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Abstract 

Children`s meaning making practices of written language: a comparative study of two 

preschool groups` understanding and use of written language. 

 

Children`s meaning making practices may be difficult to understand, but we need to take 

account of these in order to understand their learning process. Examples of children's beliefs 

about written language and children`s practices of their name writings were investigated in 

this study. This was done with special regard to printed media (newspapers and letters) and 

children`s practices on letter writing, with a focus on children`s name writing. Emphasis was 

placed on children`s perspectives. The empirical material has been collected through 

qualitative interviews with two different groups of children at two preschools. Furthermore, 

observations have been made with special regards to children`s use of name pictures and 

digital or handwriting tolls in their name writing.  

 

Piaget`s stage theory of cognitive growth and also his structuralism contribute to the present 

study`s theoretical frame. In Piaget`s terms, knowledge is developed by restoring imbalances 

and adaptive responses to the environment. Children`s thinking and abstract explanations 

about written language are explained in Piaget`s terms of visual perspective-taking, egocentric 

holdings on visual perceptions and unrealistic or plausible explanations of reality. All Piaget`s 

assumptions appear to be reflected in young children`s beliefs, but my study shows that 

children seem to be not so dependent on visual experience as Piaget believed them to be and 

that children are able to explain the function of written language and printed media in an 

abstract way.  

 

Two preschool groups` name writing was compared and the study`s findings suggest that 

there are significant differences in children`s name writing representations. Name pictures 

may contribute to a great extent to the children`s name writing learning processes and support 

their initial writing of their own names. Children can also write their names by copying.  The 

current study`s findings suggest that children`s awareness of the written language seem to 

develop best in the action of writing that is dealing with letter writing, digital tools and name 

pictures.  
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1. Inledning 

 

I denna studie belyses ett område som är centralt för bildandet av en demokratisk 

samhällsmedborgare. En demokratisk medborgare förstår den makten massmedia har i 

samhället eftersom media kan påverka vår världsuppfattning genom de talade och skrivna 

orden (Petersson och Rosendahl 2004; Einarsson 2004). Endast liten del av folket utövar 

inflytande i massmedia genom att diskutera på TV och i radio eller skriva debattartiklar i 

tidningar (Trageton 2014). Det innebär att tal- och skriftspråk är redskapen för deltagande och 

utövande av inflytande i samhället när demokratin upprätthålls.   

 

Att tillägna sig skriftspråket kan tyckas inte längre vara en klassfråga eftersom den 

obligatoriska folkskolan i Sverige infördes under 1840-talet (Petersson och Rosendahl 2004). 

Folkskolan hade mål att ge alla barn lika möjlighet att lära sig läsa och skriva. Dock visar 

forskning att barns väg in i skriftspråket inte är lika lätt för alla barn och variationerna kan bli 

stora när barn börjar skolan (Sandberg 2012; Hagström 2013). För vissa barn är mötet med 

skriftspråket i sexårsverksamheten något bekant och de känner sig säkra. Däremot kan andra 

barn uppleva skriftspråket som något främmande och svårhanterlig, vilket kan leda till sänkt 

självförtroende (Sandberg 2012).  

 

Även jag under mina verksamhetsförlagda utbildningar (VFU), det vill säga praktikperioder 

på förskolorna, såg att det är väldigt stora skillnader i barnens förmåga att skriva något. Jag 

uppmärksammade att vissa barn skriver god jul, glad påsk eller happy halloween och andra 

meddelanden redan vid 4-5 årsålder. Vidare såg jag även att vissa barn inte kan skriva sitt 

namn vid förskolans sista år i 5-6 årsåldern. Jag ser ett problem med stora skillnader i 

förskolebarns skriftspråksutveckling. Förskolans verksamhet är skolförberedande och alla 

barn borde få lika möjligheter i mötet med skriftspråket.  

 

Einarsson (2004) uppmärksammar barnens tidiga möte med skrivna texter är något mer än att 

enbart förstå sambandet mellan fonem och grafem, den såkallade alfabetiska koden. Einarsson 

ser det viktigt att förstå hur barnen förhåller sig till skriftspråket.  Detta är inte mindre viktigt 

än att förstå vilken läsinlärnings metod som är bäst. Barnens insikt i att varje skriven text har 

en avsändare som riktar sitt budskap till en mottagare är grund för barnens förståelse för den 

makten massmedia utövar i samhället. Med detta som bakgrund ser jag vikten av att 
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undersöka barnens föreställningar om skriftspråket, tidningar och brev. Samt barnens 

användning av skriftspråket i förskoleåldern är i fokus för denna studie. 

 

2. Bakgrund  
 

I förskolans läroplan står det att förskolan skall                                                 

                                                            (L    2010,  .10)     

                                                                                             

(L    2010,  .7).  D                                   j                    V  q    (2001)   

B      (2012,  . 60):  the word of the world, …                                               

            . D                           j                                                  

fram sitt budskap och det finns alltid en mottagare som kan ta emot det budskapet.  

 

Dokumentationen på förskolans väggar som skriftliga presentationer av pågående temaarbete 

representerar också någons röst. Denna dokumentation kan även ses som media i förskolans 

värld eftersom den innehåller både avsändare som är pedagoger och mottagare som kan vara 

barnen, föräldrar, förskolans ledning och pedagoger. Denna media kommunicerar och sprider 

informationen just genom skriftspråket. Eftersom förskolebarn inte brukar kunna läsa 

uppfattar därför barn olika slags texter som omger barnen främst visuellt (Bergöö 2012). Det 

betyder att utöver en teknisk förmåga att kunna läsa och skriva, har barnen visual literacy som 

betyder att barnen kan uppmärksamma skriftliga symboler i sin omvärld (Fast 2008). 

Förskolebarn tar ständigt intryck av de skriftliga symboler de möter i tidningar, brev, vykort, 

video på Youtube eller dataspel är förankrade i barnens vardag (Fast 2008). Trageton (2014) 

och Fast (2008) framför att texter av olika slag som brev, vykort och tidningar är bekanta 

hemifrån för barn eftersom barnen ser tidningar och brev dagligen i samband med 

postleverans. 

 

Barnen blir även medvetna om skriftspråket då de får vara med i skrivstunder tillsammans 

med vuxna, då barnen är åskådare till vuxnas skrivande av inköpslistor, brev eller vuxnas 

läsande av tidningar och böcker (Fast 2007). Vidare framför Fast (2008) att hur barnen tar 

emot budskapet har att göra med barnens critical literacy. Begreppet critical literacy betyder 

att barnen utvecklar sin egen uppfattning om skriftliga symboler, lyssnade berättelser och 

bilder som bär på ett budskap och som barn tolkar olika beroende på barnens erfarenheter 
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(Fast 2008). Fast menar att även om barn inte kan läsa det som står i tidningarna och breven 

kan barn ändå ha föreställningar om de olika slags texter som omger barnen.  

 

Barnens                                                                            är i fokus 

även för denna uppsats. Barnperspektiv på tidningar och brev i deras omvärld består av 

                      ,                           . Lenz Taguchi (2000, s. 112) lyfter fram 

barnperspektivet och skriver:                                                                  

              ,               j                              ,                            j   

                                                . Lenz Taguchi menar att pedagoger förstår 

saker och ting i omvärlden utifrån den etablerade kunskapen som finns i samhället. Men 

barnen utforskar världen och tänker om världen på sitt eget sätt. Jag antar att barnens 

föreställningar om tidningar och brev som en del av                                       j  

sig från vuxnas föreställningar. Men barnens föreställningar är viktigt att förstå för att få insikt 

i hur barnen skapar mening kring skriftspråkets funktion i samhället.  

 

Fast (2007) lyfter fram att barns meningskapande kring skriftspråket växer i samband med att 

barn börjar känna igen olika slags texter som tidningar och brev. Till exempel när barn skapar 

brev eller skriver kort till sina kompisar eller närstående i samband med högtider då skapar 

barnen mening kring skriftspråket eftersom det är meningsfullt för barnen att skicka ett brev 

till en verklig mottagare (Trageton 2014; Fast 2007). I samband med brevskapande växer 

även barnens intresse för sitt eget namn som är första stegen i barnens skriftspråkutveckling 

(Hagström 2013; Fast 2007).  

 

Det råder antydan om att barnens framgång av skriftspråkutveckling har samband med den 

alfabetiska koden (Hagström 2013; Trageton 2014) Den alfabetiska koden betyder förståelse 

för att varje språkljud eller fonem kan kopplas till en bokstav. Detta har även samband med 

den fonologiska medvetenheten, det vill säga en förmåga att uppfatta verbala orden består av 

ljud (fonem). Men Fast (2007) beskriver att innan barnen utvecklar förmåga att dela upp ordet 

i fonem kan de lära sig att skriva vissa ord genom att kopiera eller skriva det som en ordbild. 

Fast framför vidare att namnskyltar är en del av den fysiska miljön som har relation till 

barnens första steg mot namnskrivande eftersom barn lär sig att skriva av sitt namn från sina 

namnskyltar.  
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Den fysiska skriftspråkliga miljön lyfts upp av Tragetons (2014) datoriserade och 

digitaliserade läs- och skrivlärande som även hamnar inom rampljuset för förskoledidaktik i 

min studie. Trageton bevisar det positiva bidraget datorskrivande har för barns positiva 

upplevelser i mötet med skriftspråket eftersom de första bokstäverna och orden skrivna på 

datorn gör det lättare för andra att förstå, vilket leder till att barnets självförtroende av att 

kunna skriva stärks.  

 

2.1  Studiens utgångspunkter 

 

Utifrån resonemang i bakgrunden kan jag urskilja följande utgångspunkter för denna studie: 

att tidningarna och breven finns i barnens omgivande miljö och är bekanta för barnen. Att 

barnen har egna föreställningar om de skriftspråkliga symboler som omger dem. Att barnens 

brevskapande och namnskrivande på förskolan ökar barnens medvetenhet för skriftspråket. 

Att barnens namnskrivande gestaltas i en fysisk miljö och därmed har relation till barnens 

lärande av sitt namnskrivande. De begrepp som berörs i syftet och frågeställningar finns 

presenterade i Bilaga 3. 

 

3. Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att undersöka barnens meningskapande kring skriftspråket och barnens 

skriftspråkutveckling med fokus på barnens namnskrivande i förskolegrupper på två olika 

förskolor. 

För att uppnå studiens syfte är följande frågeställningar till hjälp:  

 

1. Vilka föreställningar har barnen om skriftspråket, tidningar och brev, och hur kan 

dessa förstås?  

2. Vilka föreställningar om brevets funktion visar barnen i samband med brevskapande?  

3. Hur använder sig barnen av namnskyltarna i sitt namnskrivande? 

4. Hur använder barnen sig av ett varierat skrivmaterial i sitt namnskrivande?  

5. Finns det likheter och olikheter i barnens framställning av namnskrivande mellan två 

förskolegrupper på två olika förskolor. 
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4. Teoretiskt ramverk 
 

Här redovisas teorier som utgör en ram för att studera barnens föreställningar om skriftspråket 

och pappersmedia och få syn på barnens namnskrivande i samband med brevskapande med 

hjälp av olika material i den fysiska miljön. Barnens föreställningar studeras utifrån Piagets 

kognitiva perspektiv. Barnens handlingar under brevskapande och namnskrivande studeras 

utifrån Piagets konstruktivistiska perspektiv. Piagets kognitiva och konstruktivistiska 

perspektiv innebär enligt Halpenny och Pettersen (2015, s. 175) att utveckling och lärande 

sker genom anpassningen av tänkande till den omgivande miljön. Vald teoretisk ram tillåter 

en att rikta uppmärksamheten både mot individens inre värld av tänkande och mot omvärlden 

i form av den fysiska miljön där barnens handlingar sker.  

 

4.1 Tänkande och det talade språket utifrån Piaget 
 

Barns tänkande har varit studieobjekt för forskare genom alla tider. De största företrädare som 

har varit intresserade av den kognitiva utvecklingen hos barn är utvecklingspsykologerna Jean 

Piaget (1896-1980) och Lev Vygotskij (1898-1934) (se Hwang och Nilsson 2011, s. 68). 

Hwang och Nilsson förklarar att enligt Vygotskij utvecklas barns tänkande och förståelse för 

hur saker och ting hänger ihop i kommunikationen med andra individer. I den sociokulturella 

miljön leder en mer kompetent individ barnet till ny kunskap, främst genom det talade språket 

eller ett annat gemensamt språk som till exempel teckenspråk.  

 

Halpenny och Pettersen (2015, s. 188) förklarar att enligt Piaget ger utvecklingen av barns 

tänkande upphov till språkutveckling. Enligt Piaget utvecklas först tänkandet och sedan 

tillkommer språket. Barnens tänkande uppstår och växer ur barns aktiva handlingar. Halpenny 

och Pettersen (2015, s. 185) påpekar att när ett barn ges en självstyrande problemlösning då 

försöker barn hitta en jämvikt (dvs. balans) mellan sin fysiska omvärld och sina egna 

tolkningar. Det betyder att barn förstår hur saker och ting hänger ihop främst utifrån egna 

kognitiva tankeprocesser. En kognitiv tankeprocess kallas enligt Piaget för även för adaption, 

vilket betyder att barn gör nya saker begripligt för sig själv genom att först förstå dem och 

sedan utifrån denna förståelse anpassar sig till omgivningen. Adaptionen uppnås genom 

assimilation och ackommodation. Assimilationen inträffar när barnet filtrerar ny information i 

redan existerande kognitiva strukturer (dvs. tänkande). Ackommodation inträffar när 

kognitiva strukturer inte är tillräckliga för att tolka ett fenomen. Då arbetar barnet kognitivt 
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för att infoga ny information i det redan existerande tankesättet (Halpenny och Pettersen 

2015, s. 43).  

 

När en kognitiv justering sker av barnet själv, övergår barnets tänkande till en mer komplex 

förståelse. Detta genom en mekanism som Piaget kallar för ekvilibrium – så kallad jämvikt 

mellan assimilation och ackommodation. Disekvilibrium (dvs. obalans) är bristande jämvikt 

mellan assimilation och ackommodation. När nya erfarenheter ligger nära barnets förståelse 

kan obalans undvikas och då är villkoren för barnets lärande som bäst (Halpenny och 

Pettersen 2015, s, 44). I Vygotskij terminologi benämns detta som den närmaste 

utvecklingszonen (Halpenny och Pettersen 2015). 

