställas genom tester eller genom god kännedom om barnets förmåga. Det 

viktiga för mig beträffande Emma och hennes skrift var att hon själv kände sig nöjd vilket hon 

tillslut gjorde. 

Detta situationsskrivande som jag ändå tolkar att Emma var i, är en viktig del i barns fortsatta 

skriftspråksutveckling enligt Liberg (2006, s. 48). Det gör att barnet så småningom kommer att 

kunna frigöra sig från sammanhangen i skriften och övergå till helordsläsning och helordsskrivning. 

Det är också en form av igenkännande av text precis som situationsskrivandet. Ordet skrivs i sin 

helhet utan att brytas ner i små bokstavsdelar. De vanligaste orden barnen väljer att skriva är 

namnen på nära och kära vilket jag som pedagog känner igen väl. När barnen ska återberätta något, 

till exempel en målning eller annat alster är det ofta förknippat med familjen. Vi brukar säga att 

barnen ofta besjälar sina bilder med nära och kära vilket går att likställa med Libergs (2006, s. 49) 

påstående om att namn har en positiv emotionell laddning. Namnen ändrar dessutom inte utseende, 

de är alltid desamma i olika sammanhang vilket underlättar för barnen. 
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Ebba 

Om jag ska se till Ebbas skriftdilemma känns det som hon har kommit ytterligare ett steg i sin 

skiftspråksutveckling. Hon är visserligen kvar i ett situationsläsande och situationsskrivande där 

hon har ordbilden cider framför sig. Men när hon skriver cider med s känner hon inte igen ordets 

skriftansikte. Jag tolkar det som att hon har en förståelse för att ord består av olika delar som 

dessutom låter olika. Hon hamnar på sätt och vis i diskussion med sig själv, men även med mig som 

pedagog beträffande kring hur ordet cider egentligen ser ut, och vilka beståndsdelar som faktiskt 

ingår. Liberg (2006, s. 51) kallar detta för att Ebba tar ett dopp i det grammatiska badet. Hon har på 

så sätt gjort ordet cider till ett objekt, ett ord som kan utforskas (Liberg, 2006, s. 64). Ebba vill inte 

riktigt heller lyssna till vad jag säger när jag talar om att cider stavas med c, utan hon lägger fokus 

på hur jag säger bokstaven c. Det låter ju faktiskt ce, vilket inkluderar ljudet e. Enligt Liberg (2006, 

s. 64) är Ebbas fokusering på bokstaven c, ett mycket stort steg in i den metaspråkliga världen, den 

grammatiska världen vilket inte alltid är så lätt. Det som underlättar för barn när de ska undersöka 

språket är att skriften är stillastående. De kan i lugn och ro utforska den del av ordet som de inte är 

överens med (Liberg, 2006, s. 64).  

Genom att ha grammatiska samtal som ovan får Ebba lära sig den tredje viktiga 

skriftprincipen, den som kallas skrivtecknens invarians. Det är ett fastställande av att alla bokstäver 

har en viss form, ett visst ljud samt ett visst namn. Den grekiska grammatiken är den som ligger till 

grund för detta (Liberg, 2006, s. 71). I och med att Ebba lär sig de olika invarianserna, form, ljud 

och utseende får hon ett stöd i sitt artikulerande uttal av bokstäverna, vilket kan underlätta för henne 

när hon ska leta efter olika bokstäver i olika språkobjekt. Ebba är ännu inte riktigt överens med mig 

vad gäller hur bokstäverna får kombineras, men Liberg (2006, s. 71) poängterar att bokstavsletandet 

och det välartikulerade talet är väldigt beroende av varandra i skrivandets utformning. 

Om jag har tolkat Liberg (2006, s. 94) rätt så tycker jag även att Ebbas undersökande av 

bokstäverna c och s handlar om en form av SIA-skrivande, vilket står för syntes-i-analys skrivande. 

SIA-skrivandet handlar om upptäckten av att ordet kan delas upp i olika bokstavsljud (Liberg, 2006, 

s. 196). Ebba upptäcker själv när hon läser upp ordet ”sider” att det är något som inte stämmer. Där 

kommer jag in som pedagog och det blir som Liberg (2006, s. 94) uttrycker, en ”operation analys-i-

syntes” (AIS) vilket handlar om det som jag nämnde ovan i texten, ett sätt att få ihop de 

grammatiska enheterna till ett grammatiskt korrekt uttal. Jag talar om för Ebba att cider stavas med 

c som första bokstav. Det är här som det blir klurigt för Ebba. Ebba godtar inte mitt förslag. Hon 

skriver på, men hennes grammatiska skrivande stämmer inte överens med det grammatiska 

läsandet. Det vill säga att bokstavsljudet inte överensstämmer med bokstäverna hon har skrivit 
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(Liberg, 2006, s. 96). Detta medför att Ebba enligt min tolkning kompromissar med sig själv. Hon 

lägger till bokstaven s och skriver ”scider” vilket resulterar i en nöjd Ebba.  

Ebba är definitivt i mina ögon sätt på god väg in i AIS-läsandet. Med detta menas att hon har 

en förståelse för ihopljudningen av ordet hon skriver, men när hon läser upp det stämmer inte 

hennes igenkännande av ordet cider (Liberg, s. 102). Men jag måste poängtera att Ebba inte står 

inför ett lätt bokstavsdilemma när hon ska skriva cider där bokstäverna s och c kan förbrylla. Ebba 

ger i alla fall inte upp vilket jag tycker är en styrka från hennes sida. 

