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Abstrakt 

 

Syftet med studien är att söka ny kunskap om interaktioner som sker mellan barn samt barn och 

pedagoger under pedagogiska aktiviteter med fokus på skriftspråkslärande. Studien tar sin 

utgångspunkt i en sociokulturell teori. Metod som används under den här studien är 

observationer med hjälp av videoupptagning samt fältanteckningar. Tre olika pedagogiska 

aktiviteter med fokus på skriftspråket observeras. Resultat tyder på att barn introduceras till 

skriftspråket genom användandet av olika artefakter i form av digitala verktyg, bilder på 

Babblarna och leklera samt genom kopplingar till barns identitet. Deltagarnas kommunikation 

kännetecknas av turtagning och imitation.  

  

 

Nyckelord: skriftspråket, kommunikation, interaktion, yngre barn, förskola. 
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1. Inledning 

 

Det är år 2017, trots detta är cirka 758 miljoner människor i hela världen analfabeter (Unesco, 

2016). Att vara analfabet innebär att man som person inte kan läsa eller skriva, vilket i sin tur 

innebär att man inte kan ta del av texter eller uttrycka sig skriftligt. Att kunna skriva är en 

avgörande färdighet och en förutsättning för att barn ska lyckas i skolan. År 2012 presenterade 

PISA resultat vilket visade att svenska elevers läskunskaper sjönk betydligt sedan år 2009 

(OECD, 2014). Sedan dess har vissa insatser påbörjats, bland annat läslyftet (Skolverket, 2014) 

eller Läsa-skriva-räkna garanti (Regeringen, 2015), för att öka barns kunskaper och resultat. 

Skriftspråket fyller en viktig funktion i våra vardagliga liv som ett redskap för kommunikation 

och samspel människor emellan. Exempelvis skickar vi mail och sms till varandra eller 

antecknar viktiga händelser i almanackan. I läroplanen för förskolan lyder ett av strävansmålen: 

”barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner” (Skolverket, 2016:10), där läggs också stor vikt på barns delaktighet i 

samspelssituationer. Därför kan det vara betydelsefullt att lyfta fram skriftspråkslärande i barns 

tidiga år på förskola. Fast (2007) framhåller att barn möter skriftspråket långt innan de börjar 

skolan, vilket innebär att insatser krävs redan i förskolan. Utifrån egen erfarenhet samt med 

hjälp av forskning har jag fått intryck av att det fortfarande finns många aspekter att belysa när 

det gäller skriftspråkslärande på förskolan. Tidigare forskning fokuserar oftast på barn mellan 

åldrarna tre till fem och är inriktad på att studera vad barn redan kan i viss ålder (Puranik & 

Lonigan, 2011; Puranik, Lonigan & Kim, 2011; Puranik, Petscher & Lonigan, 2014) men inte 

själva lärandeprocessen som sker i interaktion med medmänniskor. Studierna som tar upp barn 

i åldrarna ett till tre och deras skriftspråkslärande fokuserar endast på vuxnas syn på barns 

lärande, eftersom vuxnas uttalande om deras arbetsätt kring skriftspråket lyfts fram (Hvit, 

2014). Det finns ett fåtal forskningsstudier som fokuserar på de yngsta barnens 

skriftspråkslärande i samspel med andra människor. Problemområdet i den här studien är därför 

yngre barn i åldrarna ett till tre år och deras möten med skriftspråket i interaktion med 

pedagoger och barn.  

 

Utifrån ovanstående problemområde formuleras följande syfte och forskningsfrågor: 
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1.1.  Syfte 

 

Syftet med studien är att synliggöra skriftspråket i interaktionen mellan pedagog och barn i 

olika pedagogiska skriftspråkliga aktiviteterna. 

 

1.2.  Frågeställningar 

 

- Hur introduceras barn till skriftspråket? 

- Vad kännetecknar kommunikation mellan deltagarna under de pedagogiska 

aktiviteterna?  

 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  

 

Som rubriken lyder, tar jag här upp teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Jag 

börjar med att förklara begreppet emergent literacy som förekommer i tidigare forskning. Sedan 

beskriver jag de olika forskningsstudierna som studerat barns skriftspråkslärande i förhållande 

till pedagogernas syn på ämnet, användandet av olika redskap, barns skriftspråkliga utveckling 

samt vikten av kommunikation i skriftspråkslärande. Därefter redogör jag för den 

sociokulturella teorin. 

 

 

2.1. Emergent literacy 

 

Säljö (2013) menar att skriftspråkliga aktiviteter översätts från engelskans literacy. Han betonar 

att literacy inte enbart omfattar förmågan att läsa och skriva, utan även förmågan att kunna 

resonera kring och dra slutsatser av det man läser, samt förmågan att kunna använda färdigheten 

i en annan kontext. Vidare menar Fast (2007) att begreppet emergent literacy är en del av 

literacyn som anses vara större och mer omfattande. Emergent literacy kan översättas till 

framväxande läs– och skrivförmåga, vilket innebär att läs- och skrivlärande är en process som 

sker stegvist och börjar långt innan den formella undervisningen har sin start. De första 
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handlingarna som leder till full utvecklad läs- och skrivkunnighet kan exempelvis vara barns 

bläddrande i en bilderbok i hemmiljön och deras krumelurer visar tecken på det skrivsystemet 

som gäller i deras kultur (Teale & Sulzby, 1989).  

 

Emergent literacy begreppet specificeras även som emergent writing i vissa tidigare forskningar 

som jag tar upp i detta arbete. Vid översättning till svenska lyder begreppet framväxande 

skrivförmåga vilka jag använder växelvis i den här studien vid presentation av tidigare 

forskning. Även begreppet litteracitet förekommer i tidigare forskningsstudier. Littercitet, 

menar Björklund (2008) är ett gemensamt benämning för läsandet och skrivandet som 

innefattar även tecken och bilder. 

 

2.2. Tidigare forskning 

 

Under den här rubriken presenterar jag tidigare forskning som är relevant för den här studien 

eftersom den avser barn i förskoleåldern och deras skriftspråkslärande. Rubriken är uppdelad i 

fyra olika teman, ”Yngre barns skriftspråkslärande”, ”Att lära sig skriva och kunna skriva sitt 

namn”, ”Digitala verktyg och populärkultur i interaktion mellan människor” samt  

”Kommunikation, interaktion och engagemang vid skriftspråkliga aktiviteter”. 

 

2.2.1. Yngre barns skriftspråkslärande 

Historiskt sett betraktades literacyutveckling som avsevärd för barn i åldrarna från fyra år och 

äldre och mycket mindre uppmärksamhet ägnades åt små barns literacyutveckling (Hvit 

Lindstrand & Björk Willén, 2016). Det kan vara en förklaring till bristen på forskningsstudier 

som uppmärksammar yngre barns skriftspråkslärande. Under den här rubriken presenterar jag 

studierna som omfattar yngre barns skriftspråkliga utveckling samt pedagogernas arbetssätt 

med yngre barns skriftspråkslärande. 

Hvit (2014) intervjuar pedagoger som arbetar med yngre barn i syfte att undersöka hur de 

arbetar med skriftspråket. En av de intervjuade pedagogerna påpekar vikten av att bekräfta 

barnet när hen gör krumelurer samt att visa sitt engagemang och intresse för barns 

skriftspråkande. På frågan om huruvida pedagogerna arbetar med skriftspråket i de spontana 

aktiviteterna, kommer det upp flera olika svar. En av pedagogerna svarar att de inte skriver så 

mycket i barngruppen för att de oftast skriver på sina datorer, vilket barn inte ser (Hvit, 2014). 
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Pedagogerna berättar också om olika redskap som finns i verksamheten som penslar och 

målarfärg, kritor och pennor samt exempel på olika händelserna där skriftspråket skulle kunna 

uppmärksammas. Resultat visar att pedagogerna berättar mest om handlingar, det vill säga vad 

barnen gör med varandra och pedagoger med hjälp av olika verktyg, men nämner inte vikten 

av literacy perspektiv på barns läs- och skrivlärande (Hvit, 2014). Det resultatet ledde till ett 

ytterligare intresse för en mer detaljerad analys av pedagogernas uttalanden om små barns 

literacyutveckling (Hvit Lindstrand & Björk Willén, 2016) vilket styrker föregående studiens 

resultat att pedagogerna berättar om skriftspråkliga aktiviteter och handlingar utan någon 

teoretisk grund om literacyutveckling. Hvit Lindstrand och Björk Willén (2016) menar att 

pedagogerna kallar skriftspråkliga aktiviteter olika beroende på vilken artefakt som används. 

