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Förord 
Vi vill börja med att tacka de åtta medverkande pedagogerna som ställde upp på de intervjuer som 

genomfördes inför vår C-uppsats. Utan er hade det inte varit möjligt att utföra vår studie. Vi vill också 
tacka våra anhöriga som har stöttat och peppat oss genom arbetsprocessen. Även vår handledare Ulla 
Damber ska ha ett tack, då hon har väglett oss otroligt fint under resans gång och hjälpt oss med våra 
tankar och funderingar. 

Vi som har gjort den här studien är två förskollärarstudenter. Genom hela arbetets gång har vi 
samarbetat tillsammans, arbetets utformning har skett genom diskussioner och överläggningar mellan 
oss två och vid vissa tillfällen även vår handledare. Eftersom att vi bor på samma ort har vi haft 
fysiska träffar för att analysera och bearbeta datamaterialet samt utformat planeringar under studiens 
gång. Vi har delat upp det skriftliga arbetet mellan oss men innan vi har gjort det har vi haft fysiska 
träffar och noga gått igenom hur allt ska gå tillväga. 

Under studiens gång har vi hela tiden haft god kontakt med varandra och haft avstämningar med 
jämna mellanrum, vad som ska göras och hur det går med den process som ett examensarbete kräver. 
Därför vill vi också tacka oss själva, för att vi har kämpat tillsammans under studiens gång. Även för 
att vi har trott på varandras ideér och visioner, utvecklats tillsammans både som individer, forskare 
och pedagoger. 
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Abstrakt 
This essay discusses children's spontaneous exploration of the written language. The aims is to 

investigates preschool teachers perception of supporting children in the spontaneous exploration of 
the written language. The reason we want to find out preschool teachers perception is due to what we 
found out in the previous research, which shows that the interaction between educators and children 
affects how students perform. The method used is qualitative which was a semi-structured interview. 
We also did a short observation where we looked at how the written language was visible in the 
environment. We used this as a basis to one of the questions in the interview. The result and analysis 
of  this  essay shows that  the teachers in this  study perceive that  many factors matters when they 
should support  children in their  exploration of  the written language.  Teachers  perceive that  their 
approach o and their design of the environment is main factors when it comes to their supporting of 
children's’'s spontaneous exploration of the written language. Teachers perceive that their approach 
and their design of the environment is main factors when it comes to their supporting of children's’'s 
spontaneous exploration of the written language

Keywords: Children, literacy, Preschool, Teachers perceptions, Written language 
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Introduktion 

Inledning 
Skriftspråket är något som idag är centralt för barns utveckling, det finns runt omkring oss i vår 

vardagen redan som små. Det är inte ovanligt att man ser barn som är väldigt små som redan har lärt 
sig skriftspråket innan de börjar i skolan.  Dels handlar det om barnets kontakt med skriftspråket 
genom socialt samspel som ger utrymme till utveckling.“Att lära sig ett skriftspråk innebär då att bli 
en del av en skriftspråklig värld och att i  denna få klart för sig alla motiv, känslor, relationer och 
kognitioner som existerar i mänskliga kommunikationen” (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson, 
2013, sid 38).

För  att  komma  åt  hur  pedagoger  uppfattar  ett  fenomen  har  vi  utfört  åtta  stycken  intervjuer. 
Undersökningen bygger på det sociokulturella perspektivet då vi är intresserade av den stöttning som 
kan ske av pedagoger. Tanken är sedan att koppla vad pedagogerna uppfattar till tidigare forskning 
och teorier. 

Arbetet har som fokus att undersöka hur pedagoger uppfattar att de kan skapa förutsättningar för 
barns  spontant  utforskande av  skriftspråket,  därmed blir  begreppet  literacy  angeläget  att  nämna. 
Barton (2007) definierar literacy som något som hela tiden sker i sociala förhållanden. Han påpekar att 
det alltid krävs en gemensam händelse och förståelse för att literacy ska ske. Samtidigt menar Barton 
att  literacy  både  handlar  om  att  kommunicera  med  andra  men  även  om  vår  egen  förståelse  av 
världen.  Eftersom  att  undersökningen  riktar  in  sig  på  pedagogers  stöttning  av  barn  i  de  yngre 
åldrarna blir begreppet emergent literacy angeläget. Begreppet är underordnat literacy och definieras 
som läs- och skrivprocessen som sker innan någon formell läs- och skrivlärande (Clay, 1966, citerad i 
Fast, 2007; Norling, 2015). 

Definitionen av begreppet emergent literacy understryker en angelägenhet att fånga upp barn, i 
tidig ålder,  när det kommer till  förmågan att  tala om språket,  för att  undvika eventuella läs-  och 
skrivsvårigheter i framtiden. Detta har inlett ett intresse hos oss hur pedagoger kan stötta barn i deras 
spontana utforskande av skriftspråk. Angelägenhetsgraden grundar sig i vad tidigare forskning visar 
angående  betydelsen  av  samspelet  mellan  pedagoger  och  barn.  Det  blev  därmed  intressant  att 
undersöka hur pedagoger uppfattar att de kan stötta barnen. Syftet med denna studie blir därför att 
undersöka vad pedagoger uppfattar att deras stöttande gällande barns spontana utforskande handlar 
om.
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Bakgrund 
Kommande avsnitt innehåller den tidigare forskning som det här arbetet har utgått ifrån. De fyra 

underrubrikerna representerar vad forskningen handlar, underrubrikerna är följande; Barnets kontakt 
med skriftspråket, Literacy, Miljöns betydelse för barns lärande och Pedagogens betydelse för barns lärande. I 
avsnittet nämns både förskolan och skolan som verksamheter. Även om det här arbetet är riktat mot 
förskolan har tidigare forskning inom skolan använts och främst i det sammanhang som syftar på hur 
lärares förhållningssätt kan påverka elever. Anledning till det är för att förskolan kan relatera till dem 
utfall som studierna har fått. 

Barnets kontakt med skriftspråket  

Under slutet av 1960-talet trädde en ny forskningsgren fram inom barns metaspråkliga förmåga. 
Man studerade då barns förmåga att  tala om språket,  de vill  säga deras förmåga att  använda ett 
metaspråk. I studierna visade det sig att barn som hade svårigheter med att tala om språket med stor 
sannolikhet skulle få läs och skrivsvårigheter senare. Man hade upptäckt att barn redan vid en tidig 
ålder kunde lära sig läsa och skriva. Detta ledde till att man vidare började studera hur barn betedde 
sig under både läs och skrivsituationer. Inom forskningen hade man detaljerat börjat studera hur barn 
lär sig att läsa och skriva (Liberg, 2006). 

Fast (2011) poängterar att barnen kommer i kontakt med skriftspråket redan när det uppfattar att 
någon skriver. Hon menar att barns inlärning av skrivandet inte sker vid någon speciell ålder eller 
tidpunkt.  Snarare sker  detta  i  spontana sammanhang som blir  betydelsefulla  för  barnen.  Det  kan 
exempelvis handla om symboler eller något streck som barnen ritat och sedan läser upp. Lärandet av 
skriftspråk börjar långt innan barnet kommer i  kontakt med skolan, det sker redan i  de spontana 
tillfällena då barnen kommer i kontakt med skriftspråket (Fridolfsson, 2015). De spontana tillfällena 
kan handla om tillfällen som högläsning eller när en vuxen läser något spontant. På så sätt kommer 
barnet  i  kontakt  med  texter  vilket  i  sin  tur  bidrar  till  en  ökad  nyfikenhet,  samt  erfarenhet  för 
skriftspråket (a.a.).  Förberedande skriftspråkliga aktiviteter bör inte ske på ett direkt undervisande 
sätt, utan detta ska ske i naturliga sammanhang och på ett lekfullt sätt (Fridolfsson, 2015). Att hitta läs 
och skrivinlärning i andra situationer än de tillfällen som klassificeras som undervisning, undersökte 
Carina Fast (2007) då hon följde sju barn och deras resa till att lära sig läsa och skriva. 

Det Fast (2007) ville undersöka var att se i vilka andra sammanhang barn kommer i kontakt med 
läs  och  skrivinlärning.  Alltså  situationer  som  inte  innefattas  av  de  traditionella 
undervisningssammanhangen utan exempelvis situationer hemma i vardagen. Fast förklarar att tidigt, 
redan vid första besöket hos de familjer som deltog i hennes undersökning, noterade hon att barnen 
sysslade med texter  av olika slag,  både genom böcker,  tidningar,  dataspel  och CD-omslag.  Enligt 
henne själv framstod det  också tydligt  att  barnen upptogs i  en social  och kulturell  praktik i  sina 
familjer där lyssnande, läsande, talande och skrivande praktiserades. De aktiviteterna som skedde i 
hemmet förklarar Fast bidrar till barnets så kallade språkliga habitus. Barton (2007) poängterar att 
barns  omgivning,  utanför  förskola  och  skola,  består  av  aktiviteter  som  både  är  av  formella  och 
informella budskap. Exempelvis nämner han graffiti, namn, symboler och tidningar. Barton menar att 
barn redan har lärt sig meningen med att praktisera språk-, läs- och skrivaktiviteter utifrån att de 
möter  text  och  symboler  i  sammanhang  utöver  det  traditionella  undervisningstillfället. 
Fortsättningsvis förklarar Fast (2007) även att stunder som dessa, som barnen har med sina föräldrar, 
gör att barnen blir “skriftspråkligt socialiserade” och att detta i sin tur gör att de indirekt lär sig att 
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“barn som de själva läser som de själva”. I de olika familjerna tar skrivandet och läsandet olika roll 
och det bidrar med att varje barn får sin egna unika literacy-historia (a.a.). 

Literacy  

Barton (1994, citerad i Fast, 2007) har skapat åtta punkter där han beskriver vad som definierar 
literacy. Bland annat att literacy baseras på ett system av symboler, att det är ett symboliskt system 
som  är  avsett  för  kommunikation.  Med  hjälp  av  dessa  punkter  konstaterar  Fast  att  literacy 
kännetecknas av att det är en social aktivitet, det är något som människor främst gör, på egen hand 
eller tillsammans med andra.  Det utövas på en speciell  plats,  för ett  speciellt  ändamål (a.a.).  Fast 
förklarar också att Barton inte menar att man behöver en exakt definition av vad literacy är, snarare att 
man behöver ett sätt att tala om literacy, som metafor eller modell. Literacy är inte bara en teknisk 
färdighet  utan  det  är  ett  sätt  att  avkoda  ord.  Det  är  en  praktik  som  påverkas  av  kulturella, 
ekonomiska, sociala och även religiösa sammanhang (Brian Street, 2001; Carina Fast, 2007). 

Det finns två motsatta föreställningar när det kommer till teorier om barns inlärning av skriftspråk. 
Den ena är reading readiness, en benämning man brukar använda inom anglosaxisk forskning, vilket 
innebär att det finns en lämplig tidpunkt då barnet är moget för att lära sig läsa och skriva. För att 
barnet  ska  bemästra  skriftspråket  lär  sig  barnet  genom  en  formell  undervisning  med  hjälp  av 
utarbetade metoder (Fast, 2007; Norling & Lillkvist, 2016). Ofta är denna undervisning bokstavs- och 
bok baserad och används i lämpliga institutioner, i de flesta fall skolor. Detta har varit, av tradition, 
det vanliga synsättet i Sverige. Den andra föreställningen som finns är att barnet, redan från tidig 
ålder, blir exponerad för skriftspråket på olika sätt och att barnet skaffar sig kunskaper gradvis om 
läsande och skrivande i samspel med andra människor, även med andra barn (Fast, 2007; Norling, 
2015).  Inlärningen  som sker  är  inte  förlagd till  något  unikt  område  utan  kan  ske  var  som helst. 
Exempelvis i hemmet och varuhuset etcetera. Dettas synsätt benämns, inom anglosaxisk forskning, 
som literacy (Fast, 2007). 

Ett begrepp som är underordnat literacy är det som Martina Norling (2015) förklarar som emergent 
literacy. Detta definieras som, enligt Norling, läs- och skrivprocessen som sker innan någon formell 
läs-  och skrivlärande.  Därför  blir  också  de  teoretiska  begreppen som man använder  sig  av  inom 
literacy  aktuell  för  emergent  literacy.  Anledning  till  detta  redogör  Norling  då  hon  förklarar  att 
emergent literacy är den process som sker under perioden före skriftspråkligheten. Hon nämner även 
att emergent literacy är bundet till varierande sociala miljöer som är baserade på tidigare livshistorier 
och erfarenheter. Fortsättningsvis förklarar Norling att begreppet har en vid mening där lärandet av 
förmågan att läsa och skriva ses som en pågående process, en process som startar tidigt i barns liv och 
som inte är bundet till när barn börjar skolan. 