 

4.2  Handling med ett konkret material i en fysisk miljö 
 

Flera författare tolkar Piagets syn på lärande som att barnet är en ensam                 

som konstruerar sin kunskap utifrån miljöns förutsättningar (Halpenny och Pettersen 2015, s. 

186). Halpenny och Pettersen tolkar Piaget däremot på ett annat sätt. De menar att Piagets syn 

på barnet och lärande grundar sig i barnets självständighet när det gäller att utforska den 

omgivande miljön. Genom en aktiv handling med ett konkret material får barnet möjlighet att 

själv upptäcka något utan pedagogens inblandning.  Pedagogens roll utifrån Piaget är inte att 

handleda barnet och hänvisa till vilka steg barnet bör ta. Pedagogens roll bör istället vara att 

skapa utmaningar i barnets lärande och konstruera en fysisk miljö med material som 

stimulerar barnets lärande (Halpenny och Pettersen 2015, s. 183). 

 

I min studie lägger jag till exempel fram ett kuvert och ställer barnet inför en problemlösande 

uppgift:  Vad kan man göra med ett kuvert och hur kan man göra det? . Interaktionen med 

det fysiska föremålet kan exempelvis, leda till att barnet kommer fram till nya tankar om vad 

ett brev är och vad man kan skriva i samband med brevskrivande. På det sättet kan barn 

upptäcka meningen med ett brev och med skriftspråk. Därmed ägnar sig barnet åt att 

manipulera ett objekt från den fysiska miljön. Enligt Piagets syn på lärande utvecklas barnets 

lärande ur barnets aktiva handlingar i en stimulerande fysisk miljö (Halpenny och Pettersen 

2015, s. 183). 

 

Genom barnets egna handlingar stärks även barnets motivation och engagemang (Halpenny 

och Pettersen 2015, s. 180). Författarna menar att enligt Piaget, motiveras barnets lärande 
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främst med hjälp av barnets intresse och genom barnets egna handlingar eftersom när barnet 

är motiverat intar barnet en aktiv roll i sitt eget lärande. Barnets driftkraft i att utforska 

studieobjekt i den fysiska omgivningen ökar när barnet är aktiv i sitt eget lärande. Tyvärr kan 

barnets motivation försvagas om det har upplevt negativa känslor (Piaget 2013, s. 28). Jag 

tolkar det som om att barnet tidigare har upplevt ett misslyckande i samband med penngrepp 

eller handskrivning kan barnet påverkas av dessa känslor och barnet ta med sig dessa känslor 

till nästa gång. Det kan innebära att barnets upplevda erfarenheter och känslor påverkar vad 

barnet känner inför en aktivitet.  

 

4.3 Piagets utvecklingsstadier 

 

Piagets utvecklingsstadier för barns kognitiva utveckling är till hjälp i min studie för att förstå 

hur barn kan tänka i olika åldrar eftersom varje utvecklingsstadium i barns tänkande 

kännetecknas av vissa aspekter som barnet utgår ifrån för att förstå och tolka vad som helst i 

världen: en situation, ett föremål eller en företeelse. Barnen i denna studie är mellan 4-5 år 

och enligt Piaget, befinner sig barnen i det preoperationella stadiet (2-7 år) som Piaget delar 

upp ytterligare i symboltänkande (2-4 år) och det intuitiva tänkande (4-7 år) stadier. På det 

intuitiva stadiet (4-7 år) skapar barn mening för det som händer i omvärlden genom upplevda 

erfarenheter som baseras på en aktiv handling med ett konkret föremål. Piaget anser att barn 

på det intuitiva tänkandets stadium (4-7år) kan veta intuitivt hur och varför saker händer i 

deras omvärld. Däremot kan barnen inte ge viktiga komponenter i sina förklaringar om hur 

saker och ting hänger ihop i omvärlden eftersom barnens abstrakta tänkande utvecklas mest 

efter 7 års ålder (Halpenny och Pettersen 2015). 

 

Piaget hävdar att barns tänkande på det intuitiva stadiet (4-7 år) är långt ifrån vuxnas 

tänkande. Därför kan inte barn ange viktiga komponenter till en förklaring av något i sin 

omvärld (Halpenny och Pettersen 2015, s. 127). Piaget tecknar en viss utvecklingsgång med 

vissa grundläggande nivåer av barns utveckling av det logiska tänkandet när det gäller det 

intuitiva stadiet (4-7 år). Logiskt tänkande innebär att barnen börjar söka logiska förklaringar 

till vad som händer i omgivningen för att hitta svar till hur saker och ting fungerar och varför 

saker händer. I stadiet som handlar om logiskt tänkande spelar kausalitet roll för barns 

förmåga                                  visuella upplevelser. Detta gör det möjligt för barnen 

att föreställa sig sambanden mellan olika komponenter, alltså se orsaken och verkan till saker 

och ting som händer i barnens omvärld. Barnen kopplar orsaken av händelser till olika 
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moment i sina förklaringar. Därför organiserar Piaget utveckling av barns logiska tänkande 

                  :           D                              ,           T              , nivå tre 

 O                  ,            R                         orsaker . De här är Piagets 

begrepp som är hämtade ur Halpenny och Pettersen (2015, s. 126-129) översättning av 

DeHart (2004) tolkning av Piaget (1930/1969, s. 62). 

 

P                    D                               förklarar barn saker och ting i omvärlden 

utif                                                                                     

           . M                                                     j          ytan , alltså det 

som barnet ser, och den bakomliggande orsaken till en händelse. M          trisk            

barnet förstår orsaken till en händelse som till exempel en brevleverans, genom att barn 

kopplar orsaken av det de ser till sin egen person, till sin vilja eller till sina upplevda känslor. 

P                   T                            n saker och ting i omvärlden utifrån en stark 

tro på en allmän norm som gäller i barnens omvärld. På den tredje nivån  O          

         förklarar barn det som händer i omvärlden efter visuella erfarenheter utan att kunna 

inse att en person utför en handling för att uppnå sitt individuella mål, alltså utan att koppla 

ihop med individens specifika mål. M                               kan ange vissa påhittade 

förklaringar till det som de inte kan förklara på grund av okunskap. Därför hittar barn på 

något som de tycker är en möjlig förklaring. På den fjärde nivån  R                         

orsaker     j                  j              (                  )                       

orsaken till en händelse eftersom barn börjar ta hänsyn till sammanhang där den händelsen 

förekommer. Barn börjar inse att en person utför en handling för att uppnå sitt individuella 

mål. Men barn kan inte uttala sig om alla viktiga komponenter av en händelse även om barnen 

                      ,                                         m till exempel tidningar och 

brev. Det betyder att barn nämner                                          ,        vissa 

viktiga komponenter av den såkallade etablerade kunskapen om saker och ting i omvärlden. 

I min studie tillämpar jag dessa nivåer som handlar om barnets logiska tänkande för att kunna 

få syn på den vidare innebörden av barnets föreställningar kring skriftspråket, tidningar och 

brev.  

 

5. Tidigare forskning 

 

Här presenteras forskningsstudier som har gjorts om barns skriftspråkliga utveckling och om 

barns lärandeprocesser. 
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5.1 Olika villkor för barnens skriftspråklärande 

 

Sandbergs (2012) avhandling  På väg in i skolan: om villkor för olika barns delaktighet och 

skriftspråkslärande” är relevant för min studie eftersom Sandberg undersöker barnens olika 

villkor i läs- och skrivlärande i början av sexårsverksamhet och i årskurs 1. Sandberg redogör 

även för barnens läs- och skrivutveckling utifrån ett didaktiskt och lärandemiljöns perspektiv. 

Sandbergs slutsatser är att den skriftspråkliga miljön på sexårsverksamheten skiljer sig 

markant från årskurs 1 där skrivande och läsande sätts i fokus för utformningen av miljön. 

Dessa skillnader skapar olika villkor för barnens skriftspråkinlärning. Datorer utgör enligt 

Sandberg ett gynnande stöd för barnens läs- och skrivinlärning. I min studie har jag också 

som avsikt att belysa lärandemiljöns aspekter som gynnar barnens skivspråkutveckling. 

Sandberg kommer fram till att skapande av liknande didaktiska praktiker och miljöer gynnar 

barnens villkor för läs- och skrivlärande både på sexårs- och på årskurs 1, och kan även öka 

barnens socioemotionella välbefinnande i samband med övergången mellan sexårs- och 

årskurs 1. 

 

Min studie förhåller sig till Sandbergs avhandling även i avseende till barnens förmåga att 

kunna skriva sitt namn. I min studie undersöker jag också barnens skriftspråkutveckling med 

fokus på barnens namnskrivande. Sandberg studerar sexårsverksamheten och redovisar att 

barnens upplevelser i samband med skrivandet av deras eget namn lämnar känslospår i 

barnens vidare skolgång. Hon beskriver att i sexårsverksamheten finns det fortfarande barn 

som är osäkra på vilka ljud och bokstäver som finns i deras namn till skillnad från andra barn 

som kan hela alfabetet, skriva sitt eget och några andras namn. En fjärdedel i samma 

sexårsverksamhet har förstått den alfabetiska principen och har börjat läsa sedan flera år 

tillbaka. Det betyder att dessa barn har börjat läsa när de var 4-5 år. Sandberg kommer fram 

till att även de barn som inte kan sitt namn ändå har förstått skriftspråkets funktion eftersom 

barnens frilek innehåller inslag av skriftspråk och matematik.  

 

5.2 Barns literacy praktiker 
 

Fast (2007) avhandling  Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte 

med förskola och skola  är relevant för min studie eftersom Fast undersöker barnens läs- och 

skrivpraktiker hos barn både i hemmiljö, på förskolan och i sexårsverksamheten. Fast skildrar 

små barns tillvägagångssätt i meningsskapande kring skriftspråket genom literacy praktiker. 



 

 

13 

 

Fast (2007) framför att när barn möter nya ord i förskole- och hemmiljöer och när barn får 

vara med i skrivstunder tillsammans med vuxna upplever barnen literacy praktiker. Fast 

(2007) kommer fram till att barnens literacy praktiker är olika beroende på barnens 

sociokulturella miljöer både på förskolan och hemma. Barnen i Fast (2007) studie börjar 

skriva något som fyraåringar när barnen skapar kort i samband med högtider och när barn 

skapar ett brev till sina närstående. I min studie sätter jag barnens literacy praktik av 

brevskapande i relation till barnens meningskapande kring skriftspråket för att se om barnen 

ser paralleller mellan brevets funktion och skriftspråket.  

 

5.3 Barnens läroprocesser i förskolan 
 

Lenz Taguchis (2000) avhandling ”Emancipation och motstånd: dokumentation och 

kooperativa läroprocesser i förskolan” är en undersökning av pedagogiskt dokumentation på 

en förskola under tre år. Med pedagogisk dokumentation menar hon synliggörande av både 

pedagogernas kompetenser och förhållningssätt och barnens kompetenser och 

lärandeprocesser.  Avhandlingen är relevant för min studie i relation till barnperspektiv som 

                                ,                                                         

pedagogisk dokumentation. Utgångspunkten i arbetet med pedagogisk dokumentation är att 

barnperspektivet tas på allvar och ses som värdefullt och jämbördigt med pedagogers 

perspektiv. I min studie undersöker jag barnens föreställningar om skriftspråket, tidningar och 

brev eftersom jag ser det som väsentligt att förstå det barnen utgår ifrån i sina 

meningskapande- och lärandeprocesser. Lenz Taguchi framför i sin avhandling att 

förskolebarnen skall ges möjlighet att förstå meningen med det de gör genom pedagogiskt 

dokumentation och hänvisar till utvecklingspedagogik av Doverborg, Pramling och Qvarsell 

(1987,  . 33   L  z T       2000,  . 109):   för att barn skall lära sig matematik måste barnet 

först utveckla ett ide om när och varför det kan vara bra                 . L  z T           

pedagogens roll i enighet med Reggio Emilia pedagogiken och framför vikten av den 

                                             . Denna roll har grund i ett utforskande 

arbetssätt tillsammans med barnen både i dokumentationsprocessen och i meningsskapandet, 

vilket gör att barn ges   j                                                ( . 113). Denna 

Reggio Emilia inspirerade pedagogik öppnar för mångfald och rikedom i barnens förståelse 

av världen och uttrycksätt, det v                         språk  ( .111). Lenz Taguchi menar 

att barnens olikheter bör lyftas fram och strategier som barn använder analyseras för att 

anpassa miljöns materiella aspekt till barnens handlings möjligheter för lärande. Lenz Taguchi 
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kommer fram till att pedagogisk miljö i form av tillgång till olika material och verktyg samt 

didaktiska metoder ständigt måste omprövas i förhållande till barngruppen för att dessa ska 

upplevas utmanande av barnen. I min studie undersöker jag också barnens användning av 

namnskyltar och tillgång till varierat skrivmaterial i relation till barnens namnskrivande.   

 

6. Metod och datainsamling 
 

I detta avsnitt redovisas studiens metodologiska tillvägagångssätt: metodval, datainsamling, 

undersökningsgrupp och analysmetod. Det diskuteras också etiska överväganden, studiens 

trovärdighet och generaliserbarheten.  

 

6.1 Metodval: Individuella och gruppintervjuer 
 

Studien syfte är att undersöka barnens föreställningar kring skriftspråket och barnens 

tillvägagångssätt i deras namnskrivande i förskolans miljö. För att uppnå detta syfte är den 

kvalitativa metoden lämplig eftersom den tillåter att fördjupa förståelsen för andras tankar och 

föreställningar, närma sig deras perspektiv och få syn på bakomliggande orsaker (Patel och 

Davidson 2011, s. 105).  