 

 

Mia 

Jag tycker att Mia och Ebba har kommit ungefär lika långt i sin skriftspråksutveckling. Mia ljudar 

bokstäverna och skriver versaler efter hur hon tycker att det låter. Jag tolkar att hon inte har någon 

klar ordbild framför sig att utgå ifrån till skillnad från Ebba. Mia skriver en meny där hon gör en 

reduktion av orden i sin skrift, det vill säga att Mia skriver med en viss avsaknad av bokstäver i de 

olika orden. Enligt Liberg (2006, s. 100) är det ett ganska vanligt fenomen som förekommer i 

skriften där ljudet akustiskt sätt är mer dramatiskt. Denna anledning gör att det ofta blir en avsaknad 

av vokaler i skriften. Det finns även en annan orsak till att vokaler faller bort. Det är när barnet har 

svårt att hålla isär bokstavens ljud och bokstavens namn. Svårigheten kan vara att konsonanten 

innehåller ett vokalljud som ingår i stavelsen som ska skrivas. Detta medför väldigt ofta att 

konsonanten får representera både vokalljud och konsonantljud (Liberg, 2006, s. 100). Jag tycker att 

Mias ord som skrivs är en kombination av båda dessa exempel vilket gör det grammatiskt svårt att 

skriva. Mjölk, lasagne och pizza stavade Mia mjälk, lasan samt psa.  

 

 

Tankar som kommer upp… 

Som jag har nämnt tidigare så är dessa tre flickor oerhört starka individer som vet vad de vill vilket 

jag ser som mycket positivt. När jag läste boken ”Barn upptäcker skriftspråket” (Dahlgren, 

Gustafsson, Mellgren, Olsson, 2006, s. 63) fick jag en riktig aha-upplevelse beträffande barns 

närmande av skrift och deras självkänsla. Dessa aspekter kopplas samman till motorikens 

färdigheter. När man som barn inte har en god motorik, och på så sätt inte kan behärska sin kropp i 

olika sammanhang försämras självkänslan. Detta kan resultera i svårigheter att närma sig skriften på 

ett frimodigt sätt. Viktigt att poängtera att det i sig inte har att göra med att motorisk träning ökar 

skriftinlärningen, utan det ligger i självkänslan som individ. Det måste ju innebära att man kan 
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arbeta på annat sätt med barn och deras självkänsla. Det är säkert så att motoriken har en stor 

betydelse för självkänslan, men att bli sedd för den man är och bli bekräftad för det man gör måste 

ju höja självkänslan ännu mer. Alla barn har olika intressen och agerar efter sina egna 

förutsättningar. Jag tror att det är där man ska lägga fokus på det positiva. Jag tycker det ovan 

nämnda är intressant att tänka på och diskutera kring hur vi faktiskt förhåller oss till barnen. 

Jag kom att tänka på en 4 - årig pojke i min nuvarande barngrupp som kan läsa alla bokstäver. 

När jag frågar om han kan skriva sitt namn säger han bara, jag kan inte skriva. Har det med hans 

självkänsla att göra eller har det med att intresset för skrift inte finns? Detta fick mig att reflektera 

över att han faktiskt väldigt sällan sitter med penna men gärna vid datorn. Där skriver han sitt namn. 

Är det vid datorn vi ska fånga barnens intresse för skrift? Datorn är ju faktiskt en apparat som de 

flesta barnen känner sig ganska säkra på idag och kan hantera med bravur vilket borde gynna 

självkänslan. Faktiskt något att fundera kring i det fortsatta arbetet kring skriftspråksinlärning på 

min avdelning.  

Jag har vid flertal tillfällen i min text påpekat att jag under dessa år som jag har studerat, tagit 

till mig oerhört mycket ny kunskap. En kunskap som genom teori, har satt ord och gett mig 

förståelse för väldigt mycket som jag har gjort i mitt praktiska arbete med olika barn i olika åldrar. 

Men vad är det då som gör att jag tycker ovan nämnda situationer fortfarande är svåra att förhålla 

sig till? Har det med min egen skolgång att göra, känslan av skam som jag många gånger upplevde 

när jag blev tillrättavisad? Känslan av att inte vara duglig för det man gör och är. En känsla som jag 

definitivt inte vill att någon ska behöva utsättas för, och definitivt inte på förskolan där lusten, 

glädjen och nyfikenheten till att lära är som störst.  

När jag läste i en av statens offentliga utredningar (SOU 1997:108, s. 7) som handlar om 

förskolan och skolans uppdrag beträffande skriftspråksinlärning fick jag åter igen bekräftelse på hur 

viktigt det är med en miljö som inspirerar till skriftspråket. Utredningen tar upp att många barn går 

ut skolan med dåligt självförtroende och stora svårigheter med sitt läsande och skrivande. De menar 

på att vi lever i ett samhälle där kraven på skriftspråkligheten ökar vilket medför att förskolan och 

skolan måste följa den utvecklingen genom att anpassa miljön så den blir till en lärandemiljö som 

uppmuntrar till kommunikativa möten, såväl muntligt som skriftligt. Barn med negativ 

självuppfattning är också enligt utredningen ofta ängsliga och väldigt rädda för att misslyckas i 

olika sammanhang (SOU 1997:108, s. 20).  Att då kunna erbjudas en kommunikativ miljö som 

