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Abstract 

 

The children’s ways of showing interest in writing and reading in pre-school have always 

fascinated me. The joy and pride they show when they start writing their own doodles and 

then eventually go on to write real letters and words, is a joy so see. 

The origin of this essay is based on Dante 3.5 years old. He wants me to spell my name so he 

can write to me. When I mention the second letter, Dante happily says “E, that’s what my 

name starts with! From the other direction” I am amazed by his thoughts, and my enthusiasm 

for his knowledge knows no bounds. In the same moment I become aware of Alma, who 

quietly has seen my reaction to Dante’s skills. Alma, who doesn’t claim the same adult 

attention, is also interested in letters and writing, but she performs her writing in silence. How 

did I respond to her knowledge? How do we at pre-school see the more silent children and 

how do we handle their abilities? 

In many ways this situation made me start thinking about children’s writing and reading in 

pre-school, and how our responses might affect their abilities to become literate. I have asked 

myself questions like; Do we see all children’s abilities and how do we encourage them?  

I have come to the conclusion that our main tool in pre-school is our adult presence and our 

total commitment to all activities of the children. I have during the writing of this essay 

always come back to the fact that children’s development is dependent on our ways of 

meeting them, and on how we can help them to believe in their own abilities.  

On the basis of the literature I have read, I can also see how important it is that pre-school 

ensures that we really encourage children when they show interest in writing and reading. It’s 

not really difficult. The only thing we need to bring is ourselves, our listening and a genuine 

interest. The children will show us the rest. 

 

Keywords: Pre-school, children, writing and reading, knowledge, encourage. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Innehållsförteckning 

Abstract……………………………………………………………………………....   2 

Dante börjar på E…………………………………………………………………….   4 

Likheter och olikheter – förmågor och tillgångar att ta vara på……………………..    8 

Syfte och frågeställningar…………………………………………………………….   9 

Essäns upplägg och utformning……………………………………………………...  11 

Presentation av särskild utvald litteratur och dess författare………………………...  12 

Vad säger läroplanen?..................................................................................................  13 

Kort historik kring skriftspråkets tillkomst…………………………………………    14 

Kort historisk tillbakablick över skriv- och läsutvecklingen i Sverige………………. 15 

Kunskap förutsätter lek – Lek kräver kunskap………………………………………. 16 

Fantasifyllda sagostunder – hur påverkar de barnens intresse för skriftspråket?.........  20 

Konsten att bli en skrivare och läsare på riktigt………………………………………. 22 

Finns det några risker eller faror när barn på förskolan tar steget in i skriftvärlden?.... 32 

Sammanfattning……………………………………………………………………….  35 

Litteraturlista……………………………………………………………………….….  37 

 

 

 

 

 



4 

 

 

DANTE börjar på E 

Det är en alldeles vanlig dag på förskolan. Jag har precis avslutat min rast och på väg tillbaka 

till avdelningen stannar jag till i köket för att hämta matvagnen. Det har blivit dags för 

mellanmål och vagnen måste tömmas för att ge plats åt ytterligare en måltid. Jag rynkar 

pannan och tänker på alla dessa inrutade rutiner som vi måste förhålla oss till varje dag, så 

mycket av vår tid som går åt till att strukturera upp dagen rent praktiskt. I vår läroplan för 

förskolan står det klart och tydligt att ”förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk 

verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö-98, s. 5). Ja, så är det, 

tänker jag där jag går med matvagnen framför mig. Om barnen får vara med och känna sig 

delaktiga i rutinsituationerna och om vi ser dessa som lustfyllda tillfällen till lärande, ja då 

uppfyller vi det kravet, tänker jag vidare. Vi måste se den pedagogiska verksamheten i just 

rutinsituationerna, tröstar jag mig med. 

När jag kommer in på avdelningen möts jag av tre glada barn som genast erbjuder sig att 

hjälpa till med dukningen. Jag ber dem att vänta ett litet tag, så att jag får tömma vagnen först 

men säger att jag sedan gärna vill ha deras hjälp. Barnen hoppar och studsar runt vagnen, 

väntar på att jag ska bli klar så att de kan få påbörja dukningen. Jag tittar på de tre barnen, 

tänker att det oftast är samma barn som kommer fram och vill hjälpa till, som tycker att det är 

roligt att duka. Inom mig undrar jag om jag skulle ha sagt att idag är det kanske någon annans 

tur att duka? Men det är ju inga andra som visar på detta intresse här och nu så jag lägger den 

tanken åt sidan.  Plötsligt kommer Dante, tre och ett halvt år, fram till mig med en teckning 

som han har ritat. 

- Det här är en gubbe med vattkoppor som kör en bil med ett släp, säger Dante och 

fortsätter: 

- Det här är ratten och tutan. Du ska få den av mig! Jag ska bara skriva till dig först. 

Vilken bokstav börjar du på, Kerstin? 

- K, svarar jag. 

Dante börjar skriva.  

- Nej, jag kan inte skriva ett K, det är svårt tycker jag, säger Dante. 
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- Du kan skriva på ditt sätt, det blir bra, säger jag medan jag fortsätter att tömma 

matvagnen ivrigt påhejad av de tre barn som väntar att få börja duka. Dante tar ny fart 

och skriver ett jättefint K. 

- Vad kommer sen, efter K? frågar han. 

- E, svarar jag. 

- Som mitt namn börjar på, säger Dante glatt. 

- Gör det? Börjar ditt namn på E? frågar jag med en lätt förbryllad min. 

- Ja, svarar Dante, från det andra hållet! 

Jag häpnar när jag hör vad han svarar och en varm känsla sprider sig i hela kroppen. Vilken 

fantastisk unge! Detta måste jag skriva ner meddetsamma! Jag känner mig också obeskrivligt 

glad över mitt eget förfarande i den här situationen. Vilken tur att jag ställde rätt följdfråga! 

Tänk om jag hade sagt något annat? Tänk om jag hade sagt ”Nej, men ditt namn börjar väl på 

D”? Hur enkelt hade inte det varit? Hemsk tanke, då hade jag förstört allt! Jag låter 

matvagnen stå ett litet tag och bestämmer mig för att visa Dante mitt genuina intresse över 

hans teckning och det han skriver. Jag böjer mig ner och möter Dantes kloka blick. 

- Men Dante, vad du kan, säger jag. Hur har du lärt dig allt det här? Dante höjer 

ögonbrynen och rycker lätt på axlarna. 

- Jag vet inte, jag kan bara, svarar han och ler. 

- Sen då, vad kommer sen då, efter E? frågar han vidare.  

Jag bokstaverar resten av mitt namn och Dante skriver. Han skriver utan att tveka eller fråga 

hur bokstäverna ser ut. Han placerar bokstäverna i tur och ordning där de får plats på 

teckningen – alltså inte på en given rad efter varandra, utan där han tycker att det ser bra ut. 

Jag fascineras och förundras ännu en gång av hur omedvetet kloka barn är. Vilket privilegium 

jag har som får vara med om allt detta! Jag blir glad och upprymd, min entusiasm över Dantes 

fina teckning och hans sätt att skriva går inte att ta miste på. 

I ögonvrån upptäcker jag plötsligen hur Alma betraktar oss där hon står och väntar vid 

matvagnen. Hon har lyssnat till min och Dantes konversation och ser nu på oss med en 

eftertänksam och undrande blick. Alma är en av de tre barn som väntar på att jag ska bli klar 
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med avplockningen av matvagnen så att hon kan få hjälpa till att duka fram mellanmålet. 

Hennes hållning och kroppsspråk avslöjar att hon både känner beundran men också en viss 

skepsis och osäkerhet gentemot Dantes förmåga att kunna skriva helt obehindrat, alldeles 

själv. Alma säger ingenting. Hon biter sig i underläppen och tittar på mig med en lätt 

frånvarande blick samtidigt som hon gungar från den ena sidan till den andra på stela ben. 

 Jag tittar på Alma en kort stund och känner med ens hur jag missar något här. Min glädje 

över Dantes förmåga vet inga gränser. Jag visar med hela mitt kroppsspråk och hela min 

person att jag uppskattar hans kunnande. Det är inte konstigt och inte är det fel heller. I min 

profession ska jag självklart uppmuntra och engagera mig i barnens alla förehavanden på 

förskolan. Det som jag dock blir tydligt medveten om i den här situationen, är hur lätt det är 

för mig att visa mitt intresse och engagemang för något som jag själv brinner extra mycket 

för. Det är generellt sett mycket lätt att bemöta barn som är framåt, barn som tar för sig och 

som med sina konkreta alster fångar de vuxnas uppmärksamhet. Det är lätt att ge dessa barn 

vidare stöttning och uppmuntran. Men hur är det med de tystlåtna barnen? De som inte tar 

plats? 

Alma som tålmodigt väntar vid matvagnen har inte samma sociala egenskaper och förmågor 

som Dante har. Alma ritar också jättefina teckningar, hon skriver sitt namn och hon visar på 

ett intresse för skriftspråket, men hon gör inte något väsen av detta. Hon ritar och skriver i 

tysthet, ibland ensam och ibland tillsammans med andra. Ofta har jag sett Alma rita och skriva 

tillsammans med sina kompisar, hon tycker om att pyssla, måla och rita. Bokstavslådan som 

innehåller ett flertal av alfabetets alla bokstäver ligger alltid framme och används flitigt av de 

kreativa barnen. Det händer väldigt sällan att Alma kommer fram till mig för att visa vad hon 

ritat eller för att ge mig en teckning. Det händer sällan men hon gör det ibland utan att berätta 

om vad hon har ritat eller varför hon vill att jag ska få den. 

 Det här får mig att börja fundera över mitt förhållningssätt och bemötande. På vilket sätt har 

jag tagit emot de få alster som hon har gett mig? Hur har jag visat mitt intresse för hennes 

kunnande? Det jag med säkerhet kan säga är att hon inte har mötts av samma entusiasm som 

jag nyss visade Dante. Är det detta som Alma funderar över när hon betraktar mig och Dante, 

när hon tydligt kan se min iver och entusiasm över hans prestationer? 

Oväntat och från ingenstans dyker plötsligt minnen från min egen barndom upp. Jag hade 

precis börjat första klass i en liten byskola långt upp i Norrbottens inland. Vi var väldigt få 
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elever - alla med varierande förkunskaper av läsande och skrivande. Att skriva och läsa var 

det bästa jag visste och jag hade inga svårigheter med det. Redan innan jag började skolan 

hade jag lärt mig att läsa litegrann – jag minns hur jag satt vid köksbordet och ljudade fram 

ord på mjölkpaket och ur dagstidningen, Norrländska socialdemokraten, NSD. Matematik var 

däremot ett ämne som jag tyckte var svårt. För min bästa kompis Monica var det tvärtom 

lättare med matematik än svenska. Vi brukade hjälpa varandra – hon hjälpte mig med plus 

och minus och jag visade henne var i texten det skulle vara en punkt, ett kommatecken eller 

stor bokstav. Monica blev snabbt lärarinnans favoritelev och ganska snart hade jag, och säkert 

mina övriga klasskompisar också, genomskådat detta. Monica fick ideligen beröm och 

uppmuntran. Hon var duktig, snäll, artig och välanpassad. Den ständiga uppbackningen som 

hon fick gjorde att jag tog ett eller flera steg tillbaka. Jag kände mig alltid sämre än henne. 