 

Tillämpad metod för datainsamling är intervjuer och observation i samband med intervjuerna 

eftersom syftet är att samla in information om individens åsikter, uppfattningar och 

erfarenheter (Patel och Davidson 2011, s. 73-91; Denscombe 2009, 234). Material samlas in 

med hjälp av strukturerade intervjuer både i grupp och enskilt samt systematiska 

observationer i samband med dessa intervjuer. Strukturerade gruppintervjuer möjliggör att 

flera barn intervjuas under ett tillfälle. Därmed ökas antal undersökta personer och en större 

variation i det undersökta området uppnås (Denscombe 2009, s. 234-237). 

 

Gruppintervjuer genomförs på samma sätt som individuella intervjuer, det vill säga genom 

samma frågor och samma ordningsföljd (Patel och Davidson 2011, s. 73-91). Vid intervjuer 

samtalade jag genom att ställa ett antal frågor som var utformade med hög grad av 

standardisering för att barnen skulle få besvara identiska frågor strukturerade i likadan 

ordning i alla intervjuer. Intervjuguiden var utformad med varken slutna eller ledande frågor 

utan öppna frågor som gav barnen möjlighet att utforma svaren mer fritt, och även ta initiativ 

till specifika detaljer i sina utsagor (Bilaga 1). I gruppintervjuer bildade 2-3  barn en grupp i 

den bemärkelsen att barnen har grupperats samman, men jag förhöll mig inte till barnen som 
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en grupp utan upprepade mina frågor enskilt till varje barn. Genom gruppintervjuer med 2-3 

barn kunde jag få svaren på en fråga från två eller tre barn i en och samma gruppintervju.  

 

Gruppintervjuer genomfördes i första hand för att närma sig barnen på ett för dem tryggt sätt. 

Men visade det sig att något barn inte kom till tals under gruppintervjuerna, erbjöds det barnet 

en individuell intervju. Målet med både individuella och gruppintervjuer var att alla barn som 

ingick i studien skulle kunna bidra med lika mycket svar, men det visade sig att barnen 

svarade på frågorna på liknande sätt oavsett om det var en grupp- eller individuell intervju. 

 

Patel och Davidson (2011, s. 144) påpekar att tid och rum påverkar vad som sägs i intervjuer. 

Alla samtal genomfördes under förmiddagar mellan kl. 9 och 11 då förskolans aktiviteter inte 

hade påbörjats. I det separata rummet fanns enbart jag och de intervjuade barnen, vilket 

underlättade intervjugenomförandet eftersom barnens uppmärksamhet inte fångades av 

omgivningen. Det genomfördes 5 gruppintervjuer med cirka 25 minuter per intervju och 10 

individuella intervjuer med cirka 15 minuter per intervju på Förskola A och 6 gruppintervjuer 

med cirka 25 minuter per intervju och 4 individuella intervjuer med cirka 15 minuter per 

intervju på Förskola B (Bilaga 4).  

 

6.2 Observationer i samband med intervjuerna 
 

Observationen innebär enligt Ahrne och Svensson (2011, s. 88) att man iakttar vissa saker och 

att man inte griper in i det som händer. I anslutning till intervjuerna erbjöds barnen att skapa 

ett brev med hjälp av ett kuvert, olika papper och pennor samt bokstavsstämplar. Jag 

observerade hur barnen gick tillväga med sitt namnskrivande.  

 

Under observationerna gick jag systematiskt tillväga och begränsade mig till att bara 

observera ett fåtal aspekter: barnens namnskrivande med tuschpennor och bokstavsstämplar 

samt på Ipaden. Jag observerade också barnens bruk av namnskyltar under namnskrivande. I 

brevskapande engagerades barn i samtal genom att uppmuntra barn att fritt tala och handla 

med olika skrivmaterial. Jag frågade barnen vad de ville göra med ett kuvert och varför. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefonen som sedan transkriberades direkt efter intervjuerna 

för att skriva in detaljer ur barnens utsagor och av barnens tillvägagångssätt i deras 

namnskrivande. Detta gjordes i syftet för att inte låta några detaljer gå förlorade ur minnet. 

Några kortfattade anteckningar gjordes under intervjuerna. Dock är dessa väldigt få eftersom 
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målet var att upprätthålla genuin kontakt med barnen för att följa barnens svar och ställa 

följdfrågor. 

 

6.3 Urval 
 

Barnintervjuerna genomfördes på två olika förskolor i två olika områden för att ge en bild av 

förskolebarn i två olika förskolor. På bägge förskolorna fanns det två storbarnsgrupper (3-5 

år) och två småbarnsgrupper (1-3år). Urvalet består av förskolebarn från storbarnsgrupper. 

Förskola A representerar förskolebarn med svenska som modersmål och med två språk 

(Bilaga 3). Förskola B representerar förskolebarn med svenska som modersmål. Grunden för 

urvalet är barnens ålder (4-5år) och att barnens talspråk är så pass utvecklat så att barnen kan 

samtala med mig (Bilaga 4). 

 

6.4 Etiska överväganden 
 

Här presenteras en genomgång av ställningstagande till Forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer förser studien med fyra 

individskyddskrav för att motverka kränkning av deltagarna i undersökningen. Nedan 

redogörs för fyra individskyddskrav som bör vara uppfyllda före, under och efter insamling av 

materialet: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. 

(Vetenskapsrådet 1990)  

 

Samtycke inhämtades innan påbörjad undersökning från förskolechefer och förskolelärare 

genom e-mail där jag informerade om studiens område, syfte och metod. Efter klartecken från 

förskolechef och förskolelärare som var intresserade att delta i undersökningen, delades 

samtyckebrev ut till bägge föräldrarna där jag presenterade mig själv och informerade om 

studiens syfte och om att materialet kommer att samlas in genom barnintervjuer och 

observationer i samband med intervjuerna, och med hjälp av ljudupptagning (Bilaga 2). Jag 

informerade noga förskolelärare som godkände min närvaro på förskolan om att barnens 

medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter 

materialinsamlingen har påbörjats. Alla intervjuer genomfördes i ständigt samtycke och under 

uppsikt av förskolelärare och andra pedagoger på de aktuella avdelningarna.  
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Informationskravet uppfylldes inte enbart i relation mot föräldrarna, men även när det gällde 

barnen. Efter inhämtat samtycke från föräldrarna om att deras barn fick delta i barnintervjuer 

presenterade jag mig på samlingen för alla barn i de aktuella barngrupperna. Barnen 

informerades om att anledningen till min vistelse i barngruppen under de närmaste veckorna 

var genomförandet av en studie som handlar om skriftspråket. Det berättades om vad vi skulle 

göra tillsammans: att vi skulle samtala om skriftspråket, samt om tidningar och brev och att de 

barn som ville skulle få ett kuvert av mig för att skapa ett brev. Även boken som jag kunde 

läsa för dem innan eller efter intervjun presenterades:  Kriktor     U       T    (1989)     

var översatt av Astrid Lindgren. Samt att jag hade med mig en leksaksorm (mjukisdjur) som 

representerade huvudpersonen från den boken. Jag informerade även barnen om att jag delat 

ut ett brev till deras föräldrar som måste skrivas på om barnen vill delta i intervjun/samtal 

med mig. Det visade sig senare att det fanns barn som kunnat påverka föräldrarnas beslut 

genom att visa intresse för att delta i intervjuerna och föräldrarna då reagerat positivt till 

barnens vilja. Det fanns även barn som inte kunde delta i intervjuerna på grund av 

föräldrarnas avslag.  

 

Samtyckeskravet uppfylldes gentemot barnen genom att låta barn ta ställning om de ville vara 

med eller inte innan en påbörjad intervju. De barn som av någon anledning inte ville delta i 

intervjuerna frågades en annan dag om de ville samtala med mig. Samma sak gällde för barn 

som inte ville avbryta sin lek.  

 

Individskyddskraven utgör även en ram för mitt förhållningssätt under intervjuerna eftersom 

informanter                                                  ,       j                        

(Vetenskapsrådet 1990, s.5). Frågor i intervjun ställdes på varken utfrågande eller auktoritärt 

sätt. Genom de konkreta och lättsamma frågorna kunde jag förhålla mig jämlik med barnen 

och detta ledde till att barnen kunde förstå intervjufrågorna. Under intervjusituationen 

samtyckte jag med barnen genom att vara lyhörd för barnens vilja. Målet var att barnen inte 

skulle ha känt sig tvingade till att göra något som de inte ville eller var intresserade av. De 

barn som av en viss anledning inte ville svara på vissa frågor, pratade om annat eller var tysta 

av egen vilja togs då på allvar av mig genom att gå till nästa fråga eller ta en paus och läsa ur 

boken. De barn som ville börja ett samtal med att läsa boken fick höra en del av boken sedan 

ställde jag frågorna. Jag engagerade även barnen under intervjuerna genom rekvisita – en 

leksaksorm (bokens huvudperson) som lärde sig att skriva. Boken användes för att inte trötta 

ut barnen och upprätthålla deras intresse för samtalsämnet samt fortsätta intervjun. Barnen 
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informerades om att de inte behövde fortsätta svara på frågorna och att vi kunde avsluta när 

som helst. Dock visade det sig att ingen av de intervjuade barnen ville avbryta intervjun. 

Intervjuerna gick smidigt och inga problem i samband med intervjuerna inträffade.  

 

Konfidentialitet uppfylldes genom att tystnadsplikt gällde för insamlat material. Det är bara 

jag som genomförde intervjuerna och som hade tillgång till inspelat material. Allt insamlat 

material transkriberades och alla uppgifter om barnen och förskolorna som skulle ha 

möjliggjort identifiering av barnen eller förskolorna anonymiserades.  Barnen och förskolor i 

studien anonymiserades med hjälp av kodning: Förskola A med Barn 1a, Barn 2a, Barn 3a 

och så vidare (i resultatredovisningen skrivs 1a, 2a, 3a osv.), samt Förskola B med Barn 1b, 

Barn 2b, Barn 3b (1a, 2a, 3a osv.) och så vidare. I resultaten från förskolorna la jag ut 

informationen om barnens ålder och hur många språk barn behärskar: antingen enbart svenska 

eller två språk. Jag redovisar inte barnens                                               för att 

det inte ska vara möjligt att spåra barnens namn. Vidare redovisas inte heller barnens kön för 

att kunna förstärka barnens anonymitet.  

 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att samlat material från intervjuerna endast användes i 

denna studie och inget annat, samt att materialet genom ljudupptagningar transkriberades först 

och förstördes sedan.  

 

6.5 Bearbetning av insamlat material 
 

Inspelade intervjuer transkriberades och reducerades. Detta betyder att hela samtalen med 

barnen inte framställs. Inspelat och transkriberat material reducerades för att underlätta 

analysprocessen och presentera de väsentligaste data för att besvara frågeställningarna. Enligt 

Ahrne och Svensson (2011, s. 56) kan transkribering av intervjuer vara bristande om 

informanternas uttalanden görs mer perfekt i redovisningen. Jag skrev inte barnens utsagor 

mer perfekt för att behålla autenticitet och trovärdighet. Insamlat material bearbetades utifrån 

två delar: den berättande delen där barnens svar på frågorna analyseras och den praktiska 

delen där barnens handlingar i samband med namnskrivande analyseras. 
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6.6 Metoddiskussion  
 

I det här avsnittet diskuteras och reflekteras metoder för datainsamling, studiens trovärdighet, 

generaliserbarhet och min ställning till eventuella brister. 

Ett viktigt krav för att kunna generalisera utifrån de resultat man får från sitt urval är 

representativitet (Ahrne och Svensson 2011, s. 42). Urvalet i min studie är inte slumpmässigt 

eftersom det består av två olika förskolegrupper med barn i 4-5 åldern. Utvalda förskolebarn 

representerar en viss grupp av förskolebarn och tanke var att kunna generalisera till en sådan 

förskolegrupp som befinner sig i samma kontext och speglar samma egenskaper hos 

förskolebarn, till exempel barnens bas för språklig utveckling: enbart svenska eller två språk. 

Dock speglar undersökningsgruppen inte alla möjliga egenskaper hos alla förskolebarn, och 

därmed kan inte några allmängiltiga slutsatser dras utifrån den begränsade grupp som 

studerats.  

 

Urvalet baseras på samma antal av förskolebarn (13 barn) med samma ålder (4-5 år) men med 

olika språkliga förutsättningar: svenska eller två språk. Utgångspunkterna i intervjuerna var 

samma på bägge förskolorna och gav ett resultat som lades till grund för att se om det fanns 

en tydlig klyfta mellan resultat på dessa två förskolor. Dessa två förskolegrupper är olika, och 

att jämförelser mellan dem är ofrånkomliga i analysen. Om det finns stora skillnader i 

resultatet mellan dessa två förskolegrupper då kommer analyseras skillnaderna. 

 

Jag uppmärksammade även att barnen i intervjuerna tolkade olika saker på skilda sätt, något 

som bland annat kan bero på att frågor i intervjuguiden kunde testas mer på barn utanför 

undersökningen för att upptäcka vilka frågor som fungerar mindre bra. Under intervjuerna 

visade det sig att det inte var lätt att få alla barn att prata. Vissa barn hade lätt att börja prata 

om något annat eller var bara tysta. Detta förvånade mig eftersom jag förväntade mig att 

intervjuer med barn skulle kunnat likna intervjuer med vuxna med beskrivande svar. 

 

Ahrne och Svensson (2011, s. 26-28) framför att vetenskapliga studier har som mål att vara 

objektiva och inte påverkas av personliga värderingar, åsikter eller förväntningar som ofta är 

omedvetna. Intervjuerna genomfördes på samma sätt oberoende av den subjektiva/personliga 

sidan hos mig när jag samtalade och observerade barnen. Den systematiska grunden i 

strukturerade intervjuer och systematik i intervjugenomförandet tillät mig att bortse från mina 

förväntningar på att få mer svar från barnen än jag fick.  
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Jag redovisar resultatet i både siffror och i text eftersom urvalet består av 26 barn.  Med tanke 

på att det har deltagit totalt 26 barn i undersökningen, så är det viktigt att vara noga med att 

redovisa hur många barn det gäller när resultaten redovisas. Resultatet redovisas även i siffror 

som pekar på den kvantitativa inslaget i studien. Dock är inslaget av det kvantitativa värdet i 

studien för litet för att det i grunden ska karakteriseras som kvantitativ.  