Med tiden har begreppet emergent literacy utvidgats och den tidigare forskningen har bidragit till 
definitionen har fått ett bredare perspektiv på just läs- och skrivinlärning (Norling, 2015). Dock finns 
det olika tolkningar på detta begrepp och en del forskare tolkar begreppet som kompetenser inom 
skriftspråket.  Det vill  säga att symboler och skriftliga uttryck är fokus för literacy. Andra forskare 
tolkar emergent literacy som en kombination av skriftspråkskompetens. Trots detta finns det dock en 
enighet bland literacyfoskarna och det ar att literacy/emergent literacy måste ske i samspel i sociala 
sammanhang och i olika miljöer (a.a.). 
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Centralt  för  literacy-perspektivet  är  att  det  sociala samspelet  alltid är  i  fokus.  “Att  lära sig ett 
skriftspråk innebär då att bli en del av en skriftspråklig värld och att i denna få klart för sig alla motiv, 
känslor,  relationer  och  kognitioner  som  existerar  i  mänskliga  kommunikationen”  (Dahlgren, 
Gustafsson, Mellgren, Olsson, 2013, sid 38). Författarna påpekar att skiftspåksanvändningen inte kan 
uteslutas från sitt sociala sammanhang. Vidare menar författarna att det sker en synlig aktivitet när 
man skriver. Det kan till exempel handla om när man pratar om vad man ska skriva och hur det 
skrivs. Det som skrivs finns sedan kvar på en lapp som visas upp för föräldrar eller kamrater som 
läser upp det som skrivits, vilket i sin tur stimulerar barnets läs och skrivutveckling. 

Miljöns betydelse för barns lärande  

Förskolemiljön är en av de första miljöerna där barnet möter det formella lärandet. Lärandet som 
sker i  förskolan är planerat utifrån styrdokument och resulterar därför i  att  lärandet som sker på 
förskolan är ett planerat innehåll som strävar efter mål (Björklid, 2005). För att förskoleverksamheten 
ska kunna arbeta mot de mål som finns i läroplanen är det viktigt att skapa miljöer som ger barn 
möjlighet till  handlingar, utforskande, upptäckande och inspirerar till  olika typer av verksamheter 
(Björklid, 2005; Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). I sitt arbete hänvisar Björklid till Marjanna 
de Jong som har studerat lärandemiljöer och i Marjannas underlag (1996) påpekar hon att de lokaler 
som barnomsorg befinner sig i måste ses som en miljö för barn. Barn är inte småväxta vuxna utan de 
behöver något annat än vuxna, nämligen miljöer som inspirerar dem till olika praktiska verksamheter 
och handlingar (Björklid, 2005). 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) förklarar att hur lärare i förskolan tänker, organiserar 
och utformar den pedagogiska miljön är en viktig del när det kommer till hur pass kompetenta barn 
har möjlighet att vara. Även vilka kompetenser de har möjlighet till att utveckla. Den inre miljön ger 
signaler till barnet vilken tilltro vi har till dess kompetens. Johansson och Pramling Samuelsson lyfter 
även att förskolans miljö är fylld med saker som på olika sätt tilltalar både vuxna och barn. De menar 
att barn skapar mening och sammanhang i den värld de möter i förskolan när det kommer till barns 
lärande.  Björklid  (2005)  och  Sheridan  (2001)  förklarar  att  den  fysiska  miljön  kan  skapa  både 
förutsättningar och hinder för lek och lärande. Anledning till att det kan skapas hinder är för att om 
miljön kan upplevas som otillgänglig, understimulerande och otrygg, utforskar inte barn den miljön 
och leker inte heller i den typen av miljö. Vilket leder till att det kan förhindra barnet utveckling både 
fysiskt, socialt och kognitivt (Björklid, 2005). 

Fortsättningsvis förklarar Björklid (2005) att en god fysisk uppväxtmiljö inte är ett lika etablerat 
villkor  som de psykosociala  aspekternas  betydelse  för  barns  uppväxtvillkor  och lärande.  Björklid 
menar att den fysiska miljön kan betraktas som så självklar att det inte uppstår någon reflektion över 
förhållande till  den. Hon menar att den fysiska miljön ofta hamnar i en form av obemärkthet vid 
planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Björklid förklarar att det finns något 
outtalat om att en bra pedagog kan göra ett bra arbete oavsett hur lokalerna ser ut. Dock hänvisar 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) till tidigare arbeten som visar att det är viktigt att rummen 
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kommunicerar och att det är viktigt att rum kan tala många språk. Anledning till att det är viktigt att 
rum  kommunicerar  med  de  individer  som  vistas  i  dem  är  för  att  rummet  är  ett  kraftfullt  och 
grundläggande språk. Vilket gör att de både kan välkomna och utesluta olikheter. Rummet ska vara 
en mötesplats mellan individer men också en mötesplats för sig själv (a.a.). 

Att  den fysiska  miljön  sänder  budskap nämner  även Björklid  (2005)  då  hon förklarar  att  den 
fysiska miljön kan sända ut signaler huruvida man är välkommen eller inte. Vidare förklarar Björklid 
även att det handlar om miljöestetik och att omgivningens estetiska kvalitet har betydelse för psykiskt 
och fysiskt välbefinnande när det kommer till lärandemiljöer. Hon menar att miljön kan påverka barns 
psykiska och fysiska välbefinnande, vilket sedan kan påverka deras lärande. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2003) förklarar också att  man måste se mer till  individen hur miljön utformas då de 
förklarar att det inte finns ett enda koncept som förklarar hur den pedagogiska miljön ska se ut. De 
menar att miljön måste anpassas och utformas utifrån de barn och den barngrupp som ska befinna sig 
i den miljön. Även Björklid (2005) förklarar att miljön ska förändras och användas på ett flexibelt sätt 
beroende på vilka typer av verksamheter som sker och vad som intresserar barnen. Det är viktigt att 
barn deltar aktivt i utformningen av den fysiska miljön, även att barn är delaktiga i sitt eget lärande 
(a.a.). Vidare förklarar Johansson och Pramling Samuelsson (2003) att miljön ska vara en arena där 
som stödjer och utvecklar barnens kompetenser och för att stöd och utveckling ska ske måste miljön 
förändras parallellt med de förändringar som sker i barngruppen. 

Fast  (2007) påpekar att  man som pedagog bör erbjuda ett  rikt  utbud av material,  detta för att 
uppnå en god lärmiljö. Det kan exempelvis vara material som pennor, papper, målarfärg och annat 
material för konstruktion. Fast menar även att det bör finnas böcker på olika nivåer när det kommer 
till barnens utforskande av skriftspråket. Det kan då vara böcker som barnen tidigare har läst men 
även nya böcker så barnen kan upptäcka nya saker. Vidare nämner Fast att pedagogen har en viktigt 
roll när det kommer till rummet för lärande. Hon refererar till en förskola som arbetar Reggio Emilia 
inspirerat,  vilket  innebär  att  barnen  måste  ges  olika  möjligheter  att  utveckla  sin  förmåga,  på 
individuellt och även samspel med andra. 

Pedagogens betydelse för barns lärande  
Redan som liten förklarar Martina Norling (2015) att hon förstod att vuxnas syn på omvärlden var 

en annan än den som barn upplevde. Som liten berättar hon att hon och hennes kamrater ibland blev 
missförstådda i kommunikationen med vuxna. Vilket ledde till att Norling själv grubblade över detta 
som barn, hon förstod inte varför.  Nu som vuxen berättar hon att hon förstår att det handlar om 
erfarenheter och att dessa är något som vi utgår ifrån i den kommunikation vi gör med andra. I sitt 
arbete förklarar Norling att det finns tidigare forskning som beskriver att personalens förhållningssätt 
har betydelse för hur den sociala språkmiljön utformas i förskolan. Personalens bemötande, samspel 
med barn, kompetensutveckling läs- och skrivprocesser, språk samt den hänsyn man tar till  barns 
tidigare erfarenheter är faktorer som genomsyrar i de vardagliga aktiviteterna som barn tar del av i 
förskolan. Resultatet av barns vistelse i förskolan hänger till stor del på vad läraren har för barnsyn, 
vad de har för synsätt när det kommer till barns lärande och vilken kunskap de anser är viktigt för 
barn att lära (Bruner, 1996, citerad i Sheridan, 2011). 

De senaste decennierna har skolor internationellt utvecklat ett starkt fokus på elevers akademiska 
prestationer.  Ett  instrument för att  få större kontroll  över denna relativa kunskapsnivån använder 
nationer tester, utvärderingar, bedömningar och inspektioner (Aspelin, 2012). Fortsättningsvis redogör 
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Aspelin att på lokal nivå tenderar skolor att orientera sig mot mätningar och utvärderingar för att 
hjälpa studenter att klara tester och uppnå förskrivna lärandemål. Elevers prestation kopplas både till 
individen, ett individualistiskt perspektiv, och externa strukturella, faktorer - kulturella, samhälleliga 
och sociala och dess inverkan på individer (a.a). 

Aspelin (2012) hänvisar till  en rapport som gjordes av Skolverket 2005 som hade som syfte att 
undersöka skillnaderna mellan skolor och deras inverkan på elevernas akademiska prestanda. Utifrån 
denna  undersökning  förklarar  Aspelin  att  de  mest  uppenbara  likheterna  mellan  skolor  med hög 
effektivitet när det gäller att uppnå inlärningsmål sammanfattas till tre kategorier. Den första beskrivs 
som ”lärares attityd”,  vilket  innebär att  undervisningen fokuserar både på lärandemålen och den 
sociala  omvårdnaden.  Lärarna  är  engagerade  i  att  hjälpa  sina  elever,  de  är  omtänksamma  och 
proaktiva i förhållande till sina elever. De är säkra på att kunna ”ta hand om saker” och ha social 
kontroll samt hjälpa eleverna (a.a.). 

Vad en lärare behöver mest är kunskapen hur den kan hjälpa andra att  lära,  exempelvis olika 
lärteorier. Undervisning är inte en teknisk process utan om en konst, som inte går att separera från 
sina sociala, politiska, moraliska och historiska rötter och det är under själva undervisningstillfället 
som läraren återger sina personliga värderingar gemensamt med det ämnet/ intresset som ska läras ut 
(Carr,  1989,  citerad i  Sheridan,  2001).  Kvalitén i  undervisningen kan endast  förbättras när läraren 
begriper hur dennes egna värderingar influerar ett barns lärandeprocess, eftersom att det är i förskola 
och skola som lärare genom sina handlingar omvandlar sina egna pedagogiska värden till en konkret 
pedagogisk norm (a.a.). Vilket är likt det Grosin (2004) redogör då han förklarar hur skolor kan ses 
som framgångsrika när det kommer till elevers prestation. 

Utifrån  den  undersökning  som  Grosin  (2004)  gjorde  kännetecknades  samtliga  framgångsrika 
skolor i undersökningen av ett elevfokuserat förhållningssätt. Att ha ett elevfokuserat förhållningssätt 
menar han skulle kunna vara ett nödvändigt villkor i vår tid för att uppnå effektivitet i form av goda 
elevprestationer. Hans utläggning landar i att det handlar om elevernas upplevelse av sig själva som 
individer i skolmiljön och av kvalitén i de sociala relationer de erfar. En annan slutsats som Grosin 
(2004)  presenterar  är  att  även  om  framgångsrika  skolor  kännetecknas  av  att  de  prioriterar 
kunskapsmålen och att eleverna lär sig det som de ska kunna måste en utgångspunkt vara att de ska 
bemötas positivt av de vuxna, även att eleverna ska bemötas på ett mänskligt plan. Vilket också är en 
liknande  slutsats  som  Norling  (2015)  gör  då  hon  förklarar  att  det  tycks  vara  betydelsefullt  om 
personalen i  förskolan är  lyhörd för  barnens intressen och erfarenheter,  utanför  förskolan,  för  att 
kunna möta barns meningsskapande i den kontext som finns i förskolan. 