De menar nämligen att ett barn ritar om hen håller en krita i handen. Om ett barn däremot 

använder en blyertspenna, då kallas aktiviteten för skrivning. Däremot konstaterar Björklund 

(2008) att yngre barn är medvetna om att det finns skillnad mellan att rita och att skriva och att 

de själva väljer om de vill kalla aktiviteten för ritandet eller skrivandet medan de använder 

papper och penna. Hvit Lindstrand och Björk Willén (2016) exemplifierar barns skriftspråkliga 

utveckling och pedagogernas arbetssätt i sin analys. Författarna menar nämligen att om ett 

yngre barn säger att hen ska skriva mamma och pedagogen svarar ”ja det står mamma där”, 

visar pedagogen att barnet ses som en skrivare och att pedagog tar aktiviteten på allvar, vilket 

följaktligen betyder att det här barnet uppfattar och kategoriserar sig själv som skrivare på sina 

egna villkor (Hvit Lindstrand och Björk Willén, 2016). 

 

Wells Rowe och Neitzel (2010) förespråkar att barn är olika individer och deras intresse för 

skriftspråket kan se olika ut. Författarna utgår från tidigare studier (Neitzel, Alexander & 

Johnson, 2008) och undersöker barns fyra olika intresseområden för leken och antar att barn 

visar intressen för skriftspråket på samma sätt som i leken. I studien deltar barn i två- och 

treårsåldern och de fyra olika intresseområden är konceptuellt, socialt, procedurt samt kreativt.  

Barn som visar exempelvis konceptuella intressen får stimuli via interaktion med vuxna som 

hjälper till att skriva ner och dokumentera barnets tankar. Barn med procedurt (från engelskans 

procedurell) intresseområde följer oftast redan befintliga mönster i skriftspråkslärande, väljer 

ut de vanligaste redskapen som t.ex. penna och utövar traditionella skriftspråkliga aktiviteter 

som att skriva och rita bokstäver och symboler. Samtidigt, barn med sociala intressen söker sig 

främst till interaktion och kommunikation med andra under skriftspråkliga aktiviteter och till 

sist barn med kreativa intressen finner det fascinerande i att undersöka skrivmaterialet på olika 
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sätt. Exempelvis att använda vanligt suddgummi för att sudda bort whiteboardpenna från 

skrivtavlan. Vidare menar Wells Rowe och Neitzel (2010) att det bör finnas tillgång till flera 

olika material på förskolor utöver det vanliga skrivmaterialet för att barn ska kunna utöva 

varierande textorienterade aktiviteter. Variation och stimulerande miljöer är en viktig aspekt i 

barns möte med skriftspråket och det är också av vikt att närvarande och stöttande pedagog 

finns som ett komplement till de olika medierande redskapen (Fast, 2007; Wells Rowe och 

Neitzel, 2010). 

 

Ovan presenterade studier tar upp pedagogernas syn på skriftspråkslärande hos de yngre barnen 

(Hvit, 2014; Hvit Lindstrand & Björk Willén, 2016), yngre barns olika intresseområde (Wells 

Rowe och Neitzel, 2010) samt vikten av tillgång till en stimulerade miljö (Fast, 2007; Wells 

Rowe och Neitzel, 2010). De forskningsstudierna kan hjälpa mig i att förstå och diskutera 

resultatet av den här studien.  

 

2.2.2. Digitala verktyg och populärkultur i interaktion människor emellan 

Digitala verktyg såsom lärplattor har blivit mer tillgängligt de senaste åren och verkar ta mer 

plats i vårt samhälle. Eftersom verktyget är relativt nytt, finns det inte många studier kring 

användandet av digitala verktyg för skriftspråkslärande (Patchan & Puranik, 2016). I det här 

avsnittet tar jag upp studier som behandlar ovanstående område.  

 

Patchan och Puranik (2016) intresserar sig för en tidigare studie (Guan, Liu, Chan, Ye & 

Perfetti, 2011) som framhöll att det är svårare att skriva på en lärplatta med hjälp av en stylus 

penna för touchskärmar och är intresserade för hur barns framväxande skrivförmåga kan stödjas 

med hjälp av tekniken. Patchan och Puranik (2016) ställer en hypotes om att det blir lättare och 

mer meningsfullt för barn att skriva med ett finger istället för en stylus penna. Författarna 

förtsätter och förklarar att barn får på så vis uppleva känslan i fingret vilket kan leda till att de 

lär sig snabbare. Användandet av en stylus penna kan istället bli ännu svårare för barn och är 

troligtvis störande. I studien deltar 46 barn i åldrarna 3 till 5 år. Barn delas upp i tre mindre 

grupper, där grupp ett tränar på att skriva bokstäver på iPaden med hjälp av ett finger, grupp 

två skriver på en iPad med en stylus penna och grupp tre tränar med hjälp av papper och penna. 

Aktiviteterna pågår tre gånger i veckan under 8 veckor, där barnen får skriva en ny bokstav 

varje vecka. Resultatet visar att de barn som får skriva bokstäver på iPaden med fingret skriver 

flest bokstäver korrekt. Det kan dock vara en konsekvens av att så fort barnet gör fel, reagerar 
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applikationen och rättar till, innan barnet får skriva klart bokstaven. 

En annan studie är genomförd med äldre barn i åldrarna sex till åtta år, där syftet med studien 

är att få svar på hur en storytelling aktivitet medieras med hjälp av digitala verktyg och 

interaktion mellan barn och pedagog. Barn får i uppgift att i par skriva en digital berättelse. 

Datorer är utrustade med en talsyntes som läser bokstäver högt och ord som barn skriver. I den 

här studien är processen och interaktion mellan barn, barn och pedagog samt det digitala 

verktyget viktigare än själva resultat i form av en färdigskriven berättelse. Resultatet visar att 

barn använder sina egna erfarenheter och populärkulturkaraktärer när de skapar berättelser och 

att stor vikt läggs på att behärska teknologin samt förhandlingarna barn emellan vid valet av 

tema för berättelsen (Åberg, Lantz-Andersson & Pramling, 2013).  

 

Barn som deltar i Fasts (2007) studie är utvalda av olika skäl, t.ex. vilken bakgrund de har vad 

gäller modersmål och religion, vilka är kriterium för att få bred och nyanserad studie. Redan 

från studiens början konstaterar Fast (2007) att barn tar del av skriftspråket bland annat via 

böcker, dataspel och tidningar. Författaren menar att barn ser sig själva som skrivare innan de 

uppfattar sig själva som läsare. Hon påpekar att symboler och logotyper också är en viktig del 

av skriftspråkslärande och konstaterar att vissa ord, som exempelvis Barbie eller Playstation 

kan barn läsa och skriva eftersom de kan dessa som ordbilder. Bokstäver är också symboler, 

därför är det viktigt för barns emergent writing att de kan känna igen olika symboler som står 

på matförpackningarna, deras datorspel eller andra föremål där deras favoritfigurer från 

populärkultur syns (Fast, 2007). Genom dokumenterade bilder och beskrivningar visar 

författaren att barns skriftspråkslärande är en process som skiljer sig hos varje individ. Det finns 

ingen exakt tidpunkt när barn börjar lära sig skriftspråket. Det är individuellt för varje barn när 

och hur deras skriftspråkande utvecklas. Fast (2007) tydliggör att det sociala och kulturella 

sammanhang där möten med olika texter uppstår sker dagligen i interaktion med 

familjemedlemmar.  Det är där barn börjar upptäcka skriftspråket på ett meningsfullt sätt och 

deras erfarenheter omvandlas successivt till kunskaper (Fast, 2007).  