 

Resultatredovisningen i både siffror och i text är en grund för den kvalitativa analysen. Detta 

är något som underlättade för att urskilja olikheter mellan två förskolegrupper. Detta gjordes 

även i syftet att visa trovärdighet i resultatet, det vill säga resultatens variation. Syftet med så 

många barn i urvalet var främst för variationens skull. Målet var att få syn på barnens olika 

föreställningar om skriftspråket och barnens olika tillvägagångssätt i namnskrivande. I 

resultatet analyserar jag även vissa enstaka barns tankar och handlingar eftersom dessa 

variationer har ett stort värde för den kvalitativa studien (Patel och Davidson 2011, s. 111).  

 

Min studie har även inslag av en deduktiv metod eftersom jag tillämpar en allmänkänd teori 

på studiens empiriska bearbetning. Studiens teoretiska ram utgör deduktiva inslag i 

framställningen av resultatet, och verifiering av teoretiska utgångspunkter i bearbetningen av 

materialet är oundvikligt. Dock utgår jag inte i frågeställningarna från teoretiskt förankrade 

hypoteser som är ett huvuddrag i den deduktiva undersökningen. Traditionella deduktiva 

studier bygger oftast på hypoteser uppställda på basen av teorier som falsifieras eller 

verifieras (Ahrne och Svensson 2011, s. 192). Min studies frågeställningar söker snarare en 

tillämpning av Piagets teorier för att analysera hur barnens föreställningar och handlingar kan 

förstås utifrån Piagets teorier, därmed har min studie för lite belägg för att karakteriseras som 

deduktiv. 

 

7. Resultat och analys 

 

Här redovisas hur barnens föreställningar om skriftspråket, tidningar och brev kan förstås och 

tolkas utifrån Piagets kognitiva aspekter av barnets logiska tänkande på det intuitiva stadiet 

(4-7 år) som presenterades i teoridelen. Därefter presenteras barnens förklaringar om brevets 

funktion i en handling av brevskrivande. Sedan redovisas hur barnens namnskrivande kan 

förstås utifrån Piagets konstruktivistiska perspektiv vilket betyder att barn kan konstruera sin 

egen kunskap om förutsättningarna i den fysiska miljön är stimulerande (Halpenny och 
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Pettersen 2015, s. 183). Särskilt uppmärksamhet ägnas åt barnens användning av namnskyltar 

och olika skrivmaterial som en del av den fysiska miljön. Resultat och analys från Förskola A 

och Förkola B disponeras komprimerat för att analysera variationen i materialet från bägge 

förskolorna. 

 

7.1 Viktiga komponenter i barnens föreställningar om skriftspråket och tidningar  

 

Jag börjar med att presentera det resultat av barnens föreställningar om tidningar och 

skriftspråket som är mest i ögonfallande. Här nedan redogör jag för de barns föreställningar 

som innehåller viktiga komponenter om tidningarnas funktion i samhället. De viktiga 

komponenterna motsvarar den etablerade kunskapen om tidningar i samhället. Dessa viktiga 

komponenter innehåller en avsändare och en mottagare, ett budskap och ett syfte för att föra 

fram budskapet till mottagaren. 

 

Det första exempel som jag lyfter fram knyter jag an till barnens föreställningar om varför det 

skrivs något i tidningarna. På den frågan svarade någ       :          j                   

skriver, för att jag ska kunna läsa allting, de skriver för alla i tidningar (Barn 1b); De andra 

måste få veta vad de för grejer har gjort – därför skriver de i tidningarna; man kan läsa det 

som står i tidningen, för att skriva till folk (Barn 10b); För att alla får veta, för att jag får veta, 

                                     ,                                (B    8 );  T      …     

är lite grejer, lite nyheter och sådant, för att man ska läsa (Barn 11b); I tidningen skriver de 

                             …          (Barn 10a) . 

 

Här framgår det att barnen på bägge förskolorna nämner flera viktiga komponenter om 

ändamålet med skriven text i tidningar: att nå en eller flera mottagare, att berätta sin berättelse 

för andra, att föra fram sitt budskap till folket. Det betyder att barn kan i sina förklaringar 

sammanföra flera komponenter av sambandet mellan skriftspråket och den skrivna texten i 

tidningen. Detta resultat går emot Piagets påstående om att barns tänkande på det intuitiva 

stadiet (4-7 år) är långt ifrån vuxnas tänkande samt att barn inte kan ange viktiga komponenter 

till en förklaring av något i sin omvärld (Halpenny och Pettersen 2015, s. 127). I resultatet 

ovan framgår att barnens tänkande kring skriftspråket, tidningar och brev är såpass utvecklat 

att barn kan se samband mellan flera komponenter samtidigt. Men det finns resultat i min 

studie som visar att de flesta barnens föreställningar om skriftspråket, tidningar och brev går 
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att förstå utifrån Piagets nivåer av barnets logiska tänkande på det intuitiva stadiet som 

presenteras nedan.  

 

7.2 Barnens tankar om skriftspråket, tidningar och brev utifrån Piagets nivåer 

 

Studiens första frågeställning var vilka föreställningar barnen har om skriftspråket, tidningar 

och brev, och hur kan dessa förstås. Här nedan presenteras hur barns föreställningar om 

skriftspråket och ändamålet med de skrivna texterna i tidningarna och breven kan förstås 

utifrån Piagets nivåer av det logiska tänkande. Piaget menar att barnets förmåga att tänka 

logiskt växer och blir mer komplext när barnen visar förmågan att föreställa sig samband 

mellan flera komponenter av en händelse. Den logisk tänkande utvecklas från mindre 

komplext tänkande med endast en komponent till ett mer komplext tänkande med flera 

komponenter av en händelse (Halpenny och Pettersen 2015, s. 127). 

 

7.2.1 ”Det är vad det ser ut att vara” 

 

Piaget menar att på den första nivån av det logiska tänkandet tenderar barn att inrikta sig 

endast på en komponent av sambanden i sina förklaringar. Barnens förmåga att sammanfoga 

två komponenter med varandra och att se följden av en händelse är inte utvecklade. Därför 

förklarar barn                                                                               

                                                                     ,       P      (Halpenny 

och Pettersen 2015, s. 127-126). M                                                     j  

mellan  ytan , alltså det som barnet ser, och den bakomliggande orsaken av en händelse. 

Barnet förstår inte att det som de ser i en händelse inte är det som faktiskt händer. Med 

                                                                           x         

brevleverans, genom att barn kopplar följden av det de ser till sin egen person, till sin vilja 

eller till sina upplevda känslor.  

 

Till exempel svarar barnen på frågan varför det kommer brev och tidningar till oss genom att 

koppla anledningen av postleveransen till sin egen person:  J                                

(Barn 11a); Det kommer paket med massa böcker till mig! (Barn 7b); En tidning – en sån har 

jag fått hemma! (Barn 4b); Jag har fått ett brev – det var ett spel! (Barn 8a); Jag har fått brev i 

          (B    11 ) . Det som är uppenbart här är att barnen tenderar att förklara meningen 

med postleveransen genom att lyfta fram endast en komponent och relatera den komponenten 
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till sin egen person: att barnen har sett brev och tidningar hemma och att dessa kommer just 

till barnen själva.  

 

I nästa exempel kan man se barnens medvetenhet om andra individers perspektiv, men barn 

relaterar orsaken av brevleverans till egna upplevda känslor. Till exempel svarar barnen på 

                                                :  D                                            ; 

det kommer brev till oss för att de har kanske för mycket brev själva (Barn 1a); Om man inte 

ger brev till någon då blir man ledsen (B    3 ) . D                                      

kopplar situationen av att inte få något brev till egna upplevda emotionella känslor av att bli 

ledsen när man inte får brev. Det betyder att barnen talar om hur andra kan känna sig, men 

barnen tenderar att föreställa sig att andra individer känner samma sak som de själva upplever.  

 

Barnen visar en klar insikt om att vara en separat individ i förhållande till världen och andra 

individer på den första nivån av det logiska tänkandet. Men barnen är fortfarande något 

              . Jag menar att barn fortfarande förutsätter att andra människor ser och känner 

saker ur samma perspektiv som barnen själva även om det visar sig att barnens förmåga av 

perspektivtagande framträder. Barnen kan lättare föreställa sig och förstå att andra människor 

också har en vilja. Till exempel visar resultatet att barnen kan inta den andre individens 

perspektiv men barnen låter den andra individens vilja stå i centrum. Ett exempel på detta kan 

ses i barnens svar på frågan varför någon skriver något i tidningarna och varför det kommer 

           :  F               det (Barn 13 a); För att de älskar att ha tidning och läsa (Barn 

9 ) . H   framgår det att även barnen intar den andras perspektiv men de har inte förmågan att 

se på vilket sätt viljan hänger ihop med individuella mål, till exempel att skriva i tidningen för 

att informera eller berätta något för någon. 

 

Ett exempel på att barnen nämner sambandet av händelsen med endast en komponent framgår 

i barnens svar på frågan varför man behöver lära sig att skriva:  F                          

(Barn 2b); Man lär sig skriva för att om man inte kan då lär man sig att skriva bokstäver (Barn 

7b); F                           (B    7 ); F                          (B    13 ) . H           

det att barnen återger sina visuella erfarenheter av att se bokstäver när någon skriver. Detta 

pekar på att barnen relaterar endast till en komponent som är skriftspråkets visuella sida 

(skrivna bokstäver) i sina svar. Barnen tar inte hänsyn till sammanhanget där skriftspråket 

används, till exempel att skriva ett brev till någon annan.  
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Piaget menar att barnets förmåga att tänka logiskt växer och blir mer komplext när barn visar 

förmågan av att kunna föreställa samband med flera komponenter av en händelse, det vill säga 

barnets förmåga att fokusera på mer än en komponent av en händelse (Halpenny och Pettersen 

2015, s. 150). En sådan komponent kan vara en allmängiltig norm som redovisas nedan. 

 

7.2.2 Barnens tankar om skriftspråket och pappersmedia utifrån allmakt  

 

P            T               förklarar barn saker och ting i omvärlden utifrån en stark tro på 

en allmän norm som gäller i barnens omvärld. Detta kan speglas i barnens utsagor där de 

använder ord kopplade till någon allmängiltig norm för att förklara något i sin omvärld.  

 

Till exempel svarade                                                        :  F               

lära sig, för att börja i skolan (Barn 6a); Man måste lära sig att skriva! (Barn 7a); För att man 

måste lära sig! (Barn 9a); För att man ska det(Barn 10a); För att om man inte kan då måste 

man lära sig! Man ska lära sig olika saker att skriva om (Barn 4b); För att man måste (Barn 

5 ) . På frågan varför det skrivs något i tidningarna svarade ett barn:  D                     

                (B    7 ). På frågan varför tidningar kommer till oss svarade ett barn:  F   

att man måste ha tidningar för att läsa tidningar (Barn 7a) . Vidare svarade barnen på frågan 

                                                                :  F                          

brev för att man måste det (Barn 6a); För att man måste skriva ett brev för att man måste 

(Barn 7a). Vi skickar brev till varandra för att man måste ha l          (B    7 ) . 

 

Här framgår det att barnen ser ändamålet med tiningarna som att de måste bli lästa. Även 

brevskrivande kan barn uppfatta som bestämt uppifrån. Barnen beskriver meningen med      

                                                       är något som bestäms uppifrån. 

Barnen förstår sambandet mellan skriftspråket, tidningar och brev utifrån den allmänna 

normen i omvärlden som dikterar för barnen vad som måste göras. Barnen kopplar 

skriftspråket till något som är överlägset och som något de bör infoga sig i utan att förstå 

varför. Det framgår tydligt att barn associerar skriftspråket till området som ligger högt uppe i 

kunskapshierarkin och som är väldigt avlägset från barnens vardag. Jag tolkar det som att 

barnen uppfattar skriftspråket som inget som barn brukar delta i, det vill säga barnen är inte 

delaktiga i de skriftliga situationer som förekommer på förskolan. Ett exempel på detta är den 

skriftliga dokumentationen som finns på förskolans väggar. Detta kan tyda på att barn inte får 
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tillfälle att uppleva processen om dokumenterandet på sin förskola, trots ett stort 

dokumentationsflöde på väggarna.  

 

En annan förklaring till barnens uppfattning kring skriftspråket som en allmängiltig norm ser 

jag även i de närmaste vuxnas förhållningssätt där vissa krav åläggs på barnen utan att få bli 

ifrågasatta. Även Piaget menar att även under stadiet som handlar om det intuitiva tänkandet 

tror barnen att regler är beroende av deras föräldrar och närmaste vuxnas auktoritet och måste 

åtlydas oavsett omständigheter eller sammanhang (Halpenny och Pettersen 2015, s. 103). Min 

tolkning är att dessa barns tankar om skriftspråket grundar sig på de uttalanden som barn 

brukar höra när de undrar något och frågar sina närstående vuxna antingen på förskolan eller i 

sin hemmiljö. Jag uppfattar att barnen är vana vid att acceptera att något måste göras utan att 

få en möjlighet för att förstå meningen med det de åläggs att göra. Detta kan vara en 

förklaring till att miljön hemma eller på förskolan är präglad av vissa traditioner som inte 

brukas ifrågasättas av barnen utan accepteras som en allmängiltig regel. Men detta är en mer 

personlig tolkning som kräver mer genomgående observationer av barnens vardag.  