Lärarinnan fick mig att förstå att jag aldrig skulle kunna bli lika duktig som Monica. Jag var 

inte ett tystlåtet och blygt barn men jag var liten, späd, rädd och osäker.  Jag blev betraktad 

som uppnosig, i synnerhet när jag ställde frågor som enligt lärarinnan inte bara var opassande 

utan direkt korkade. Det blev jag varse den gången när jag undrade vad fröken menade när 

hon hela tiden upprepade ordet således samtidigt som hon med yviga rörelser skrev på den 

svarta tavlan. Jag ville veta vad ordet således betydde. För min lärarinna var det så uppenbart 

att frågan för henne kom att betraktas som ett sätt av mig att göra mig lustig över hennes 

undervisning. Jag blev utskälld inför hela klassen och tillsagd att skämmas för min 

uppstudsighet. Jag kommer aldrig att glömma hur det kändes inne i mig. Jag skämdes mycket 

riktigt och med rodnande kinder svalde jag gråten som satt som en stor klump i halsen. Jag 

skämdes, men inte för min fråga, utan för att ha blivit så blottad och utpekad som dum inför 

mina klasskompisar. Jag hade aldrig haft för avsikt att vara uppnosig. Jag var sju år och 

förstod inte vad ordet således betydde. 

 Någonstans inom mig tror jag att den här händelsen har fått mig att aldrig vilja utsätta ett 

barn för kränkande situationer. Jag önskar att alla barn ska få uppleva och känna sig som den 

betydelsefulla tillgång de verkligen är. Men med fasa inser jag också att jag, utan att vara 

medveten om det, säkerligen vid något tillfälle har sagt eller agerat på ett sätt som kan ha 

upplevts som kränkande för något barn. Det kan kännas tungt när man konstaterar det faktum 

att vi är förebilder hela tiden. Precis i varje stund, i varje rörelse vi gör. 

När jag nu tittar på Alma och ser osäkerheten i hennes ögon känner jag ett lätt stygn i bröstet. 

Situationen med min lärarinnas sätt att göra mot mig och mitt eget agerande i den här 
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händelsen är inte helt jämförbara. Min avsikt med att uppmuntra Dante var ju aldrig att få 

Alma att känna sig mindre begåvad, men hur kan Alma ha uppfattat min glädje över Dantes 

verk? Gjorde hon en jämförelse med hur jag tidigare tagit emot något från henne och kände 

hon sig då mindre betydelsefull, mindre sedd av mig? Våra handlingar och vårt sätt att bemöta 

barnen, medvetet eller omedvetet, sätter sina spår i dem. Barnen läser av oss vuxna hela tiden 

och de lägger på minnet både ris och ros. Det är inte bara vad vi säger som har betydelse, det 

är lika många gånger det vi inte säger som fäster sig i barnen.  

Mina minnen från min första skoltid har präglat mig. Det tror jag att de flesta kan känna igen 

sig i och skriva under på. Vi tar form inte bara av vårt arv utan också av vår miljö. Hur vi har 

blivit uppfostrade och bemötta speglar sig sedan i hur vi blir som människor tillsammans med 

andra. Min skoltid var inte enbart fylld av negativa upplevelser. Jag kom att ha andra bättre 

lämpade och mer pedagogiska lärare än den lärarinna jag hade oturen att ha i första klass. Jag 

tyckte om skolan som liten och mitt favoritämne var som sagt svenska. Jag läste och skrev 

mycket, älskade sagor och hittade gärna på egna. Jag fick också god uppmuntran hemifrån där 

sagor och framförallt berättande var ett naturligt inslag i vardagen. Jag tillverkade egna 

skolböcker som jag rättade med röd penna och jag kunde leka skola i flera timmar på mitt 

flickrum där hemma.  

 

Likheter och olikheter – förmågor och tillgångar att ta vara på 

Dante är bara tre och ett halvt år och han har redan lärt sig att skriva bokstäver. Han förstår 

dessutom att bokstäverna bildar ord som i sin tur blir begripliga för andra som ser dem. Han 

har påbörjat sin resa in i den litterära världen. Han är redan en del av den, på väg att bli en 

läsare. Hur gick det till? När jag frågar Dante hur han har lärt sig, rycker han på axlarna och 

svarar att han inte vet. Han bara kan det, säger han med ett leende. Jag tänker att en stor 

betydelse nog ändå har att göra med vad man har med sig i sin ryggsäck. Vilken uppmuntran 

man har fått hemifrån till exempel. Engagerade vuxna, äldre syskon. Men vad händer med de 

barn som inte ges dessa förutsättningar hemifrån – blir inte förskolans roll att komplettera 

hemmet extra betydelsefullt i ett sådant sammanhang?  

Alma är ett år äldre än Dante. Hon har också upptäckt att man kan ha roligt med bokstäver 

och hon har förstått att skriftspråket fyller en funktion. Alma är inte lika utåtriktad som Dante 
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och hon söker inte bekräftelse av oss vuxna på samma sätt som han gör. När Alma ritar och 

skriver gör hon det ofta för sig själv och det är inte alltid säkert att det uppmärksammas på 

samma sätt av oss vuxna. Alma är långt ifrån ensam om att prestera en massa i tysthet. Det är 

många barn som gör som hon och det är pedagogernas uppgift och ansvar att se och bli mer 

uppmärksam på de här barnens förmågor. På förskolan finns också de barn som av olika 

anledningar inte alls befattar sig med papper och penna. De visar inget intresse för den 

skapande verksamhet som erbjuds – de vill varken måla, rita eller skriva, men har kanske 

istället ett brinnande intresse för lek och byggkonstruktion. Det är viktigt att komma ihåg att 

leken på förskolan är det som grundlägger all form av inlärning. Leken är livsviktig! 

Under den här terminen har jag och mina kollegor kunnat notera många barns intresse för 

bokstäver och skrivande på avdelningen. Vi har därför sett till att det finns allehanda material 

tillgängligt för att kunna underlätta deras kreativa upptäckarlust. Vi har bland annat plastat in 

enskilda bokstäver från A-Ö som vi har fäst upp med häftmassa på väggen i deras höjd så att 

de själva kan plocka ner bokstäver om de vill använda sig av dem när de skriver. 

Bokstavsväskan är till bredden fylld med många bokstäver av samma sort så att man kan bilda 

ord eller leka med dem som man själv vill. Det finns alltid papper, pennor, tejp, saxar och 

tidningar som barnen kan använda sig av om de vill och behöver. Tanken är god. Vi har 

iordningställt en plats och tillhandahållit material så att barnen själva kan ta för sig och pröva 

sina idéer, men räcker det? 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna essä är att jag vill stanna upp och reflektera kring mitt eget handlande och 

bemötande av barn när de på olika sätt närmar sig ett skrivande och läsande på förskolan. Jag 

vill ventilera mina egna tankar och med hjälp av den vetenskapliga litteratur jag har läst vill 

jag utvidga min förståelse och få nya insikter i ämnet.  

Situationen som jag tidigare har beskrivit, den om Dante och Alma, har fått mig att fundera en 

hel del omkring barns sätt att närma sig skriv och läsinlärning på förskolan idag och hur vårt 

bemötande av deras kunskaper och intressen påverkar dem. Hur tar vi tillvara deras intressen 

för skrivande och läsande? Varje barn vi möter på förskolan är unikt och alla bär på sin egen 

ryggsäck, sin egen historia. Vi möter de utåtriktade barnen, de blyga och tystlåtna barnen, 
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barn som är utåtagerande och barn som är inåtvända. Vi möter barn som tidigt intresserar sig 

för bokstäver, skrivande och läsande och vi möter barn som inte alls ägnar detta en tanke ens 

en gång.  Ser vi alla barns olika förmågor och hur möter vi dem? Hur stor betydelse och plats 

ger vi på förskolan åt de litterära influenserna?   Har vi de rätta verktygen, tar vi oss tid och 

kanske framförallt, hur ser vår förståelse ut för det som sker när barnen börjar intressera sig 

för den skriftliga världen? Hur kan vi på förskolan inspirera barnens skrivande och läsande? 

Ska vi alls göra det? Detta är en del tankar som jag vill resonera omkring i min essä. 

Det har genom åren kommit att hända mycket i det språkliga arbetet med barn på förskolan. 

Vi är sedan lång tid tillbaka noga med att använda oss av ett vårdat och varierat språkbruk i 

våra dagliga konversationer tillsammans med barnen. Men hur ser vi egentligen på barns 

skrivande och läsande i förskolan? Under en lång tid ansåg man att skrivande och läsande var 

något som hörde skolan till. Det gick en osynlig men knivskarp gräns mellan vad som 

tillhörde förskolans respektive skolans område. Både föräldrar och förskolepersonal aktade 

sig för att ge barnen tillgång till bokstäver och skrivande i den händelse att de skulle kunna 

lära sig att skriva på ett felaktigt sätt. Den verkliga sanningen var nog emellertid att skolan 

inte stod rustad att kunna ta emot barn som redan före sju- årsålder lärt sig skriva och kanske 

till och med lärt sig att läsa. Vad skulle man i skolan ha sysselsatt dessa barn med under den 

tid som var ämnad för skriv- och läsinlärning med övriga barn? Sedan införandet av 

läroplanen för förskolan, Lpfö -98, har vi blivit än mer medvetna om betydelsen av att ge 

barnen ett rikt språkbruk. Vi har arbetat fram språkplaner
1
 och insett det värdefulla i att 

erbjuda barnen ett rikt och varierat språk genom att också utmana dem med flera och mer 

avancerade ord i våra dagliga samtal. I alla tider har det ansetts angeläget att låta barnen ta del 

av sagoberättande i olika former och utföranden. Det har varit naturligt att samtala omkring de 

sagor vi har berättat och vi har låtit barnen själva hitta på egna berättelser eller gestalta lästa 

sagor på varierande sätt. Men att detta skulle komma att påverka barnens skriv- och 

läsinlärning i ett senare skede har vi kanske inte reflekterat så mycket över. Idag ser vi inget 

hinder i att barnen intresserar sig för bokstäver och skrivande på förskolan. Dagens föräldrar 

är måna om att ge sina barn litterära influenser, inte bara genom sagoberättande och 

biblioteksbesök, utan också med hjälp av den teknik som på många sätt har kommit att 

förenkla och berika vår tillvaro. Att använda sig av datorn som ett pedagogiskt verktyg för 

barnen är en naturlig och självklar företeelse i de flesta hem idag. De barn som nu växer upp 

                                                           
1
 Särskilt dokument för förskolans arbete med språk och kommunikation 



11 

 

kan hantera datorns funktioner lika bra och ibland mycket bättre än många vuxna. 