förskolebarn kan ha avgörande betydelse för hur deras skriftspråklighet utvecklas i framtiden. Att 

kunna läsa och skriva påverkar människans självbild i allra högsta grad. För mig handlar det om en 

stor del av människans identitet.  
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För Vygotskij är språket en form av redskap som fungerar som en länk mellan människor och 

inom människan (Säljö, 2005, s. 119). Han ser också att språket fungerar som en länk i samhället 

vilket för mig är självklart då det är sätt att synas och göra sig förstådd. Det kan också jämställas 

med hans syn på skriftspråket vilket han anser som ett av människans viktigaste redskap för att 

skapa nya erfarenheter och kunna kommunicera (Säljö, 2005, s. 125). Vygotskij anser också att 

människan och barnet befinner sig i en ständig förändring med utgångspunkt i den psykologiska 

utvecklingen (Kroksmark, 2003, s. 450). Han menar att människan kan i princip minut för minut ta 

efter kunskaper och erfarenheter samt utveckla dessa i samspel med andra människor. Denna 

kunskapsbärande människa kan erövra nya former av redskap med hjälp av det personen ifråga 

redan behärskar. Vygotskij talar om den proximala zonen i dessa sammanhang. Den proximala 

zonen är det som individen ännu inte kan själv, men kan göra med hjälp av någon annan, och som 

hon eller han kan göra själv inom en snar framtid (Säljö, 2005, s. 123). 

I vårt projekt skriftens magi blev det många sådana tillfällen där barnen var intresserade av 

vad kompisen gjorde, skrev, ritade och så vidare. Detta sociala samspel var till en början inte synligt 

för mig och mina kollegor vilket jag nämnde tidigare i texten, vi såg bara att barnen höll för sina 

egna alster och texter. Men det blev en förändring. Genom att barnen valde arbetsgrupper efter eget 

intresse skedde spännande interaktioner barnen emellan. Det blev samtal och diskussioner mellan 

barnen om vad som skulle ingå i menyerna. De barnen som inte kunde skriva med bokstäver tittade 

och lyssnade hela tiden nyfiket på hur kompisen ljudade och skrev de olika rätterna som skulle 

finnas på restaurangen. De icke skrivkunniga barnen tillförde med sina kunskaper. De ritade 

symboler och printade ut bilder via internet för att förstärka och förtydliga menyerna. Pedagogerna i 

Reggio Emilia i Italien kallar detta för en form av överföring mellan barnen. Jag citerar ett stycke 

från boken ”Att göra lärandet synligt”, för jag tycker att beskrivningen av barnens samspel är så 

kloka och tilltalande. 

 

”När barnen arbetar tillsammans ger de ofta varann ömsesidigt stöd, som om de följde ett recept. Den 

procedurella rytmen, rösten och timingen understryks av mångfaldiga röster, som om det vore en ritual i vilken 

du kan finna solidaritet och en känsla av att tillhöra gruppen, men också ett sätt att konsolidera de handlingar och 

gester som inte alltid är så klara men som bidrar till att konstruera ny kunskap” (Reggio Children 2001, s. 221). 

 

För mig som pedagog är det viktigt att ha en tilltalande och tillåtande miljö som kan skapa dessa 

möten där olika interaktioner kan ske. 
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Lite historik  

När jag läser ur Barnstugeutredningen från år 1968 del 1 (SOU 1972:26, s. 209) blir jag glatt 

överraskad men också väldigt förvånad. Det som gör mig förvånad är synen på miljön och 

samspelet mellan barnen. Det står klart och tydligt att barnen ska erbjudas en miljö med många 

olika material som noga ska få utforskas vid många tillfällen. Barnen måste få tid till att upptäcka 

och utforska. Varje material ska visa på olika metoder vilket kan inspirera till nya hopfogningar av 

materialet. Vidare står det att miljön är en inspirationskälla. Det kan generera i att barnet vill 

återberätta upplevelser från den genom bilden, bilden blir en form av uttrycksmedel med stark 

personlig prägel. Miljön ska även arrangeras som så att barnen kan ha en samverkan kring de 

planerade aktiviteterna. En samverkan som handlar om att flera barn kan arbeta tillsammans, för 

man har sett att barn inspireras av varandra och vill på så sätt ta efter och prova den andres idéer. 

Det står också att barnet behöver den vuxnes intresse kring det barnet gör. När jag läser detta undrar 

jag vad som har hänt på vägen under alla dessa år?  

Jag kommer ihåg när började arbeta inom barnomsorgen år 1989. Miljön var mer lik en 

hemmiljö där soffan, matborden och vilrummet var det som var betydelsefullt och viktigt i 

diskussioner mellan pedagoger. Det var i stort sätt mest fokus på omvårdnad och inte speciellt 

mycket på lärandet och barnet som en nyfiken, kompetent individ. Det skapande materialet var inte 

tillgängligt för barnen på så sätt att allt stod väldigt högt upp på hyllorna. Det fanns endast några 

enstaka vaxkritor, ritpapper och färdigtryckta stenciler att fylla i samt pussel. Dessa material fanns i 

barnens höjd. Ville de ha något annat som målarfärg, pärlor, saxar eller spel var de tvungna att säga 

till en vuxen. Det kunde också vara som så att vår planering sa att torsdagar klockan 9.30 ska vi 

måla vilket innebar att ingen fick måla på annan tid. Dockvrån med rekvisita var en mötesplats som 

var tillgänglig för barnen när de själva ville, den var en bestående del av miljön som var väldigt 

omtyckt. Det var också väldigt populärt att förskolan skulle arbeta med olika teman. Dessa var 

förutbestämda. Jag har för mig att vi följde en kalender med tänkbara teman. En månad kunde vi till 

exempel arbeta med kroppen. Det skulle ju kunna vara väldigt spännande för barnen att upptäcka att 

man är olika långa, att man har olika stora händer och fötter och så vidare, men till saken var att det 

var vi pedagoger som gjorde allt. Det var vi som ritade av barnens kroppar som vi sedan klippte ut 

och så vidare, barnen var inte alls delaktiga i temat mer än att agera modell. 