 

7.2.3 Barnens ”osannolika” förklaringar 

 

På den tredje nivån börjar barn nämna flera komponenter av en händelse. Barns förmåga att 

föreställa sig något växer och det betyder att barn på den tredje nivån kan börja se samband 

mellan flera komponenter av ändamålet med skrivna texter i tidningar och brev. Men barn kan 

fortfarande ange orsaker till händelser utifrån sina visuella upplevelser. Barnet förklarar det 

som händer i omvärlden utifrån sin visuella uppfattning utan att kunna inse att en person utför 

en handling för att uppnå sitt individuella mål (Halpenny och Pettersen 2015, s.117). Piaget 

menar att barnet inte kan skilja mellan ytan, alltså det som barnet ser, och den bakomliggande 

orsaken av en händelse eller av det en person faktiskt gör: till exempel att brevbäraren  är ett 

bud som lämnar information. Det betyder att barn kan se flera komponenter som grundar sig i 

deras visuella upplevelser och även kan ange vissa påhittade förklaringar som Halpenny och 

P         (2015,  . 127)                                       . P                 arn har 

för lite kunskap om h                      ,                                                  

när det gäller att förklara sambandet av händelser. Det betyder att på grund av okunskap och 

oerfarenhet förlitar sig barn på sina visuella upplevelser eller på sin fantasi och hittar på något 

som de tycker är en rimlig förklaring (Halpenny och Pettersen 2015, s. 129, s. 163).  
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Till exempel svarar barnen på frågan varför tidningar och brev kommer till oss:  E         … 

för att det kan komma med post. För att brevbärare vill att det ska komma post. Brevbäraren 

                     . B                         (B    11 ); D                            

(Barn 11a) för att brevbärare kommer med det (Barn 9a); För att det kommer med postbil, för 

att brevbäraren kommer med paket (Barn 7b); För                 …               

tidningar; brev kommer för att det kommer med post; För att de skriver al                     

(Barn 6b); För att titta i tidningar och se bokstäver (Barn 13b); För att vi måste ha lite post, 

för att brevkarln kommer med tidn                 (B    7 ) .  

 

Här framgår det att barnen förlitar sig endast på sina visuella upplevelser av att se brevbäraren 

komma med postbil och dela ut post. Barnen pekar på att posten kommer på grund av att 

brevbärare kommer med post. Barnen pekar också på att tidningar finns till för att man ska 

kunna se bokstäver och alfabetet i dessa. Det betyder att barnen anger orsaken på ett sätt som 

liknar vuxnas eller den etablerade kunskapen (      sanningen ) som innebär att tidningar 

kommer främst för att bli lästa. Även om sådana orsaker är begripliga hamnar de ändå under 

nivån             orsaker                                 på rent visuella upplevelser och 

barnen kan inte resonera om bakomliggande orsaker när jag ställer frågan varför brevbärare 

kommer med tidningar. Jag menar att barnen nämner flera komponenter som har direkt 

                                                                         ,              

etablerade kunskapen, om tidningarna och brev i omvärlden på grund av att barn inte har 

erfarenhet och kunskap om detta. 

 

På frågan varför det skrivs i tidningarna svarar barn:                                       

(7 )                              (8 );                     j      (13  );                            

att lära sig, för att veta m            (6 ). På frågan varför det finns brev svarar barn:          

                                        (1 );                             (6 ),       ...      tt 

                       (13 ). 

 

Här framgår det att barn nämner att meningen med att lära sig att skriva tidningar och brev 

finns för att brevbärare ska ha något att lägga på brevlådan. Detta kan förklaras med att 

barnens visuella erfarenheter av att se brevbärare lägga post på brevlådan eller av att se 

föräldrar skriva brev. 

 



 

 

27 

 

På den tredje nivån tenderar barn att uppmärksamma flera komponenter i händelsen, men barn 

kan ändå inte föreställa sig den hela bilden av händelsens samband. Därför tenderar barn att 

                                                                                      m 

skriver brev och tidningar, och att  det är brevbärare som skickar brev till oss , och att  de 

som skriver i tidningar gör det för sig själva .  

 

Enligt Piaget upptäcker barn världen på sitt eget sätt. Barn har inte förmågan att föreställa sig 

att världen kan se annorlunda ut utan att ha undersökt och upplevt den själv. På grund av sin 

oerfarenhet söker barn efter en förklaring genom att gissa eller hitta på något. Därför är barn 

övertygade om att deras förklaringar är de rätta och de applicerar dessa på oss och på varandra 

utan tvekan. Jag menar att barn litar på det de ser, men det som barn inte kan förklara utifrån 

egna erfarenheter fantiserar barn ihop. Barnen i min studie tycks vara mycket övertygade om 

att ha gjort riktiga bedömningar. Barnen förstår att tidningar och brev kommer med 

brevbärare.  Men vad barnen på det intuitiva stadiet  ännu inte kan är att tolka eller förstå 

exakt vad en annan person faktiskt gör ,       P      (Halpenny och Pettersen 2015, s. 111). 

Enligt Piaget, börjar barn på den  j                                                  ,          

säga söka efter förklaring bakom det som barnet ser. 

 

7.2.4 ”Rimliga men ofullständiga” förklaringar 

 

Barns logiska tänkande på den fjärde                                                  

förklaringar gör det möjligt för barn att föreställa sig sambandet mellan olika komponenter, 

men barn har ännu inte lagt ihop alla bitar. Barns förklaringar på den fjärde nivån är mer 

sökande efter bakomliggande orsaker. Barn förlitar sig inte enbart på den visuella 

upplevelsen, utan söker ett syfte bakom det visuella. Det betyder att barn nämner sådana 

komponenter som är rimliga, men de kan ändå sakna                           , det vill säga 

viktiga komponenter av en händelse (Halpenny och Pettersen 2015, s. 127). Därför kan 

barnen inte uttala sig om alla viktiga komponenter även om barn                       ,     

vill säga den etablerade kunskapen om tidningar och brev. Dessa viktiga komponenter 

innehåller en mottagare och en avsändare, ett budskap och ett syfte, alltså den skrivna texten i 

tidningen är riktad till en mottagare för att bli läst och informerad. Barns förklaringar börjar 

likna vuxnas resonemang, det vill säga nära den etablerade kunskapen om tidningar och brev i 

samhället. Men barn kan inte nämna alla viktiga komponenter därför ses barnens förklaringar 

                                            (Halpenny och Pettersen 2015, s. 127).  
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Till exempel svarade ett barn                                              :                     

vad det finns i    ,                                    ,             (5 ). Här framgår det att 

barns föreställningar om tidningar är vaga men ändå relaterade till det området där 

skriftspråket förekommer: exempelvis, få veta var man kan gå (jag gissar barnet menar bio) 

och hitta en karta för att få veta hur man kan gå dit. Men barnet framför inte att tidningarna 

skrivs främst för att bli lästa av någon.  

 

I ett annat exempel svarade ett barn                                                    :      

att det kommer post; f                         (B    12 ) . H                                  

kommer för att kolla i dessa. Barnet ser den bakomliggande orsaken till leveransen av 

tidningarna                    , men barnet framför inte att någon skriver något i tidningarna i 

syftet av att bli läst och informerad.  

 

Vidare svarade barnen                                                :                       

          (6 ),           j                  (7 ),             j                            (9 ) . 

Här framgår det att barnen ser orsaken till skrivna texter i tidningarna i att tidningarna är 

marknadens produkt. Barnen nämner också att det skrivs             j               . Det 

betyder att barnen framför några bakomliggande orsaker till skriven text i tidningar, men 

barnen framför inte flera viktiga komponenter som till exempel mottagare eller ändamålet 

med tidningen: att bli lästa av andra.  Det framgår också att barnen ser någon slags samband 

mellan skriftspråket och texter i tidningarna, men det framgår inte viktiga komponenter av 

skriftspråkets kommunikativa funktion med ett budskap riktat till en möjlig mottagare. Detta 

syns tydligt när jag jämför med ett svar från barnet som förklarade de viktiga komponenterna 

                            x                 :          j g ska läsa det de skriver; de skriver 

                      (B    1 );  D                                    j        j    – därför 

                        ;                                      ,                           (B    

10b). Här nämner barnen att ändamålet med de skrivna texterna i tidningar är att föra sitt 

budskap fram till folket. 

 

Ytterligare ett exempel visar på hur barnen uppfattar meningen med brev i omvärlden. På 

                                        /                  :                 ett brev när någon 

                …                            (9 )           – för att titta på bilden och läsa 

     (10 );                                     (7 ) . H                             j         
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ihop alla bitarna, det vill säga viktiga komponenter i brevets funktion. Barnens förklaringar 

innehåller flera komponenter till skillnad från nivå tre där barn förklarar saker endast utifrån 

visuella upplevelser. Barnens förklaringar på den fjärde nivån är mer sökande efter 

bakomliggande orsaker. Jag menar att barnen inte enbart förlitar sig på den visuella 

upplevelsen, utan söker ett syfte bakom det visuella, men barnen framför inte den viktiga 

komponenten av att brevet skickas till en mottagare. Detta syns tydligt när jag jämför med ett 

svar från barnet som förklarade de viktiga komponenterna i                 :      kan skicka 

ett brev till våra vänner, för att om de vill komma hem till oss då skickar man ett brev till dem 

(4 ) . Här hänvisar barnet till två-vägs kommunikation med hjälp av brev: att man kan 

meddela någon om något.  

  

7.3 Barnens tankar om brevets funktion i samband med brevskapande 

 

Här redovisas och analyseras resultat om hur barnen uttryckte sig om brevets funktion när de 

fick handla med det konkreta materialet som symboliserar ett brev: ett kuvert, papper och 

pennor. Målet med brevskapande var att skapa ett meningsfullt sammanhang för att få syn på 

barnens meningskapande både kring brevets funktion och kring skriftspråket. Studiens 

frågeställning var vilka föreställningar om brevets funktion barnen visar i samband med 

brevskapande.  

 

Resultatet skiljer sig mellan de två undersökta förskolegrupperna. På Förskola A visar det sig 

att barnen kom igång med att uttala sig om brevets funktion när de fick handla med det 

konkreta materialet som symboliserar ett brev. Däremot på Förskola B utgjorde inte det 

framlagda materialet lika mycket effekt för alla barn. På förskola B uttryckte sig några barn 

om brevets funktion i en direkt kontakt med det konkreta materialet medan några andra barn 

kunde föreställa sig brevets funktion redan innan jag lade fram det konkreta materialet. 

 

När barnen erbjöds att skapa ett brev av ett kuvert, då berättade 8 barn på Förskola A och 7 

barn på Förskola B om vad de ville göra med ett kuvert, hur och varför de ville         :  j   

                             ,           j                         (1 );  j                       

      (2 );  j                               (3 );          j        j          (5 ),  j       

               j                             (7 );                                       

                       ;                   ,                 (8 );  j                       

          . K      j                                                 (1 );                  
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           (2 );  j                              (3 );  j                               

                (6 );  j                             (7 );  j                            ; 

j                   j        ,                     (8 ) . 

 

Här framgår det att barnen har klart för sig vad brev är och vad man gör med det medan de 

arbetar med ett kuvert som symboliserar ett brev. Barnen vill skriva något på kuvertet och 

skicka det till någon person i barnens närmaste omgivning: mamma, pappa eller en kompis. 

Det kan betyda att barnen ser en potentiell mottagare för sina meddelanden och ser att 

meningen med ett brev är att nå en verklig mottagare. Brevets funktion enligt barnen är att nå 

en mottagare för att bjuda hem eller bjuda till kalas, och barnen vet att brevet skall läggas på 

brevlådan. Det resultatet går ihop med Piagets påstående om att barn på det intuitiva stadiet 

(4-7 år ålder) kan uttala sig om viktiga komponenter av en företeelse eller ett fenomen enbart i 

handlingen med det fysiska föremålet som saken handlar om. Till exempel, berättade ett barn 

(8a) även viktiga komponenter av brevskrivande och påpekade att på brevet skrivs det vem 

det kommer från och vem det är adresserat till. Det betyder att i en handling med det konkreta 

skrivmaterialet, det vill säga ett kuvert, papper och tuschpennor uttalar sig barnen 

anmärkningsvis i större utsträckning än barnen har uttalat sig innan jag lade fram 

skrivmaterialet för brevskapande. När barnen funderar på vad de kan göra med ett kuvert 

skapar de även en mening kring skriftspråkets funktion: att det skall skrivas avsändare (sitt 

eget namn) och mottagare (mamma, pappa eller kompis namn).  

 

Däremot på Förskola B utgjorde inte det framlagda materialet lika mycket effekt för alla barn. 

Det är anmärkningsvärt att några barn på Förskola B visade tydliga föreställningar om vad ett 

brev är och vad ett brev används till utan en direkt kontakt med det konkreta föremålet, det 

vill säga innan jag lade fram skrivmaterialet. Till exempel, svarade några barn på frågan om 

varför vi skickar brev till varandra:                          i hela världen; för att man ska kunna 

öppna dem                   (1 );                          – till våra vänner, för att om de 

                                                         (4 );                                    

därför får vi ett brev; när man fyller år då skickar man brev - kalasinbjudan (10 );  j   

skriver brev                    (11 ).  

 

Här framgår det att flera barn nämner viktiga komponenter när det gäller brevets funktion: att 

informera någon om något, att bjuda hem eller bjuda till kalas. Barnen anser att breven finns 

till för att föra fram ett budskap genom det skrivna ordet till folket. Barnen anger att det är 
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möjligt att nå folk i hela världen genom att skicka ett brev som kan nå var som helst. Det 

resultatet går emot Piagets påstående om att barn på det intuitiva stadiet (4-7 år ålder) kan 

uttala sig om viktiga komponenter av en händelse enbart i handlingen med det fysiska 

föremålet som saken handlar om. Men Piaget menar även att barnens abstrakta tänkande 

växer genom upprepade handlingar med det studerade föremålet. Det kan betyda att barnen på 

Förskola B uppvisar ett abstrakt tänkande i sina uttalanden om brevets funktion på grund av 

sina upprepade erfarenheter av brevskrivande. Därför visade barnen på Förskola B 

engagemang när det gäller att skriva något på ett kuvert. 

 

7.4 Barnens namnskrivande i samband med brevskapande 

 

Här redovisas och analyseras resultat från brevskapande aktivitet i anslutning till intervjuerna. 

Målet med brevskapande var att skapa ett meningsfullt sammanhang för barnens 

namnskrivande. Barnen kunde välja att skriva sitt namn som symboliserar avsändare eller 

någon annans namn som symboliserar mottagare. Barnen hade även tillgång till olika 

skrivmaterial: tuschpennor, bokstavsstämplar och digital tangentbort på Ipaden. Studiens 

frågeställning var hur barnen skriver sitt namn med ett varierat skrivmaterial, och hur barnen 

använder sig av namnskyltar i samband med det. Jag redovisar även hur långt barnen kommit 

med sitt namnskrivande för att få syn på eventuella skillnader mellan två undersökta 

förskolegrupperna. 