 

Som tidigare forskning visar kan populärkultur, digitala verktyg och barns egna erfarenheter 

vara utgångspunkter för att väcka barns intresse för skriftspråkslärande (Fast, 2007; Åberg, 

Lantz-Andersson & Pramling, 2013). Ovanstående forskningsstudier tar upp användandet av 

olika verktyg för skriftspråkslärande, vilket är värdefullt i den här studien där syftet är att 
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synliggöra skriftspråket i interaktion mellan pedagog och barn under pedagogiska aktiviteterna. 

I dessa interaktioner kan användandet av olika verktyg för skriftspråkslärande förekomma. 

 

2.2.3. Att lära sig skriva och att kunna skriva sitt namn 

Fast (2007) framhäver att barns läs- och skrivlärande börjar långt innan de börjar skolan. Likaså 

betonar Puranik och Lonigan (2009) att läs- och skrivlärande är en process som börjar med 

krumelurer som så småningom omvandlas till ord och meningar, vilket är ett resultat av deras 

studie där de undersöker barns skrivutveckling. Forskarna betonar också att de yngre barnen 

som deltar i studie kan säga vilken bokstav deras namn börjar på trots att de inte kan skriva sitt 

namn. Det anses också av forskarna vara ett steg i barns tidiga skriftspråkslärande. Puranik, 

Lonigan och Kim (2011) undersöker vilken del av emergent literacy förmåga som bidrar till 

barns framväxande skriftspråksförmåga. Aspekter som tas upp i undersökningen är att känna 

igen alfabet, skriva bokstäver och sitt namn samt undersöka fonologisk medvetenhet. Resultat 

visar att alla dessa förmågor påverkar varandra och i senare studier kompletterar Puranik, 

Petscher & Lonigan (2014) resultatet med att barn lär sig hur bokstäver låter innan de lär sig 

skriva dem samt att kunna bokstäver är en viktig del av emergent literacy förmåga.  Även 

Millburn (2015) påpekar att barn lär sig att skriva sitt namn före alla andra ord. Puranik och 

Lonigan (2011) undersöker huruvida namnlängd har någon inverkan på emergent writing 

förmåga. Men resultat visar att det finns inget samband mellan namnlängd och 

bokstavskunnighet, vilket även Millburn (2015) kommer fram till. Det visar sig även att barn 

som kan skriva sitt namn känner igen de bokstäverna i ett annat sammanhang men de kan inte 

säga vad bokstäverna heter (Millburn, 2015). 

 

Det är av vikt att veta vad som redan finns granskat kring barns skriftspråkliga utveckling och 

lärande vid studier som presenterade ovan, som fokuserar sig på barns skriftspråkliga 

utveckling. Ovanstående studier kan vara till hjälp i att förstå resultatet av den här studien.  

 

2.2.4. Kommunikation och engagemang vid skriftspråkliga aktiviteter 

Eftersom min andra forskningsfråga lyder vad kännetecknar kommunikation mellan deltagarna 

under de pedagogiska aktiviteterna, kan det vara betydelsefullt att veta vad tidigare 

forskningsstudier säger om kommunikation på förskolan mellan pedagog och barn samt om 

barns engagemang i olika skriftspråkliga aktiviteter. 
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Begreppet litteracitet, menar Björklund (2008) omfattar inte endast läsande och skrivande men 

även olika redskap för kommunikation, som datorer och andra medier. Författaren menar vidare 

att i kommunikation används det bilder och symboler som ett komplement till text för att 

förtydliga budskapet. Litteracitet är ett socialt fenomen i sin grund och barn erövrar och skapar 

litteracitet genom olika handlingar där text inkluderas (Björklund, 2008). Barn lär sig genom 

interaktion med pedagoger och andra barn var talet anses vara väsentligt för lärande, 

allteftersom den verbala kommunikationen blir grunden till barns kunskapsutveckling när barn 

inte har börjat läsa och skriva (Wedin, 2011). Det visar sig även att pedagogerna borde engagera 

sig mer i att delta i lekfulla skriftspråksaktiviteter (Wells Rowe och Neitzel, 2010) eftersom 

barns engagemang i olika pedagogiska aktiviteter beror på hur aktiv och engagerad pedagogen 

är (Norling, Sandberg och Almqvist, 2015). Det menas alltså att de pedagogerna som oftare 

iscensätter olika skriftspråkliga aktiviteter, skapar mer utrymme för barns engagemang. Det är 

följaktligen genom aktivt deltagande i sociala praktiker som barn utvecklar nya kunskaper 

(Björklund, 2008).  

 

Björklund (2008) har i syfte att undersöka barns litteracitet samt hur litteracitet uttrycks bland 

de yngre barnen, där både litteracitet och kommunikation är centrala aspekter i hennes 

avhandling. I undersökningen deltar barn mellan ett till tre år. Det som Björklund (2008) 

kommer fram till är att barns litteracitet uttrycks genom delaktighet och involvering i många 

olika litteracitetshändelser som skapar utrymme för kommunikation med andra barn och 

pedagoger. Pedagogerna bjuder in barnen till samtal och berättande där deltagandet sker genom 

det verbala språket och kroppsspråket. Barn använder olika redskap för att tydliggöra 

kommunikation och berättandet, exempelvis visar de upp sina pärmar med fotografier tagna 

hemifrån och på så vis knyter an till hemmiljö. Vid berättandet av sagor synliggör pedagogerna 

texten genom att peka på orden och upprepa dem i olika kontexter och ställer frågor som ”vad 

står det där då?”. Genom dessa handlingar visar pedagogerna barnen hur text och tecken skapas 

och används av oss människor (Björklund, 2008). Även Norling, Sandberg och Almqvist (2015) 

menar  att kommunikation spelar en viktig roll i barns lärande av skriftspråket. Vidare fortsätter 

författarna att det verbala språket och tillvaratagande på barns intressen i olika aktiviteter är 

centrala aspekter för att stimulera barnens engagemang i literacyhändelser (Norling, Sandberg 

och Almqvist (2015).  
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Egdahl (2011) menar att det finns fåtal studier kring yngre barn i förskolan, vilket är en 

utgångspunkt till att utifrån fenomenologi studera yngre barns kommunikation under den fria 

leken. Barn som har deltagit i hennes studie var cirka 2 år gamla. Resultat visar att yngre barn 

använder olika former av kommunikation när de leker med jämnåriga kamrater. Exempelvis 

använder de icke-verbalt språk i form av kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester och kombinerar 

dessa med verbala uttryck för att betona inbjudan till leken. Även imitation anses av Egdahl 

(2011) vara yngre barns sätt att kommunicera med andra. Författaren menar vidare att yngre 

barn kommunicerar med varandra med hjälp av turtagning. De observerar kamratens 

handlingar, anpassar sina egna och därefter väntar på kamratens respons. Det, menar Egdahl 

(2011) är ett kännetecken på barns framväxande förmåga att leva in sig i den andres perspektiv.  

 

Forskningsstudier som presenteras ovan visar vikten av kommunikation och engagemang för 

barns skriftspråkslärande (Björklund, 2008; Wells Rowe och Neitzel, 2010; Wedin, 2011; 

Norling, Sandberg & Almqvist, 2015). Yngre barn som inte har så mycket erfarenhet inom det 

verbala språket använder olika former av kommunikation, främst icke verbal kommunikation, 

imitation och turtagning (Egdahl, 2011). Således är de forskningsstudierna till hjälp att förstå 

resultat av den här studien och få svar på andra forskningsfråga vad kännetecknar 

kommunikation mellan deltagarna under de pedagogiska aktiviteterna? 