Förutsättningarna att utveckla sitt intresse för skrivande och läsande redan i förskoleåldern 

möter egentligen inte något hinder idag. Snarare är det kanske tvärtom så att barn idag 

konfronteras med läsande och framförallt skrivande, i en större utsträckning än vad de gjorde 

för bara ett tiotal år sedan. Hur möter vi upp detta på förskolan? 

 

Essäns upplägg och utformning 

I min uppsats kommer jag att tillsammans med litteraturen, reflektera och diskutera en del om 

det som rör vårt förhållningssätt och vårt möte med förskolebarns intresse för skrivande och 

läsande, och jag kommer även att ventilera mina tankar kring hur jag anser att vi ska förhålla 

oss till barnens intresse för skriftspråket i förskolan. Jag börjar med att ta upp vad förskolans 

läroplan, Lpfö-98, har att säga om barns utveckling och lärande i stora drag för att sedan 

särskilt belysa just den språkliga utvecklingen. I detta för förskolan så viktiga styrdokument, 

finns nedskrivet att vi pedagoger ska stötta och uppmuntra barnen i deras språkliga utveckling 

på alla områden. Hur vi väljer att göra detta är upp till oss. Viktigt att poängtera är dock att 

det som står skrivet i läroplanen är vad som ska komma alla barn i förskolan till del. Det som 

står i läroplanen är inget som vi kan välja bort. Jag kommer därefter att kort skriva omkring 

skriftspråkets tillkomst för att sedan göra en snabb tillbakablick över skriv- och läsinlärning 

genom tiderna i Sverige. Jag vill lyfta och förtydliga lekens betydelse för inlärning och hur 

vårt sätt att möta barnen kan komma att påverka deras fortsatta lust till utveckling och 

lärande. Jag kommer också i denna essä att referera till enstaka upplevda händelser från den 

egna verksamheten på min förskola. Dessa händelser knyter jag an till den litteratur jag har 

läst. Jag vill även diskutera eventuella risker med att låta barnen ta del av skrivande och 

läsande på förskolan. I mina reflekterande diskussioner kommer jag att använda mig utav 

litteratur som på ett varierande sätt har väckt min nyfikenhet och bidragit till en vidare 

inspiration att fördjupa mig i barns olika sätt att förhålla sig till skrivande och läsande på 

förskolan. Som metod för denna essä har jag använt mig av ett reflekterande skrivande för att 

kunna granska mitt eget förhållningssätt och förfarande av min praktiska kunskap. 

 Jag vill här ta tillfället i akt och klargöra att Dante är sin riktiga person i min text. Jag har fått 

föräldrarnas tillåtelse att nämna honom vid sitt rätta namn och även publicera den bild som 

visas i uppsatsen. Alma är däremot en fingerad person som ibland också kommer att 
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representera andra flickor som jag har mött under mina år på förskolan. De bilder och namn 

som i övrigt förekommer i texten har i samtliga fall godkänts och tillåtits av barnens föräldrar 

att få publiceras i denna essä. 

 

Presentation av särskilt utvald litteratur och dess författare 

För att kunna delta i ett vetenskapligt samtal och utveckla diskussionen kring skriv- och 

läsinlärning har jag valt att använda mig av följande litteratur: 

Bente Eriksen Hagtvet, professor vid institutet för specialpedagogik vid Oslo universitet. 

Hennes bok Skriftspråksutveckling genom lek (1990), har fått mig att ännu mer inse hur viktig 

och betydelsefull leken är för barns lärande. Boken förmedlar hur nödvändigt det är att 

förskolepedagoger har en genomtänkt syn på sin verksamhet och hur barn utvecklas. 

Författaren betonar vikten av att på ett lekfullt sätt närma sig skriftspråket genom lek, rim och 

ramsor, högläsning och olika sätt att gestalta sagoberättande till exempel.  

  Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser 

vid Uppsala universitet och som i många år forskat om barns tal- och skriftspråkliga 

utveckling. Den bok som hon tillsammans med Maj Björk har skrivit Vägar in i skriftspråket 

tillsammans eller på egen hand (1996), har gett mig många leenden när jag flera gånger har 

känt igen och sett min egen barngrupp på förskolan i de olika exempel som de tagit upp. 

Vidare har Libergs bok Hur barn lär sig läsa och skriva (2006), gett mig många nya insikter 

och den har också bekräftat hur viktigt det är för barnen att mötas av engagerade och 

intresserade vuxna för deras utveckling att bli skrivande och läsande individer.  

Carina Fast, fil.dr. vid Uppsala universitet som också hon forskar kring barns läs- och 

skrivutveckling. Den bok som jag har tagit till mig mycket av är Literacy – i familj, förskola 

och skola (2008). Här betonas fantasin och leken som viktiga komponenter för barns lärande 

och hon belyser också hur barnens vilja och motivation till att lära sig är beroende av hur 

meningsfullt de upplever situationen runt ett läsande och skrivande är. Fast tar också upp den 

problematik som kan uppstå när förskolan och skolan inte tillvaratar det kunnande som barnen 

redan bär med sig i sina ryggsäckar.   
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Vad säger läroplanen? 

          Skollag och läroplan ställer höga krav på förskolan. Barnens första skola. Under rubriken 

Förskolans uppdrag kan jag läsa: 

         ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god 

pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö- 98, 

s.5). 

Vid ovanstående citat skulle jag vilja stanna upp och särskilt betona innebörden i det som 

anger att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar (min kursiv). 

Rolig, trygg och lärorik, i just den ordningsföljden. Det ska vara roligt att vara barn på 

förskolan! Alla barn ska känna sig trygga och dagarna ska fyllas med lärande i för varje 

individ meningsfulla sammanhang. Jag vill göra både mig själv och läsaren av denna essä 

uppmärksam på just detta så viktiga budskap. Här kommer jag tillbaka till min profession och 

hur mitt förhållningssätt och bemötande har betydelse för de barn jag möter. För att barnen 

ska uppleva sin tid på förskolan som lustfylld, omsorgsfull och lärorik krävs det att de får vara 

omgivna av vuxna som ser och tar sitt uppdrag på allvar. Det förutsätter att alla barn blir 

respekterade och sedda alldeles oavsett vilken personlighet de har. Det jag måste tänka på är 

hur jag ska göra för att lyfta ett barn som Alma och hennes förmågor på samma självklara sätt 

som jag gör när jag bekräftar Dantes kunskaper. Jag måste vara medveten om hur mitt sätt att 

möta och uppmärksamma barnens kompetenser påverkar dem. Jag måste se tillfällen då jag 

uppmuntrar också de barn som inte ständigt pockar på min uppmärksamhet. Att hitta flera sätt 

som gör att de mer tillbakadragna barnen också får blomma och känna sig bekräftade av mig 

är synnerligen viktigt i mitt arbete. I min roll som förskollärare vill jag att mitt 

förhållningssätt och bemötande ska vara sådant att jag kan se och lyfta barnens olika 

förmågor. Jag vill att vartenda barn ska minnas sin tid på förskolan precis så som läroplanen 

föreskriver; att det var roligt, tryggt och lärorikt. I just den ordningsföljden.  

Förskolans läroplan, Lpfö-98 – reviderad 2010, är ett av de viktigaste styrdokument som vi 

har att rätta oss efter på förskolan. Läroplanen belyser förskolans värdegrund och uppdrag 

samt anger mål och riktlinjer för verksamheten. De mål som anges i vår läroplan är 

strävansmål d.v.s. mål att sträva mot, till skillnad mot skolans läroplan som istället har 

uppnåendemål för varje enskilt barn, för varje elev. I läroplanen finner jag också stöd i mina 



14 

 

tankar kring barns skriv och läsinlärning på förskolan. Några av de mål som förskolan ska 

sträva efter är att varje barn: 

 ”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya 

sätt att förstå sin omvärld, 

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner” (Lpfö- 98, s.10). 

När jag läser om dessa strävansmål blir betydelsen av vårt bemötande och vårt 

förhållningssätt så tydligt och påtagligt. Det är det som ligger till grund för varje barns 

utveckling och lärande på förskolan. För att barnen ska ha en möjlighet att nå upp till dessa 

strävansmål är vikten av närvarande och engagerade pedagoger ett absolut måste. Det är vårt 

ansvar att tillmötesgå barnen och ge dem rika tillfällen och möjligheter att kunna utveckla 

sina intressen för såväl skriftspråket som förståelsen av densamma. Hur vi gör, hur vi möter 

barnen och uppmuntrar dem till att utforska skriftspråket vidare, har stor betydelse för hur de 

kommer att se på sig själva som läsande och skrivande individer i framtiden. Precis som jag 

tidigare har nämnt är vårt förhållningssätt och bemötande vårt främsta verktyg i arbetet på 

förskolan. Det är viktigt att vi stannar upp och reflekterar över just detta. Framtiden, våra 

barn, ligger kort och gott i våra händer. Ett enormt ansvar för oss att axla men också en 

fantastisk möjlighet och vår största utmaning! 

 

Kort historik kring skriftspråkets tillkomst 

 Innan jag går vidare i mina funderingar kring barns sätt att närma sig det skrivande språket 

kan det vara intressant att göra en liten tillbakablick över hur skrivutvecklingen har sett ut 

genom tiderna. Till min hjälp har jag tagit boken, Barn upptäcker skriftspråket, skriven av 

fyra författare som alla är universitetslektorer i pedagogik och verksamma som forskare och 

lärare vid Göteborgs universitet. 

Man tror att människan har kommunicerat med ett talat språk i minst 1 miljon år. De i dag 

första kända tecknen för kommunikation, grottmålningarna i Frankrike, tros härstamma från 
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stenåldern, ca 35000 år f.Kr. Vilken exakt funktion de har haft vet man inte med säkerhet, 

men det skulle kunna röra sig om att markera ut revir för jaktområden eller dylikt. Man 

förmedlade i sådana fall meddelanden till andra (Dahlgren et al. 2006, s.11-12). Användandet 

av ett skriftspråk tros komma ifrån sumererna vid Eufrat och Tigris, det område som nu är 

Irak, ca 4000 år f.Kr. Semiterna tog över denna bildskrift ca 2500 f.Kr. som i sin tur övertogs 

av fenicierna omkring 1200 f.Kr.
2
 Ur det feniciska skriftspråket kom så småningom vårt 

alfabetiska skriftspråk att utvecklas (s.12-13).  När grekerna övertog alfabetet kom en del 

tecken att representera grekiska ord där konsonanten inte kunde uppfattas, det kom att bli en 

vokal istället. Nu kunde talspråket representeras och västerlandet fick sitt alfabetiska 

skriftspråk bestående av både konsonanter och vokaler. Grekerna var de som införde 

skrivande från vänster till höger. Sumererna bildspråk gjordes vertikalt och semiterna 

antecknade från höger till vänster. Innan man började skriva från vänster till höger skrev man 

så kallad plogskrift, dvs. man skiftade riktning varje gång man kom till kanten av 

skrivmaterialet (s.13).  Ca 300 f.Kr., på Aristoteles tid, delade man av stycken med ett 

horisontellt streck och därefter förstorades den första bokstaven i ett nytt stycke och 

placerades ut till vänster. I det grekiska och latinska skriftspråket användes till en början bara 

versaler med dominerande raka streck.  När man sedan kom att överge skrivunderlag av sten, 

trä och lera började man istället att skriva gemener som med sin rundade form gjorde att man 

lättare kunde skriva ihop bokstäver. Ca 1000 år e.Kr. såg det latinska skriftspråket nästan ut 

som det gör i dag, dock saknades bindestreck, frågetecken och punkt som tillkom senare. 