 

7.4.1 Barnens användning av namnskyltarna i sitt namnskrivande. 

 

Resultatet från bägge förskolorna visar både likheter och olikheter i frågan om hur barnen 

använde sig av namnskyltarna i sitt namnskrivande. De skillnader jag kunde se var att barnen 

på Förskola B använde sig av sina namnskyltar mer än på Förskola A. I resultatet framgår det 

att fyra barn (4a, 5a, 6a och 9a) på Förskola A visste var deras namnskyltar fanns men de 

använde sig inte av dessa i sitt namnskrivande. Däremot på Förskola B var det 3 barn (7b, 12b 

och 13b) som skrev av sina namn från sina namnskyltar. 

 

Endast ett barn (5a) på Förskola A använde sig av sin namnskylt för att skriva sitt namn. Till 

exempel, tog barnet(5a) en tuschpenna och ett kuvert och gick till en byrå med lådor för 

barnens teckningar, satt sig på golvet och började skriva av sitt namn från namnskylten som 

var klistrad på lådan. Barnet skrev av den första bokstaven i versaler och den andra bokstaven 

i gemener. Resten av de gemena bokstäverna i namnskylten verkade vara främmande för 
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barnet. Men barnet var inte uppgivet utan bad mig om min hjälp. Jag erbjöd barnet att 

använda ett annat skrivmaterial – bokstavsstämplar. Barnet hittade sin första bokstav på 

bokstavsstämplarnas versalbokstäver, sedan hade barnet sagt att den andra bokstaven inte 

fanns. Barnet kunde inte sammankoppla namnskyltens gemenbokstäver med 

bokstavsstämplarnas versalbokstäver eftersom barnets namn på namnskylten var skrivet 

utifrån handstilprincipen, det vill säga den första bokstaven i versaler och resten i gemena 

bokstäver. Dessutom var barnets namnskylt utformad på ett diskret sätt, det vill säga med liten 

teckenstorlek. Men enligt Trageton (2014, s. 85, s. 105) är de orden som är formade med stora 

versalbokstäver i barnens omgivning en gynnande förutsättning för barnens 

skriftspråkutveckling. Även Fast (2007, s. 138-143) framför betydelse av barnens namnskyltar 

för att lära sig att skriva av sitt namn. Därför tolkar jag att det barnets (5a) lärandeprocess när 

det gäller att skriva av sitt namn från sin namnskylt försvårades på grund av att barnets 

namnskylt var utformad på ett diskret sätt.  

 

Däremot på Förskola B var barnens namnskyltar skrivna i versaler med en stor teckenstorlek 

och barnen kunde möta sitt namn på flera olika ställen: i samlingsringen, i hallen på 

klädhyllan, på närvarotavlan och på lådor för teckningar. Resultatet från Förskola B visar 

också att det var fler barn jämfört med Förskola A som använde sig av sina namnskyltar i sitt 

namnskrivande. Dessa tre barn (7b, 12b, 13b) agerade aktivt i den omgivande miljön och på 

eget initiativ hittade sin namnskylt för att skriva av sitt namn. Det ena barnet (12 b) skrev av 

sitt namn från sin namnskylt som var klistrad på golvet i samlingsringen. Två barn (7b, 13b) 

skrev av sitt namn från sina närvarobilder som sitter på närvarotavlan i samma rum. Det kan 

betyda att barnens namnskyltar på Förskola B är konstruerade på ett sätt som framhäver 

barnens självständiga lärande av sitt namnskrivande. Även resultat från Förskola B visar att 9 

barn (1b, 2b, 4b, 5b, 8b, 9b, 11b, 12b och 13b) kunde skriva sitt namn med en tuschpenna. 

Däremot på Förskola A var det 2 barn (8a och 2a) som kunde skriva sitt namn.  

 

Miljöns fysiska betydelse för barnens lärande finner även samstämmighet med Piagets 

antagande om att barn agerar aktivt i den fysiska miljön och konstruerar sin egen kunskap 

självständigt om förutsättningarna i den fysiska miljön är stimulerande (Halpenny och 

Pettersen 2015, s. 183). Det kan betyda att barnens lärande av sitt namnskrivande gynnades av 

visuella upplevelser av namnskyltarna. Jag ser sambandet mellan barnens lärande av sitt 

namnskrivande och utformningen samt placeringen av barnens namnskyltar på förskolan. Jag 

antar att barnens visuella erfarenheter av versaler på namnskyltarna gynnade barnens 
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uppmärksamhet för bokstäverna i deras namn. Att kunna uppfatta skriftspråkliga symboler i 

omvärlden är del av barnens visuell literacy som ligger till grund för barnens 

skriftspråkutveckling eftersom barnen blir medvetna om skriftspråket genom att urskilja 

bokstäver i sina namn (Fast 2007; Fast 2008).   

 

7.4.2 Barnens användning av varierat skrivmaterial i sitt namnskrivande. 

 

Vad det gäller användning av varierat skrivmaterial visar resultatet att barnen på Förskola A 

inte visade intresse för skrivande när jag erbjöd endast tuschpennor. Endast 2 barn (8a och 2a) 

valde att skriva sitt namn med en tuschpenna. Det kan betyda att den utmaning som jag lade 

fram för barnen, det vill säga att skriva något med en tuschpenna på ett kuvert krävde en för 

hög nivå i relation till dessa barns förmågor. I barnens tänkande skapades det disekvilibrium 

eftersom barnen inte hade erfarenheter av namnskrivande med en tuschpenna. 

 

Däremot visar resultatet att det skapades ekvilibrium när jag erbjöd barnen ett varierat 

skrivmaterial att utgå ifrån i samband med namnskrivande. Flera barn visade ett ökat 

engagemang och intresse för sitt namnskrivande när versalformade bokstavsstämplar erbjöds. 

Det observerades att några barn (7b, 6a och 10a) sammankopplade stämplarnas 

versalbokstäver med bokstäverna på Ipadens digitala tangentbord eftersom de var också i 

versaler och barnen hade visuella erfarenheter av det digitala tangentbordet på Ipaden. De tre 

barn (7b, 6a, 10a) som skrev sitt namn med bokstävsstämplar men inte med en tuschpenna 

genomgick enligt Piagets termer ackommodation. Det kan betyda att barnen kunde tolka för 

dem det nya skrivmaterialet (stämplarna) med hjälp av sina tidigare visuella erfarenheter av 

versalbokstäver på Ipaden. Barnen gjorde en kognitiv justering genom att anpassa sina 

visuella erfarenheter av versaler från Ipaden och kunde tolka versalerna på 

bokstavsstämplarna. Barnens övergång till sin nya kunskap av att kunna skriva sitt namn med 

bokstavsstämplarna och i Pages på Ipaden kan även förklaras med Piagets begrepp 

ekvilibrium som betyder jämvikt mellan assimilation och ackommodation (Halpenny och 

Pettersen 2015, s. 45-46). Det betyder att dessa barn kunde koppla ny information av 

stämplarnas versalbokstäver till redan existerande visuella erfarenheter av digitala 

versalbokstäver och därför inträffade ekvilibrium.  

 

Resultatet visar även att ett barn (9a) utgick från egna individuella sätt i sitt namnskrivande 

och kombinerade alla tre skrivmaterial genom att använda dem som en helhet. Ett barn skrev 

av sitt namn stämplat på kuvertet till Ipaden och kopierade sedan sitt namn till kuvertet med 
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en tuschpenna. Exempelvis, sa Barnet 9a efter att ha provat skriva sitt namn på Ipaden:  V   

är penna? Jag måste skriva några saker! Jag måste titta där (på digitala tangentbordet)! Jag 

måste göra likadana! (barnet tog en tuschpenna och skriver av sitt namn från Ipaden till 

kuvert). Barnet använde variationen av skrivmaterial som tuschpenna, bokstavsstämplar och 

digitalt tangentbord på ett utforskande och individuellt sätt. Barnet såg det erbjudna 

skrivmaterialet som en helhet och använde variationen av materialet i ett sammanvävt 

konstruerande av sin egen kunskap kring namnskrivande. 

 

Det kan dras en parallell mellan barnets (9a) strategi av att själv lära sig skriva sitt namn och 

att kunna lösa en matematisk uppgift. Man kan få samma resultat trots olika 

problemlösningsstrategier. Exemplet med Barnet 9a illustrerar barnets gränslösa kreativitet i 

sitt självständiga lärande. Barnet såg olika skrivmaterial som en helhet i ett överskridande 

perspektiv. Barnet använde sig av det varierade skrivmaterialet när hen konstruerade sin egen 

strategi för namnskrivande. Lenz Taguchi (2000, s. 172-173) studie visar att barnens 

läroprocesser kan ta kreativa vägar och bli mer produktiva genom tillgång till ett varierat 

material. Hon menar att barnen är rikare i sina idéer än vi vuxna, och kan hantera många olika 

material överskridande. Till exempel det barnet (9a) såg alla tre skrivmaterial som helhet. Det 

betyder att barnet tog en annan väg än den rationella eller ensidiga som vi vuxna är vana med. 

Vuxna är vana att använda sig av något på ett visst inlärt sätt, till exempel anses det rationellt 

att göra en sak i taget och veta vilket syfte varje sak har. Vuxna tror att syftet med 

namnskyltarna är att markera barnens plats, men min studie visar att barnen använder sina 

namnskyltar i sitt namnskrivande, och detta kan lätt förbises av oss vuxna. 

 

7.4.3 Barnens namnskrivande på Ipaden 

 

Resultatet från Förskola A visar även att endast 2 barn (8a och 2a) valde att skriva sitt namn 

med en tuschpenna. En orsak till barnens svårigheter med att skriva sitt namn med 

tuschpennan kan ses även i den manuella skicklighetens perspektiv som har förklaring i 

barnens utveckling av finmotoriken. Trageton (2014, s. 75) och Hwang och Nilsson (2011, s. 

193) betonar att barns små händer inte är anpassade för ett penngrepp därför väljer barn bort 

pennan. Enligt Trageton (2014, s. 75) föredrar barn att skriva på datorn eftersom tangenterna 

på datorn är lättare att hantera.  
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Till exempel när barnen erbjöds att skriva sitt namn på Ipaden istället för en tuschpenna, 

visade det sig att 5 barn (5a, 6a, 7a, 10a och 7B) inte skrev sitt namn med en tuschpenna. 

Dock skrev barnen hela sitt namn på Ipaden. Ett barn (10a) skrev även sitt syskons namn och 

       . Det kan betyda att tillgången till ett varierat skrivmaterial gjorde en avgörande 

effekt för barnen att kunna skriva sitt namn eller något annat. Det kan uppfattas som att det 

finns några bakomliggande orsaker till detta.  

 

För det första hänvisar jag till Piagets påstående om att barns lärande motiveras främst med 

hjälp av barns intresse och genom deras egna handlingar (Halpenny och Pettersen 2015, s. 

180). När ett barn är motiverat intar barnet en aktiv roll i sitt eget lärande och barnets 

drivkraft att utforska och interagera med den fysiska omgivningen ökar (Piaget 2013, s. 50). 

Jag menar att när barnen erbjöds skriva på Ipaden ökade barnens engagemang för att skriva 

något. Tillgång till det digitala tangentbordet på Ipaden kan ses som ett effektivt verktyg för 

bildandet av intresset hos barnet för att skriva något. Det betyder att när man knyter an till 

barnens intressen då åstadkommer barn mycket bättre resultat. 

 

En annan bakomliggande orsak till barnens ökade engagemang kan härledas till Piagets 

begrepp om barnens kognitiva tankeprocesser i lärandet av en ny kunskap. När barnet hamnar 

i en situation som är nära barnets erfarenheter då är villkoren för lärande som bäst (Halpenny 

och Pettersen 2015, s. 44). I denna studie har barnen dagliga erfarenheter av Ipadens 

användande eftersom Ipaden används dagligen av barnen på förskolan och även hemma. 

Barnen har visuella erfarenheter av olika skriftliga symboler på det digitala tangentbordet och 

på den digitala skärmen eftersom resultaten från intervjuerna visar att barnen ber sina 

föräldrar att skriva olika sökord för att få se videoklipp på Youtube. Till exempel, 

 TRAKTOR, GRÄVMASKIN, LASTBILAR, ELSA  (B      6 , 7  T      3, B      5). 

Dessa barns tidigare visuella erfarenheter av det digitala tangentbordets versalbokstäver 

visade sig under namnskrivande på Ipaden. I Piagets termer betyder det att barnen kunde 

infoga sina visuella erfarenheter i sina existerade tankesätt genom att knyta ny information till 

redan existerande kunskap. Det betyder att assimilation inträffade när barnen kunde använda 

sina visuella erfarenheter av det digitala tangentbordet på Ipaden och kunde skriva sitt namn 

på Ipaden.  

 

Barnen som har kommit en bit längre i sitt skrivande upplevde varken ekvilibrium eller 

disekvilibrium eftersom skrivande i samband med brevskapande inte utmanade barnen. 
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Exempelvis, ett barn (2b) skrev både sitt eget namn och sin kompis namn, ett annat barn (1b) 

skrev                       (                   )      (                      ) . Ett barn 

(10b) skrev även  BARNKANALEN, LABYRINT     WILDKIDS     I     . B      sa 

även att det är hens favoritprogram på TV-n som barnet brukar söka på Ipaden. Barnet (10b) 

skrev även ett meddelande med en tuschpenna:  j                     hade sagt att det brevet 

skall läggas i hens hembrevlåda. Även Trageton (2014, s. 147) framför att barn finner det 

meningsfullt att skriva brev till sig själv, och därför kan det vara stimulerande för barnens 

skrivande att även få skriva ett brev till sig själv för att sedan lägga det på sin brevlåda. 

 

8. Slutsatser och diskussion 
 

I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta studiens resultat och redovisa vad jag kommit 

fram till för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Sedan redogörs studiens betydelse 

för förskollärareyrket och förslag på vidare forskning ges.  