 

2.2.5. Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningsstudierna som jag presenterade i det här kapitlet berör yngre barns kommunikation 

och deras skriftspråkslärande. De är alla viktiga främst för att kunna förstå vad som redan finns 

undersökt inom området och som berör det här arbetet. De kommer även vara till hjälp i att 

förstå resultatet av den här studien samt för att senare diskutera det i relation till ovan 

presenterade forskningsstudier. Nedan följer det en kort sammanfattning av tidigare forskning. 

 

Yngre barns kommunikation består framförallt av kroppsspråk och gester (Egdahl, 2011). 

Krumelurer är ett begrepp som används för att benämna det som ett barn i ålder ett till tre år 

ritar eller skriver (Puranik & Lonigan, 2009). Författarna menar vidare att krumelurer är en 

ingång till skriftspråkslärande som omvandlas så småningom till ord och meningar som gynnar 

barns förståelse till att skriftspråket har en symbolisk funktion. Skriftspråkslärande har sin start 

långt innan barnen börjar skolan eftersom barn tar del av skriftspråket genom exempelvis 
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tidningar, böcker och dataspel (Fast, 2007). Det påvisas emellertid att det råder en brist i 

pedagogernas kunskaper kring literacy samt hur arbetet med skriftspråket ska utformas utifrån 

barns egna erfarenheter och intressen (Hvit, 2014). Den artefakt, krita eller penna, som ett barn 

håller i handen avgör ofta för pedagogerna om barnet ritar eller skriver (Hvit Lindstrand & 

Björk Willén, 2016). Just olika redskap och barns egna erfarenheter kan vara ett medel för att 

väcka barns intresse för skriftspråket (Fast, 2007; Åberg, Lantz-Andersson & Pramling, 2013). 

Tillvaratagande på barns egna erfarenheter och intressen samt det verbala språket är väsentliga 

för att stimulera barnens engagemang i literacyhändelser (Norling, Sandberg & Almqvist, 

2015), men det är viktigt att ha i åtanke att varje barn kan intressera sig för skriftspråket på 

olika sätt, precis som i leken (Wells Rowe och Neitzel, 2010). Forskning visar även att 

namnskrivning är en vanligt förekommande aktivitet på förskolor och barn lär sig skriva sitt 

namn före andra ord (Puranik & Lonigan, 2011; Millburn, 2015). 

 

2.3. Vetenskapsteoretisk anknytning 

 

Eftersom jag insåg att hela min utbildning, läroplan för förskolan samt förskolors arbetssätt 

genomsyras av sociokulturell teori, valde jag att genomföra den här studien utifrån 

sociokulturell teori. Detta även för att skriftspråkslärande ser jag som en social aktivitet, där 

språket, handling och scaffolding är viktiga förutsättningar för lärande. Den sociokulturella 

teorin har sitt ursprung i Lev S. Vygotskijs texter (exempelvis Vygotskij, 1934/1999; Vygotsky 

1930, 1978), som har vuxit fram genom åren och blivit studerat av olika forskare, exempelvis 

Wood, Bruner och Ross (1976) samt Wertsch (1998), Säljö (2000, 2008, 2013) och Strandberg 

(2008) som utvecklade en rad nya begrepp som grundas i Vygotskijs texter. 

 

Språket är ett grundelement som utvecklas från födseln och som verkställer våra tankar och 

används som ett redskap för lärande och utveckling. Språket gör det möjligt att kommunisera, 

interagera och samspela med medmänniskor i olika sammanhang (Lindqvist, 1999; Säljö, 2008; 

Vygotskij, 1934/1999). Lärande och utveckling sker i sociala praktiker med hjälp av 

scaffolding, medierad handling och olika redskap (Säljö, 2008; Vygotskij, 1934/1999). 

Begreppet scaffolding (Wood, Bruner & Ross, 1976) översätts till stöttning (Säljö, 2008), och 

är en central aspekt som förklarar att utveckling och lärande sker i sociala sammanhang och 

med hjälp av stöttning av mer erfarna människor (Vygotskij, 1934/1999; Vygotsky, 1978). 
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Scaffolding sker människor emellan med hjälp av olika redskap (Wood, Bruner & Ross, 1976). 

Begreppet har sitt ursprung i den proximala utvecklingszonen (ZPD) som innebär att det finns 

ett avstånd mellan kunskaper som barnet klarar av på egen hand och de som barnet klarar av 

med hjälp av en vuxen (Vygotsky, 1978).  

 

För att förstå vad medierad handling innebär, krävs det en förklaring av begreppen mediering 

och handling. Mediering innebär att vi människor använder oss av varandras kunskaper och 

olika artefakter för att hantera världen, lära och utvecklas (Säljö, 2000). Handling kan förstås 

som både intern och extern och utföres så väl i små och stora grupper som individuellt (Wertsch, 

1998). Enligt Vygotskij har läraren en viktig roll i utformningen av den sociala miljön i skolan 

som i sin tur utvecklar elevers handlingar (Lindqvist, 1999). Wertsch (1998) förklarar 

innebörden av begreppet medierad handling genom att sammanföra mediering, handling och 

redskapens avgörande betydelse. Han förklarar att handling medieras med hjälp av medierande 

redskap, som språk och olika fysiska artefakter. Ett exempel som presenteras av Wertsch (1998) 

är multiplikation av höga tal som för de flesta är nästan omöjligt att utföra utan ett kulturellt 

redskap som i detta fall är en matematisk formel.  

 

Trots att människor är biologiska varelser med distinkta limitationer, kan vi ta sig igenom dessa 

hinder genom att skapa, utveckla och använda både fysiska och språkliga redskap (Säljö, 2000). 

Dessa redskap i sin tur leder oss vidare till begreppet appropriering, vilket betyder att 

människan lär känna, testar och ökar sin vana att använda sig av dessa i andra sammanhang 

(Säljö, 2013). I samspel med olika sociokulturella redskap utövas handling och tänkandet som 

inte hade varit möjligt om de olika artefakterna inte fanns (Säljö, 2000). Exempelvis är 

skriftspråket en artefakt som fyller medierande funktion i sociala sammanhang och som 

används för att bemästra olika, så väl egna som andras kunskaper (Vygotsky, 1930). 

Exempelvis använder vi oss av läroböcker som förmedlar informationer och kunskaper. Vi 

antecknar viktiga händelser i våra almanackor och håller högläsning för barnen (Säljö, 2000).  

 

Vygotskij påpekar även vikten av att ta tillvara på barns intressen och anser att dessa är en 

drivkraft som bör ha större betydelse i skolans värld. Han menar vidare att pedagogerna ska 

utgå ifrån barns intresse vid skapandet av miljön och undervisningen (Lindqvist, 1999). Vidare 

menar Strandberg (2008) att sociala, medierande och kreativa aktiviteter medför ett lärande. 

Det är bland annat interaktioner människor emellan liksom användandet av olika redskap och 
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kulturella artefakter som är viktiga aspekter som möjliggör lärandet. De interaktionerna som är 

av betydelse i den här studien är  mellan pedagog och barn samt de artefakterna som används 

under de olika skriftspråkliga aktiviteterna. 

 

3. Metod 

 

I det här avsnittet presenteras metoden, urvalet, etiska överväganden samt tillvägagångssätt. 

Även här redogör jag för studiens tillförlitlighet och analysmetoden som ligger till grund för 

analysen av insamlat empiri utifrån sociokulturell teori. Det tas ofta upp i tidigare forskning 

intervjuer med både förskollärare och barnskötare som arbetar på förskolor. För att inte 

kategorisera, på grund av irrelevans i denna studie, använder jag begreppet pedagoger som 

omfattar båda yrkena. 