Det är nödvändigt att lyssna på barns röster och vara känsliga för deras perspektiv (Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2003). Norling (2015) menar att när personalen är lyhörd för barns intressen och 
erfarenheter kan personalen planera aktiviteter i förskolans vardag som relaterar till barnens tidigare 
erfarenheter  och  intressen.  Sheridan,  Pramling  Samuelsson  och  Johansson  (2009)  förklarar  att 
förskolor  som  utmärks  av  hög  kvalite  har  lärare  som  arbetar  med  fokus  på  att  utveckla  barns 
välbefinnande och kunnande relaterat till läroplanens mål. De menar att i de förskolor som utmärker 
sig av hög kvalité vill lärare använda sig av ett barnperspektiv och för att närma sig ett barnperspektiv 
ser lärarna barn som egna subjekt med egna röster. En ytterligare länk mellan vuxna och barn i de 
framgångsrika  skolorna,  menar  Grosin  (2004),  utgörs  av  ”...  gemensamma sociala  spelregler  som 
rymmer kravet på ömsesidig respekt.” (s.37). Något som kännetecknar hög och låg kvalité i möten 
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mellan  pedagoger  och  barn  är  den  emotionella  aspekten,  den  kvalité  som  består  av  hög  grav 
karaktäriseras av ett  ömsesidigt  erkännande (Bae,  1996,  citerad i  Sheridan,  2001).  Den ömsesidiga 
respekten som Grosin (2004) nämner verkar genomsyra även i andra arbeten. Johansson (2003) utförde 
ett  arbete  som handlar  om möten mellan små barn och deras  pedagoger  i  förskolan.  Syftet  med 
Johanssons arbete  var  att  ge  en bild av det  pedagogiska arbete  med de yngre barnen genom att 
studera pedagogernas förhållningssätt, verksamhetens innehåll och organisation samt följa barnens 
erfarenheter. 

I sin översikt, vilket ar en komplettering till boken Möten för larande; pedagogisk verksamhet för 
de yngsta barnen i förskolan, beskriver Johansson (2003) att en grundläggande fråga man ställer i en 
pedagogisk verksamhet är den atmosfär som skapas och kommuniceras. Hon förklarar att en ett gott 
klimat  ofta  betraktas  som  en  förutsättning  för  framgångsrika  arbetsplatser  och  inte  minst  i 
pedagogiska sammanhang. Johansson redogör sen olika typer av atmosfärer som kan finnas på en 
arbetsplats och en av dessa är den pedagogiska atmosfären.  Genom att  hänvisa till  Otto Bollnow 
förklarar  Johansson  (2003)  att  denna  typ  av  atmosfär  har  som  centralt  att  det  utgår  ifrån  ett 
emotionellt  förhållningssätt  som kan antas  främja  lärande.  Denna atmosfär  ger  en  stämning som 
uttrycker en ömsesidighet, som bygger på engagemang från både vuxna och barns håll. Johansson 
drar  slutsatsen  om  att  denna  atmosfär  även  innebär  att  lust  och  glädje  är  viktiga  delar  i  den 
samspelande pedagogiska atmosfären. 

Den andra kategorin,  av de tre sammanfattande kategorierna,  som Aspelin (2012)  hänvisar till 
benämns ”lärarnas relationer med elever”. Detta innebär att skolorna präglas av relativt få och nära 
relationer, vilket innebär att lärare har kunskap om elevernas sociala situationer. Därav kan lärare 
bygga förtroendeförhållanden, bevara dialoger och ge relevanta hjälpmedel till eleverna. Vilket kan 
tänkas vara möjligt med tanke på det Grosin (2004) förklarar då han nämner sitt argument gällande 
den validitet som finns i de lärarskattningar han använde sig av i sin undersökning. Detta hänvisar 
han till tidigare forskning som indikerar på att lärare har en god förmåga att göra bedömningar av 
elevers  kunskaper  och  sociala  anpassning.  Han  redogör  detta  genom  en  förklaringsmodell  som 
grundar sig på de dagliga möten som elever och lärare har med varandra. Trovärdigheten i  hans 
resonemang fortsätter då han poängterar att dessa möten mellan lärare och elever sker under en lång 
tid och är bunden till kunskapsmässigt och socialt krävande situationer. 

Den tredje och sista kategorin som Aspelin (2012) nämner är ”en organisation och/eller en storlek 
på skolan som stöder förtroende för relationer”. Uttrycket förklaras som att skolorna är organiserade 
på så sätt att relativt få och nära relationer mellan lärare och studenter kan skapas. Antingen är de små 
i storlek - genom att ha relativt få elever eller genom att organisera lärare och studenter i mindre 
enheter. En allmän slutsats som Aspelin (2012) gör utifrån den angivna undersökningsdelen är att en 
viktig byggsten, när det kommer till att förklara elevers prestation, är relationen mellan lärare och 
elever. Bilden av att relationen mellan lärare och elever har stor betydelse beskriver även Wehner-
Godée (2000) då hon hänvisar hur Hillevi Lenz Taguchi skrev om ett konstruktivistiskt sätt att se på 
lärande  1997.  Nämligen  att  detta  lärande  innebär  att  pedagogen  och  barnet  lyfts  fram  som 
medkonstruktörer av både kultur och kunskap. 

Barns läs- och skrivinlärning börjar tidigt i deras liv och den sker gradvis. Det som kännetecknar 
barns läs- och skrivinlärning är att det sker i ett samspel med andra människor (Clay, 1966, citerad i 
Fast, 2007) Den gemensamma samvaron brukar kunna väcka intresse för både läsande och skrivandet. 
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Det kan till exempel handla om när man läser sagor eller tittar i bilderböcker (Liberg, 2006). En annan 
situation  kan  vara  under  sångstunder  då  texten  finns  framme,  vilket  även  bidrar  till  en  läs  och 
skrivutveckling. Förutom att ett  gemensamt läsande väcker ett  intresse ger det även kunskap vad 
läsandet innebär (a.a.).  Även den muntliga interaktionen har betydelse. Fridolfsson (2015) påpekar 
betydelsen av monologer  med barnen.  Med monolog menas  att  barnen under  längre  stunder  får 
berätta om något ämne. Genom att låta barn få prata om något en längre stund menar Fridolfsson att 
barnen får träna på att  hålla en röd tråd och återberätta händelseförlopp.  I  de sammanhang som 
barnen får träna färdigheter när det kommer till  att  hålla en röd tråd och återberättande påpekar 
Fridolfsson att den vuxnes roll blir viktig. En engagerad vuxen blir en förebild och kan ge förslag på 
vad man kan ställa för frågor, samt hur man lyssnar på andra.
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Syfte 
Syftet  med denna studie  är  att  bidra  med kunskaper  om hur  pedagoger  uppfattar  att  de  kan 

utnyttja barns spontana utforskande av skriftspråket för att skapa en god literacypraktik, som bygger 
på barns nyfikenhet. 

Frågeställning - Vad uppfattar pedagoger att ett stöttande av barns  utforskande av skriftspråk 
handlar om?  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Teoretiska utgångspunkter  

Det sociokulturella perspektivet  
Lev Vygotskij (1978) var en rysk forskare som grundade den sociokulturella teorin om lärande. 

Enligt honom utvecklas individen bäst i interaktion med andra människor som befinner sig i dess 
omgivning. Inom det sociokulturella perspektivet är grunden till att lärandet ska utvecklas är att det 
alltid finns en kommunikation och ett samspel. Barnen lär av varandra genom dialog och utbyte av 
erfarenheter som då blir ett redskap för lärandet. Inom den sociokulturella teorin ser man utveckling 
som  något  som  sker  i  sociala  sammanhang  och  inte  individuellt.  “Som  nämnts  tidigare  handlar 
språkutveckling,  och  hur  skickliga  vi  blir  på  att  använda språket  i  olika  sammanhang,  om vilka 
sociala sammanhang och situationer vi befinner oss i. Vad och hur vi lär oss beror på vilka vi umgås 
med”  (Gibbon,  2002,  sid  36).  Gibbon  påpekar  att  språkutvecklingen  är  en  process  som  både  är 
psykologiskt driven men även socialt inbäddad. Författaren menar att det som har störst betydelse för 
om  barnet  ska  lyckas  är  just  lärarens  stöttning  och  förhållningssätt  .  Vidare  menar  Vygotskij  att 
utvecklingen blir mer gynnsam när elever får stöd från andra i sin omgivning (Säljö, 2000). 

Den proximala utvecklingszonen och stöttning (zone of proximal development, ZPD)
Den proximala utvecklingszonen (zone of proximal development, ZPD) sträcker sig mellan vad 

individen  behärskar  med  stöd  av  någon,  och  vad  den  inte  klarar  av  även  fast  den  får  hjälp. 
“Scaffolding” som översätts till “stöttning” på svenska är ett begrepp som kommer från Lev Vygotskij 
och Jerome Bruner. Begreppet Scaffolding handlar om att elever får hjälp med att klara en uppgift för 
att sedan kunna klara av den på egen hand (Gibbons, 2002).  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Metod 
I detta avsnitt redovisas hur vår undersökning har genomförts och vi konkretiserar också hur vi 

har  gått  tillväga  vid  insamlingen  av  data  samt  bearbetning  av  analysmetod.  Vi  nämner  även  de 
forskningsetiska överväganden vi har gjort och avslutar med en metoddiskussion.

Ansats 
För  att  kunna  genomföra  en  undersökning  som  handlar  om  vad  pedagoger  uppfattar  att  ett 

stöttande av barns spontana utforskande handlar om använde vi oss av kvalitativa metoder, då det 
innefattar både intervjuer och observationer (Eliasson, 2018). I detta arbete har vi valt att utgå ifrån ett 
sociokulturella perspektivet, vilket handlar om att människan lär sig hela tiden i sociala sammanhang. 
Arbetet har en kvalitativ ansats då intervjuer genom språket kan ses som ett sätt att försöka ta del av 
pedagogernas inre världar.

Datainsamlingsmetod  
Till denna undersökning har vi valt att göra en så kallad semistrukturerad intervju. Det innebär att 

vi har formulerat ett antal frågor innan intervjuerna genomfördes och dessa hade vi som mål skulle 
besvaras. Frågorna utformades på ett sätt som gjorde det möjligt att ställa följdfrågor. Anledning till 
att vi valde att genomföra intervjuer inför arbetet är för att det är ett på många sätt oslagbart verktyg 
när det kommer till att på kort tid få höra flera människors tankar och reflektioner om ett fenomen, ur 
deras  synvinkel  (Eriksson-Zetterquist  & Ahrne,  2011).  Intervjuerna spelades in  med hjälp av våra 
mobiltelefoner, även anteckningsblock och penna fanns till hands om ytterligare information skulle 
behövas dokumenteras. Anteckningsblocket användes också till för att bocka av de kategorier som 
ingår  i  den  intervjuguide  som  skapades  inför  intervjuerna.  Som  komplement  gjorde  vi  en  kort 
observation som varade ungefär 15 minuter. Observationen är ett underlag inför intervjuerna och har 
som syfte att knyta an till den tidigare forskningen som visar kan påverka barns lärande.

Urval 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) förklarar att när det kommer till  att  intervjua människor 

ökar säkerheten för att få ett material som är relativt oberoende av enskilda individers personliga 
uppfattningar om man kommer upp i ett antal omkring sex till åtta personer ur en särskild grupp. Till 
det  här examensarbetet  var vi  tvungen att  förhålla oss till  den tidsbegränsning som existerar och 
därför  kom vi  fram till  att  åtta  personer  räckte  för  ändamålet  med det  här  arbetet.  Vi  valde  att 
kontakta pedagoger på tre förskolor där vi tidigare hade arbetat. Eftersom att vi har medvetet har 
tagit kontakt med pedagoger som vi tidigare har mött i arbetssammanhang skulle man kunna säga att 
vårt urval karaktäriseras som  icke-sannolikhetsurval.

I litteraturundersökningen framgick det att miljön anses vara en viktig faktor för barns spontana 
utforskande, därför valde vi att inför intervjuerna göra en kortare observation av miljön på en utav 
förskolorna. Vidare, så menar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011) att observationer kan vara ett bra 
komplement,  för  forskaren,  till  intervjuerna,  då  denne  kan  beskriva  ett  fenomen utifrån  sitt  eget 
perspektiv och sedan ställa frågor om detta till personen som intervjuas.