 

Syftet med denna studie var att studera hur förskolebarnen i 4-5 års ålder på två olika 

förskolor uppfattar skriftspråket representerat i olika slags texter som brev och tryckta 

tidningar. Dessutom studerades hur barnens skriftspråk utvecklas med fokus på barnens 

namnskrivande. Jag valde att samla in material genom barnintervjuer från två 

förskolegrupper. Målet var att undersöka vad barnen tror är ändamålet med skriftliga texter i 

tidningar och brev. Jag analyserade dessutom hur barnen uttrycker sig om brevets funktion 

samt hur barnen skriver sitt namn eller något annat i ett för dem meningsfullt sammanhang 

som till exempel brevskrivande. Jag ville observera hur barnen i samband med sitt 

namnskrivande använde sig av namnskyltar och olika skrivmaterial som en del av den fysiska 

miljön. Det var även intressant att jämföra de två undersökta förskolegruppers föreställningar 

kring skriftspråket och om det fanns skillnader och likheter i deras namnskrivande. Studiens 

teoretiska ram som låg till grund för undersökningen var Piagets kognitiva och 

konstruktivistiska perspektiv, vilket innebär att utveckling och lärande sker genom anpassning 

av tänkandet till den omgivande miljön (Halpenny och Pettersen 2015, s. 175).  

 

Studiens första frågeställning var att studera vilka föreställningar barnen har om skriftspråket, 

tidningar och brev, och hur dessa kan förstås och tolkas utifrån Piagets kognitiva aspekter av 

barnets tänkande på det intuitiva stadiet (4-7 år). På de två förskolor där jag samlade in 

materialet kunde jag se både likheter och olikheter i hur barnen tänkte och uttalade sig. Även 
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om barnen hade några föreställningar om skriftspråket, tidningar och brev så visade det sig att 

när barnen beskrev sin bild av skriftspråket så blev det tydligt att de flesta barnen hade 

föreställningar som skiljer sig från den etablerade kunskap som vuxna har. 

 

Barnens utsagor förvånade mig eftersom min egen förståelse av skriftspråket, tidningar och 

brev som belystes i bakgrunden inte speglades så mycket i barnens utsagor. På många sett 

skilde sig deras utsagor från mina förväntningar som jag hade innan undersökningen 

påbörjades. Även Lenz Taguchi (2000) framför att pedagogernas tankar skiljer sig från 

barnens, och att pedagoger är vana att förstå barnens tankar utifrån sin egen förståelse. Barnen 

är däremot inte vana att deras uppfattningar om världen inte är lika vuxnas uppfattningar. 

Lenz Taguchi kommer fram till att pedagoger kan närma sig förståelse för barnens tankar 

genom att följa barnens lärandeprocesser, men hon lyfter inte fram några aspekter i barnens 

tänkande som kan vara till nytta för förståelse av barnperspektiv. Däremot är Piagets teorier 

mycket användbara för förståelse av barnperspektivet, och belyser varför barnen tänker på ett 

sätt som är avlägset från vuxnas tänkande.  

 

I min studie tillämpar jag Piagets kognitiva aspekter av barnets tänkande på det intuitiva 

stadiet (4-7 år) för att kunna få syn på den vidare innebörden av barnets föreställningar kring 

skriftspråket. Jag kunde organisera barnens uttalande från bägge förskolorna i Piagets nivåer 

av barnens logiska tänkande på det intuitiva stadiet (4-7 år). Piagets teorier var till stor nytta 

för att närma sig förståelse för barnens tankevärld. Studiens resultat visar att det fanns en viss 

samstämmighet/överensstämmelse mellan barnens förklaringar och Piagets kognitiva 

aspekter. Dock visar resultatet att Piagets aspekter i barnets tänkande på det intuitiva stadiet 

(4-7 år) kan sträcka sig över den ålderströskel som Piaget anger. Min studie visar att barnen 

redan i åldern 4-5 år kan resonera och uttala sig om viktiga komponenter och kan ange 

orsaker till händelser som Piaget beräknar inträda på det operativa stadiet (7-12 år).  

 

Till exempel ansåg barnen att meningen med att lära sig att skriva ligger i att kunna föra fram 

sitt budskap genom det skrivna ordet eftersom det då blir möjligt att nå en eller flera 

mottagare, det vill säga  folket                          . Barnen förklarade även att nyheter 

och berättelser skrivna i tidningarna är riktade till folket för att bli lästa och kännas till. 

Barnen förklarade att ändamålet med breven är att informera någon om något eller att bjuda 

till kalas. Skillnaden mellan de två förskolor som jag studerade var att flera barn på Förskola 
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B visade en tydligare medvetenhet om skriftspråkets funktion när de talade om tidningar och 

brev.  

 

En annan slutsats som jag kunde dra utifrån mina analyser var att vissa barn har en annan 

relation till skriftspråket och att de har upplevt och erfarit skriftspråket på ett annat sätt än de 

barnen som inte uttalade sig om viktiga komponenter av skriftspråket, tidningar och brev. Det 

betyder att de barn som uttalade viktiga komponenter av skriftspråket, tidningar och brev hade 

mer erfarenhet av skriftspråkets användning. Enligt Piaget lär sig barn förstå saker och ting i 

omvärlden inte endast genom att samtala utan genom en egen tankeprocess som innebär 

handling med det konkreta föremålet (ett kuvert och en tuschpenna). Det vill säga barnen 

kunde samtala mer avancerat om skriftspråket eftersom de hade mer erfarenhet av skrivande. 

Detta kan kopplas till Piaget som anser att barnens abstrakta tänkande växer genom upprepade 

handlingar med det studerade föremålet. Utifrån detta kan slutsatsen dras att barnen på 

Förskola B uppvisar ett abstrakt tänkande i sina uttalanden om skriftspråkets funktion på 

grund av sina upprepade erfarenheter av skrivande.  

 

Studiens andra frågeställning var att ta reda på vilka föreställningar om brevets funktion 

barnen visar i samband med brevskapandet. Jag kunde se likheter på bägge förskolorna där 

barnen uttalade sig ganska lika i samband med brevskapandet. Den skillnaden jag såg var att 

barnen på Förskola A uttalade sig om vad de ville göra med ett kuvert till skillnad från 

Förskola B där det framlagda konkreta skrivmaterialet inte gav samma effekt på barnens 

utsagor. Istället visade barnen på Förskola B engagemang när det gällde att skriva något på ett 

kuvert för att skapa ett brev. Det betyder att barnen på Förskola B har en annan erfarenhet av 

brevskrivande och att de har upplevt detta tidigare antingen på förskolan eller i hemmiljön. 

Detta kan återigen kopplas till Piaget som menar att barnens abstrakta tänkande växer genom 

upprepade handlingar med det studerade föremålet. Utifrån detta kan jag dra slutsatsen att 

barnen på Förskola B uppvisar ett abstrakt tänkande i sina uttalanden om brevets funktion på 

grund av sina upprepade erfarenheter av brevskrivande.  

 

I Förskola A var det däremot svårt att initiera samtal om brev med barnen innan jag lade fram 

det konkreta skrivmaterialet (ett kuvert, papper och tuschpennor). Det gick bäst att samtala 

med barnen om brevets funktion medan barnen arbetade med breven vilket gjorde att barnen 

kunde skapa mening och en tankeprocess om brevets funktion. Min slutsats här är att barnens 

föreställningar om brevets funktion visar sig bäst i en aktiv handling, och för att få syn på det 
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barn tänker om skriftspråket eller brev behövs det anordna ett relevant sammanhang där 

barnen kan komma i direkt kontakt med det konkreta föremålet. Detta kopplar jag till Piagets 

teorier: att barnen lär sig och skapar mening om saker och ting när barnen hanterar det 

föremålet som saken handlar om. Det betyder att när barnen handlar med ett kuvert och 

skriver något då åstadkommer de också en mening med skriftspråkets funktion på ett 

engagerat sätt, det vill säga med nyfikenhet, intresse och entusiasm. 

 

Studiens tredje frågeställning var att undersöka hur barnen använde namnskyltar som finns på 

avdelningen i sitt namnskrivande. Jag observerade hur barnen på egna initiativ använde sig av 

namnskyltar som fanns på olika ställen. Det kunde observeras likheter mellan bägge 

förskolorna i vissa moment, till exempel där ett barn på Förskola A och tre barn på Förskola B 

skrev av sitt namn från sina namnskyltar på egna initiativ. Men till skillnad från Förskola A 

noterades det att flera barn på Förskola B använde sig av namnskyltarna. Barnen kollade på 

sina namnskyltar som var utformade i versalbokstäver med stor teckenstorlek. Denna 

utformning av orden i barnens miljö gynnar barnens skriftspråkutveckling enligt Trageton.  

 

På Förskola A fanns däremot namnskyltarna på färre ställen och var utformade i 

gemenbokstäver med liten teckenstorlek. Trots att ett barn på Förskola A var 

lösningsinriktade blev det problematiskt när hen ville skriva av sitt namn från sin namnskylt 

eftersom den var skriven i gemenbokstäver.  Detta visade sig bland annat genom att hen inte 

kände igen gemenbokstäver på sin namnskylt och kunde inte sammankoppla gemenbokstäver 

från namnskylten med versalbokstäver på bokstävstämplar vilket i sin tur missgynnade 

barnets initiativ att skriva sitt namn. Utifrån detta kan en slutsats dras om att utformning och 

placering av namnskyltar påverkar barnens lärande av sitt namnskrivande och kan få olika 

effekter på det enskilda barnets namnskrivande. Barnens lärande av att skriva av sitt eget 

namn från sina namnskyltar kan gynnas om namnskyltarna är skrivna i versalbokstäver med 

stor teckenstorlek och finns på flera ställen i förskolans lokaler.  

 

Studiens fjärde frågeställning var att undersöka hur barnen använde sig av ett varierat 

skrivmaterial som jag erbjöd i samband med brevskapande. De skillnader som observerades 

var att flera barn på Förskola B använde sig av en tuschpenna när de skrev sitt namn eller 

något annat, medan barnen på Förskola A inte visade intresse för att använda en tuschpenna 

för att skriva något. Men när barnen fick tillgång till bokstävstämplarna och det digitala 

tangentbordet på Ipaden visade barnen större engagemang och intresse för att skriva något. 
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Resultatet visar även att barnen utgick från egna individuella sätt i sitt lärande och 

kombinerade alla tre skrivmaterial som helhet i sitt namnskrivande. Slutsatsen jag kunde dra 

utifrån barnens användning av varierat skrivmaterial är att beroende på vad de har för kreativ 

förmåga speglar det av sig när det kommer till användningen av varierat skrivmaterial. 

 

I hur barnen undersökte det nya skrivmaterialet kan jag se likheter med Piaget (Piaget 2013, s. 

49-50) teorier om barnens motivation. Det betyder att barnens vilja att skriva något ökade i 

samband med ökade intresse av att skicka det brevet till en verklig mottagare.  Utifrån detta 

kan en slutsats dras att barnen får en ökad lust att vilja utforska och lära sig mer om saker som 

i mitt fall att skriva sitt namn eller något annat i ett för dem meningsfullt sammanhang. 

 

Studiens resultat visar även att barnen visade mest intresse för skrivande på surfplatta/Ipad 

eftersom barnen har dagliga erfarenheter av Ipad användning både på förskolan och hemma. 

Både Sandberg (2012) och Trageton (2014) framför att datorer i den fysiska miljön gynnar 

barnens skriftspråkutveckling som även min studie visar. Resultatet visar att barnen kan 

skriva på Ipaden mer än jag förväntade mig. Utifrån detta kan slutsatsen dras att barnen får en 

ökad lust att vilja utforska och veta mer om hur det går till med att skriva på Ipaden eftersom 

den lärandeprocessen utgår från barnens intresse och erfarenheter.  

 

Studiens sista frågeställning var att undersöka om det fanns likheter och olikheter i barnens 

framställning av sin namnskrivande mellan två undersökta barngrupper på två olika förskolor. 

Resultat visar stora skillnader i den frågan. Till skillnad från Förskola A där 2 barn skrev sitt 

namn med en tuschpenna såg jag 9 barn på Förskola B skrev sitt namn med en tuschpenna. 

Dessutom 3 barn på Förskola B som skrev med en tuschpenna mer än enbart sitt namn. Detta 

betyder att barnen på Förkola B har en annan erfarenhet av att skriva sitt namn med en 

tuschpenna än barnen på Förskola A. Det är synligt att det finns en klyfta mellan dessa två 

förskolor vad gäller barnens skriftspråkutveckling. För att diskutera denna skillnad vill jag dra 

en parallell mellan barnssammansättning på dessa två förskolor.  

 

På Förskola A finns flera tvåspråkiga barn till skillnad från Förskola B där de flesta barnen 

endast har svenska som modersmål. Här vill jag framtona att barnen kan övervinna kognitiva 

utmaningar med betoning på genomlevda erfarenheter i den stimulerande miljön snarare än 

språk (Furth 1977 i Halpenny och Pettersen 2015, s. 184). Min studie visar att flera barn 

oavsett sin språkliga grund, det vill säga tvåspråkiga eller enspråkiga barn, men främst genom 
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sitt logiska tänkande och utifrån erbjudet varierat skrivmaterial kunde barnen hitta en 

fungerande strategi för att lära sig att skriva sitt namn. Dessa barn oavsett sin språkliga 

bakgrund har en gemensam aspekt som är deras logiska tänkande och deras kreativa förmåga. 

Det betyder att pedagog kan ordna en stimulerande miljö genom att erbjuda barn ett varierat 

skrivmaterial för att till exempel skapa ett brev. Då ges barnen möjlighet att prova sig fram 

och självständigt lösa ett problem med brevskrivande, det vill säga utan pedagogens 

handledning för att aktivera barnens problemlösande förmåga.  