Beträffande barns skriftinlärning var inte något som kom på tal eller uppmärksammades. Det 

som var skillnad då från idag var att sexåringarna gick kvar på förskolan. Ett par timmar i veckan 

träffade de andra sexåringar, en verksamhet som inte jag hade någon del i, ansvaret låg på 

förskolläraren. För att ta reda på om de arbetade med skriftspråksinlärning ringde jag till min gamla 
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kollega som jag arbetade med då. Till saken hör att de faktiskt inte arbetade så mycket med skrift 

och bokstäver, mer förberedelser. Det hon minns var att det var oerhört populärt med stenciler i 

olika former, stenciler som skulle fyllas i, samt stenciler som handlade mer om logiska lösningar på 

problem. Syftet med stencilerna var att barnen skulle tränas till att kunna hålla en penna och få ett 

flyt i penndraget genom att följa linjer, vilket var en förberedelse till skrift. Jag och min gamla 

kollega Stina diskuterade vidare kring vår miljö och synen på skrift. Vi var väldigt överens om att 

det var ett ämne som man inte diskuterade eller främjade genom inspiration. 

År 1994 startade ett spännande utvecklingsarbete i vårt område. Det var en ny pedagogisk 

filosofi som så smått förankrades i verksamheten. Vi skulle nu börja arbeta Reggio Emilia - 

inspirerat vilket innebar en stor förändring av miljön och synen på det kompetenta barnet. Jag måste 

tillägga att jag tycker Reggio Emilias filosofi faktiskt är väldigt likt Barnstugeutredningens syn på 

barnet och miljön som jag nämnde tidigare i texten. Loris Malaguzzi var inspiratören till Reggio 

Emilias filosofi. Han skrev en väldigt tänkvärd dikt som jag vill dela med mig av, jag citerar: 

 

”Ett barn har hundra språk men erövras nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. Det tvingar 

oss att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen och 

fantasteriet, det inre och det yttre görs till varandras motsatser” (Forsell, 2005, s. 189). 

 

Det reggioinspirerande arbetet skapade många intressanta diskussioner mellan alla pedagoger. Det 

blev att tänka om helt och hållet beträffande verksamheten och synen på barnen. Miljön förändrades 

genom att allt material nu skulle vara tillgängligt för barnen. Tanken var att miljön skulle vara 

tilltalande och tydlig i sitt budskap, det skulle vara en miljö där olika meningsskapande utbyten 

kunde ske mellan barnen och oss pedagoger. Miljön skulle vara en kommunikativ mötesplats.  

Detta arbete och förhållningssätt till barnen är något som sakteligen har vuxit fram, det är 

inget som man bara ändrar från en dag till en annan. Det handlar om att se på barnet som en 

kompetent individ, att lyfta barnens olika läroprocesser både enskilt och i grupp, att fånga upp det 

barnen gör för att sedan som pedagog kunna ge nya utmaningar, så att nyfikenheten och 

upptäckarlusten fortsätter spira. Viktigt att poängtera är att detta definitivt inte alltid är så lätt, det är 

en ständig diskussion som pågår mellan mig och mina kollegor, samt kollegor i mitt arbetsområde 

hur man ska förhålla sig kring detta. Det var på ett sådant möte som vi kom fram till att barnens 

intresse för skrift och matbeställningar skulle utmanas på olika sätt. Det är också viktigt att 

poängtera att det måste ligga en stark organisation bakom som gör det möjligt att ha dessa viktiga 

reflektioner och tid till att dokumentera barnens olika läroprocesser. Beträffande miljön är det 

viktigt att vi pedagoger ständigt måste uppdatera oss i barnens intressen. Det innebär att miljön kan 
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förändras efter deras intressen. Vi kan till exempel tillföra mer rekvisita som lämpar sig till den 

aktuella leken som pågår, basstationerna vi har finns alltid kvar, men de utvecklas genom tillförsel 

av mer material och så vidare.  

 Miljön har under dessa år utvecklats ytterligare där fokus har legat på naturvetenskapliga 

ämnen och matematik. Även skrivhörnan har kommit till på våra förskolor i mitt område. 

Skrivhörnan är en plats som jag inte tycker har diskuterats speciellt mycket på våra pedagogiska 

forum. Skrivhörnan erbjuder flera sorters pennor och papper i olika former, jag tror även att det 

klassiska förskolealfabetet finns uppsatt på de flesta avdelningarna som inspiration till skrift. Men 

det är inte så mycket mer än så. Jag upplever att det finns en avsaknad av syfte och konkreta mål i 

denna fråga i mitt arbetsdistrikt. 

 

 

Varför svårigheter att förhålla sig till barn och skrift på förskolan? 