De åtta medverkande pedagogerna  

A -  Utbildad förskollärare,  har  jobbat  sedan 1998.  Har  jobbat  med med småbarnsavdelningar, 
syskonavdelningar, samt med de äldsta barnen. Jobbar för tillfället med barn från 3-6 år. 
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L - Har jobbat inom barnomsorgen i 44 år. Utbildad förskollärare år 1989. Jobbar för tillfället på en 
avdelning med barn från 3-6 år. 

P -  Utbildad förskollärare,  studerat  och arbetat  i  Polen.  Har  arbetat  i  förskolans  verksamhet  i 
sammanlagt 15-16 år.  Har arbetat barn från 3-6 de senaste 6-7 åren och arbetar för tillfället på en 
avdelning med barn från 3-6 år. 

E  -  Började  arbeta  1994  och  hade  då  utbildat  sig  till  förskollärare.  Jobbar  för  tillfället  ppå  en 
avdelning med barn från 1-3 år. 

J - Utbildad förskollärare, studerade i 3,5 år och blev färdigutbildad i december 2018. Har jobbat i 
förskola i 2,5 år innan färdigutbildad. Jobbar på en avdelning med barn i åldrarna 1-6 år. 

EL - Utbildad förskollärare, tog examen 2005 och har jobbat som förskollärare i 14 år. Jobbar på en 
avdelning med barn i åldrarna 4-5 år. 

EM - Utbildad förskollärare,  tog examen för ett  år sedan och började jobba i  januari  2019 pga 
föräldraledig. Jobbar i förskola för första gången som utbildad förskollärare. Jobbar på en avdelning 
med barn i åldrarna 1-6 år. 

I - Utbildad förskollärare, tog examen 1981, poängterar själv att hen har gått en väldigt gammal 
utbildning. Berättar själv att hen har fått utbildningar genom årens lopp. Jobbar på en avdelning med 
barn i åldrarna 1,5-2,5 år. 

Genomförande 
Vi kontaktade de avdelningar där vi har etablerad kontakt sen tidigare. Första samtalet var endast 

informativt, vi förklarade att vi arbetade med vårt examensarbete, syftet med arbetet och att vi har 
valt att intervjua förskollärare. Vidare förklarade vi till respektive avdelning som vi pratade med att vi 
totalt skulle intervjua åtta pedagoger och därför hade tänkt att det skulle vara fyra pedagoger från 
vardera förskola. Vi informerade också att vi hade skrivit missiv till de pedagogerna som skulle delta 
och att all information står i det. Den ena förskolan fick också information om att det fanns missiv till 
vårdnadshavare till valfri avledning, eftersom att vi önskade göra en kort observation i miljöerna inför 
intervjuerna. När all information om vårt arbete hade framkommit bokade vi in vilka veckor samt 
dagar  som  intervjuerna  skulle  äga  rum,  på  respektive  förskola.  Innan  intervjuerna  bokades  in 
bestämdes en dag och tid för när den korta observationen skulle äga rum. Observationen tog plats på 
en av de två förskolorna som vi tog kontakt med.

Innan intervjutillfällena informerade vi pedagogerna att avsätta minst en timme, för att vi skulle ha 
gott om tid att samtala. Vi poängterade att det inte behövde ta en timme utan den tidsramen var mest 
för att alla parter skulle kunna planera och känna att de kunde delta på samma villkor. Varje intervju 
tog ungefär 20-25 minuter och spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Innan varje intervjutillfället 
ställdes kontrollfrågan om det var okej att spela in. Anledning till detta är för att det är viktigt att ha 
samtycke innan man spelar en intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011; Eliasson, 2018). Samtliga 
pedagoger godkände att bli inspelad. Vid varje intervjutillfälle förklarade vi att inspelningen endast 
var  till  för  oss  som  skriver  arbetet  och  att  det  har  som  syfte  att  hjälpa  oss  i  vår  analys  av 
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datamaterialet. Vi redogjorde också att inspelningarna förstörs efter transkriberingar har gjorts och att 
arbetet är konfidentiellt.

Vi genomförde intervjuerna enskilt och de genomfördes på 3 olika förskolor. Vi kallar förskolorna 
för 1,2 och 3.Pedagogerna EM, EL, I och J genomfördes på förskola 1, två av de fyra pedagogerna 
intervjuades i personalrummet där övriga kollegor hade möjlighet att gå in och ut. De andra två av de 
fyra intervjuades i ett enskilt rum. A, P och E intervjuades på förskola 2 och dessa genomfördes i ett 
mindre rum när barnen var ute. Den sista intervjun med L genomfördes på förskola 3 och även den i 
ett mindre rum på förskolan. Samtliga intervjuer genomfördes på en förmiddag. 

Observationen genomfördes en vanlig förmiddag på förskolan, avdelningen bestod av en övre och 
och  undre  våning,  vi  observerade  båda  planen.  Det  vi  observerade  var  miljön  och  hur  den  var 
utformad, vi tittade om miljön kunde berätta vilka typer av skriftspråkliga aktiviteter eller möten som 
kunde ske på avdelningen. Observationen varade i ungefär 15 minuter.

Databearbetning och analys 
Databearbetningen  gick  till  genom  att  vi  först  transkriberade  den  insamlade  datan  som  hade 

spelats in. Transkriberingarna gjordes enskilt och på de intervjupersoner som vi hade intervjuat. När 
transkriberingen var klar försedda vi varandra med de intervjuer vi hade transkriberat och läste in oss 
på varandras data. Därefter träffades vi fysiskt och gick igenom transkriberingar tillsammans. Båda 
hade varsina kopior av alla intervjuer och kunde därför behandla det som sitt personliga material. 

Transkriberingarna tolkades och analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet, som innebär 
att lärandet sker bäst i interaktion med andra människor som befinner sig i människans omgivning 
(Vygotskij, 1978). Metoden gällande analyseringen av datan består alltså av en kvalitativ analys då vi 
undersöker ett fenomen som grundar sig i vad en viss grupp människor uppfattar att något handlar 
om. För att komma åt pedagogernas uppfattning är vi därför intresserad av respondenternas svar och 
vad svaren betyder för pedagogerna (Ahrne & Svensson, 2011).

Då analysen av intervjuerna började hittade vi gemensamma utgångspunkter som vi valde att göra 
till olika teman som de intervjuade berört. Vi färgkodade med hjälp av överstrykningspennor de olika 
teman som pedagogerna hade gemensamt, varje tema hade en egen färg. Färgkodningen gick till att vi 
läste transkriberingarna och strök under de partier som vi uppfattade besvara vårt syfte. 

Databearbetning och analys 
I de missiv (Bilaga 1,2) som har skickats ut till de berörda parterna inför det här arbetet har vi 

beskrivit att vi som skriver det här arbetet följer vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 
2011).  De  etiska  principerna  är  Informationskravet,  Samtyckeskravet,  Konfidentialitetskravet, 
Nyttjandekravet. Att vi följer de etiska principerna innebär att deltagandet i denna studie har varit 
frivilligt. En observation utfördes på en förskola där barn under 15 år befann sig och vi ville därför ha 
vårdnadshavarnas godkännande (Bilaga 1). 
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Deltagandet  i  vår  undersökning  har  behandlats  konfidentiellt,  vilket  betyder  att  vi  har 
avidentifierat materialet. Vi nämner inga enskilda personens eller arbetsplatser vid sina riktiga namn. 
Materialet som samlats in har endast använts för denna uppsats.

Metoddiskussion 

Till vår undersökning har vi valt att använda oss av både intervjuer och en kort observation, där 
intervjuerna var huvudmaterialet och av semistrukturerad karaktär. I förhållande till  arbetets syfte 
anser vi att valet av intervjuer till vårt arbete var ett passande. Eftersom att arbetet har som syfte att 
undersöka en specifik avgränsning,  det  vill  säga hur  pedagoger  uppfattar  något,  upplevde vi  att 
undersökningen behövde planerade intervjufrågor för att hålla den avgränsningen. Däremot ville vi 
också  kunna  förhålla  oss  till  den  eventuella  bredd  som  kunde  uppstå  när  vi  efterfrågade  hur 
pedagogerna  uppfattar  fenomenet.  När  Eliasson  (2018)  beskriver  vad  som  karaktäriserar 
semistrukturerade intervjuer tolkade vi det som att det innebär en större flexibilitet, man kan välja hur 
djupgående  intervjuerna  ska  bli.  Eliasson  förklarar  att  intervjuaren  kan  med  hjälp  av  en 
semistrukturerad  intervjun  gå  på  djupet  genom  att  fråga  ut  den  som  blir  intervjuad  utifrån 
intervjuguiden så långt som den intervjuade medger. Att använda oss av intervjuer generellt i vår 
datainsamlingsmetod kändes  som ett  självklart  val,  med tanke på  studiens  syfte.  Dock hade vi  i 
åtanke det Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) nämner gällande intervjuns svagheter. De förklarar 
nämligen att intervjuer kan ge en begränsad bild av ett fenomen och måste därför behandlas därefter, 
alternativt kompletteras med fler metoder. Medvetenheten om att komplettera intervjuerna med en till 
metod är en styrka i vårt arbete och även anledningen till att vi gjorde gjorde en kort observation.

Att ha observationsmaterialet med sig till intervjuerna gav oss som intervjuare en trygghet. Det 
som vi upplevde som en fördel med observationen var att det var något konkret som vi hade valt att 
koppla till en av våra intervjufrågor, vi upplevde att pedagogerna svarade positivt på vårt val att ta 
hjälp av en observation. Eventuella svagheter med valet att endast titta på miljön i observationen kan 
vara likt det Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) förklarar då man väljer att fokusera på en sak så 
väljs något annat bort. Genom att bara hålla fokus på miljön under observationen kan annan relevant 
data hamnat i skymundan. Som bakgrunden till vårt arbete antyder är det flera komponenter som är 
viktig när det kommer till barns lärande i förhållande till skriftspråk, exempelvis samspel mellan barn 
och pedagog, inte bara miljön. Det innebär att om vi hade tittat på något annat under observationen 
kan undersökningen resulterat i något annat. Vi har under studiens gång varit medveten om att våra 
val påverkar arbetet och har därför noggrant överlagt med varandra för att komma närmare på något 
form av svar på vår frågeställning. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) förklarar att det kan finnas vissa problem om man anger 
exakt hur lång eller kort en intervju kommer att vara. De förklarar att det både kan handla om att 
personer kanske inte vill delta om de vet att intervjun kommer ta för lång tid eller att intervjupersonen 
endast  förhåller  sina  svar  till  den  angivna  tiden.  Eftersom  att  vi  ville  ge  pedagogerna  de  bästa 
förutsättningarna för att kunna delta i den här undersökningen valde vi att tidigt i kontakten förklara 
hur långt tid vi tänkte att varje intervju skulle ta. Den tydliga och raka kontakten vi valde att ha 
gällande  intervjuernas  längd  grundar  sig  i  att  vi  som  forskande  förskollärare  ville  hålla  en  viss 
professionalitet gentemot vår omgivning, vilket vi ser som en styrka i vår studie. Vi har tagit vårt 
arbete på allvar i varje process som har ägt rum under arbetets gång. 
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Det är många faktorer som påverkar då en intervju ska äga rum, inte bara av karaktärsdrag och 
egenskaper  hos  de  personer  som  blir  intervjuade  utan  även  vart  intervjun  genomförs  (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2011). Inför intervjuerna var det pedagogerna själva som fick bestämma vart de 
skulle äga rum. Anledning till att medvetet låta dem bestämma vart vi skulle hålla till var för att vi 
ville att pedagogerna skulle känna sig trygga, vilket var något vi hade i åtanke hela tiden. Trots att 
miljöerna var olika och hade olika förutsättningar noterade vi inga anmärkningsvärda skillnader i de 
olika intervjuerna. Inget som skulle vara ett tecken på att den ena miljön var bättre än den andre. Vi 
tolkade att pedagogerna hade en trygg, rolig och positiv upplevelse från intervjuerna. Vilket skulle 
kunna vara för att pedagogerna fick vara delaktig i upplägget över intervjuerna. 
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Resultat 
I detta avsnitt redovisar vi vårt resultat av den empiriska studien genom fyra rubriker; Stöttning 

genom miljön och material, Utmana och uppmuntra, Prata om skriftspråk i vardagen och Att utgå från barnen 
och göra dem intresserad.  Rubrikerna representerar det  som pedagogerna uppfattar att  stöttande av 
barns spontana skriftspråk handlar om. 