Nämnas kan också att stor begynnelsebokstav introducerades under 1300-talet (s.13). 

 

Kort historisk tillbakablick över skriv- och läsutvecklingen i 

Sverige 

Redan i slutet av 1600-talet var svenskarna ett läskunnigt folk. Det kom dock att dröja till 

senare delen av 1800-talet innan svenskarna i allmänhet kunde räkna sig som skrivdugliga 

(Dahlgren et al. 2006, s.26). Kyrkolagen bestämde 1686 att alla skulle behärska läsning och 

bibeln blev det rättesnöre som människan hade att förhålla sig till. För att kunna förstå vad 

Gud befallde och för att kunna följa Guds heliga ord krävdes att befolkningen var läskunnig. 

                                                           
2
 I boken står 12000 f.Kr. Tryckfelsnisse – min rättning. 
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Prästen var till en början den som ansvarade för läsundervisningen men genom en kunglig 

resolution 1723 övergick ansvaret istället till föräldrarna, främst till husfadern. Kyrkan 

kontrollerade sedan att undervisningen hade gett resultat genom de s.k. husförhören. Den 

kyrkliga folkundervisningen kom sedan att ersättas av, en i samhällets regi, allmän 

skolundervisning omkring mitten av 1800-talet. Tvånget att delta vid husförhören tog slut 

1888. Skolans innehåll blev först och främst en förberedelse till nattvardsgången vilket 

innebar att läsningen fortsatte att behålla sin starka och betydelsefulla ställning. Kyrkan hade 

alltså alltjämt en stark inverkan över skolutvecklingen. Vid den allmänna skolgångens 

införande följde också skrivundervisning. Barnen i folkskolan skulle bli skrivkunniga. Det 

kan nämnas att det främst var männen som var de skrivkunniga. På kvinnornas lott föll att 

underhålla läsundervisningen för barnen samt att ansvara för deras andliga fostran (s.26-29). 

1842 infördes den allmänna skolplikten i Sverige. Åldern när barnen började skolan varierade 

då mellan ca fem och sju år. 1882 togs beslutet att alla barn skulle börja i skolan vid sju års 

ålder och detta beslut bestod fram till 1991 (s.44). 

 

Kunskap förutsätter lek – Lek kräver kunskap 

 Bente Eriksen Hagtvet (1990) skriver, precis som titeln avslöjar, i sin bok 

Skriftspråksutveckling genom lek, att leken är vägen till äkta inlärning för förskolebarn (s.9). 

Det styrker mina teorier om hur livsviktig leken är för barns lärande. När barn i förskoleåldern 

börjar intressera sig för skriftspråket finns det många möjligheter att leka sig fram till ett 

lärande. Här läser jag vad Eriksen Hagtvet tar upp beträffande tidig stimulering av 

skriftspråket. Hon skriver att skandinavisk tradition kring förskolan bottnar sig i och har djupa 

rötter i den Fröbelinspirerade kindergarten. Drivkraften i pedagogiken är det som barnet själv 

tar initiativ till. Numera har förmedlad inlärning kommit att bryta mark även i förskolan och 

det kan i viss mån tolkas som en motsättning till den Fröbelinspirerade pedagogiken. Den 

vuxne styr och tillrättalägger den inlärning som förmedlas till barnet, inlärning sker via den 

vuxne som är en aktiv förmedlare av det hon/han anser vara till gagn för barnet. Här vill 

Eriksen Hagtvet klargöra att det är den vuxna som hjälper till att rikta barnets uppmärksamhet 

mot ett visst håll, men att själva processen styrs utifrån barnets intresse. Förmedlad inlärning 

kan också tyckas stå i ett direkt motsatsförhållande till lek eftersom leken betraktas som 

frivillig, men leken kan upplevas som både frivillig och lustfylld även om den ibland är styrd 
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av en vuxen. Eriksen Hagtvet menar att det är pedagogens uppgift att se till barnens 

utveckling, deras intresse och anpassa verksamheten utefter barnens olika förutsättningar och 

behov (s.17-18). 

Vid en första anblick av orden förmedlad inlärning som Eriksen Hagtvet nämner, kan man 

känna en viss förvirring tillika också ett motstånd. Tankarna förs lätt tillbaka till den gamla 

förmedlingspedagogik som vi på förskolan sedan länge har lämnat bakom oss. Den tid när vi 

hade en syn på barnet som någon vi vuxna måste fylla med kunskap, att barnet var en tabula 

rasa
3
. Jag vill gärna framhålla min tolkning av Eriksen Hagtvets inställning som en motsats 

till den gamla förmedlingspedagogiken. Det känns också angeläget att här nogsamt 

understryka att vi i förskolan inte ska använda oss av en formell undervisning i den meningen, 

men att vi i likhet med vad Eriksen Hagtvet skriver, ska uppmuntra och stödja barnen i deras 

intresse och nyfikenhet för skriftspråket likväl. Detta innebär att vi behöver introducera nytt 

material eller ge barnen nya utmaningar som de själva inte har kommit underfund med. Som 

jag tidigare nämnt finns inga mål för varje barn att uppnå i förskolan, däremot finns uppsatta 

mål att sträva mot. För att varje barn ska kunna se samband och upptäcka nya sätt att förstå 

sin omvärld på, måste de ges rika tillfällen att få göra flera olika upptäckter och med ett 

varierande tillvägagångssätt kunna experimentera, prova och utforska sina hypoteser och 

teorier omkring dessa. Detta ställer också krav på hur förskolans miljö är utformad. Miljön 

måste vara tillåtande och inspirerande ur flera aspekter för att kunna tillgodose barnens behov 

och intressen. Den måste erbjuda rika möjligheter till att utmana barnens nyfikenhet och 

kreativa upptäckarlust. Förskolans interiör behöver vara både lugn och trygg samtidigt som 

den inbjuder till lek, utforskande och lärande. 

När närmar sig barnen skriftspråksutvecklingen? Eriksen Hagtvet (1990) menar att det 

handlar om emergent literacy, ett sakta bemästrande av skriftspråket. Redan i två-treårsålder 

pratar barn med komponenter av skriftspråket. De kanske bestämmer vad som ska skrivas i 

brev eller inköpslistor och använder sig då av skriftspråkets rytmmönster och tonfall. De 

berättar själva och ställer frågor om bokstäver, ord och meningar, tecken osv. De låtsasläser 

sagor och andra texter och de följer orden i läsriktningen, de lekskriver och låtsasläser sina 

egna hemliga texter (s.21).  

                                                           
3
 (lat., renskrapad tavla) oskrivet blad; själens tillstånd innan de första sensationerna uppstår i medvetandet 

Källa; Prismas nya uppslagsbok 1992 
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Detta är något som många författare tar upp när de skriver om barns möte med skriftspråket 

och läsning i förskoleåldern. Det är också något som jag i hög grad känner igen och dagligen 

ser i min vardag på förskolan. Barnen läser och skriver i leken. De tar en byggkloss och sätter 

den mot örat samtidigt som de med ett ändrat röstläge börjar tala i mobiltelefonen. De talar 

och tystnar när de låtsas lyssna till vad mottagaren i andra änden av klossen har att säga. De 

kan koderna och de behärskar både den verbala och den sociala förmågan. Leken är 

språkutvecklande på fler än ett sätt. Barnen skriver sina egna anteckningar som de viker ihop 

och stoppar i sina handväskor. De skriver och lägger viktiga meddelanden i kompisarnas 

lådor. De ritar skattkartor som de delger oss vuxna och de hjälper gärna till att detaljerat lotsa 

oss genom hela kartan så att vi vet hur vi ska gå till väga för att kunna hitta skatten!  

Fast (2008), skriver hur viktig fantasin är för barn som leker. Leken hjälper till att skapa 

sammanhang av det man upplevt. Hon menar att barnen leker det som de har varit med om, de 

åker tåg, går och handlar, talar i telefonen. De leker också sådant som de sett vuxna göra till 

exempel att de skriver och läser. Det är i leken som barnen bearbetar det de varit med om och 

det är i leken som de kan hantera verkligheten. Fantasin i leken sätter inga gränser, barnet har 

en identitet i sin lek och en byggkloss blir med en självklarhet och lätthet plötsligt en 

mobiltelefon. Förmågan att abstrahera på detta sätt påminner om det som händer när man 

skriver. Den fantasifulla leken ligger alltså till grund för den process som så småningom gör 

barnet till en skrivare och läsare (s.70).  

Fast citerar Lev Vygotskij, den ryske psykologen och visionären (1896-1934), där han i sin 

bok Fantasi och kreativitet i barndomen, skriven 1930, säger så här:  

  ”Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju 

större mängd verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare 

och produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar” (Vygotskij 1995, 

s. 20). 

Vygotskij förespråkade också att barn i leken kan återskapa sådant som de hört och sett. Han 

ansåg att imitation har en stor betydelse. Vygotskij menade också att man med hjälp av 

fantasin kan göra sig en föreställning om något man inte sett eller varit med om i verkligheten 

(Fast 2008, s.70-71). 

 Barn leker även berättelser som de har hört och de skapar sina egna berättelser. De gestaltar 

och ger sina påhittade personer olika röster när de berättar. Barnen använder sig av kunskaper 



19 

 

om berättande som de inte känner till att de har när de berättar. Det är en del av deras 

sociokulturella erfarenhet och grundar sig oftast på berättelser som de varit delaktiga i eller 

tidigare har hört berättats för sig (s.71).  

Lekens betydelse för barns lärande är som jag tidigare nämnt oerhört viktig. Leken är den 

mest centrala i förskolans verksamhet och också något som ständigt pågår och hela tiden 

förändras. Vi tänker mycket omkring leken och har kanske mest koncentrerat oss på hur 

nödvändig den är för att barnen ska kunna behärska de sociala koderna i det verkliga livet. Vi 

vet också att barn i leken övar upp sin språkliga utveckling och verbala förmåga. De lär sig att 

kommunicera och argumentera, de lär sig att anpassa sig efter varandra och att det i sin tur 

innebär ett givande och ett tagande. Jag måste tillstå att jag inte har funderat lika mycket över 

lekens betydelse för just barns skriv och läsinlärning på förskolan. Min uppfattning är att all 

inlärning måste ske i för människan meningsfulla sammanhang. Detta gäller alla, både barn 

och vuxna. Här följer därför vidare tankar omkring barnens sätt att närma sig och använda sig 

av skriftspråket. Hur gör vi på förskolan? Stöttar och uppmuntrar vi barnens intresse för 

skriftspråket? 