 

3.1. Observation 

 

För att få svar på studiens syfte och forskningsfrågor krävdes det att anpassa metod efter det 

utvalda perspektivet. Det perspektivet som arbetet grundades i är som tidigare nämnt, 

sociokulturell teori. Språk och handling är väsentliga i sociokulturella teorin (Vygotskij, 

1934/1999; Wertsch, 1998). För att kunna analysera händelser, kroppsspråk och interaktion 

deltagarna emellan, valde jag att filma observationerna och föra fältanteckningar. Metoden som 

tillämpades i detta arbete är kvalitativa observationer (Bryman, 2011) i form av 

videoinspelningar och fältanteckningar. Lalander (2011) framhäver, att med tanke på utvald 

teori, det lämpligaste blir att forskaren har så lite medverkan under observationerna som 

möjligt. Därför valde jag som forskare att vara passiv under observationerna. Detta för att sträva 

efter neutralitet och objektiv beskrivning av fallen. Å andra sidan menar Johansson (2013) att 

deltagande observation stärker kvalitativa studiens pålitlighet så länge forskaren håller sig till 

studiens syfte och frågeställningar. Johansson (2013) lyfter vidare att deltagande observation 

alltid påverkar de situationerna som observeras men forskaren ska ändå till viss del vara 

delaktig i den studerande miljön för att närma sig inifrånperspektivet. Den problematiken ledde 

till att under observationerna blev min roll som forskare partiellt deltagande (Lalander, 2011) i 

den graden att jag lät pedagogerna planera och genomföra de skriftspråkliga aktiviteterna på 
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egen hand men jag ändå valde att sitta i närheten och interagera med deltagarna under 

aktiviteterna. Anledning till att jag valde att observera planerade pedagogiska aktiviteter var, 

som Johansson och Karlsson (2013) betonar, att de observerade stunderna ska vara 

meningsfulla för barnen. Pedagogerna som träffar barnen varje dag vet bäst vilken skriftspråklig 

aktivitet som är anpassad till barns intressen, kunskaper och erfarenheter (Greene & Hill, 

2005:8, ref. i Johansson & Karlsson, 2013). 

 

3.1.1. Videoobservation 

För att kunna se interaktionen mellan barn och pedagoger samt hur barn samspelade under de 

pedagogiska skriftspråkliga aktiviteterna, krävdes det en metod där både samspelet, 

kroppsspråket och känslorna var tydliga. Bjørndal (2005) menar att videoinspelningarna låter 

forskaren bibehålla observationerna samt spola händelserna fram och tillbaka för att inte missa 

detaljer som kan vara betydelsefulla i analysen. Vidare menar författaren att med hjälp av 

skriftliga reflektioner skapar forskaren en djupare insikt av det som sker under observationerna. 

Därav valde jag att observera aktiviteterna genom att videofilma och föra fältanteckningar. 

Filmning skedde med hjälp av förskolans iPad för att säkerhetsställa att inga obehöriga fick 

tillgång till deltagarnas personliga uppgifter.  

 

3.2. Urval 

 

Syftet med det här arbetet var att synliggöra skriftspråket i interaktionen mellan pedagog och 

barn i olika pedagogiska skriftspråkliga aktiviteterna, där barn i ålder ett till tre år var i fokus. 

Urvalet i den här studien bestod av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

Bekvämlighetsurval innebar att jag valde ut en förskola i Södra Sverige, som jag har varit i 

kontakt med sedan tidigare. Dock hade jag inga närmare kontakter med varken pedagoger eller 

barn på den här förskolan, vilket gjorde att resultat och analys inte påverkades av mina egna 

tidigare uppfattningar och värderingar. Jag kontaktade förskolan först via telefonsamtal i god 

tid innan observationerna skulle ske och informerade pedagogerna om studiens syfte. Därefter 

besökte jag förskolan för att lämna in informationsbrev och dela ut samtyckesblanketterna till 

föräldrarna. Under besöket blev pedagogerna tillfrågade huruvida de skulle kunna planera tre 

olika skriftspråkliga aktiviteterna själva utifrån ett av strävansmålen från läroplanen: ”barn 

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner” (Skolverket, 2016:10). Tillsammans bestämde vi att jag som forskare får ta del av 
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planeringar först innan själva aktiviteterna skulle äga rum. Anledningen till det också var att 

jag som forskare skulle inte ha några förutfattade meningar innan och under insamling av data. 

De pedagogerna som planerade aktiviteterna skulle även genomföra aktiviteterna med barnen. 

Jag valde att dela ut samtyckesblanketter till alla vårdnadshavare. På förskolan fanns det sjutton 

barn inskrivna. I slutändan fick jag elva samtyckesblanketter påskrivna och tio av barnen deltog 

i den här studien. I den här studien deltog det barn i åldrarna ett till tre år samt pedagoger som 

vanligtvis arbetar med de barnen. 

 

3.3. Etiska överväganden 

 

Det var viktigt för mig att deltagare av den här studie kände sig trygga och säkra under hela 

processen. Därför har jag tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002): 

➢ Informationskravet – forskarens uppgift är att informera undersökningsdeltagare om att 

deltagandet är frivilligt samt om studiens omfattning, innehåll och syfte.  

➢ Samtyckeskravet – forskarens uppgift är att erhålla samtycke från deltagarna och 

vårdnadshavare 

➢ Konfidentialitetskravet – forskarens uppgift är att förvara personuppgifterna så att inga 

obehöriga får tillgång till dem samt att endast fiktiva namn kommer användas i resultat 

och analysen av empiri. 

➢ Nyttjandekravet – insamlade uppgifter skall användas endast i forskningsändamål. 

Vid arbetets början informerade jag deltagarna om studiens innehåll och tillvägagångssätt 

genom att skicka ut ett informationsbrev till förskolorna och föräldrar. Tillsammans med 

informationsbrevet (bilaga 1) lämnade jag in samtyckesblanketter för att få tillstånd av 

vårdnadshavare att deras barn får delta i studien. Barn hade möjlighet att ångra sin medverkan 

under studiens gång. I informationsbrevet stod det en tydlig information om konfidentialitets- 

och nyttjandekravet, nämligen att deltagarna inte kommer att kunna identifieras och att deras 

namn är fingerade i det här arbetet samt att allt insamlat material endast används i 

forskningssyfte.  

Kellett (2010, ref. i Johansson och Karlsson, 2013) framhäver att forskare oftast glömmer bort 

att deltagarna har rätt till att ta del av resultatet när arbetet är färdigskrivet. Den möjligheten 
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nämnde jag inte i informationsbrevet till vårdnadshavare, men informerade muntligt 

pedagogerna på förskolan att jag erbjuder ett utskrivet exempel för medverkande personer när 

arbetet är klart.  

3.4. Studiens tillförlitlighet 

 

Det som kännetecknar den kvalitativa studiens bedömning är bland annat tillförlitlighet. Den i 

sin tur delas in i fyra bedömningsgrunder: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Den här studien var utförd enligt reglerna 

som finns i Bryman (2011) samt enligt instruktionerna från Högskolan i Halmstad. Deltagarna 

blev informerade om att de kommer att ha möjlighet att ta del av studiens resultat. Studiens 

pålitlighet innebar i den här studien att hela processen av studiens genomgång var fullständigt 

beskrivet och sträcker sig från inledning till diskussion. Mitt förhållningssätt under studiens 

gång var objektivt, empiri transkriberades ordagrant och kroppsspråkliga uttryck beskrives 

objektivt. Utifrån ett förslag från Högskolan i Halmstad genomförde jag en provanalys. Det 

förslaget kan även infinnas i Bryman (2011) som menar att ett provanalys ökar studiens 

pålitlighet. Provanalysen var till hjälp att komma fram till vilket analysverktyg var lämpligast 

för att få svar på studiens syfte och frågeställningar.  