Kan det vara så som Gustavsson och Mellgren påpekar i sin avhandling om Barns skriftspråkande 

(2005, s. 84)? De vidhåller att förskolan står inför ett dilemma beträffande skrift. Förskolan ska 

skapa möjligheter till ett utforskande av skriftspråket genom en meningsfull och inspirerande miljö 

samtidigt som man inte har några bestämda mål uppsatta för vad som egentligen ska uppnås med 

den. Det enda bestämda målet som finns är att förskolan ska vara kvalitetsutvecklande. Men vad 

står egentligen kvalitetsutvecklande för? Om jag tolkar läroplanen för förskolan korrekt så handlar 

kvalitet om goda förutsättningar för lärande. Barnens utveckling och lärande ska följas genom 

dokumentation samt att dessa ska analyseras. För att detta ska vara genomförbart krävs det att 

förskolan har kunskap om varje barn, en kunskap om barnens olika erfarenheter och intressen (Lpfö 

98/10, s. 14). I förskolans läroplan beskrivs målen som berör skriften som en strävan efter mål. Det 

står att ” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse 

för symboler och deras kommunikativa funktioner”, samt att ”Förskolan ska sträva efter att varje 

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

och samtala om dessa” (Lpfö, 98/10, s. 10). Men hur går vi tillväga?  

Aristoteles (1967, s. 20) skriver att varje form av kunnighet och undersökning anses liksom 

allt handlande och väljande sträva till någonting gott. Han påvisar att all kunnighet har något mål. 

Kan det då vara så att det är en brist på kunnighet kring barn och skrift på förskolan? En brist på 

kunskap vilket i sin tur genererar i en brist på konkreta mål kring barns skriftspråksutveckling? Den 

inspirerande miljön ska bara finnas där, men sedan vet vi inte riktigt hur vi ska göra och förhålla oss 

till den och barnens närmanden av skrift. Gustafsson och Mellgren (2005, s. 84) är överens om att 
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förskolläraren måste ha mer teoretiska kunskaper ur ett brett perspektiv för att kunna bemöta och 

förstå barns meningsskapande och kommunicerande i skrift. Detta är verkligen en intressant aspekt 

att diskutera. När jag läser det som står i förskolans läroplan och vad Gustafsson och Mellgren 

anser, inser jag att det krävs engagerade pedagoger som är lyhörda för barnens olika intressen och 

för vad som pågår i deras lek. Sedan gäller det ju att hitta stimulerande och utvecklande utmaningar 

vilket kan vara svårt, men det är en förutsättning för att det ska kunna dokumenteras och analyseras. 

När man väl ska dokumentera och analysera de olika läroprocesserna tycker jag att man kan 

använda sig av olika teoretikers hypoteser, som i det här fallet handlar om skrift. Det blir på så sätt 

en tyngd i dokumentationen kopplat till det vi har sett och tolkat. Jag tror att det också höjer 

kvalitén på vårt arbete med barnen. Gör vi det får vi pedagoger ett teoretiskt perspektiv kring 

skriften precis som Gustafsson och Mellgren efterlyser. 

Vad var målet med flickornas skrift i projektet skriftens magi? Fanns det något? Ja det gjorde 

det till viss del. Det handlade om ett skapande av en restaurang där skyltarna med dess skrift skulle 

bli en del av inredningen. Att skriva var något som flickorna själva valde, vilket var ett av målen för 

dem. Att skriften skulle bli grammatiskt korrekt var definitivt inte ett mål för mig som pedagog. 

Men skriften blev till ett dilemma där jag ställdes inför hur jag skulle förhålla mig till det rätta eller 

inte, då flickorna själva hamnade i det grammatiska dilemmat. Jag inser nu att det kanske delvis 

hade med en brist på kunskap att göra från min sida. Vad jag menar med det är den osäkerhet som 

fanns hos mig som jag tror har med gamla förskoletraditioner att göra, men också rädslan till att ta 

död på glädjen och lusten som fanns till skriften. Idag skulle jag nog till viss del agera annorlunda 

vilket jag återkommer till lite längre fram i texten. 

Enligt Gustafsson och Mellgren (2005, s. 83) har förskolans traditioner historiskt sett handlat 

om familjepolitik och det sociala. De påvisar att det inte finns någon historik beträffande barns 

skriftspråkande på förskolan, den skriftspråkande traditionen har legat på de tidiga skolåren vilket 

jag fortfarande tror att det delvis gör. Det finns fortfarande kvar i väggarna vilket gör det svårare för 

oss att förhålla sig till detta trots att förskolan har en egen läroplan. Enligt Dahlgren, Gustafsson, 

Mellgren, Olsson (2006, s. 42) är det endast de modigaste förskollärarna som har vågat sig på 

skolans dominerande område beträffande skriftspråksinlärningen. De menar på att förskollärarna 

inte har ansett sig ha kompetensen i detta, men ovanstående teoretiker tycker sig ändå se en 

förändring sedan förskolan fick en egen läroplan. Jag kan tycka att detta är ganska motsägelsefullt. 

Bara för att förskolan får ett eget styrdokument innebär det ju inte att kunskapen helt plötsligt finns 

bland pedagogerna. Även Eriksen-Hagvet (2006, s. 10) anser att skriftspråksinlärningen, eller 

skriftspråksstimuleringen som hon väljer att kalla det, har blivit en del av förskolans vardag. 