Stöttning genom miljön och material 
Samtliga intervjuade förskollärare uppfattar att  ett  stöttande av barns spontana utforskande av 

skriftspråk handlar om att synliggöra skriftspråket i förskolans inomhusmiljöer, både genom material 
och i miljöns helhet. En av pedagogerna som vi kallar för A påpekar hur hon noterat ett intresse för 
skriftspråket hos barnen och hur hon ser hennes roll i barns utforskande av skriftspråket. “Ja, det är ju 
väldigt vanligt att dom utforskar och att dom vill göra det.. Och min roll i det hela tycker jag är att då 
måste  jag  tillhandahålla  symboler  i  olika  former.”  Denna pedagog uppfattar  att  hennes  stöttande 
handlar om att tillhandahålla symboler i olika former så barnen själva kan utforska. Detta tolkar vi 
som något som hör till pedagogens utformande av miljön och vad vilket material de väljer att erbjuda 
barnen. Detta synsätt är till en viss del likt hur en annan pedagog som vi kallar för I  uppfattar hennes 
stöttande”.  Även  hon  påpekar  att  hennes  stöttande  handlar  vad  barnen  möter  för  material  i  sin 
vardag. “Men sen tänker jag ju att det allra viktigaste, det är det här man möter i vardagen, liksom 
hela tiden, inte liksom i något speciellt projekt sådär utan det ska genomsyra, det ska finnas med i 
allting som man gör under dagen, i sånt som finns fritt för barnen att välja”. I går däremot inte i på 
material i lika stor utsträckning som A. En annan pedagog som vi kallar för P uppfattar även hon att 
hennes stöttande handlar om att på olika sätt erbjuda material till barnen att utforska skriftspråket. P 
uttrycker sig på följande sätt.

Även L förklarar att stöttande av barns spontana utforskande av skriftspråk handlar om att erbjuda 
material. L berättar att det är viktigt att se över vilket material som finns framme och att det byts ut 
eller förnyas. Anledning till att materialet behöver förnyas och bytas ut verkar vara sammankopplat 
med att det ska tillgodose barnens intressen. Det kunde vi tolka utifrån L:s uttalande
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..och att det finns böcker på olika språk, att det inte finns bara på svenska utan just, 
om vi har ett barn till exempel som har ett annat modersmål.. Och som jag nämnde att 
ha bokstäver som man inte bara kan se utan också känna på, det tycker jag är viktigt.. 
Och så sen att.. Vi har gjort sådär att vi har plastat in olika bokstäver dom som ärr 
äldre.. Men är bara om de vill, det är inte när jag säger att vi ska göra det. Jamen finns 
det lust då gör vi det.. Sen klart man kan ju uppmuntra dom men aa det är ju utifrån 
intresse också, men jag tycker att det är viktigt att det finns.

... Sen tycker jag också att utbudet av, om vi säger spel, att det utbudet får man ju 
titta över och byta ut. För att fånga deras intresse så behöver man ju förnya det hela 
tiden,  så  att  det  blir  intressant  och det  kan ju  vara  något  som man hade för  två 
månader sen, att man tar bort och sen tar tillbaka… 



En annan pedagog som kallas för EM påpekar vikten av vad hon väljer att sätta upp i miljön och 
hur det kan stimulera barn utforskande av skriftspråket. Enligt henne handlar hennes stöttande av 
barns spontana skriftspråk om att se över vad som finns uppe i miljön, samt att ha en tanke om hur 
det man sätter upp kan stötta barnens utforskande av skriftspråket. Detta kunde vi konstatera genom 
EM:s följande uttryck 

EL uppfattar också att stöttning av barns spontana utforskande av skriftspråket kan ske genom 
miljön. EL förklarar att stöttning kan ske genom att ha mycket skrift tillgängligt för barn, både genom 
böcker, ord och annat som barnen kan vara självständig i. Vidare berättar EL att stöttning av barns 
spontana  utforskande av  skriftspråk  också  handlar  om att  synliggöra  barnens  namn i  miljön,  att 
miljön ska innehålla både stora och små bokstäver. Anledning till att det ska finnas tillgängligt och 
synligt i miljön menar EL är gynnsamt för barns egna reflektionstid tillsammans med varandra. “... ja 
men bilder och ord tillsammans, eh, ha deras namn på flera olika ställen, ha bokstäver på flera olika 
ställen,  både stora  och små,  så  att  dom själva kan..  kan,  eh,  ja  men skapa ord och även,  ja  men 
reflektera  tillsammans  över,  mm..”  L  uppfattar  också,  likt  EL,  att  stöttandet  av  barns  spontana 
skriftspråk handlar om att synliggöra skriftspråket i miljön. L berättar 

Utmana och uppmuntra  
“A” uppfattar vidare att hennes stöttande av  barns spontana utforskande av skriftspråket handlar 

om att  samtala  med barnen.  Hon menar främst  att  hennes stöttande handlar  om att  utmana och 
uppmuntra barnen till att våga utforska skriftspråket. Enligt A leder hennes samtal med barnen till att 
barnen uppmuntras att prova på själva och därmed känner sig stolta med vad de har åstadkommit. Vi 
uppfattar A:s uttalande som en vardaglig situation där barnen ska skriva något. Hon uttrycker sig på 
följande sätt
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Nämen jag tycker det är jättebra att man har, jamen alfabet, att man har, 
alltså om dom ritar att man skriver lite dokumentationer om vad barnen har 
sagt. Att det liksom finns i miljön så att man ser det, att barnen kanske ser att 
det står något och funderar vad det är för bokstäver… 

Jag tänker bara på det här att man kan samtala med varandra... Och även 
att, vi brukar uppmuntra våra att dom får skriva själv, även om dom inte kan så 
hjälper vi dom med bokstäverna. Alltså vi talar om ”så ser ett N ut”.. Eller dom 
frågar och så skriver dom. Dom blir väldigt stolt över det då.

Allting handlar ju om vad jag väljer att sätta upp, om jag väljer bara att sätta 
upp bilder och ingen text överhuvudtaget, den blir ju fri på ett annat sätt men 
samtidigt så, om man tänker då att man ska involvera in skriftspråk till exempel 
och olika sånna saker, då tappar vi ju den delen… Om man tänker att man har en 
1-2 årsgrupp, då är det också jätteviktigt att sätta upp bokstäver, alltså bara för 
att bli bekant med formeln… 



P är även en av pedagoger som påpekar att det är viktigt att uppmuntra barnen till att skriva och 
går in på barnens namn. “Och så alltid det börjar från sitt eget namn.. Att dom ser sitt namn och så vi 
uppmuntrar dom att dom ska skriva och sådär..Det är min roll, viktigt så tänker jag. Jag stöttar och 
utmanar, och så sen det finns inte rätt eller fel från början.” Vi tolkar detta som att P uppfattar att 
hennes  stöttande  handlar  om  att  utgå  från  barnens  upptäckter  av  skriftspråket  för  att  sedan 
uppmuntra barnen att  vidareutveckla sitt  skriftspråk,  vilket  i  detta  fall  handlar  om att  skriva sitt 
namn. En annan pedagog, I, påpekar hur barn ofta uppmärksammar och intresserar sig för skyltar och 
symboler som finns runt omkring. “...sånt uppmärksammar ju barn ofta och gärna då initialt skyltar 
som har en symbol på nått sätt och så tänker jag det här att om man ser att barn är nyfikna att liksom 
stanna och uppmärksamma”. Denna pedagog uppfattar alltså att hennes stöttande handlar om att 
fånga upp barns nyfikenhet för att vidare stötta dom i deras utveckling av skriftspråket. Även J visar 
en  uppfattning  om  att  stöttandet  av  barns  spontana  utforskande  av  skriftspråk  handlar  om  att 
uppmuntra och utmana barnen i deras undervisning. Att deras kunskaper ska nå nya höjder. “Ja, 
alltså, de är väl till en början sin egna bokstav som dom är väldigt intresserad över, ”vad har jag för 
bokstav? Vad börjar du på för bokstav?” Och så kommer man vidare in på de. Och sen utvecklas de ju 
också, ”hur stavas de här ordet? Vad heter min kompis?  Vad… jamen, hur stavar man fjäril?”

Likt  de  andra  pedagogerna nämner  E.M även hon hur  hon uppfattar  att  hennes  stöttande av 
skriftspråket handlar om att utmana på olika sätt.“Och då har ju jag min roll som pedagog att..på nått 
sätt vara med i den här byggleken eller vad dom nu gör och hjälpa till att utmana. Vad är det här för 
bokstav? Vet nån de?” Även pedagogen som vi kallar E visar en uppfattning om att stöttandet av 
barns  spontana  utforskande  av  skriftspråk  handlar  om  att  uppmuntra.  “...  Ja  men  sen  att  man 
uppmuntrar det barnet vill skriva och när man ser att dom själv tycker det är kul.”. EL uppfattar att 
stötta  barn  i  deras  spontana  utforskande  av  skriftspråk  genom att  utmana  och  uppmuntra  även 
handlar om att gå in i utforskande tillsammans med barnen. EL beskriver 

Prata om skriftspråk i vardagen 
Samtliga  pedagoger  uppfattar  att  ett  stöttande  av  barns  spontana  utforskande  av  skriftspråk 

handlar  om  att  fånga  upp  de  samtal,  funderingar  och  nyfikenhet  som  barnen  själva  nämner  i 
vardagen. Det pedagogerna menar med med vardag tycks vara de stunder på dagen som inte ingår i 
planeringen.  J  förklarar “...  De är ju nästan dom spontana tillfällena som är viktigast  och se,  och 
liksom  vardags…  eh  nja,  inte  umgänge  men  alltså  i  de  dagliga  mötena  med  barnen…” 
Fortsättningsvis  berättar  J  att  hon  uppfattar  att  stöttningen  av  barns  spontana  utforskande  av 
skriftspråk handlar om att låta det ske samtal mellan barn och pedagog samt mellan barn och barn. J 
uppfattar att den typen av stöttning handlar om att byta erfarenheter som sedan kan hjälpa barnen 
vidare i deras funderingar. J uttrycker sig på följande sätt 
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... att nån är nyfiken p att skriva sitt namn eller någon annans namn eller ta 
reda på nånting, så kan man, ställer man frågor till dom, istället för att bara ge 
dom tydliga svar ”ja men hur kan vi ta reda på de här? Har du sett de här namnet 
nånstans? ”amen de sitter ute på hyllan” säger dom ofta (barnen) ”amen, kan du 
gå och hämta den lappen? Så kan du se hur de står! Och alltid vara där och vara 
stöttande liksom.. 



Likt J uppfattar även EL att stöttning av barns spontana utforskande av skriftspråk handlar om att 
låta det vardagliga samtalet vara en central ståndpunkt. EL berättar “... Ja, ja, exakt och även, ja men 
prat.. ja men prata om språket och prata om ord, både när man läser böcker och även i vardagligt prat, 
ja men fånga upp, ta upp dom här svåra orden…” Bägge pedagogernas uppfattning pekar åt att det 
vardagliga samtalet är ett sätt att stötta barn i deras spontana utforskande av skriftspråket och de är 
inte ensamma! L uppfattar att vardagliga samtal som sker vid matbordet, när hon spelar spel med 
barn, läser en bok eller när ett barn ställer frågor är ett ypperligt tillfälle för att stötta barns spontana 
utforskande av skriftspråk. “... Det kan ju vara i alla möjliga sammanhang… att man försöker läsa på 
ett mjölkpaket eller på något annat… det kan vara i planerade aktiviteter och rutiner, som när man har 
läsvila eller samling…” L uppfattar att det handlar om att stötta barns spontana utforskande i det 
vardagliga  samtalet  med  viss  medvetenhet,  att  skriftspråket  kommer  in  i  många  situationer  och 
sammanhang “... så att jag tycker det är i alla situationer som skriftspråket kommer in, beroende på 
intresse, det är ju lite olika.. En del är ju tidigt intresserade och en del kommer det senare för”. 