 

3.5. Genomförande  

 

Genom granskning av tidigare studier hittade jag ett område som jag ansåg intressant att söka 

ny kunskap om, vilket senare ledde till att jag formulerade syfte och frågeställningarna som 

hela arbetet tar sin utgångspunkt i. Efter genomgång av relevant tidigare forskning samt teori 

har jag valt metod, i form av observationer och kontaktade förskolan. När jag har fått tillbaka 

påskrivna samtyckesblanketterna, började jag observationerna. Observationerna ägde rum 

under tre dagar, eftersom varje aktivitet genomfördes under en dag. Insamlat data bestod av 

anteckningar och videoupptagningar från tre olika pedagogiska skriftspråkliga aktiviteterna. I 

den första aktiviteten använde pedagogen en dator, där aktiviteten skulle gå ut på att barnen lär 

sig att skriva på en dator. I den andra använde den andra pedagogen bilder på Babblarna figurer 

samt små blanka ordkort som barn skulle använda för att skriva Babblarnas namn på. Under 

den tredje aktiviteten var leklera samt bokstavsformer som valdes ut av den tredje pedagoen, 

där syftet var att barn skulle trycka ut bokstäverna i lekleran. I varje aktivitet deltog det olika 
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barn och pedagoger och antalet deltagare var tre till fyra barn och en pedagog per tillfälle, vilket 

innebär att sammanlagt var det tio barn och tre pedagoger som deltog i den här studien.  

 

3.6. Analysmetod 

 

Vid analys av videoobservationerna har jag använt mig av interaktionsanalys för att analysera 

interaktion som sker med hjälp av både det verbala språket samt det ickeverbala språket i form 

av kroppsspråk och gester. Interaktionsanalys, menar Jordan och Hendersen (1995), är en metod 

för att undersöka interaktion människor emellan samt de artefakterna som finns runt omkring 

dem. Författarna menar vidare att en interaktionanalys fokuserar på människors handlingar, 

kommunikation samt användning av olika artefakter (Jordan & Hendersen, 1995). Jag valde 

just den här analysmetoden för att den fokuserar på de handlingarna som sker i samspelet mellan 

människor som gjorde det möjligt för mig att utifrån sociokulturell teori besvara mitt syfte och 

frågeställningar: Hur introduceras barn till skriftspråket? Vad kännetecknar kommunikation 

mellan deltagarna under de pedagogiska aktiviteterna? Jordan och Hendersen (1995) fortsätter 

att interaktionsanalys är en välavgränsad metod för att analysera videoobservationerna. Det som 

var i fokus vid observationerna i den här studien var interaktion mellan både barn och 

pedagoger, deras sätt att kommunicera med varandra samt deras användandet av de artefakterna 

som erbjöds under aktiviteterna. Ett grundläggande antagande i interaktionsanalys, menar 

Jordan och Hendersen (1995) är att kunskap och handling organiseras och används i sociala 

sammanhang.  Det betyder att lärande och handling är situerade i interaktioner mellan 

människor och deras omgivning. Artefakterna bildar sociala sammanhang och gör aktiviteterna 

möjliga (Jordan & Hendersen, 1995). Insamlad empiri i den här studie bestod av 

videoinspelningar från tre skriftspråkliga pedagogiska aktiviteterna. Videoinspelningarna som 

samlades in var cirka 70 minuters långa. Jag tittade igenom filmerna ett par gånger och jämförde 

de med varandra för att kunna urskilja olika mönster i kommunikation och interaktion mellan 

deltagarna. Jordan och Hendersen (1995) menar att vid analysen är forskarens uppgift att 

specificera mekanismen genom vilken deltagarna samtalar med varandra och använder sociala 

och materiella resurser i olika situationer för att få deras ömsesidiga handlingar gjorda (Jordan 

& Hendersen, 1995). Det innebar att under bearbetning av insamlad empirin, har jag fokuserat 

mig mest på deltagarnas kommunikation med hjälp av verbal och ickeverbal kommunikation 

samt det kulturella artefakterna som användes i aktiviteterna. Det i sin tur möjliggjorde för mig 
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att skapa olika teman av de återkommande mönster som jag fann i interaktionen mellan 

deltagarna.  Teman som växte fram presenteras i resultat och analys kapitlet i det här arbetet.  

 

4. Resultat och analys 

 

Utvald empiri analyseras med hjälp av interaktionsanalys. Den här studien tar sin utgångspunkt 

i den sociokulturella teorin där syftet med studien är att synliggöra skriftspråket i interaktionen 

mellan pedagog och barn i olika pedagogiska skriftspråkliga aktiviteterna. Frågeställningarna 

som söks svar på är: Hur introduceras barn till skriftspråket? Vad kännetecknar kommunikation 

mellan deltagarna under de pedagogiska aktiviteterna? Insamlad empirin består av 

observationer av tre olika skriftspråkliga aktiviteterna som planerades av pedagogerna som 

vanligtvis arbetar med barn på den förskolan som har deltagit i den här studien. Utifrån syftet 

och frågeställningarna var det viktigt att empirin inkluderar skriftspråkliga aktiviteterna. I 

resultatet redovisas det fyra olika teman som framkom av empirin. De teman är uppdelade i 

underrubriker som innefattar utdrag ur de tre skriftspråkliga pedagogiska aktiviteterna samt 

dess analys. Namn på alla deltagare i de olika teman är fingerade. Sist men inte minst avslutas 

resultat och analysdelen med en sammanfattning av analys.  

 

4.1. Dator, bilder och lera som ett redskap för handling och lärande 

 

I den här överskriften presenterar jag utdrag ur empirin som visar på att användandet av 

kulturella artefakter är till hjälp vid barns introduktion till skriftspråket.  

 

   4.1.1. ”Vilken vill du trycka på?” 

I den första aktiviteten är datorn det redskapet som används i syfte att utveckla intresse för 

skriftspråket. Barn som deltar i aktiviteten fick möjlighet att skriva på en dator i ett WORD- 

dokument. I utdraget möter vi Bastian, 2,5 år, Dino, 2,5 år och pedagogen Lena. 

 

/…/Lena: Vill du prova och trycka på en annan bokstav? 

Dino viftar med handen ovanpå tangentbordet. 

Lena: Vilken vill du trycka på? 

Dino: Mamma 
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Lena: Ja, tryck på mamma då. Ser du den? Lena visar på den nedersta raden på tangentbordet. 

Dino trycker flera gånger på bokstaven N. 

Lena: Ser du? Hon pekar på skärmen. - De är likadana där! 

Bastian: Mmm. MAMMA. /…/ 

 

Lena kommunicerar med Dino med hjälp av det verbala språket, vilket kännetecknas av att hon 

frågar honom om han vill trycka på en annan bokstav. Dinos kroppsspråk tolkar jag som att han 

visar tecken på att han vill skriva. Lena använder sig vidare av det verbala språket när hon 

fortsätter samtalet med Dino genom att fråga honom vilken bokstav han vill trycka på. Den här 

gången svarar Dino med ett verbalt uttryck: ”Mamma”, vilket jag tolkar som att han använder 

sig av sina erfarenheter och hans närmaste omgivning. Dino svarar med ett helt ord istället för 

en bokstav när han berättar för Lena, vilken bokstav han vill trycka på. Ett möjligt sätt att förstå 

hans uttryck är att han inte kan själva bokstaven, vilket i sin tur leder till att han möjligtvis inte 

förstår skillnaden mellan bokstaven och ord än. Lena bekräftar Dinos val och scaffoldar honom 

i att hitta bokstaven på tangentbordet, vilket kännetecknas av att hon frågar Dino om han ser 

”den” och visar på tangentbordet. Det är möjligt att anta att ”den” bokstav innebär bokstav M 

för det är den bokstaven ordet ”mamma” börjar på. 

 

Utifrån resultatet förstår jag det som att medierande handling som sker i ovanstående utdraget 

sker med hjälp av en dator och Lenas scaffolding och målet med aktiviteten är att lära barnen 

skriva på en dator, vilket är då en del av skriftspråket. Det kännetecknas av att i utdraget ovan 

lär sig Dino att hitta bokstäverna på tangentbordet och att bli bekant med datorn som en kulturell 

artefakt som används för att skriva ner sina tankar.  