Förskolan består av nyfikna barn som har en stark lust till att lära sig bokstäver och ordbilder. Men 
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även hon anser att det finns ett dilemma som handlar om hur vi förhåller oss till skriften. Hon 

upplever att det finns en osäkerhet hos pedagogerna med en trevande metodik. Det finns en rädsla 

av att pressa barn till lärande av bokstäver och skrift.  

 

 

Vad säger forskare om förhållningssättet till skriftspråkinlärning på 

förskolan? 

Vad jag har förstått så är forskare överens om att den första krumelurskriften är av största betydelse 

i det fortsatta skrivandet. Det är en skrift som vi pedagoger måste uppmärksamma som positiv för 

att stärka barnen (Liberg, 2006, Eriksen-Hagvet, 2006, Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson, 

2006). Det är också oerhört viktigt att samtala kring namn och bokstäver. Liberg (2006, s. 84) anser 

att samtal som berör barnets namn är den vanligaste vägen till lärande beträffande skrift. Pedagogen 

kanske skriver barnets namn på ett alster, barnet blir nyfiken på bokstäverna vilket gör att 

diskussion uppstår. Detta kan i sin tur leda till att man tillsammans ljudar de olika bokstäverna. 

Eriksen-Hagvet (2006, s. 11) anser att man ska vara försiktig i just momentet med ljudning. Det ska 

endast förekomma om barnet själv visar intresse för det, annars kommer troligtvis barnet uppleva 

skriften som tråkig. Hon är rädd för att stimuleringen blir för traditionell och teknisk, på så sett kan 

barnet tappa sitt självförtroende. Skriftspråksstimuleringen ska istället ske på ett lekfullt sätt. Gör 

man det kan bokstävers utseende och form bli spännande att utforska.  

Det är också viktigt att känna till barnets skriftförmåga eftersom barnet kan hoppa mellan de 

olika faserna i skriftens grammatiska värld (Liberg, 2006, s. 50). Jag har ett exempel beträffande 

detta från min nuvarande barngrupp. Det är en flicka som är fyra år, hon kan alla bokstävernas 

namn samt ljuda och på så sätt läsa ordet. En dag satt jag i soffan för att läsa för några barn. Lisa 

kom till skrivhörnan i väldig fart med två av sina kompisar. Jag uppmärksammade detta och blev 

nyfiken för jag vet ju att hon kan skriva med bokstäver, men nu skrev Lisa med krumelurskrift. Jag 

frågade vad hon skrev. Hon svarade att hon skulle till läkaren vilket hon hade en tid till. Det här 

momentet hade jag aldrig tidigare innan min utbildning uppmärksammat. Jag får det också bekräftat 

att krumelurskriften har en tanke och berättelse bakom sig, i det här fallet var det en lek som pågick.  

Enligt Liberg (2006) och Eriksen-Hagvet (2006) ska skriften hela tiden uppmuntras genom 

stödsamtal, det gäller att vara en aktiv och nyfiken vuxen. Beträffande mitt dilemma som handlar 

om man ska gå in och säga det rätta eller inte anser Liberg(2006, s. 108) att man inte ska frånta 

glädjen som finns hos barnet. Skriften kanske är svår att tyda men förr eller senare söker barnet 

själv stöd i sin skrift och är på så sätt mottaglig för det. Här är det den vuxnes ansvar att möta upp 
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det barnet söker stöd i. Både Ebba och Emma sökte stöd i sin skrift. Båda fick också det, men Ebba 

godtog ändå inte mitt svar för hon ansåg att det inte stämde överens med ljudet som blev av 

bokstaven. Dahlgren (2006, s. 39) kallar detta för ”ett gyllene tillfälle” när barnet själv söker stöd i 

skriften. De anser också att när barnet frågar om den skriftspråkliga omgivningen ska tillfället tas 

tillvara på. Gör man det sker skriftspråksinlärningen på barnets villkor. Deras tankar får mig att 

tänka på Resnicks (1990,1991) olika beskrivningar av skriftspråkliga moment vilket jag nämnde 

tidigare i texten. Det är skriftliga moment som finns i vår omgivning som vi ständigt på olika sätt 

berörs av. Jag inser att dessa olika moment är oerhört betydelsefulla i närmandet av skrift. Det 

gäller bara att man som pedagog är lyhörd inför mötena av dem, det är ju faktiskt något som 

ständigt sker i barnens vardag. 

Jag kan också utifrån litteratur som jag har läst beträffande förhållningssätt kring skriften på 

förskolan, se att alla är överens om att det ska vara en stimulerande skriftspråksmiljö där bilden har 

stor betydelse. Men det finns ingen som direkt talar om hur miljön ska utformas, utan det ligger på 

pedagogens intresse och kunskap i frågan. Forskarna är också överens om att 

skriftspråksinlärningen ska ske genom lek och i ett för barnen sett meningsfullt sammanhang.  

 

 

Praktisk kunskap 

Praktisk kunskap finns enligt Svenaeus (2009, s. 12) överallt där människan lever och verkar. Som 

människa utövas den praktiska kunskapen stor del av dagen. Mycket av det man gör sker i det 

omedvetna. Omedveten men ändå medveten handling som går på rutin, en handling som vi inte 

tänker på. Praktisk kunskap handlar också om en egen kunskapsform som skiljer sig från den 

teoretiska, det kan handla om individens olika egenskaper som inte går att sätta ord på (Bohlin, 

2009, s. 56).  