 Om jag återvänder till Dante och Alma igen så kan jag se två förskolebarn som båda visar på 

ett intresse för skriftspråket. De har förstått att bokstäver inte bara är betydelselösa krumelurer 

utan att de har en funktion att fylla. Dante och Alma har länge varit en del av den litterära 

världen men de har olika sätt att ge uttryck för sina kunskaper och funderingar. Dante är 

utåtriktad och delar gärna med sig av sina tankar medan Alma är mer tillbakadragen och 

avvaktande. Krasst skulle man kunna säga att Dante alltid kommer att bli uppmärksammad 

för sina kunskaper medan Alma kan komma att stå tillbaka så länge hon är produktiv i det 

dolda. Den som syns, hörs och på annat sätt tar för sig blir onekligen alltid uppmärksammad. 

Därmed inte sagt att det alltid är en positivt riktad uppmärksamhet. Ett barn med utåtriktad 

läggning kan också bli betraktad som alltför påträngande och intensiv vilket i ett möte med en 

del vuxna kan resultera i ett negativt och även tillviss del kränkande bemötande dessvärre. Att 

som Alma vara mer tillbakadragen är heller ingen garanti för att undkomma vuxnas blunder 

och tillkortakommanden. Det blir tydligt när jag kommer underfund med mitt eget 

bemötande, eller rättare sagt mitt ickebemötande, av Alma vid matvagnen. Det är här jag 

behöver stanna upp och tänka igenom hur jag vill vara som förskollärare. Det är i denna stund 

jag blir tydligt medveten om att också de tysta barnen har en kunskap och ett intresse för 

skriftspråket och att jag i min profession måste kunna lyfta fram även deras förmågor i ljuset. 
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Jag måste se och bekräfta dem också. Åberg & Lenz Taguchi (2005), skriver mycket tänkvärt, 

att barnen på förskolan inte kan välja vilka pedagoger som de måste dela sin vardag med. 

Vidare menar författarna att den bild som pedagogen har av barnet är avgörande för hur den 

gör när den möter barnen varje dag (s.60). Detta innebär att jag måste vara medveten om hur 

viktigt det är att jag är en lyssnande och närvarande pedagog i mitt arbete med samtliga barn 

på förskolan. Jag vill vara den pedagog som både ser och lyssnar också till de barn som inte 

alltid själva pockar på min uppmärksamhet.  

 

Fantasifyllda sagostunder – hur påverkar de barnens intresse för 

skriftspråket? 

Björk & Liberg (1996) skriver om vikten av vad författarna kallar för litterär amning (min 

kursiv). Det är inte alla barn förunnat att få höra sagor berättas hemma och då blir det extra 

angeläget att förskolan kan erbjuda dessa så viktiga och mysiga lässtunder. Högläsning 

tillsammans ur spännande, roliga böcker blir guldstunder för flera barn och det skapar både en 

glädje och trygghet som barnen sedan bär med sig genom livet. När man ska lära sig att skriva 

och läsa är sådana lässtunder just vad författarna kallar för litterär amning – de är 

grundläggande och betydelsefulla inför den kommande skriv och läsinlärningen (s.12). Vidare 

skriver de båda författarna också att barn lär sig att skriva och läsa på olika sätt och att det 

därför är viktigt att vi kan ge barnen flera olika möjligheter att intressera sig för och utveckla 

sina förmågor vidare. Författarna menar att alla barn mår bra av dessa lässtunder, även de 

barn som får ta del av sagoberättande hemma. Barnen tar till sig av innehållet utifrån sin egen 

nivå och en trevlig tanke är att sedan följa upp sagan genom att samtala om den tillsammans 

med barnen. Vid dessa samtal får barnen en möjlighet att till exempel utforska språket och 

förståelsen av det lästa ytterligare (s.12). 

 Intresset för att själv kunna skriva och läsa börjar för många barn genom dessa gemensamma 

lässtunder. Barnen får uppleva glädjen i att tillsammans med andra ta del av läsningens 

innehåll.  När vi vuxna skriver deras namn på teckningar som de har ritat ger vi indirekt 

barnen inspiration till att själva börja skriva. Barnen socialiseras successivt in i den 

skriftspråkliga kulturen. När vi samtalar om den saga vi har läst tillsammans med barnen ger 

vi dem en utökad förståelse för texten. När vi har läst samma saga flera gånger leder det ofta 
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till att barnen själva vill prova att på egen hand läsa sagan för varandra. Barnen känner igen 

textens melodi och de tar efter de betoningar som vi vuxna har använt oss av när vi har läst för 

dem. Bild och text ger stöd till barnets eget berättande. De minns texten när de ser bilderna 

och kan lättare återberätta sagan. De kan också välja att fritt fantisera medan de tittar i en bok. 

Till en början skriver de påhittade bokstavsliknande figurer för att sedan hitta olika sätt att 

skriva på riktigt (Björk & Liberg 1996, s.23-24). Björk & Liberg (1996) skriver hur barn 

börjar koppla samman ögats och örats språk. De beskriver hur vi vuxna på ett indirekt sätt 

hjälper barnen att gå från det konkreta till det abstrakta. När vi läser sagor för barnen pekar vi 

vuxna ofta på bilden ut vad sagan handlar om. Vi vill göra barnen införstådda och 

uppmärksamma på det vi berättar. Detta menar de båda författarna är ett omedvetet och 

indirekt sätt som vi vuxna använder oss av när vi lär barnen att skilja på bild och text i en bok. 

När vi läser följer vi med fingret längs textraden och visar därmed vilken läs- och 

skrivriktning som vårt skriftsystem innefattar (s.33).  I läsandet får barnen en förståelse för att 

bokstäverna kan ges en röst och i skrivandet blir de medvetna om att det de vill ha sagt kan 

läsas med hjälp av de bokstäver de präntar ned på pappret. Sakta börjar barnen koppla ihop 

det språk de hör med det språk de ser och de tar därmed ytterligare ett steg i det abstrakta 

tänkandet (s.33-34). 

Precis som jag skrev i inledningen har sagoberättande sedan länge varit en tradition på 

förskolan. Vi har läst och berättat sagor för barnen på åtskilliga sätt genom åren, men har vi 

egentligen närmare reflekterat över dess betydelse vad gäller barnens skriv- och läsinlärning? 

Jag tror inte det. Kanske har vi någonstans i bakhuvudet förstått att sagostunden har ett 

inflytande över barnens intresse att så småningom själva bli läskunniga individer. Men skulle 

sagoläsandet även komma att påverka skrivinlärningen? Efter att ha läst Björk & Libergs bok 

blir det än mer uppenbart för mig hur också sagoläsandet har en stor betydelse för barnens 

vidare skriftspråksutveckling. På samma sätt som barnen imiterar och tar efter oss vuxna i 

leken tar de också efter och härmar vårt beteende när vi läser för dem. För mig har det alltid 

varit viktigt att själv ha läst sagan innan jag har högläst den för barngruppen. Genom att 

förbereda mig kan jag lägga betoningarna på rätt ställe och jag kan läsa sagan med den 

inlevelse som är nödvändig för att barnen ska tycka att det är både spännande och roligt att 

lyssna. Björk & Liberg (1996) skriver att om man vill ge barnen en förförståelse av vad sagan 

handlar om är det bra att innan högläsningen presentera boken och visa upp hur den ser ut. 

När man tillsammans med barnen studerar framsidan kan man väcka deras nyfikenhet och lust 
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att vilja ta del av dess innehåll. Tillsammans kan man också studera bilderna, tala om 

illustrationerna, berätta vem som har skrivit boken och vad den kommer att handla om. En 

sådan introduktion är viktig och den hjälper barnen att förstå att det finns en mening med det 

som är nedskrivet, att varje text har ett budskap (s.48).  Det är min fulla övertygelse att 

inlevelse i berättandet har en positiv inverkan på sagostunden. När barnen finner det 

meningsfullt och intressant vill de lyssna på sagan. När situationen känns rolig och 

meningsfull tar man in ny kunskap, då blir det ett lärande. Om berättaren inte är engagerad 

utan läser uttryckslöst och monotont tappar barnen snabbt både fokus och intresse. Även här 

vilar ett ansvar på oss vuxna som goda förebilder. På ett indirekt och omedvetet sätt blir alltså 

sagostunden ytterligare ett tillfälle som inte bara kräver de vuxnas fulla engagemang och 

närvaro, utan det är också en stund där barnens intresse till att själva vilja bli läsare och 

skrivare grundläggs. 

 

Konsten att bli en skrivare och läsare på riktigt… 

Hur går det till? När jag i början av min berättelse frågar Dante hur han har lärt sig blir svaret 

att han inte vet. Han bara kan. Hur gjorde jag själv när jag lärde mig att läsa? Jag vet inte. 

Förmodligen blir svaret detsamma. Jag bara kunde. Hur går det till när man knäcker koden?  

Här vill jag återvända till Eriksen Hagtvet (1990). Hon menar att det inte finns något generellt 

recept – barn är olika och barn lär olika. Det som Eriksen Hagtvet vill göra oss 

uppmärksamma på är vikten av att skolan behöver se barns olika sätt att lära sig på och då 

inrätta en undervisning som är riktad till individens egna förutsättningar. Eriksen Hagtvet vill 

presentera ett sätt att förstå och stimulera tidig skriftspråksutveckling och framhålla de 

pedagogiska konsekvenserna efter tillämpning av nyare språk- och läsforskning (s.12). 

Författaren menar också att kunskap om skriftspråksutvecklingen, framförallt innan den 

formella läs- och skrivinlärningen tar vid, har vuxit fram de senaste tio åren och att vi också 

kan se vilken förskolepedagogik som gynnsamt stimulerar skriftspråksinlärningen (s.13). 

Här vill jag ändå göra läsaren observant på att Eriksen Hagtvet skrivit boken 1990. Jag håller 

med henne om de teorier hon tillskriver lekens betydelse för barns lärande. Jag ser en absolut 

koppling mellan leken och lärandet, men det har flutit mycket vatten under broarna sedan 

författaren delade med sig av sina erfarenheter i form av denna bok . Jag väljer därför att 
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koncentrera mig på vad också andra författare skriver om just barns sätt att närma sig skriv- 

och läsinlärning i förskoleåldern. 

Liberg (2006) skriver om betydelsen av vuxna förebilder i fråga om skrivande och läsande. 

Hon menar att flera barn lättare vill prova på att skriva och läsa själva om de är omgivna av 

vuxna skrivare och läsare (s.43). Liberg beskriver också barns första steg till att börja närma 

sig skriftspråket. Hon talar om ett preskrivande och preläsande där barnen skriver egna 

påhittade ord med bokstavsliknande figurer. Barnen härmar och tar efter den som redan är 

skrivkunnig och uppför sig själv som en färdig skrivare och läsare. Barnen vänder blad i 

boken och låtsasläser, de för anteckningar och gör sina egna bokstavskrumelurer på pappret. 