 

En annan aspekt som kan vara viktig att påpeka är att utifrån Dinos ord ”mamma”, förstår jag 

det som att Lena tolkar hans uttryck som en vilja att skriva bokstav M. Dino trycker på bokstav 

N istället och varken Dino eller Bastian, barn som deltar i aktiviteten, reagerar på som om det 

var fel. Stora bokstäver M och N, förstår jag i detta arbete som att de är lika för Dino och 

Bastian, vilket kännetecknas av att de inte reagerar på att Dino tryckte fel. Även Lena väljer att 

inte reagera på att det blev bokstav N istället för M utan scaffoldar Dino vidare genom att 

uppmärksamma honom på att den bokstaven som han tryckte på, syns nu på skärmen. 

 

En viktig artefakt som används i den här situationen och som troligtvis också är 

intresselockande för barnen är den bärbara datorn som pedagogen har erbjudit under den här 
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aktiviteten. Det kännetecknas av att Dino interagerar med Lena med hjälp av datorn och hans 

sätt att vara under den här aktiviteten tolkar jag som att han är fokuserad och gör uppgiften på 

ett lustfyllt sätt. 

 

   4.1.2. Babblarna! 

Under den här aktiviteten erbjuder pedagogen material i form av bilder på Babblarna med deras 

namn på, små stenciler med Babblarna på och blanka ordkort som barnen kunde skriva på. 

Aktiviteten går ut på att barn skriver Babblarnas namn på de blanka ordkorten. I utdraget som 

presenteras nedan deltar pedagogen Monika samt barnen Agnes, Max och Maja, alla i 

tvåårsåldern. 

 

Barnen kommer in i rummet och springer direkt till bordet och tar var sin stor bild på en 

Babblare. Max och Agnes sätter sig på ena sidan och Maja mittemot Max. Pedagogen Monika 

introducerar aktiviteten. 

 

/…/Monika: Vet ni vad jag tänkte att vi ska göra idag? Här har vi de stora bilderna på Babblarna 

– Monika pekar på bilderna som varje barn har lagt framför sig och tittar på. - Här finns små såna som man kan 

måla, Monika sprider ut stencilerna, - och här har vi ordkort. Hon tar upp ett kort. - Vet ni vad vi kan göra med de 

lappar? Barnen tittar en stund på ordkorten.  - Man kan ta en penna och så kan man skriva babblarnas namn. /…/ 

 

Pedagogen Monika introducerar barnen till aktiviteten genom att berätta samt visa vad och hur 

de ska göra. Jag tolkar det som att Monika ställer frågan: ”Vet ni vad vi kan göra med dem?” 

för att locka barnen till aktiviteten. Barnen väljer dock att vara tysta, vilket jag tolkar som att 

frågan Monika ställde var ledande med ett givet svar och barnen väntar på fler instruktioner. 

Aktiviteten blir på det viset styrd av Monika, som genom planering tidigare bestämt vilka 

handlingar materialet ska mediera utan att involvera barnen i planeringen. Jag tolkar det här 

resultatet som att Babblarna är något som intresserar barnen. Det ser jag när barnen springer 

direkt fram till bordet och tar bilderna i sina händer. Utifrån resultatet förstår jag det som att det 

sker en medierad handling som har i syfte att lära barnen skriva för hand med hjälp av papper 

och penna, vilket är en del av skriftspråket. 

 

Det här resultatet tolkar jag som att det är inget ömsesidigt engagemang i kommunikationen 

mellan deltagarna. Det är endast Monika som pratar och trots att hon ställer frågor, får hon inget 

svar från barnen och hon fortsätter introducera aktiviteten. Barnen väljer att bli tysta vilket 
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kännetecknas av att de inte använder sig av varken det verbala eller ickeverbala språket. Det 

förstår jag som att kommunikation sker på den vuxnes villkor och det är möjligt att barn inte 

förstår vad de ska göra.  

 

   4.1.3. Leklera 

Medan barnen sitter vid bordet och leker med leran, hämtar pedagogen Louise en låda med 

bokstavformer och sätter sig vid bordet mellan pojkarna. Pojkarna tar genast tag i några 

bokstäver och sprider de på bordet, Louise varken förklarar eller demonstrerar aktiviteten. I 

resultatet deltar Gabriel, 2 år gammal och Olaf, 3 år gammal samt pedagogen Louise. Gabriel 

sitter mittemot Olaf och Louise mellan dem på gaveln.  

 

/…/Olaf trycker ut bokstaven O i degen. 

- Gabriel tar bokstaven F. – Den här är F som Felicia, den här K som Karin och den? 

- Pappa Mikael – svarar Louise. 

- Pappa Mikael – upprepar Gabriel och trycker ut alla tre bokstäverna. 

- Det här är mina föräldrar. Gabriel tittar på Olaf och pekar på degen. Olaf tittar på Gabriels 

leklera./…/ 

 

Det är möjligt att anta att Olaf och Gabriel är intresserade av aktiviteten med lekleran eftersom 

de båda trycker ut bokstavsformer i leran samt kommunicerar med varandra så fort Louise tagit 

fram bokstavsformer. Gabriel börjar samtala om de bokstäverna han håller i handen och 

associerar dem med släktens namn, vilket jag tolkar som att han vill bjuda in Olaf till ett samtal. 

Det kännetecknas av att han tittar på Olaf medan han pekar på degen där han tryckte ut 

bokstäverna. Barnen kommunicerar med varandra med hjälp av det verbala språket och 

ickeverbala språket. Det är möjligt att anta att Olaf inte har utvecklat det verbala språket fullt 

ut och använder sig endast av det ickeverbala språket, vilket kännetecknas av att han endast 

tittar på bokstäverna som Gabriel samtalar om. Ovanstående resultat tolkar jag som att det blev 

ett intresse för lekleran som leder till ett samspel mellan pojkarna som kopplar bokstäverna med 

sina egna och släktens namn.  

 

I detta utdraget är synligt för mig att lekleran samt bokstavsformerna är artefakter som inbjuder 

barnen till kommunikation och interaktion med varandra och de använder dessa för att agera i 

sin omvärld. Handlingarna som utförs med hjälp av artefakterna i det här resultatet, nämligen 

bokstavsavtryck i degen skapar också ett sammanhang för Gabriel och Olaf att förknippa 
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handlingarna med sina erfarenheter. Utifrån resultatet syns det att Gabriel vet vad hans föräldrar 

heter och använder sig av de tidigare erfarenheterna i interaktion med artefakterna och Olaf.  

 

4.2.  På tal om mig själv och min familj 

 

Ett återkomande mönster som jag fann i materialet var kopplingar till barns identitet. 

Kopplingar till barns identitet menar jag är samtal om barns och deras släktningars namn som 

en metod för att introducera och intressera barnen för skriftspråket. 

 

4.2.1. ”Ska vi skriva dit namn?” 

I utdraget nedan möter vi igen Lena, Bastian och Dino som skriver på en dator. Den här gången 

skriver Lena barnens namn och scaffoldar de i att skriva och använda texten eftersom hon både 

visar hur man skriver och bekantar barnen med den texten som hon har skrivit, vilket synliggörs 

i det här utdraget. 

 

/…/Lena: Ska vi skriva ditt namn? Ska vi skriva Dino? Lena tittar på Dino. 

Dino: mmm 

Lena: Titta här då, ska du se. Hon pekar på skärmen. Dino nickar. Dino och Bastian tittar på skärmen. 

Lena: Dee. Dd. I, DI, N DIN, och O. Vad blev det nu Dino? Vad skrev jag för någonting? Lena tittar 

på Dino. 