Beträffande dilemmat med flickorna och deras skrift tog min praktiska kunskap vid, en 

kunskap som jag själv tvivlade på. Jag tvivlar i situationen för jag har inte den teoretiska kunskapen 

kring hur jag ska bemöta problemet som jag och flickorna ställs inför. Det gör att jag även tvivlar på 

min praktiska kunskap, att den är otillräcklig i situationen. Det blir ett problem som handlar om att 

hålla kvar glädjen och nyfikenheten till skriften. Jag blir osäker på vad som är rätt eller fel. Det är 

en osäkerhet som väldigt snabbt går över i ett handlande av intuition, en intuition som visserligen 

var tveksam men ändå kändes rätt för stunden. En intuition som enligt Svenaeus (2009, s. 13) är en 

del av den praktiska kunskap människan handlar efter, en kunskap som är personlig från individ till 

individ.  
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Den här situationen slutade med att flickorna trots min osäkerhet blev nöjda med sitt 

skriftarbete, vilket kändes bra för mig. Enligt Svenaeus (2009, s. 95) kan ingen människa vara i 

världen utan känsla, utan den finns det ingen värld att finna mening i. Att arbeta med människor 

kräver verkligen empati och lyhördhet. Sättet som jag agerade på och den känsla som kändes rätt 

för stunden i dilemmat med flickorna, tycker jag kan jämföras med det Aristoteles kallar för 

fronesis - vilket handlar om känslans drivande kraft, en klokhet och visdom. Jag citerar kloka 

visdomsord från Aristoteles som berör mitt förhållningssätt kring flickornas skrift. 

 

”Att känna rätt känsla, av rätt anledning, vid rätt tidpunkt, i lagom mängd – kort sagt, att känna det som 

situationen kräver för att kunna handla på ett klokt sätt genom känslans drivande kraft” (Svenaeus, 2008, s. 95). 

 

Jag kommer fortsättningsvis agera efter min intuition och praktiska kunskap som har mycket med 

människokännedom att göra. Men idag känner jag mig även starkare och säkrare då jag har läst och 

lärt mig mycket genom olika teorier och forskning i min utbildning till förskollärare. Jag tror att 

dessa två aspekter i kombination har stor betydelse i mitt fortsatta yrke som förskollärare, men 

ödmjukheten och empatin är av största vikt. 

 

 

Återkoppling till dilemmat och skriftens magi 

Skriftens magi har varit en utvecklande, reflekterande och betydelsefull resa för mig. Det har varit 

och är ett projekt som har gett mig oerhört mycket kunskap genom att jag i denna essä fördjupat 

mig i teorier kring skriftspråket, samt mitt egna förhållningssätt till barnen. Mina nya kunskaper 

som jag har tagit till mig i studierna till förskollärare, har gett mig otroligt mycket som människa 

och pedagog. Den har gjort mig mer ödmjuk med mer förståelse för saker och ting i olika 

sammanhang, jag känner att jag också har blivit tryggare i min roll som pedagog. Mina nya 

kunskaper har sakta vuxit sig in i mig.  

Projektet har varit en resa där jag och mina kollegor tillsammans med barnen till slut hamnade 

i ett meningsfullt flyt efter att vi inriktade oss på skriften och matbeställningarna. Barnen valde 

själva sina arbetsuppgifter efter att vi erbjöd de att skapa en restaurang. Det gjorde att det blev 

meningsfullt för dem. Barnen visste sina arbetsuppgifter som de tillsammans gjorde med sin 

arbetsgrupp. Det var så härligt att se att alla barnen tillförde något utifrån sina egna erfarenheter. Att 

man som pedagog är ett med barnen i deras skapande och utforskande är en känsla som är oerhört 

tillfredsställande. Författaren Csikszentmihalyi (2003, s. 87) beskriver i sin bok Flow, känslan av att 

vara i ett rus eller ett flyt i olika sammanhang, han beskriver också känslan av att finna 
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meningsfullhet i livet. Min känsla och upplevelse som jag beskriver ovan är verkligen att vara i ett 

flow, ett meningsfullt sådant. Min känsla kan även jämföras med hur en motorcyklist upplever när 

hela gänget ska dra iväg i ett lopp, jag citerar utifrån Flow:  

 

”Jag förstår någonting när alla våra känslor stämmer överens med varandra. När loppet börjar är vi inte i 

fullständig harmoni. Men om loppet börjar gå bra känner vi allesammans, allesammans för varandra. När våra 

sinnen smälter samman till ett. Vid sådana tillfällen är det ett rent nöje… När vi alla blir till en är det något jag 

förstår… Plötsligt inser jag: ”Åh vi är en”, och jag tänker: ”Om vi kör så fort vi kan kommer det att bli ett 

verkligt lopp”… när vi inser att vi blir ett kött, det är super.” (Csikszentmihalyi (2003, s. 87) 

 

Jag upplever att barnen också var i detta flow, de var totalt uppslukade av sina olika uppgifter de 

själva hade valt i sitt arbete kring skapandet av restaurangen. Csikszentmihalyi (2003, s. 79) skriver 

att skälet till att uppslukas i en upplevelse av flow är att det finns ett klart mål och att det samtidigt 

finns en feedback. Barnen hade ett mål, det var att skapa en restaurang där kompisarna och vi 

pedagoger fanns som feedback. 