De sitter framför dataskärmen och trycker fram bokstäver som de på ett lekfullt sätt bildar 

egna hemliga ord och meddelanden på. Preläsandet kan vara att barnet återberättar en känd 

text ur en bok eller hittar på en egen fantiserad text som det läser. När barnen omges av en 

förstående och uppmuntrande omgivning bidrar det till att barnens självförtroende stärks och 

de kan känna sig lika skickliga som alla andra skrivare och läsare. Detta är mycket 

betydelsefullt för deras fortsatta utveckling till att bli riktiga skrivare och läsare (s.44). 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående teckning, tagen från min 

verksamhet på förskolan, visar just det som Liberg (2006) menar med att barn imiterar och tar 

efter redan skrivkunniga i sin omgivning. Pojken, som hade varit i fjällen med sin familj, kom 

tillbaka till förskolan och ritade solen samt dessa snögubbar. Han rätade på ryggen och 

började skriva. För att inga missförstånd skulle uppstå sa han högt när han skrev: ”Jag skriver. 

Jag har läxa”. Pojken gjorde så som han sett sin äldre syster göra under sin ledighet i fjällen. 

 

Figur 1: Pojke 4 år 1månad har skrivit en 

text intill sina ritade snögubbar.  
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 Genom preskrivandet och preläsandet får barnet stödstrukturer för att kunna: 

 ”hantera vissa typer av visuella symboler 

   våga och vilja prova på att läsa och skriva 

   inte ge sig, utan läsa på och skriva på 

   få insikt i samspelet mellan bild och text” (Liberg 2006, s.45). 

Det som Liberg gör gällande här är just hur viktigt det är för barnen att vara omgiven av en 

förstående och intresserad omgivning när det gäller att uppmuntra deras fortsatta utveckling 

till att bli skrivare och läsare. Det som jag hela tiden återkommer till i denna essä bekräftas 

därmed också av det som Liberg ger uttryck för. Vikten och betydelsen av hur vi bemöter 

barnen och hur vi förhåller oss till deras kunnande är med andra ord betydelsefullt för deras 

tilltro till sin egen förmåga som skrivare och läsare. När vi vuxna är närvarande och ser dem i 

deras olika förfaranden och tillvägagångssätt stärker vi just tilliten till den egna förmågan hos 

varje barn. Här blir jag åter påmind om hur viktigt det är att jag även ser till de mer tystlåtna 

och tillbakadragna barnens förmågor och intresse för läsande och skrivande. Jag måste kunna 

möta, och i vissa fall förekomma, de barn som inte självmant kräver min uppmärksamhet 

genom att visa sina alster eller prata om sina funderingar. Närvaro och engagemang av mig 

som pedagog är inte detsamma som att jag bara ser och lyfter de barn som tydligt håller sig 

framme för att bli bekräftade av mig. Närvaro och engagemang är att se helheten och att 

kunna se de kvalitéer som samtliga barn i barngruppen har. Detta är något som känns mycket 

viktigt att understryka i mitt yrke som förskollärare.  

Läroplanen betonar också förskollärarnas ansvar att se till så 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” (Lpfö-98, s.11). 
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 Jag tror att vi behöver sätta oss ner bredvid barnen när de ritar och skriver i större omfattning 

än vi i själva verket gör. Det blir lätt så att vi vuxna passar på att utföra andra sysslor medan 

barnen sitter till synes tillfreds och upptagna av sitt ritande och skrivande för sig själva. När vi 

istället tar dessa tillfällen i akt och sätter oss bredvid barnen kommer vi med stor sannolikhet 

att göra många nya upptäckter. På så sätt ser vi inte bara de tysta och tillbakadragna barnen 

lättare, vi får helt enkelt syn på likheter och olikheter i alla barns sätt att lära och använda sig 

av sina kunskaper. Bilderna nedan är exempel på vad vi pedagoger med lätthet hade kunnat 

missa om vi inte hade varit närvarande när barnen ritade och skrev på sina teckningar. Figur 2 

ser ut som det vi i dagligt tal brukar kalla för vanligt barnklotter. Barnet har ritat runt med 

pennan. Men vad pojken sa när han skrev var: ”Det här är ett O”! En uppmärksam pedagog 

var vid tillfället närvarande och kunde snabbt både bemöta och ta till vara hans alster på ett 

föredömligt sätt. En berättigad fråga här är annars hur många O:n vi har missat? Hur många 

har bara blivit lagda åt sidan eller rent av kastade i papperskorgen? Om pedagogen inte hade 

lyssnat till vad pojken sa hade det troligen aldrig blivit känt att det var bokstaven O han skrev. 

På samma sätt är det med figur 3. En vanligt förekommande huvudfoting har en flicka ritat. 

Längst upp till vänster kan man se några vågformade krumelurer. Att det är flickans namn 

som hon har skrivit själv kanske inte är alldeles uppenbart vid första anblicken, men även vid 

detta tillfälle var en pedagog närvarande och kunde höra vad flickan sa samtidigt som hon 

skrev. Här kan vår uppmärksamhet leda till att vi lyfter fram barnens kompetenser så att de 

själva får syn på sitt kunnande och därmed också får ett ökat självförtroende samt en stärkt 

tilltro till sin egen förmåga. 

 

 

 

 

 

Jag läser vidare hur Liberg (2006) menar att preläsandet och preskrivandet snart blandas upp 

av ett situationsläsande och situationsskrivande. Barnet kan vid situationsläsande dra 

slutsatser om vad det står i texten eftersom det känner till situationen där texten finns. Till 

exempel ordet ”Mjölk” på mjölkpaketet. Skulle samma text däremot vara nedskrivet på ett 

Figur 2: Pojke 2 år 10 

månader har skrivit ett ”O” 

Figur 3: Flicka 3 år 5månader 

har skrivit sin namnteckning 

”Jag skriver själv” 
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papper är det inte säkert att barnet skulle kunna läsa det. Här vill Liberg göra gällande att 

situationsläsande inte är att betrakta som att gissningsläsa, vilket en del hävdar. Liberg menar 

att situationsläsande är ett bra sätt att komma i kontakt med nya ord som man senare kan 

komma att läsa i andra sammanhang. Hon menar också att redan utvecklade läsare använder 

sig av den här formen av läsande då det hjälper till att ge en stödstruktur till en text vars 

innehåll man inte känner till. Gissningar förekommer däremot i de situationer där man kan dra 

felaktiga slutsatser lika gärna som korrekta om vad som står nedskrivet. Alltså vid situationer 

som är svårtolkade eller missvisande. Gissningsläsande är det som barnet använder sig av när 

det preläser. När barnet gissningsläser är det alltså fortfarande kvar i preläsandet. Jämför man 

preskrivande med situationsskrivande är skillnaden den att barnet vid situationsskrivande 

kopierar en redan färdig text och då blir grammatiken oftast i det närmaste korrekt. Det 

behöver dock inte betyda att barnet vet vad som är skrivet (s.46-47). 

 Det som Liberg (2006) talar om vad gäller situationsläsande och situationsskrivande beskrivs 

också av Björk & Liberg (1996) som ”Att läsa och skriva i helheter” (s.34). Barnen börjar läsa 

ord som är knutna till en situation eller ett sammanhang. De skriver av ord som de hittar i sin 

omgivning men är fortfarande osäkra på dess innebörd och kan inte helt förlita sig på sitt 

läsande (s.35). Så småningom utvecklar de dock en förståelse och börjar använda sig av 

ljudningstekniken då de skriver eller läser i bokstavsdelar. För en del barn sker detta mycket 

lätt medan andra tar längre tid på sig innan de i sakta mak börjar kunna läsa och skriva (s.36).  

Hannah har förstått hur man gör när man med hjälp av att ljuda bokstäverna högt för sig själv 

kan skriva det man vill ska stå på sin teckning. Denna upptäckt gjorde vi pedagoger när vi 

tjuvlyssnade till hennes förfarande en morgon på förskolan. 

 

 

Figur 4: Flicka 4 år 11 månader ljudar högt när hon skriver: ”Till Anna-

Karin från Hannah” 
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När Hannah ljudar och skriver placerar hon, i likhet med Dante när han tidigare skrev mitt 

namn, ut bokstäverna där de får plats. Hon börjar på ett ställe och fyller på med bokstäverna 

allteftersom utrymme ges på teckningen. En liten men väsentlig skillnad mot hur Dante gjorde 

när han skrev mitt namn, är att Hannah från början hade för avsikt att placera bokstäverna 

efter varandra. Hon försökte alltså att skriva i en korrekt läsriktning, men när några bokstäver 

blev större och utrymmet för de ord hon ville skriva därmed minskade, följde hon sin egen 

logik och placerade bokstäverna så att de alla fick plats utan att inskränka på det hon ritat. Att 

barn lär sig läsa genom att börja skriva blir tydligt i detta exempel. Björk & Liberg (1996) 

skriver om detta fenomen. De menar att det kan vara lättare att skriva med hjälp av att ljuda 

än det är att lära sig läsa genom ljudandet. I skrivandet använder barnet sig av kända 

bokstäver och ord, medan det i läsandet möts av ord som de inte känner till. De första 

försöken till att skriva själv brukar inte leda till en korrekt stavning. Barnet utesluter kanske 

bokstäver som inte hörs t.ex. kan ordet papper stavas ”pappr” lika gärna. Detta kallar 

författarna för upptäckarstavning. När det gäller läsande måste däremot barnet känna till vilka 

bokstäver som använts. När barnen skriver kan de göra en sak i taget. ”Först ljudar de fram ett 

ljud, sedan stannar de upp och tänker ut vilken bokstav det motsvaras av och sedan skriver de 

ned den bokstaven; därefter går de vidare och ljudar igen”(s.41). I läsandet måste barnet klara 

av att hålla alla ljuden som orden genererar i minnet och de måste känna igen viket ord det är. 

Det är i detta skede vanligt att barnen kan klara av att ljuda bra men att de har svårt att känna 

till vilket ord det är (s.41).  

  Björk & Liberg (1996) menar att ”Ju fler läs- och skriverfarenheter barnen har med sig sedan 

tidigare, desto snabbare kommer de in i ett smidigt läsande och skrivande” (s.42). 

Vår uppgift på förskolan blir med andra ord att uppmuntra och ge barnen möjlighet att leka 

med bokstäver och ord så snart de visar intresse för detta. Jag anser att vi, på samma sätt som 

vi ska erbjuda barnen förutsättningar på andra områden, också ska tillhandahålla barnen en 

arena av möjligheter när det gäller deras intresse för skrivande och läsande. Det är lika viktigt 

och angeläget som allt annat vi gör. Jag tror också att vi vuxna behöver bli mer insatta i vad 

det innebär för barnen att närma sig skriftspråket på förskolan. Hur vi, som jag tidigare har 

nämnt, är förebilder för barnen även i detta avseende. Det känns angeläget att få syn också på 

de mer tillbakadragna barnen. Det är ju inte så att vi medvetet nonchalerar dem, men faktum 

är att vi lätt kan förbise de barn som verkar i det tysta, som lär i det dolda. Hur ser vi t.ex. de 

barn som kanske är intresserade av bokstäver och skrivande men som aldrig ritar eller skriver 
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med papper och penna? Att närma sig skriftspråket innebär ju inte nödvändigtvis att skriva 

med hjälp av en penna, det finns också andra sätt. Det visade några barn prov på när de med 

hjälp av tunna platta byggstavar skrev sina namn på golvet. 