 

Barnens idérikedom förde de fram i deras eget lärande av att skriva sitt namn. Utifrån detta 

kan jag dra en slutsats att utformning och placering av barnens namnskyltar och tillgång till 

varierat skrivmaterial har betydelse för barnens aktiva och självständiga konstruerande av sitt 

namnskrivande. Detta finner även samstämmighet med Piagets antagande om att barn kan 

konstruera sin egen kunskap om förutsättningarna i den fysiska miljön är stimulerande 

(Halpenny och Pettersen 2015, s. 183). Därför kan det dras en slutsats om att skillnaderna i 

barnens skriftspråkutveckling kan minskas om den fysiska miljöns påverkan inte skall 

förbises eftersom utformning och placering av namnskyltarna och tillgång till varierat 

skrivmaterial som en del av den fysiska miljön kan få positiva effekter för det enskilda barnets 

lärande av sitt namnskrivande.   

Fast (2007) framför att barnets lärande av sitt namnskrivande kan börja som en ordbild genom 

kopiering av bokstäver i barnets namn. Detta kan leda till att medan barnet kopierar sitt namn 

kan barnen urskilja bokstäver och koppla dem till ljud. På det sättet kan barnet börja ljuda sig 

igenom sitt namn och lära sig den fonologiska utformningen av sitt namn. Därför anser jag att 

barnens meningskapande kring skriftspråket genom att kopiera sitt namn inte skall invänta en 

viss nivå i barnens talspråkliga förmåga eller barnens utveckling av den fonologiska 

medvetenheten. Sandberg (2012) påpekar att barnens förmåga av kunna skriva sitt namn är av 

betydelse för barnets självbild och självförtroende inför sexårsverksamheten. Vidare betonar 

Sandberg att barnets svårigheter under sina första erfarenheter av sitt namnskrivande kan ha 

negativa socioemotionella följder för barnen senare i sexårsverksamheten.   

 

En annan parallell vill jag dra mellan barnens resonemang kring skriftspråket och barnens 

förmåga av att skriva något. Resultatet visar att barnen som kan skriva något uppvisar större 

medvetenhet både om skriftspråkets funktion och om ändamål med tidningar och brev som i 

fall med Förskola B. Barnen som varken skriver sitt namn eller något annat uppvisar mindre 
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medvetenhet om skriftspråkets funktion som i fall med Förskola A. Jag ser ett tecken på 

samband mellan barnens skrivförmåga och barnens medvetenhet om skriftspråkets funktion. 

Dock visar resultatet att barnens tankar om brevets funktion framgår tydligare i en handling 

av brevskapande. Även Sandberg (2012) framhäver att de barn som inte kan skriva har förstått 

skriftspråkets funktion och detta framgår framförallt i barnens lek. Därför finns det inte en 

tillräcklig grund för att fastställa en slutsats om att barnen som kan skriva något uppvisar 

större medvetenhet om skriftspråkets funktion, och det sambandet kan undersökas mera.  

 

Det går inte att generalisera studiens resultat till en större population eftersom urvalet är 

alldeles för litet för att dra allmängiltiga slutsatser. Det angår främst förståelse av barnens 

föreställningar om skriftspråket, tidningar och brev utifrån Piagets nivåer av barnens logiska 

tänkande när det gäller det intuitiva stadiet (4-7 år). Däremot resultatet av barnens 

skriftspråkutveckling med fokus på barnens namnskrivande visar samstämmighet med 

forskningspraxis inom det området. De flesta barn i denna studie skriver endast sitt namn, och 

det finner samstämmighet med Fast (2007) forskning som visar att barnets eget namn är det 

första inlärda skrivordet. De flesta barn i min studie som inte skriver sitt namn med pennan 

skriver sitt namn med bokstavsstämplar och på Ipaden, och det har likheter med Tragetons 

(2014) forskning om barnens bästa förutsättningar för skriftspråksutveckling utgår ifrån 

datorskrivande där versalbokstäver från tangenter återspeglas på ett perfekt sätt med 

versalerna på skärmen. Alla deltagande barn i studien var engagerade i att prova skriva sitt 

namn med olika skrivmaterial och detta gynnade barnens lärande av sitt namnskrivande. Här 

drar jag en parallell till Lenz Taguchis (2000) forskning som belyser bland annat att tillgången 

till ett varierat material i barnens lärandeprocesser gynnar barnens lärande. Studiens resultat 

visar även stora skillnader i barnens skriftspråkliga förmågor, och det stämmer med 

Sandbergs (2012) forskning om barnens väldigt olika skriftspråkliga förmågor inför skolans 

start. Ovannämnda kopplingar visar en viss samstämmighet med den befintliga forskningen 

och därmed kan studiens resultat göra anspråk på att generalisera till förskolegrupper med 

liknande kontext och i relation till vissa aspekter. Ett exempel på detta är en förskolegrupp där 

de flesta barnen är tvåspråkiga och där barnens namnskyltar är utformade i gemena bokstäver 

till skillnad från en förskolegrupp där de flesta barnen har svenska som modersmål och 

barnens namnskyltar är utformade med versaler och placerade på flera ställen i förskolans 

lokal.  
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Studien visar att det finns en tydlig klyfta mellan två undersökta förskolegruppers 

namnskrivande. Det betyder att kunna skriva är fortfarande en klassfråga eftersom vissa barn 

har viktiga kunskaper om det skriftliga språket och därför är mer privilegierade inför skolstart 

än andra. Detta går emot målet med utbildning som är att ge alla barn lika möjligheter och på 

samma villkor bli skrivkunniga i ett demokratisamhälle. I min studie belystes det problemet 

som till stor del handlar om allas lika värde för att bli skrivkunniga. 

 

Genom denna studie har jag fått en djupare förståelse kring hur barnen resonerar kring 

skriftspråket och hur barnens skriftspråkutveckling med fokus på namnskrivande ser ut i två 

förskolegrupper på två olika förskolor. Jag vill bidra med kunskapen i denna studie till 

deltagande förskolor, barnens föräldrar och pedagoger eftersom den uppsatsen är skriven för 

dem och alla andra intresserade för barnens tidiga meningskapande kring skriftspråket och 

den tidiga skriftspråkutvecklingen.   

 

8.1 Fortsatta studier 

 

Studieresultat har visat att det finns saker som kan ligga till grund för fortsatta studier. När jag 

via min undersökning har kommit fram till att barnen kan mycket mer om det digitala 

skrivande än som kunde uppfattas i studiens början, kom jag fram till att denna studie kan ge 

upphov till en ny undersökning som kan handla om barnens möjligheter för skapande av 

tidningsproduktionen i förskolans miljö med utgångspunkt i gruppens kollektiva språkliga 

miljö, det vill säga i interaktionen mellan pedagog och barnen. Tidningsproduktionen 

tillsammans med barnen tillför även en möjlighet att undersöka den dokumentationsskapande 

processen tillsammans med barnen och främst för barnen. 
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10. Bilagor 

 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Varför kommer det tidningar till oss? 

Varför skrivs det något i tidningar? 

Varför kommer det brev till oss? 

Varför behöver man lära sig att skriva? 

 

Varför skickar vi brev till varandra? 

 

Varför skriver de något i tidningar? 

Varför finns det tidningar? 

Varför finns det brev? 

Varför finns det vykort/kort? 

Varför skickar vi vykort/kort till varandra? 

 

Vad vill du göra med ett kuvert? 

Hur vill du göra det? 

Varför vill du göra det? 

Vad är ett brev? 

Vad används ett brev till? 

 

Jag observerar under brevskapande:  

 

Vad barnen skriver i samband med brevskapande. 

 

Hur barn använder sig av sina namnskyltar när de skriver sitt namn. 

 

Hur barn skriver sitt namn med en tuschpenna. 

 

Hur barn skriver sitt namn med bokstavsstämplar. 

 

Hur barn skriver sitt namn på Ipaden. 

 

 

Rekvisita under intervjuerna: en bok  Kriktor , en leksaksorm, en tidning, ett brev, ett vykort, 

ett kuvert till varje barn, papper, tuschpennor, blyertspennor, sudd, bokstavsstämplar, Ipaden 

med Pages.  

  



 

 

46 

 

Bilaga 2 Samtyckebrev 

 

 
 

09.10.2015 

 

Hej föräldrar/vårdnadshavare på förskolan Xxxxx!   

 

Jag är student på Förskollärarutbildningen med interkulturell profil vid Södertörns högskola. 

På den 7:e terminen på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om barnens uppfattningar kring skriftspråket och 

barnens skriftspråkutveckling med fokus på namnskrivande.  

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet mellan den 

15.10 och 10.11.2015. Jag skulle då vilja genomföra intervjuer och observationer med barnen. 

I samband med intervjuerna skall Jag använda mig av ljudupptagning med hjälp av min 

mobiltelefon. Allt samlat material från intervjuerna skall endast användas i denna studie och 

inget annat. Insamlat material genom ljudupptagningar skall först transkriberas och sedan 

raderas.  

 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All 

medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I 

sådant fall kommer även barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då 

också möjlighet att besluta om sitt eget deltagande.  

 

Kontakta gärna mig för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Irina Ertis 

Tel:  

Mejladress: irina_ertis@hotmail.com 
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

 

 

B           : …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

V                              /  ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret återlämnas till förskollärare på avdelningen Xxxxx senast den 15.10.2015. Om 

du/ni inte samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev.  
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Bilaga 3. Studiens begreppsgenomgång 

Barnens föreställningar är barnens tankar som de uttrycker genom uttalade förklaringar.  

Pappersmedia är en skriven text av olika slag som vykort, brev och tidningar som är bekanta för 

barnen både från förskolan och från hemmiljön.  

Skriftspråket avser i studien texter skrivna för hand eller tryckta texter som sprider informationen just 

genom skriftspråket, samt som omger barnen både i förskolan i form av dokumentation på förskolans 

väggar eller veckobrev för föräldrarna upphängda i hallen och i hemmiljön i form av tidningar och 

brev.  

Den fysiska miljön avser i studien inredning av förskolans lokaler i bemärkelsen av utformning och 

placering av barnens namnskyltar, samt tillgång till ett varierat skrivmaterial. 

Namnskylt är en skriven skylt (en lapp) med barnets namn utformad i versaler eller gemener med olika 

teckenstorlekar och uppsatt på olika ställen på förskolan för att markera barnets plats för något, till 

exempel på klädhyllan.  

Skrivmaterial är kuvert och papper, tuschpennor, blyertspennor, sudd, bokstavsstämplar i versaler, ett 

digitalt tangentbord i Pages på en surfplatta. Surfplattan i studien avser Ipaden som även kallas för 

lärplatta på förskolorna. Pages liknar Word, och är ett lätthanterligt program på Ipaden för 

dokumentskapande med text och bild. 

Brevskapande avser i studien främst barnens handling i ett för barnen meningsfullt sammanhang där 

barnets användning av olika skrivmaterial synliggör barnens namnskrivande som symboliserar 

avsändare. 

Modersmål är barnens första inlärda talspråk som barnet har lärt sig ända från födelsen (Tove 

Skutnabb-K      1981,  . 94   E         2004,  . 89). I                                             

modersmål. Tvåspråkighet betyder att barnen började utveckla två språk parallellt eller simultant före 

tre årsåldern, och använder båda språken regelbundet (MacLaughlin 1984, s. 10 i Einarsson 2004, s. 

91). Med regelbundet anses i studien att barnet använder svenska på förskolan och sitt hemspråk 

     . I                                                           . 

Tidningar avser i studien skrivna texter som är skrivna av någon och riktade till någon med ett syfte av 

att informera, berätta och beröra. 

Breven avser i studien kommunikations media som innehåller/har en avsändare av information i from 

av en skriven text som är riktad till en mottagare som tar emot budskapet i brevens text.  
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Bilaga 4 Tabell 1 Beskrivning av respondenterna 

 
 
Barnet 

 

 

Ålder 

 

Språk  

 

 Gruppintervju   

 

 Individuell intervju 

 

Barn 1a 

 

4 år 

 

Två språk 

 

Gruppintervju 1A  

 

Individuell intervju 

Barn 2a 

 

 

5 år  

 

Två språk 

 

Gruppintervju 2A  

Barn 3a 

 

4 år 

 

Två språk 

 

Gruppintervju 2A  

Barn 5a 

 

5 år 

 

Två språk 

 

Gruppintervju 1A 

 

Individuell intervju 

Barn 6a 

 

4 år 

 

Två språk 

 

Gruppintervju 3A 

 

Individuell intervju 

Barn 7a 

 

4 år 

 

Svenska  

 

Gruppintervju 3A 

 

Individuell intervju 

 

Barn 8a 

 

5 år 

 

Två språk 

 

Gruppintervju 4A 

 

Individuell intervju 

Barn 9a 

 

4 år 

 

Två språk 

 

Gruppintervju 1A 

 

Individuell intervju 

 

Barn 10a 

 

5 år 

 

Svenska  

 

Gruppintervju 4A 

 

Individuell intervju 

Barn 11a 

 

4 år 

 

Svenska  

 

Gruppintervju 5A 

 

Individuell intervju 

Barn 12a 

 

4år 

 

Svenska 

 

Gruppintervju 5A 

 

Individuell intervju 

Barn 13a 

 

4 år Svenska   Individuell intervju 

Barn 1b 5 år 

 

Svenska  

 

Gruppintervju 1B 

 

 

Barn 2b 4 år 

 

Svenska 

 

Gruppintervju 1B  

Barn 3b 4 år 

 

Svenska 

 

Gruppintervju 2B 

 

 

Barn 4b 4 år 

 

Svenska 

 

Gruppintervju 2B  

Barn 5b 5 år 

 

Två språk  

 

Gruppintervju 3B  

Barn 6b 4 år  

 

Svenska  

 

Gruppintervju 3B  

Barn 7b 4 år  

 

Svenska  

 

Gruppintervju 4B 

 

Individuell intervju 

 

Barn 8b 4 år 

 

Två språk  

 

Gruppintervju 4B  

Barn 9b 5 år 

 

Svenska  

 

Gruppintervju 5B 

 

 

Barn 10b 4 år  

 

Svenska 

 

Gruppintervju 6B 

 

 

Barn 11b 4 år 

 

Svenska  

 

 Individuell intervju 

 

Barn 12b 4 år 

 

Svenska 

 

 Individuell intervju 

 

Barn 13b 4 år 

   

Svenska 

 

 Individuell intervju 

 

 

 

 