Även E uppfattar att matsituationerna är ett sätt för att stötta barn i deras spontana utforskande av 
skriftspråk genom att föra ett vardagligt samtal. E uppfattar att det handlar om att samtala under en 
situation där barnantalet inte är allt för hög, just för att alla barn ska få en chans att komma till tals. E 
uttrycker sig på följande vis  

En av pedagogerna I,  påpekar hur det  är  viktigt  att  fånga upp barnen i  deras utforskande av 
skriftspråket för att kunna samtala med barnen, och även skapa tillfällen för barnen att kunna samtala 
med varandra “Ja alltså att fånga upp, då tänker jag, dels blir det ju i mitt samtal med barnen och hur 
jag liksom ser till att barnen pratar med varandra”. Likt I nämner också J att det är viktigt att fånga 
upp både samtal som sker mellan barn och pedagog men också de som sker mellan barn och barn. “... 
och då kan kan dom ge sina erfarenheter vidare till dom som börjar på (hänvisar till en närliggande 
avdelning) så då kan dom samtala och ha en dialog där och de är ju likadant att vi vuxna också 
därigenom ska också ge våra erfarenheter till barnen”. 

A är  en  av  pedagoger  som inte  nämner  det  vardagliga  samtalet   i  någon större  utsträckning. 
Troligtvis ville hon komma på specifika saker som handlar om hennes sätt att stötta barnen i deras 
spontana utforskande av skriftspråket. P däremot tar till en viss del om det vardagliga samtalet. En 
specifik situation hon tar upp är när hon läser och menar då att man kan stanna upp och ge utrymme 
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… Så de ger ju också samtal i den, och hjälpa dom i deras funderingar att 
jamen ”varför är den där svart bokstav och varför är den där röd?” Och då 
ger ju de en dialog mellan vuxna och barn, är de och sen… ja, vad kan man 
säga mer… (hänvisar till ett material som pedagogerna arbetar med, utformat 
från logopeder och specialpedagoger) och sen dom som inte har talet pekar ju 
också och sen att man hela tiden bekräftar vad de är dom pekar på, för att 
hjälpa dom och ge ord och stödtecken använder vi också, med dom små, som 
äpplen, banan och päron... 

För då sitter man kanske bara 4-5 vid bordet och har man en dialog då 
försöker ju allihopa, inte bara jag, ”men nu lyssnar vi på Anna”. Alltså så att 
dom får lyssna in varandra och även på samlingen vill man att alla ska få 
prata.. så att inte om du har sagt ditt så struntar vi i resten, man vill ju att alla 
ska få en chans, om dom vill berätta något. Tillfällen som påklädningen med 
småbarnen är ju också tillfällen att prata. Då är man ju ofta med ett barn i 
taget…  



till samtal med barnen. “Man kan stanna upp och prata, “jamen vad tror du kommer hända”, jag 
kanske inte läser klart och låter dom tänka istället.”. EM  nämner inte rakt ut att man ska samtala med 
barnen.  Däremot  går  hon  in  på  situationer  som  kan  skapa  tillfälle  för  samtal  med  barnen.  Hon 
uttrycker sig på följande sätt

Att utgå från barnen och göra dem intresserade  
A är en av pedagogerna som går in på barns intresse när det kommer till hur hon uppfattar hennes 

stöttande av barns utforskande av skriftspråket. Hon påpekar att man bör utgå från det som kommer 
från barnen. “Ja, det bästa är ju att det kommer från barnen själva , att det är liksom det som sätter sig, 
för att då blir det relevant för dom..Istället för att jag säger -nu ska vi lära oss, alla ska skriva samma 
bokstav.” Detta synsätt är likt P:s uppfattning om hennes stöttande, även hon går in på att utgå från 
det  som intresserar  barnen.  Däremot  menar  hon att  man inte  behöver  haka på allt  men att  man 
använder barnen intresse som utgångspunkt när man stöttar i deras utforskande av skriftspråket. P 
uttrycker sig på följande sätt “Och så sen man ser vart intresset finns också för att dom uttrycker det. 
Sen man behöver inte haka på allt, men man kan bygga på, man utgår från dom och så tillföra på det 
viset… Aa så tänker jag.” EM uttrycker sig på liknande sätt men menar samtidigt att man måste utgå 
från barnens utvecklingsnivå samtidigt som man utgår från intresse. Detta uttrycker hon på följande 
sätt

I är en av pedagogerna som inte nämner barn intresse rakt ut, däremot tolkar vi hon uppfattar att 
det är viktigt att utgå från barnens intresse. “Det jag tycker att jag måste göra det är att jag måste se på 
vad barnen gör och om jag fortsätter på de barnen gör, då blir det ju som inga hinder”. I uppfattar 
alltså hennes stöttande av barnens utforskandet av skriftspråket handlar om att utgå från det barnen 
gör  för  att  skapa  möjligheter  och  inte  hinder  för  utforskandet.  Även  E  är  en  pedagog  som  inte 
uttrycker barnens intresse rakt ut, utan vi har försökt att läsa mellan raderna och ta reda på vad det är 
egentligen hon menar. “När vi hade det här läslyftet jobbade vi lite extra med bokstäver, för att dom 
var så intresserade av det..”. Utifrån det är uttrycker förstår vi det som att E uppfattar att stöttandet av 
barns spontana utforskande av skriftspråk handlar om att utgå från barns intresse. 

Både  J  och  EL nämner  tydligt  att  de  uppfattar  att  det  handlar  om  att  stötta  barns  spontana 
utforskande av skriftspråk utifrån deras  intressen,  även att  utgå från deras  intressen för  att  göra 
barnen intresserade. EL berättar att de barn som hon arbetar med just nu har ett naturligt intresse för 
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Men jag tycker ju att det finns ju oändliga möjligheter att göra det spontant, 
till exempel som, jamen bara att läsa för barnen eller att man sätter upp 
olika, ja men om man tänker en dokumentationsvägg, så brukar man ju ha 
lite små citat av barnen kanske har sagt och sånt dära och jamen läsa det 
för barnen ”det här har någon sagt… 

Så det blir ju liksom att man måste ju lyssna på vad dom uttrycker, vad 
dom är  intresserade  av  och  vad  dom har  för..Vart  dom är  just  nu  och 
försöka plocka upp det på ett bra sätt, så man kan ta det från deras nivå. 
För  alla  är  ju  inte  på  ABC-nivå  utan  vissa  kan  ju  verkligen  läsa  och 
intresserade av att läsa.



skriftspråk  och  det  är  något  hon  försöker  ta  vara  på  “...  särskilt  den  här  gruppen  är  ju  jätte 
intresserade av, ja men vad som står överallt, dom har ju förstått att bokstäver är en symbol som säger 
nånting, ehm, så dom frågar ju alltid oss mycket…”. J  förklarar att  hon uppfattar att  stötta barns 
spontana utforskande av skriftspråk handlar om att lyssna till barnen och deras intresse, att man inte 
ska låta barns tankar slinka förbi. “... när dom visar att ”jag är intresserad av det här” och att man 
fångar upp det och ser det, så man inte ser förbi det.” 

Fortsättningsvis förklarar EL att det pågår ett stort Titanic intresse bland de barn som hon arbetar 
med,  vilket  gör  att  EL  försöker  tillhandahålla  barngruppen  med  information  och  material  som 
matchar barnens intresse. EL berättar “Ja men ta till vara på deras intressen också, som nu är det ett 
jättestort Titanic-intresse, och skriftspråket, att de här att.. ja men om jag är intresserad av nånting, då 
är  det  klart  att  jag  vill  förstå  vad  de  står  i  boken…”.  För  att  göra  barn  intresserade  uppfattar 
pedagogerna att deras stöttande handlar om att anpassa sitt arbetssätt för att kunna nå fram. Bland 
annat berättar L att om barn har språkproblematik måste man möta upp det på ett annat sätt. I ett 
sådant  sammanhang  förklarar  L  att  stöttningen  handlar  om  att  läsa  mycket,  prata  mycket  och 
återupprepa för barn. L berättar 

Även E och EL uppfattar att att stöttandet av barns spontana utforskande av skriftspråk handlar 
om att anpassa sitt egna arbetssätt för att kunna stötta. E förklarar att det ibland handlar om att stötta 
genom att  ta ett  steg tillbaka och tillåta barnen interagera tillsammans med varandra och lära av 
varandra. E uttrycker sig på följande sätt. 

EL berättar att hon uppfattar att stöttandet av barns spontana utforskande av skriftspråk handlar 
om att göra ett undervisningstillfälle avspänt och inte så foserat. Genom att göra barnen intresserade 
på deras villkor, utifrån deras egna intressen och på ett lustfyllt sätt förklarar EL att den press som kan 
uppstå som barnen kan känna har större sannolikhet att minska. EL berättar 
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Jag  tänker  att  liksom  att  det  är  viktigt  att  man  läser,  att  man  pratar 
mycket,  att  man  återupprepar  ett  barn  som  har  kanske  dålig 
meningsuppbyggnad  eller  liksom  man  inte  förstår  vad  dom  säger..  Eller 
kanske, verbalt har väldigt få ord.. Då är det väldigt viktigt att jag dels får 
kontakt och sen att jag kanske återupprepar meningen, att jag försöker förstå 
vad dom säger, att jag frågar.. Alltså pratar mycket, i alla situationer.

Ibland står dom kanske med varandra och tittar och pratar då går jag inte 
in och bryter. Det är ju roligt att höra vad dom säger, och ser dom att jag är 
där eller vill att jag ska vara med då bjuder dom ofta in eller frågar.. Satt det 
är inte så att ”oj nu pratar dom bokstäver då ska jag dit på en gång, då kan 
man ju förstöra...

...tråkigt nog kan de också vara dom här som har press på sig själva och 
som vill vara duktiga och tyvärr är de fortfarande väldigt många tjejer som är 
så och då vill dom lösa den här uppgiften för min skull, inte för deras skull, 
så därför tycker jag ofta dom här spontana aktiviteterna är.. dom är mycket.. 
ja men dom lär sig mer och de är mer lustfyllt och de är.. jag kan tillägga mer 
grejer, jag kan stötta dom mer där, än i dom här styrda aktiviteterna, men de 
blir ju liksom.. styrt men ändå spontant, för jag är ju, jag är ju ändå där och är 
närvarande och är medskapare… 



L nämner också att det kan finnas en viss press när det kommer till att stötta barn i deras spontana 
utforskande av skriftspråk. Hon förklarar att barn kan vilja bli uppmärksammade och bekräftade men 
att  det har betydelse hur hon som pedagog väljer att  ge barnet bekräftelse.  Det handlar både om 
barnet som enskild individ men även att  andra barn i  gruppen kan bli  påverkad. L uppfattar att 
stöttandet  av  barns  spontana  utforskande  av  skriftspråk  handlar  om  att  anpassa  sitt  egna 
förhållningssätt  och  agera  på  ett  sätt  som  matchar  de  barn  som  hon  möter  i  sin  verksamhet.  L 
uttrycker sig på följande vis

Sammanfattning 
Samtliga pedagoger uppfattar att deras stöttande av barns spontana utforskande av skriftspråket 

handlar om flera delar. Pedagogerna uppfattar dels att deras stöttande handlar om hur de väljer att 
utforma en miljö som kan stötta barns utforskande av skriftspråket, med innehållande material som 
kan vara främjande för skriftspråket. Pedagogerna menar också att deras stöttande av barns spontana 
utforskande av skriftspråk handlar om att utmana, uppmuntra och att att utgå från barnens intresse. 
Pedagogerna uppfattar även att det handlar om att prata om skriftspråk i vardagliga situationer för att 
kunna fånga upp barnen på ett lärorik och roligt sätt. 
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Alltså jag känner liksom att det är klart att man ska uppmärksamma, 
men på rätt sätt. Man ska inte liksom ”åh vad duktig du är”, man måste 
liksom uppmärksamma det dom gör,  alltså man får ju tänka på att  det 
sitter  flera barn bredvid.  Jag tror  man får  tänka lite  grann på hur man 
säger.. För dom vill ju ändå få bekräftelse, så att det är ju viktigt… 



Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi vad undersökningen har visat för resultat, vad det kan ha för betydelse 

och vad resultatet har för förhållande till tidigare forskning. Diskussionen innehåller båda våra tankar 
och synpunkter. 

Stöttning genom miljön och material  
Fast (2007) att pedagoger har en viktig roll när det kommer till rummet och undervisningen som 

sker  där.  Samtliga  pedagoger  i  studien  uppfattar  att  deras  stöttande  av  barns  utforskande  av 
skriftspråket handlar om att stötta genom miljön. De åtta medverkande pedagogerna berör miljöns 
betydelse  på  olika  sätt.  Varför  pedagogerna  nämner  materialet  i  olika  kontexter  och  i  olika 
utsträckningar kan vara för att pedagoger arbetar med material på olika sätt och har olika erfarenheter 
av de material  som finns på deras arbetsplatser.   Samtidigt  kan man konstatera att  pedagogerna 
uppfattar att miljön är en faktor som spelar in när det kommer till barns förutsättningar att utforska 
skriftspråket.  Pedagogerna uppfattar att  det  är  viktigt  med material  som är tillgängligt  för barn i 
miljön och att  materialet  sätts  in  i  sammanhang som barn kan relatera  till.  Vi  tänker  här  att  det 
pedagogerna uppfattar att deras stöttande av barns spontana utforskande av skriftspråket handlar om 
är att skapa förutsättningar genom att utforma en miljö med rikligt utbud, både genom material men 
även i själva miljön. 