 

 

 

 Figur 5: Inspirerad av Hannah 4 år 11 månader, skriver också Elvin 4 år 2 månader och Engla 4 år 2 månader 

sina namn med hjälp av byggstavarna.  

 

När vi härom morgonen satt vid frukostbordet på förskolan såg jag min chans att försöka rätta 

till, eller rättare sagt kompensera, min omedvetna fadäs som jag visat gentemot Alma den där 

dagen vid matvagnen. 

- Om man ska skriva dator måste man börja med bokstaven D, sa Alma plötsligt. 

- Ja, det har du alldeles rätt i, utbrast jag glatt. 

- Om man ska skriva banan måste man börja med bokstaven B, fortsatte Alma och jag 

bekräftade entusiastiskt hennes påståenden. 

- Men, vad du kan, sa jag med beundran i rösten. Hur har du lärt dig allt det här?  

Alma gjorde på samma sätt som Dante gjorde den gången när jag fylld av beundran lyfte hans 

förmåga. Hon lyfte upp axlarna och log lyckligt mot mig för att sedan i nästa andetag 

konstatera: 

- Om man ska skriva Elsa måste man börja med bokstaven L!   

Jag log glatt och uppriktigt mot Alma samtidigt som jag reste mig upp för att duka av 

frukosten. 

- Tänk vad du har lärt dig, Alma, sa jag. Du vet vilka bokstäver du behöver använda och 

du känner till hur de låter också. Det är ju fantastiskt! 
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Av denna korta konversation kan jag se hur jag med lätthet har lyft Almas kunnande. Det 

känns mycket bra för mig. Jag fascineras av hennes förmåga att kunna tänka abstrakt och hur 

hon med hjälp av ljudningstekniken kan höra vilken begynnelsebokstav man behöver använda 

sig av när man ska skriva vissa ord. När hon kommer fram till att Elsa börjar med bokstaven L 

menar hon egentligen att ljudet för att uttala ordet Elsa låter som L. På samma sätt tas ett 

exempel upp av Björk & Liberg (1996), när en pojke konstaterar att ordet ”kefir börjar på ke” 

(s.37). Jag känner också igen både Dante och Alma när jag kan läsa om de exempel som 

författarna tar upp på sidan 39. De menar att barnen skriver ord som de kan och känner till s.k. 

helordsskrivande. De skriver sina namn och talar högt om vilka bokstäver de använder sig 

utav. Först en alma-bokstav, A, sen en lisa-bokstav L osv. De blir mer och mer avancerade i 

sina utövningar och ljudar själva fram nya ord eller namn. De tappar en del bokstavsljud och 

andra icke nödvändiga bokstavsljud kan komma in i stället. De använder sig av en för dem 

logisk, men förenklad stavning (s.39). 

För att kunna förstå vad bokstäver är, hur de låter och ser ut måste barnen få möjligheter att 

leka med ord och utforska språket. Rim och ramsor samt språklekar av olika slag är ett bra 

material att använda sig av för att kunna hjälpa barnen att ta del av kunskapen.  Det är bra att 

också använda sig av nedskrivna ord som barnen känner igen. Genom att barnen får leka och 

laborera med ord tillsammans med vuxna lär de sig så småningom att ljuda. Genom att leka, 

laborera och samtala erövrar de nya kunskaper som bidrar till att de blir skrivare och läsare på 

riktigt (Björk & Liberg 1996, s.36). 

Dante och Alma är tillsammans med flera andra barn på avdelningen, väldigt intresserade av 

bokstäver, ord, begrepp och formuleringar. De tycker om att laborera och prova olika metoder 

för att nå en förståelse av både det talade och skrivna språket. I mångt och mycket ser nog 

flera av barnen på min avdelning sig själva som både skrivare och läsare redan. Att rimma och 

leka med ord är en vardaglig företeelse hos oss. Den uppmuntran de får av oss pedagoger och 

hur de ser och lär av varandra bidrar till att de hela tiden vill fortsätta och söka nya 

utmaningar. Att vi pedagoger skriver ner de ord som barnen använder sig av när de rimmar 

har vi ännu inte gjort. Efter att ha tagit del av det som Björk & Liberg (1996) samt också 

Eriksen Hagtvet (1990) skriver, så har jag dock blivit inspirerad och fått nya idéer till att 

utvidga denna rimlek. Det händer ofta att ett barn tar initiativ och börjar, i det här fallet lät det 

så här: 
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- Vad finns det som rimmar på stol? Undrar Alma. 

- Sol, pool, kjol, svarar Dante. 

  Snart är flera barn med i den spontant uppkomna leken och de bygger på med ytterligare ord 

som rimmar. Ofta börjar de sin rimlek med att nämna ett föremål som de ser i rummet t.ex. en 

stol.  När barnen inte längre hittar ord som rimmar tar de hjälp av sin fantasi och gör egna 

påhittade rimord i stället. Eriksen Hagtvet (1990) stöder denna typ av uppmuntran och menar 

att man gärna genom att låta barnen delta och tillverka egna rimböcker, också kan visa barnen 

hur det skrivna rimmet ser ut, att det har likadana bokstäver i slutet av ordet. Barnen får då se 

att det skrivna och talade ordet har ett samband. På så sätt ger man barnen ytterligare en 

dimension av att rimma (s.78). 

 

När vi vuxna dokumenterar barnens lärande på förskolan blir det uppenbart för mig hur 

viktigt det är att barnen är med i själva processen kring dokumentationen. När barnen tillåts 

vara aktivt delaktiga kan de själva se sitt kunnande och vad de har lärt sig. Det blir ett sätt för 

dem att få syn på sin egen kompetens och förmåga. När vi sedan sätter upp deras alster på 

väggen kan de gå tillbaka för att titta och läsa flera gånger och på så sätt bli ytterligare 

bekräftade och stärkta i sitt kunnande. Det blir också tydligt för dem att det som barnet skrivit, 

tillsammans med en vuxen eller på egen hand, har ett budskap, en berättelse som andra kan 

läsa och ta del av. Här känns det nödvändigt att vi inte bara dokumenterar det som barnen 

presterar i form av att skriva och rita, utan att vi också hjälper barnen att se sitt lärande i andra 

situationer. Bilderna på hur barnen skriver sina namn med hjälp av byggstavar är ett sådant 

exempel. Vi fotograferar och sparar därigenom det de har skrivit. Tillsammans sätter vi upp 

det på väggen och synliggör både för barnet själv och för andra hur de har gått tillväga. 
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Varje dag är barnen delaktiga i lunchdukningen av sitt matbord. Eftersom vi sitter vid tre bord 

är det alltid tre barn som dukar varje vecka. När barnen har dukat klart får de om de vill 

dokumentera och berätta hur de gjorde när de dukade sitt bord. Barnen är ivriga och uttrycker 

sig på olika sätt. De flesta ritar, en del mycket detaljerat, medan andra berättar och ritar i stora 

drag. Det finns också de som både ritar och skriver själva. Dante valde det sistnämnda. 

 

 

 

 

 

 

Dante gör här på samma sätt som Hannah gjorde i mitt exempel på sidan 26. Han använder 

sig av ljudningstekniken när han skriver ner sina ord. Den observante kan se att han har 

uteslutit bokstaven A när han skrev glas. Det blev istället GLS (Björk & Liberg 1996, s.41). 

Det som fascinerar mig med det som både Hannah och Dante gör i dessa exempel, är att jag 

kan se hur de har tagit ytterligare ett steg framåt i sin skriftspråkliga utveckling. De har blivit 

medvetna om att det de skriver blir ett budskap som andra kan ta del av. Jag inser också 

innebörden av att få lära sig i meningsfulla sammanhang. När barnen får utgå från sin 

erfarenhetsvärld och när vi vuxna stödjer och uppmuntrar dem i deras intresse för att själva 

skriva och läsa, blir det en naturlig lärandesituation som stimulerar dem till att vilja fortsätta 

söka och anta nya utmaningar. Björk & Liberg (1996) påtalar hur viktigt förskolans arbete 

med att medvetet låta barnen ta del av det skrivna språkets funktion är. De menar att det är i 

dessa barngrupper som man hittar de barn som kommit längst i sin skriv- och läsutveckling. 

Barn som inte har fått ta del av skriftspråkliga händelser på förskolan har inte delgetts samma 

förutsättningar generellt sett (s.78). Detta styrker mina teorier kring hur viktigt jag anser det 

vara med stöd och uppmuntran från en intresserad och engagerad vuxenvärld när det gäller 

barnens skriftspråksutveckling på förskolan.  

Figur 7: ”Jag skriver vatten, tallrik, glas och 

bestick. Det är tre bokstäver.  Sådär – fyra har 

jag dukat till”. 

Figur 6: Dante skriver och ritar hur han har 

gått tillväga när han har dukat sitt matbord. 
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Finns det några risker eller faror när barn på förskolan tar steget 

in i skriftvärlden? 

Det skulle kännas bra om man tveklöst kunde svara nej på den frågan. Liberg (2006), skriver 

hur det tidigare kunde ses som ett problem då lärarna i skolan inte hade utbildning att ta hand 

om de barn som redan vid skolstart var skriv- och läskunniga. Liberg menar att det nu råder 

andra tider och att det i de flesta skolor finns en förberedelse att ta emot barn som befinner sig 

i olika utvecklingsfaser. Hon skriver också att det är skolans skyldighet att anpassa sig till var 

barnet befinner sig i sin utveckling (s.183). Jag håller med Liberg i detta men kan ändå inte 

låta bli att förhålla mig en smula kritisk och frågande till om det verkligen förhåller sig så. 

Hur gärna jag än skulle önska så tror jag inte att skolan alltid tar tillvara det kunnande som 

barnen redan bär med sig i sina ryggsäckar. Jag måste tillstå att vi inte alltid gör det i 

förskolan heller alla gånger. Vi vet många gånger väldigt lite om vad barnen egentligen har 

med sig hemifrån när de kommer till oss. Jag tror dock att förskolan i större utsträckning utgår 

ifrån barnens erfarenhetsvärld när det till exempel gäller att möta upp dem i deras intresse för 

skriftspråket. Detta kanske till stor del beror på att vi inte ska bedriva en formell undervisning 

i förskolan. Skolans uppdrag är emellertid att göra det och där finns också mål för varje elev 

att uppnå, vilket jag tidigare har nämnt inte råder i förskolan. Jag tror att det av praktiska skäl 

kan vara lättare för skolan att använda sig av sina sedan länge beprövade mallar när man 

bedriver läs- och skrivundervisning. Att utgå ifrån barnens egen erfarenhetsvärld när man i 

skolan möter dem i deras skrivande och läsande tror jag dessvärre inte görs överallt.  