 Projektet avslutades genom en invigning av den färdiga blandrestaurangen, restaurang ”Det 

goda”. Barnen bjöd in den andra storbarnsavdelningen från förskolan på mingel med cider och salta 

pinnar. Vi klippte blågult band under pompa och ståt, sedan var leken i full gång. Det blev en 

restaurang där det serverades en massa god mat och dricka. 
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Slutord 

Denna essä har varit och är mycket betydelsefull för mig på så sett att jag har lärt mig oerhört 

mycket beträffande barns skriftspråksinlärning på förskolan. Det är många tankar som har väckts 

hos mig som pedagog och människa. När det gäller själva projektet Skriftens magi och det dilemma 

som jag ställdes inför har jag funderat kring hur jag skulle agera idag om samma sak inträffade. 

Arbetet har fått mig att tänka på min långa praktiska erfarenhet som pedagog, betydelsen som den 

haft och kommer att ha i mitt fortsatta arbete som förskollärare. Jag kan med säkerhet säga att jag 

skulle agera på samma sätt som då, men idag har jag den teoretiska kunskapen om hur man som 

pedagog ska göra vid dessa tillfällen då barnen själva söker stöd i sin inlärning. Jag har utvecklats 

till en säkrare pedagog, sen får man inte glömma att man alltid måste vara försiktig och ödmjuk i 

sitt bemötande av barn, det gäller att fortsättningsvis läsa av situationen och använda sin intuition.  

Jag har också förstått att skriftspråksinlärningen på förskolan är otroligt viktig ur olika 

synvinklar. Dels att man lär sig att kommunicera genom det, men också att det kan hjälpa många 

barn i skolan då man har sett att många barn går ut skolan med dåligt självförtroende kopplat till 

svårigheter i att läsa och skriva. Kan vi på förskolan motverka detta är det ett måste till att stimulera 

skriften på olika lekfulla sätt. Det står visserligen i förskolans läroplan att förskolan ska sträva efter 

mål kring skriften, men det ligger på pedagogen att det genomförs med hjälp av en stimulerande 

miljö. En miljö som kräver nyfikna, lyhörda och kreativa pedagoger där man uppmärksammar leken 

samt vad som pågår i barnens värld här och nu. Jag har utifrån all teori och forskning tagit till mig 

massor av ny kunskap. En del har jag tillsammans med mina kollegor redan anammat vilket jag 

nämnde tidigare i min text. Star Wars-intresset har gjort att vi har satt upp ordbilder på dessa olika 

figurer i skrivhörnan som inspiration till skrift. Vi har även fotat alla barnen. Bilderna har satts upp 

tillsammans med alla barnens namn. På så sätt får alla ett ansikte på ordet, det vill säga kompisens 

namn men även sitt eget. Brevlådan är något som också har tillkommit i miljön, vilket har blivit en 

succé hos barnen. Brevlådan inspirerar till att skriva eller rita meddelanden till sina vänner vilket är 

ett spännande sätt att kommunicera på. Varje samling innan lunch tömmer vi lådan för att se om det 

finns några meddelanden. Jag kan lova att det skrivs massor av meddelanden i form av skrift och 

symboler. I det stora hela har vi börjat arbeta mycket med olika begrepp i olika sammanhang där vi 

använder just ordbilden som inspiration till skrift. Jag vill avsluta med att säga att jag verkligen ser 

fram emot att fortsättningsvis stimulera och inspirera på olika sätt till skrift då jag inser vikten av 

det.  
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Sammanfattning 

Detta är en essä vars tema riktar sig mot skriftspråksinlärning på förskolan. Det skriftspråkande 

temat utgår från när jag och mina kollegor uppmärksammade barnens lek som handlade om skrift 

och symboler på olika sätt. Detta medför ett spännande, reflekterande och utvecklande projektarbete 

som pågår under sex månader tillsammans med tjugo barn i åldern fem och sex år. Essän beskriver 

tillvägagångssättet i projektet samt hur vi pedagoger försöker hitta utmaningar som känns 

meningsfulla för barnen. Under projektets gång hamnar jag i ett dilemma, ett dilemma som handlar 

om hur man som pedagog förhåller sig till barn och skrift utan att ta död på glädjen och 

nyfikenheten till den. Finns det något rätt eller fel i detta sammanhang?  Hur förhåller man sig 

egentligen?  

Auktoriteterna på området är eniga om vikten av att arbeta med skriftspråksinlärning i 

förskolan. De är överens om att skriftspråksinlärning ska ske på ett lekfullt sätt i ett meningsfullt 

sammanhang. De olika forskarna är också överens om att självkänslan hos individen har stor 

betydelse i närmandet av skriften. Om förskolan på olika sätt arbetar med självkänsla och positiv 

förstärkning kopplat till en inspirerande skriftspråklig miljö, kan det förhindra eventuella läs- och 

skrivsvårigheter i skolan. Men att ha denna betydelsefulla skriftspråksinlärning på förskolan är 

något som forskare finner vissa svårigheter i, vilket jag belyser i texten.  

Essän beskriver också tre flickors olika skrift och tillvägagångssätt där jag har utifrån olika 

teoretikers perspektiv kopplat skriften till den skriftspråkliga utvecklingen som kan ske i olika faser. 

Jag belyser även miljöns viktiga betydelse i skriftspråksinlärningen samt pedagogens viktiga roll 

med sina kunskaper och pedagogiska förhållningssätt. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Förskola, skriftspråksinlärning, pedagogiskt förhållningssätt, kunskap. 
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