För  att  uppnå  en  god  lärmiljö  bör  pedagoger  erbjuda  ett  rikt  utbud  av  material.  Det  kan 
exempelvis vara i form av pennor, papper, målarfärg och annat material för konstruktion (Fast, 2007). 
Pedagogerna  uttrycker  att  det  är  viktigt  med en  variation  i  materialet  och  att  barn  ska  få  möta 
skriftspråk i  olika  kontexter.  De  menar  att  barn  ska  kunna utforska  skriftspråk på  olika  sätt  och 
materialet måste också kunna möta barns behov. Vilket Fast (2007) uttrycker då hon förklarar att det 
även ska finnas böcker och att de böcker som finns ska vara på olika nivåer. Det kan också innebära att 
det är böcker som barn tidigare har mött men också nya böcker som gör att barn kan upptäcka nya 
saker (a.a.). Det finns alltså en förståelse hos pedagogerna att varje barn inte är det andra likt och att 
undervisningsmaterial behöver anpassning till de barn som vistas på förskolan. Det detta sagt kan 
man säga att pedagogerna uppfattar att deras stöttande i barn utforskande av skriftspråket handlar 
om anpassa material så det passar alla.

Den fysiska miljön kan både skapa förutsättningar och hinder för barns lek och lärande. Om om 
den fysiska miljön upplevs som otillgänglig, understimulerande och otrygg leder det till att barn inte 
leker och utforskar i den miljön. Vilket i sin tur leder till att det kan hämma barnets utveckling både 
socialt, kognitivt och fysiskt (Björklid, 2015). Undersökningen visar att pedagogerna uppfattar att den 
fysiska  miljöns  konstruktion  har  påverkan  gällande  barns  spontana  utforskande  av  skriftspråk.   
Genom att hänvisa till tidigare erfarenheter förklarar pedagogerna att de ser att barn är nyfikna vad 
som finns i miljön. När det finns skriftspråk tillgängligt dras barn dit. Pedagogerna har en uppfattning 
om att det som sätts upp på väggarna, exempelvis dokumentationer, bokstäver eller skyltar, påverkar 
barns  spontana  utforskande  av  skriftspråk.  Sex  av  åtta  pedagoger  har  jobbat  inom förskola  eller 
barnomsorg  i  ungefär  20  år,  resterande  två  är  relativt  ny  på  arbetsmarknaden  och  avslutade  sin 
utbildning för bara några år sedan. Vilket skulle kunna vara en indikation på att förståelsen inte att 
barn och den fysiska miljön inte har stora kopplingar till  den hur lång pedagogernas karriärer är. 
Däremot kanske deras förståelse  och vilja  att  nå barnen genom miljön går  mer i  linje  med deras 
barnsyn och förhållningssätt, som en stor del av den tidigare forskningen visar har betydelse för barns 
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lärande (Aspelin, 2012; Norling, 2015; Bruner, 1996, citerad i Sheridan, 2011). Förskolemiljön är en av 
de första miljöerna där barnet möter det formella lärandet (Björklid, 2015). Pedagogerna uppfattar att 
genom att synliggöra skriftspråk i miljön ger det barn en förståelse om att symbolerna har något att 
säga,  att  de  betyder  någonting.  Pedagogernas  uppfattning  är  att  de  kan använda miljön  som ett 
verktyg för att stötta och synliggöra skriftspråk för barn och att de sen kan använda miljön för att 
stötta det spontana utforskande av skriftspråk.

Utmana och uppmuntra  
Samtliga pedagoger  går  på ett  mer  eller  mindre sätt  in  på att  stöttande handlar  om hur man 

uppmuntrar  och  utmanar  barnen  att  utforska  skriftspråket.  Dels  handlar  det  om  att  uppmuntra 
barnen  till  att  våga  prova,   genom  detta  sätt  lyckas  barnen  och  deras  självkänsla  blir  starkare.  
Pedagogerna uppfattar även att det handlar om att utmana barnen vilket de tar upp kan ske på olika 
sätt. Att utmana barnen kan kopplas till Fridolfsson (2015) som menat att genom att låta barn få prata 
om något en längre stund menar han  att barnen får träna på att hålla en röd tråd och återberätta 
händelseförlopp. I de sammanhang som barnen får träna färdigheter när det kommer till att hålla en 
röd tråd och återberättande påpekar Fridolfsson att den vuxnes roll blir viktig. Detta kan vara ett sätt 
att utmana på, pedagogerna i studien går däremot in på att uppmuntra och utmana när det kommer 
till att just skriva sitt namn eller andra bokstäver. Norling (2015) påpekar att personalens bemötande, 
samspel  med,  språk  samt  den  hänsyn  man  tar  till  barns  tidigare  erfarenheter  är  faktorer  som 
genomsyrar i de vardagliga aktiviteterna som barn tar del av i förskolan.

Vidare påpekar Fridolfsson (2015) påpekar att  att den vuxnes roll blir viktig när det kommer till 
barns, kompetensutveckling i läs- och skrivprocesser. En engagerad vuxen blir en förebild och kan ge 
förslag på vad man kan ställa  för  frågor,  samt hur man lyssnar på andra (Bruner,  1996,  citerad i 
Sheridan, 2011). Att ge förslag på vilka frågor kan ställas och visa barn hur man lyssnar kan i många 
fall  vara utmanande för barnen men samtidigt en möjlighet för barnen att  utvecklas.  Pedagoger i 
denna studie påpekar att istället för att ge ett tydligt svar bör man ställa frågor. Det blir därmed ett 
sätt att stötta barnen, genom att utmana dem och även deras kognitiva förmåga. Forskningen som vi 
har i vår bakgrund har inte tydliga kopplingar till hur pedagogerna uttrycker att man utmanar och 
uppmuntrar barnen att utforska skriftspråket. Däremot anser vi att när pedagogerna väljer att utmana 
och uppmuntra barnen har det med deras förhållningssätt att göra samt deras samspel till barnen. 
Vilket gör att det kan kopplas till den underrubrik som vi väljer att kalla pedagogers betydelse för barns 
lärande.  Skillnaden är  troligtvis  att  pedagogerna går  mer in på en specifik situation när  man kan 
utmana barnen. Det som är likt den tidigare forskningen är dock att pedagogerna anser att de har en 
viktigt roll för barns förutsättningar att utforska skriftspråket i vardagen. 

Prata om skriftspråk i vardagen  
De  åtta  medverkande  pedagogerna  uppfattar  att  när  det  kommer  till  att  stötta  barn  i  deras 

spontana utforskande av skriftspråk handlar det om att ta tillvara på de spontana och vardagliga 
tillfällena att  samtala  med barnen.  Det  nämndes stunder  som var  matsituationer,  påklädning och 
tillfällen där barnen själva kommer med slumpmässiga frågor och funderingar till pedagogerna. De 
åtta  medverkande pedagogerna uppfattar  att  som pedagog kan man stötta  genom att  fånga upp 
stunder som sker i vardagen som ger möjlighet till samtal. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan 
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man  lättare  förstå  hur  pedagogerna  uppfattar  vad  deras  stöttande  handlar  om.  Precis  som  Lev 
Vygotskij (1978) menar så utvecklas individen bäst i interaktion med andra människor som befinner 
sig i  dess omgivning. Den interaktion som de åtta medverkande pedagogerna vill  ta vara på kan 
kopplas till deras förhållningssätt och barnsyn. 

Eftersom att Norling (2015) beskriver i sitt arbete att personalens förhållningssätt har betydelse för 
hur  den  sociala  språkmiljön  utformas  i  förskolan  kan  man  tänka  att  de  åtta  medverkande 
pedagogerna, genom sina uttalanden, visar en viss medvetenhet att den språkliga interaktionen som 
sker på förskolan är viktig när det kommer till barns spontana utforskande av skriftspråk. Norling 
förklarar  att  personalens  bemötande,  samspel  med  barn,  deras  kompetens  gällande  läs-  och 
skrivprocesser, språk samt den hänsyn pedagoger tar till barns tidigare erfarenheter är faktorer som 
barn tar del av vardagligt i förskolan. Resultatet av barns vistelse i förskolan hänger till stor del på vad 
läraren har för barnsyn, vad de har för synsätt när det kommer till barns lärande och vilken kunskap 
de anser är viktigt för barn att  lära (Bruner,  1996, citerad i  Sheridan, 2011).  De åtta medverkande 
pedagogerna  uppfattar  att  deras  sätt  att  stötta  barn  i  deras  spontana  utforskande  av  skriftspråk 
handlar om att bemöta barnens funderingar och tankar, att ta tillvara på deras frågor och samtala om 
dem.

Fast  (2007)  förklarar  att  literacy  kännetecknas  som  en  social  aktivitet  och  det  är  något  som 
människor främst gör på egen hand eller tillsammans med andra. Literacy utövas på en speciell plats, 
för ett speciellt ändamål. De åtta medverkande pedagogerna uttrycker att deras stöttning av barns 
spontana utforskande av skriftspråk handlar  om att  samtala  med barnen i  vardagen.  Att  samtala 
klassas som en social aktivitet och något som de medverkande pedagogerna uppfattar vara en central 
faktor i deras stöttning av barns spontana utforskande av skriftspråk. Jämför man vad pedagogerna 
uppfattar  att  deras  stöttning  av  barns  spontana  utforskande  av  skriftspråk  handlar  om med den 
förklaring  som Fast  (2007)  ger  för  vad  som kännetecknas  literacy  skulle  man kunna  säga  att  de 
medverkande pedagogerna utgår  från ett  arbetssätt  som går  i  linje  med literacy.  Hur de jobbar  i 
praktiken kan vi inte komma åt genom intervjuer men hur de uppfattar vad deras stöttning handlar 
om, när det kommer till barns spontana utforskande av skriftspråk, kan grunda sig i en förståelse eller 
arbetssätt som de använder sig av i sina respektive verksamheter. 

Samtliga  av  de  åtta  medverkande  pedagogerna  uppfattar  även  att  deras  stöttande  av  barns 
spontana utforskande av skriftspråk handlar om att låta barnen tala med varandra. För att barnen 
skulle få chans att samtala med varandra var det vissa pedagoger som uttryckte tydligt att de själva 
var tvungen att ta ett steg tillbaka. Även om pedagogen inte är involverad i samtalet sker det ändå ett 
socialt interagerande mellan barnen och i den stunden kan de få utbyte av varandra erfarenheter och 
egenskaper.  Det  verkar  som  att  ett  nyanserat  och  varierat  arbetssätt  verkar  vara  något  som 
pedagogerna föredrar. Fast (2011) förklarar att barn kommer i kontakt med skriftspråket redan när de 
uppfattar  att  någon skriver.  Barns inlärning av skrivandet sker inte vid någon speciell  ålder eller 
tidpunkt utan snarare i ett spontant sammanhang som blir betydelsefulla för barnen. De medverkande 
pedagogerna uppfattar att deras stöttande handlar om att göra de spontana och vardagliga samtalen 
roliga och intressanta. De förklarar också, i linje med det Fast har kommit fram till, att barnen är tidigt 
intresserad och nyfikna. Pedagogerna ger uttryck för att de oplanerade tillfällena är med lustfyllda för 
barnen. Vilket skulle kunna vara för att det spontana med går hand i hand med att det sker på barnens 
villkor, de får ha mer kontroll. 
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Fortsättningsvis förklarar Fast (2011) att när barn kommer i kontakt med skriftspråk kan det vara 
genom  symboler  eller  något  streck  som  barnet  själv  har  ritat  och  sedan  läser  upp.  Lärandet  av 
skriftspråk börjar långt innan barnet kommer i  kontakt med skolan, det sker redan i  de spontana 
tillfällena  då  barnen  kommer  i  kontakt  med  skriftspråket  (Fridolfsson,  2015).  I  de  medverkande 
pedagogernas  svar  uppfattar  de  att  barn  nyfiket  utforskar  skriftspråket  i  alla  möjliga  situationer. 
Pedagogerna nämner specifikt vissa situationer, exempelvis att mjölkpaket kan vara ett sätt att tala om 
skriftspråk i vardagen. Pedagogernas specificerade exempel kan vara utifrån egna erfarenheter där 
barn  har  utforskat  mjölkpaketets  olika  bokstäver  och  texter.  Andra  liknande  exempel  som 
pedagogerna  nämner  är  trafikskyltar  och  vägskyltar  som  barnen  visar  intresse  för.  Pedagogerna 
menar att även de är bokstäver och ord som barnen dras till och talar om, de vill veta vad det står. 
Pedagogerna uppfattar att barn i tidig ålder spontant utforskar skriftspråk och samtliga pedagoger 
uppfattar att deras stöttning handlar om att ta tillvara på de vardagliga upptäckterna som barnen gör 
tillsammans med pedagogerna och tillsammans med andra barn.