Jag läser vad Fast (2008) skriver om detta. Hennes bok bygger till stor del på en studie där 

hon har följt sju förskolebarn ur olika kulturella, sociala och religiösa miljöer. En av hennes 

forskningsfrågor var just hur och på vilka sätt barnen tillåts att i förskolan, förskoleklassen 

och i skolan använda sig av sina tidigare erfarenheter av skrivande och läsande. Här betonar 

Fast att man inte kan dra några generella slutsatser om förskolan och skolans förfaranden 

eftersom studien gällde endast sju barn. Hon ställde också frågor som: ”Finns det bryggor 

mellan barnens hem och förskola och skola? Vilka motstånd möter barnen?” (s.123) Det 

visade sig att många lärare i denna studie använde sig av den ljudningsmetod som kom till 

vårt land från Tyskland i mitten av 1800-talet. Både förskollärare och lärare arbetade gärna 

med en bokstav i taget under längre tid, vida skilt ifrån den erfarenhetsvärld barnen har 

utanför skolan(s.123). Även om jag håller med författaren att man inte kan dra några generella 
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slutsatser som gäller förskola och skola i allmänhet efter denna studie, känner jag ändå 

instinktivt att detta skulle kunna gälla flera förskolor och skolor än de som Fast har skrivit om. 

Anledningen till mina farhågor är att jag med kritiska ögon också kan granska min egen 

verksamhet på förskolan. Jag skulle önska att det fanns tydliga och stadiga bryggor mellan 

förskolan och skolans värld men så är det inte. Detta kan bero på flera orsaker och 

omständigheter, men en anledning kan vara att barnen idag inte med säkerhet går till samma 

skola vilket gör det praktiska samarbetet svårt att hantera. Den sekretess som råder i förskolan 

är också en orsak till att övergången mellan förskola och skola inte alltid kan följa en röd tråd. 

Det som jag kan känna en viss oro för är hur man kommer att möta Dante och Alma och deras 

kunskaper när de kommer till skolan. Eftersom vi har uppmuntrat och erbjudit dem 

möjligheter att utforska sina skrivarintressen har de naturligtvis kommit långt i sin 

skriftspråksutveckling när de sedan lämnar oss för att börja i skolan. Vår förhoppning är att 

skolan tar tillvara deras kunskaper och låter dem bygga vidare på dessa. Att deras intresse för 

skrivande och läsande inte ska avstanna utan att de tvärtom ska ges nya spännande 

utmaningar istället. 

 Fast (2008) tar också upp pedagogernas inställning till populärkultur och nya medier. Detta 

tycker jag är ett mycket intressant kapitel och här kan jag, dessvärre, se en del igenkännande 

synpunkter som lärare och förskollärare i hennes studie gav uttryck för. Det visade sig vara så 

att flera lärare tog avstånd från den kultur som barnen sysselsatte sig med utanför skoltid 

(s.128). Flera lärare menade att de inte kände till allt som händer inom det populärkulturella 

fältet, att det är tidskrävande att sätta sig in i och svårt att hänga med i de förändringar som 

hela tiden sker (s.129). Fast hänvisar i sin bok till den australiensiske forskaren, Leonie Arthur 

som i sin 2001 utkomna bok Popular Culture and Early Literacy Learning. Contemporary 

Issues in Early Childhood, hävdar att flertalet lärare betraktar literacy traditionellt som 

läsande och skrivande förknippat med böcker. Hon skriver att det därför inte är så konstigt att 

flertalet av pedagogerna anser att de erfarenheter som barnen bär med sig i form av teknisk 

och populärkulturell art är ett problem (Fast 2008, s.129). 

 Här tycker jag att det blir tydligt hur det till stor del handlar om okunskap, men också till viss 

del kanske om en rädsla för den datateknik som flera lärare/förskollärare inte behärskar till 

fullo. Som jag tidigare skrivit använder sig många förskolebarn av datorn dagligen i sina hem 

numera. De är i princip uppväxta med föräldrar som sittande med en laptop i knäet samtidigt 

har gett dem mat! Barnen har många gånger bättre kunskaper om datorns 
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användningsområden än vad flera vuxna i förskolan och skolan har. Det här kan ses som ett 

besvärande problem, anser jag, eftersom det är kutym och allmänt vedertaget att det borde 

vara tvärtom. Lärare och förskollärare bör i allmänhet ha större kännedom om ett ämne än vad 

barnen har, när nu så inte är fallet blir mötet mellan barnens kunnande och de vuxnas 

okunskaper ibland svårhanterligt. Här måste jag olyckligtvis konstatera att vi från förskolans 

håll inte möter upp barnens kunnande på ett tillfredställande sätt. Att datoranvändningen i min 

egen verksamhet ligger relativt lågt på prioriteringslistan är inte försvarligt när jag läser det 

som Fast skriver och hur jag själv tycker att vi ska ta tillvara det som barnen redan kan och 

har med sig i sina ryggsäckar. Jag kan tycka att vi rent av hindrar barnens skriv- och 

läsutveckling när vi inte använder oss av datorn i större utsträckning än vi gör.  

Fast (2008) skriver vidare om de vuxnas bristande kunskaper och också om deras negativa 

inställning till datorer. Många lärare i hennes studie tyckte att förskola och skola ska betraktas 

som en fredad zon som ska kompensera hemmet. Man menade att om barnen håller på med 

datoranvändning hemma så behöver de inte göra det i förskolan och skolan också. En del 

tyckte att barnen var för små och någon tyckte att barnens fantasi och kreativitet begränsades 

av deras dataanvändning (s.132).  

Det är med en viss irritation jag läser dessa uttalanden. För mig blir det uppenbart att man 

använder sin okunskap som ett legitimt försvar mot användandet av datorer med barnen. Jag 

ifrågasätter starkt vår rätt att göra så här. Om vi inte tar till oss den värld som barnen lever och 

verkar i, som är deras verklighet, hur ska vi då kunna förstå och möta dem där de befinner sig 

i sin utveckling? Vilka är vi att bedöma om den populärkultur som nu råder är bra eller dålig? 

I synnerhet när vi inte ens bemödar oss att ta reda på vad det är som barnen ser, läser eller gör 

vid Tv:n eller datorn hemma. Våra fördomar bygger här på okunskap och ibland en direkt 

ovilja att ta del av den nya kultur som våra barn omges av. Det är inte försvarbart i något 

avseende. 

 Jag ser det som självklart att vi som har valt att arbeta med barn och unga ändå har för avsikt 

att vilja se varje barn som den kompetenta individ det är och att vi vill möta dem utifrån deras 

olika förmågor och förutsättningar. Men kanske behöver vi ibland stanna upp och tänka till en 

extra gång hur vi gör när vi möter barnen i den värld som är deras verklighet. Kanske behöver 

vi vuxna ta större lärdom av den nya kultur som barnen helt naturligt omges av för att vi 

tillsammans ska kunna möta och forma en bra framtid för både stora och små. 
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Sammanfattning 

Barnens sätt att visa sitt intresse för skrivande och läsande på förskolan har på många sätt 

alltid fascinerat mig. Den glädje och stolthet som de visar när de i början skriver sina egna 

påhittade krumelurer för att sedan så småningom övergå till att skriva riktiga bokstäver och 

därefter kunna bilda ord, är en fröjd att se. Upprinnelsen till denna essä grundar sig från 

början på Dante 3,5 år som vill att jag ska bokstavera mitt namn så att han kan skriva till mig. 

När jag nämner andra bokstaven utropar Dante glatt; ”E, som mitt namn börjar på! Från det 

andra hållet!” Jag häpnar över hans underfundiga tankar och min entusiasm över hans klokhet 

vet inga gränser. I samma stund blir jag medveten om Alma som tyst har iakttagit mitt 

bemötande av Dantes kunnande. Alma, som inte påkallar de vuxnas uppmärksamhet på 

samma sätt som Dante gör, är också hon intresserad av bokstäver och skrivande men hon 

utför sina prestationer i tysthet, ensam eller tillsammans med sina kompisar. Hur har jag 

bemött hennes kunnande? Hur ser vi på förskolan till de mer tillbakadragna barnen och deras 

förmågor? 

 På många sätt har denna situation fått mig att börja fundera kring barns skrivande och läsande 

på förskolan samt hur och om vårt bemötande av dem kan komma att påverka deras 

möjligheter att bli skrivare och läsare på riktigt. Jag har ställt mig frågor som; Ser vi alla barns 

olika förmågor och hur uppmuntrar vi dem? 

 För att svara på mina ovanstående frågor kan jag glädjande nog säga att vi gör det. Under 

tiden som jag har skrivit denna uppsats har min nyfikenhet och mitt intresse för hur barn på 

förskolan gör när de närmar sig skriftspråket bara förstärkts. Jag har blivit påtagligt medveten 

om att det försiggår ett häpnadsväckande lärande i tysthet som jag i min yrkesutövning måste 

se och ta fasta på. När jag finns där med barnen, i deras kreativa utforskande stunder, kan jag 

snabbt fånga de ögonblick av upptäckter som barnen gör. Det i sin tur betyder att jag, 

samtidigt som jag får ta del av deras tänkande kring skrivande och läsande, också kan bistå 

dem med hjälp att komma vidare i sina funderingar. Jag har genom den vetenskapliga 

litteraturen fått ytterligare bekräftelse på hur betydelsefull leken är för barns lärande. Jag har 

också kommit att inse hur viktigt det är att vi erbjuder spännande och meningsfulla 

sagostunder på förskolan för barnens möjligheter att själva bli skrivare och läsare i ett senare 

skede. Jag har fått en djupare insikt och en större förståelse över hur barn på olika sätt kan 
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uttrycka ett litterärt intresse. Det är inte bara med hjälp av penna och papper som man lär sig 

att skriva, det finns många andra sätt.  

 Jag har kommit att dra den generella slutsatsen att vårt främsta verktyg i förskolläraryrket är 

vår totala närvaro och vårt helhjärtade engagemang i barnens alla förehavanden på förskolan. 

Jag har under denna essäs tillkomst hela tiden återkommit till det faktum att det är beroende 

av hur vi möter och responderar barnens utforskande som är av största vikt för att hjälpa till 

att stärka dem i deras tilltro till sin egen förmåga, att se sitt kunnande och sin kompetens. Det 

finns som sagt många sätt för oss att möta barnens intresse för skrivande och läsande på 

förskolan. Jag kan med stöd av den litteratur jag har läst också se betydelsen av att vi på 

förskolan uppmuntrar barnen när de visar ett intresse för det skrivande språket. Det är inte fel 

att vi på förskolan bistår barnen i deras iver att utforska den skriftspråkliga världen och det är 

inte ens svårt. Det enda vi behöver ta med i vårt möte med barnen är oss själva, vårt lyssnande 

och genuina intresse. Resten visar barnen oss.  
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