Som tidigare nämnt sker lärandet av skriftspråk långt innan barnet kommer i kontakt med skolan, 
det  sker  redan  i  spontana  tillfällen  (Fridolfsson,  2015).  Spontana  tillfällen  kan  vara  då  det  sker 
högläsning eller när en vuxen väljer att spontant läsa något. På så vis menar Fridolfsson att att barnet i 
kontakt med texter i vilket i sin tur bidrar till en ökad nyfikenhet samt erfarenhet för skriftspråket. De 
åtta medverkande pedagogerna uppfattar att deras stöttning av barns spontana utforskande handlar 
om att  både läsa och prata  om böcker  med barnen.  Pedagogerna har  en uppfattning om att  den 
stöttning  av  barns  spontana  utforskande  av  skriftspråk  som sker  på  barns  villkor  är  mer  åt  det 
spontana hållet. Vilket skulle kunna vara en indikation på att de situationer där pedagoger följer barn 
och  deras  intresse  samt  utforskande  inte  anses  som  formell  undervisning,  för  att  det  inte  är 
pedagogerna själva som har planerat det undervisningstillfället. 

Att  hitta  läs  och  skrivinlärning  i  andra  situationer  än  de  tillfällen  som  klassificeras  som 
traditionella undervisningstillfällen, undersökte Carina Fast (2007) då hon följde sju barn och deras 
resa till att lära sig läsa och skriva. Fast kom fram till att barn kommer i kontakt med skriftspråket i 
många olika sammanhang 

Att utgå från barnen och göra dem intresserade  
Pedagogerna uttrycker att de har en uppfattning om att barn har ett eget intresse för skriftspråk 

och de vill förstå vad symbolerna säger. De uppfattar barn som nyfikna och att barnen vänder sig till 
pedagogerna för att få hjälp och stöd för att förstå. Pedagogerna uttrycker att de uppfattar att deras 
stöttning av barns spontana utforskande av skriftspråk ska utgå från barnens redan egna intresse och 
nyfikenhet och för att väcka intresse hos de som inte har det. Pedagogerna ger uttryck för att det är 
angeläget att man som förskollärare följer det intresset och uppmärksammar de upptäckter som barn 
gör. Fridolfsson (2015) förklarar att de spontana tillfällena i sin tur kan bidra till en ökad nyfikenhet 
samt erfarenhet för skriftspråket. Förberedande skriftspråkliga aktiviteter bör inte ske på ett direkt 
undervisande sätt, utan detta ska ske i naturliga sammanhang och på ett lekfullt sätt (a.a.). 

Samtliga  pedagoger  påpekar  att  sättet  de  interagerar  med  barnen  har  betydelse  för  barnens 
skriftspråksinlärning.  Det  handlar  främst  om deras  förhållningssätt  och  att  det  är  viktigt  hur  de 
förhåller sig när de stöttar barnen i utforskandet av skriftspråket. Pedagogerna uppfattar bland annat 
att man måste utgå från barnens utveckling och intresse när det gäller stöttning i skriftspråket. Detta 
är även något Norling (2015) anser då hon menar att personalens lyhördhet för barns intressen och 
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erfarenheter  gör  att  personalen  även  kan  planera  aktiviteter  som  relaterar  till  barnens  tidigare 
erfarenheter  och  intressen.  De  åtta  medverkande  pedagogerna  uppfattar  att  stöttandet  av  barns 
spontana utforskande av skriftspråk handlar om att utgå från barnens intressen. Anledning till  att 
utgå  från  barnens  intressen  menar  pedagogerna  har  och  göra  med  att  undervisningen  blir  mer 
intressant för barnen och det blir roligare. Pedagogerna uttrycker att de uppfattar att den typen av 
förhållningssätt gynnar barnen mer än om de själva bestämmer exakt vad som ska göras. Johansson 
(2003) menar att ett förhållningssätt som innebär engagemang från både vuxna och barn har betydelse 
och kan antas främja lärandet. 

Pedagogerna  uppfattar  att  deras  stöttande  av  barns  spontana  utforskande av  skriftspråk  även 
handlar  om  att  vara  intresserade  av  det  barnen  är  intresserade  av.  Vilket  kan  tolkas  som  att 
pedagogerna  uppfattar  att  deras  stöttande  behöver  komma  från  en  genuin  nyfikenhet.  Samtliga 
pedagoger  uttrycker  att  resultatet  av  undervisningen  blir  bra  när  de  själva  är  intresserade  och 
engagerade. Det framkommer dock inte varför resultatet blir bra men troligtvis har det att göra med 
att pedagogernas förhållningssätt smittar av sig och det är en faktor som är viktigt för att man ska 
lyckas fånga barnen och göra dem intresserade. Majoriteten av de deltagande pedagogerna nämner 
specifika  aktiviteter  som  ska  främja  skriftspråksinlärningen,  exempelvis  läsning.  Liberg  (2006) 
poängterar  att  den  gemensamma  samvaron  ofta  brukar  väcka  intresse  för  skriftspråket.  Det  kan 
exempelvis handla om lässtunder eller när man tittar i bilderböcker med barnen. Vilket tyder på att 
pedagogerna har förståelse för att aktiviteter som sker mellan barn och vuxna är viktigt. 

Slutsatser 
De rubriker som nämns i vår resultatdel är de främsta kategorierna som vi fick fram efter att ha 

analyserat datamaterialet. Vi kunde utifrån pedagogernas svar se att de uppfattade att deras stöttande 
i barn spontana utforskande av skriftspråket handlar om deras förhållningssätt. Främst handlar det 
om att  utmana och utgå från barns intresse,  men även att  stötta genom att  utforma en miljö och 
tillhandahålla material som kan stimulera barns spontana utforskande av skriftspråket.

Vår  slutsats  med  denna  studie  är  att  pedagoger  uppfattar  att  stöttandet  av  barns  spontana 
utforskande  av  skriftspråk  handlar  om  deras  förhållningssätt  i  bemötandet  av  barns  spontana 
utforskande, i form av samtal, aktiviteter och bekräftande. Slutsatsen innefattar även att pedagogerna 
uppfattar att deras sätt att stötta handlar om deras förhållningssätt att ta tillvara på barns spontana 
utforskande av skriftspråk genom miljö och material.  

Framtida studier  
Fast (2007) förklarar i sin undersökning att i varje deltagande familj tog skrivandet och läsandet 

olika roller, vilket bidrar med att varje barn hade sina egna unika literacy-historier. Eftersom att de 
medverkande pedagogerna uttrycker  en uppfattning om att  det  är  viktigt  att  ta  tillvara på barns 
intressen  och  tidigare  erfarenheter  när  de  spontant  utforskar  skriftspråk  vart  vi  nyfikna  på  hur 
pedagoger kan se till  att  tillfredsställa varje barns behov, intresse och tidigare erfarenheter.  Vidare 
forskning kan därför vara att undersöka möjliga faktorer som pedagoger uppfattar kan vara ett hinder 
när det handlar om att stötta barn i deras spontana utforskande av skriftspråket. 
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Bilaga 1: Missiv  
Hej! 

Vi  heter  Nellie  Lögdal  och  Heba  Derawi  och  läser  termin  7  på  Förskollärarprogrammet  vid 
Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi skriver nu vår C- uppsats 7,5 hp och vi har valt att fokusera på barns 
spontana  läs-  och  skrivutveckling.  Syftet  med  vår  uppsats  att  se  hur  pedagoger  uppfattar  barns 
spontana läs- och skrivutveckling. Vi har fördjupat oss i litteratur och forskning och vi vill undersöka 
detta genom att göra intervjuer med pedagoger, samt en kort observation på barngruppen. 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer och behöver därför båda 
vårdnadshavares samtycke till observationen. Detta är helt frivilligt om man vill delta i intervjuerna, 
man kan avbryta intervjun och sitt deltagande när man vill.Erat barns deltagande är konfidentiellt och 
resultatet kommer att bara användas i forskningsändamål. Med tanke vår tidsplan ser vi gärna att 
detta sker under v.14-15. 

Har ni funderingar är ni välkomna att kontakta oss på mailadress: 
Nellie Lögdal nelg1400@student.miun.se 
Heba Derawi hede1600@student.miun.se 

Handledare: Ulla Damber ulla.damber@miun.se 

Med vänliga hälsningar Nellie och Heba 

Barnets båda vårdnadshavarnas underskrift 
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Bilaga 2: Missiv  
Hej! 
Vi  heter  Nellie  Lögdal  och  Heba  Derawi  och  läser  termin  7  på  Förskollärarprogrammet  vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi skriver nu vår C- uppsats 7,5 hp och vi har valt att fokusera på barns 
spontana  läs-  och  skrivutveckling.  Syftet  med  vår  uppsats  att  se  hur  pedagoger  uppfattar  barns 
spontana läs- och skrivutveckling. Vi har fördjupat oss i litteratur och forskning och vi vill undersöka 
detta  genom  att  göra  intervjuer  med  pedagoger,  samt  en  kort  observation  på  barngruppen  som 
underlag för  intervjuerna.  I  och med det  vill  vi  intervjua dig som har  utbildning,  erfarenhet  och 
kunskap. Våran önskan är att få intervjua 4 pedagoger. 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta är helt frivilligt om 
man  vill  delta  i  intervjuerna,  man  kan  avbryta  intervjun  och  sitt  deltagande  när  man  vill.  Ert 
deltagande  är  konfidentiellt  och  resultatet  kommer  att  bara  användas  i  forskningsändamål.  Vi 
kommer att göra intervjun var för sig så det är en av oss som kommer ut till er förskola när det passar 
er. Med tanke vår tidsplan ser vi gärna att detta sker under v.14-15. 

Har ni funderingar är ni välkomna att kontakta oss på mailadress: 
Nellie Lögdal nelg1400@student.miun.se 
Heba Derawi hede1600@student.miun.se 

Handledare: Ulla Damber ulla.damber@miun.se 
Med vänliga hälsningar Nellie och Heba 

Pedagogens underskrift  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Intervjuguide  
Här är de teman som vi ville fokusera på under intervjun. När någon av kategorierna nämndes 

under ett intervjutillfälle bockades det av. 

- Miljöns betydelse 
- Pedagogens roll 
- Barns initiativ 
- Barns kontakt med skriftspråk  
- Samspel 
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Intervjufrågor  
Det  här  är  de  intervjufrågor  som vi  använde oss  av då vi  samlade in  datamaterial  i  form av 

intervjuer.  Följdfrågor tillkom utöver nedanstående frågor beroende på hur pedagogerna svarade, 
eftersom pedagogerna svarade olika resulterade det i att även följdfrågorna såg olika ut. Därför är de 
inte nedskrivna. 

- Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat inom förskola? 

- Vilken åldersgrupp jobbar du med just nu? 

- Hur uppfattar du att man kan stötta barnen i deras spontana utforskande av skriftspråk? 

- Hur uppfattar du barns sätt att spontant utforska skriftspråk? 

- Hur uppfattar du att miljön kan stimulera barns spontana utforskande av skriftspråket? 

- Vad är din uppfattning om arbetssätt kring läs- och skriftspråk? 

- Vilken påverkan uppfattar du att samspelet har mellan barn och pedagoger när det kommer till 
skriftspråksutveckling? 

- Uppfattar du någon skillnad i spontana aktiviteter kontra styrda aktiviteter när det kommer till 
barns inlärning av skriftspråk? Isåfall vilka skillnader och varför? 
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