Dino tittar på Lena, nickar och utbrister JAG. Jaaa, de blev JAG! /…/ 

 

Ovanstående resultat tolkar jag som att Lena riktar sin uppmärksamhet mot Dino för att 

scaffolda honom i skriftspråkslärande. Det kännetecknas av att hon frågar Dino om de ska 

skriva hans namn. Bastian som också deltar i aktiviteten blir nu en passiv deltagare som lyssnar 

vad Lena säger, vilket kännetecknas av att han endast tittar på skärmen och observerar Lenas 

handlingar. Lena scaffoldar barnen i skriftspråkslärande, vilket är tydligt då hon ljudar alla 

bokstäver medan hon skriver samt läser samtliga bokstäver när hon har skrivit dem. Det tolkar 

jag som att Lena uppmärksammar barnen att ord består av olika bokstäver samt att dessa 

tillsammans bildar ord som förmedlar en viss information. Det är möjligt att anta att barns namn 

blir en förutsättning för aktiviteten och skapar ett intresse för den. Det kännetecknas bland annat 

av att både Bastian och Dino är fokuserade på vad Lena säger och gör, eftersom de är tysta och 

tittar på datorskärmen. När Dino utbrister glatt att det blev hans namn är ett ytterligare tecken 

på ett intresse för aktiviteten där pedagogen använder sig av kopplingar till barns identitet. 
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Språket synliggörs här med hjälp av barns namn som utgångspunkt för samspel och handlingar. 

Här synliggörs det av Lena att det som skrivs formar en text som förmedlar information för 

medmänniskor.  

 

4.2.2. ”Du kanske vill skriva ditt namn ju!” 

Här presenteras det ett kort utdrag ur aktiviteten med bilder på Babblarna på där Monika och 

Max kommunicerar med varandra. Även här Monika, precis som Lena i utdraget ovan, skriver 

ett namn och därefter visar upp det för barnen. Dock skriver Monika med hjälp av papper och 

penna. 

 

/…/Monika: Vill Max skriva någonting? Det finns många lappar som du kan skriva på. Du kanske 

vill skriva ditt namn ju! Max tar ett ordkort och börjar skriva på den. 

Monika: Titta här Max! Monika visar Max ett ordkort. Han ler och säger: Jej!  

Monika: Vad har jag skrivit? Frågar Monika. – Mig, svarar Max och ler./…/ 

 

Huvudsyfte i den här aktiviteten var att använda bilder på Babblarna för att skriva deras namn 

på blanka ordkort. Jag tolkar ovanstående resultat som att ordkorten medierar nu en annan 

handling för Monika som uttrycker att det finns möjlighet att skriva barns egna namn på dem. 

När Max tar ett nytt ordkort och börjar skriva krumelurer, tolkar jag det som att han har blivit 

intresserad av Monikas förslag att skriva sitt eget namn istället för Babblarnas namn. Monika, 

precis som Lena i föregående utdraget, riktar nu sin uppmärksamhet endast åt ett barn, Max. 

Samtidigt som hon föreslår för Max att han kan skriva sitt namn, skriver hon hans namn på ett 

ordkort och visar det för honom. Monikas handling tolkar jag som att hon vill fånga hans 

intresse och stötta honom i skrivandet av sitt eget namn. Max reagerar på ordkortet med hans 

namn på genom att le och säga ”jej!” med en glad ton. Vilket gör det möjligt för mig att anta 

att Monika lyckades att fånga Max intresse och uppmärksamhet genom att använda hans namn 

under den skriftspråkliga aktiviteten. 

 

Det är även möjligt att anta att Monika riktar sin uppmärksamhet mot Max och ändrar innehållet 

i aktiviteten genom att skriva hans namn, för att hon upptäckte att aktiviteten var för svårt för 

Max som valjer att bli en passiv deltagare. Det framgår inte i själva utdraget genom verbala 

uttryck, men kan förstås genom Monikas sätt att kommunicera med honom. Hon frågar Max 

om han vill skriva någonting och föreslår att han kan skriva sitt namn och vidare själv skriver 

hans namn. Det kan tolkas som att Monika vill anpassa aktiviteten till Max närmaste 
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utvecklingszonen och skapa ett intresse för aktiviteten på nytt, vilket hon gör genom kopplingar 

till hans identitiet. 

 

4.3. Deltagarna bjuder in varandra till samtal 

 

Ett annat återkommande mönster som är tydligt i materialet är att det är pedagogerna som 

använder det verbala språket mest för att hålla samtalen levande i de olika aktiviteterna. Med 

detta menar jag att det framkommer av resultatet att pedagogerna försöker fördela utrymme i 

kommunikation och samspel jämt mellan barnen, vilket i sin tur leder till att det skapas en 

turtagning i kommunikationen mellan deltagarna. Ingen av deltagarna, varken pedagog eller 

barn avbryter varandra utan samtalen kännetecknas av att deltagarna pratar i turordning, det vill 

säga väntar tills en deltagare har avslutat sitt uttalande innan den andre börjar prata eller 

kommunicera på ett icke-verbalt sätt. 

 

4.3.1. ”Vad står det där?” 

Utdraget nedan är taget ur aktiviteten med datorn och synliggör hur Lena genom sina frågor 

vill skapa ett samtal med och mellan barnen som deltar i aktiviteten. Barn som deltar i 

aktiviteten heter Bastian och Dino och båda är 2,5 år gamla. 

 

/…/Lena: Ska ni titta här? Ska vi se om vi kan se vad jag skriver för någonting. Titta där. Lena 

pekar på skärmen. Bastian och Dino tittar på skärmen medan hon skriver med stora bokstäver 

BASTIAN. 

Lena: Vad blev det? Vad står det där? Lena tittar på det hon har skrivit. 

Bastian tittar på Lena och börjar le. Hon möter hans blick och ler tillbaka. 

Lena: Där står BASTIAN. Bastian tittar på skärmen.  

Dino: Det står jag! Dino ler mot Bastian och Bastian mot Dino. Dino täcker sina ögon med 

händerna./…/ 

 

Resultatet ovan tolkar jag som att Lena stöttar barnen i deras skriftspråkslärande genom att visa 

och berätta hur de kan skriva på en dator.  Hon använder sig av öppna frågor som ”Vad blev 

det?” och ”Vad står det där?”, vilket gör det möjligt för mig att tolka som att hon bjuder in 

barnen till interaktion. Det är möjligt att anta att Lena skapar ett talutrymme för barn, vilket hon 

kommunicerar för barnen med hjälp av kroppsspråket, vilket kännetecknas av att hon tystnar 

och tittar på det hon har skrivit på datorn. Bastian känner igen sitt namn och kommunicerar det 
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med hjälp av kroppsspråket, vilket utmärkes av att han tittar på henne och börjar le. När Lena 

återigen använder sig av kroppsspråket och möter Bastians blick och ler, är det rimligt att anta 

att hon bekräftar Bastians sätt att kommunicera med henne utan att använda det verbala språket. 

 

Dino utbrister: ”Det står jag”, trots att det inte är hans namn som Lena har skrivit. Utifrån 

resultatet är det möjligt att anta att Dino förstår att Lena har skrivit Bastians namn, men eftersom 

Bastian inte använder det verbala språket för att bekräfta det, väljer Dino att själv säga: ”Det 

står jag”. Det kan förstås som att Dino vill stötta Bastian och visa vad Bastian skulle ha sagt. 

Det kännetecknas av att Dino tittar och ler mot Bastian samtidigt när han säger det.  

 

4.3.2. ”Titta!” 

Aktiviteten med bilder med på Babblarna pågår. I utdraget nedan återigen är pedagogen Monika 

samt barn, Max och Agnes. 

 

/…/Max visar upp ett ordkort med krumelurer. 

Monika: Vad har du skrivit Max? 

Max: M, M, OM. - Ok! Vad bra! svarar Monika och ler mot Max. 

Max tar ett nytt ordkort och nickar med huvudet.  

Max: Så OMA så! 

Monika: Jättebra Max!  

Max ställer sig på stolen, hämtar en annan penna och lutar sig mot Agnes. Agnes lyfter sitt ordkort 

mot Max och säger - titta! Max tittar och sätter sig ner. Agnes skickar ordkortet vidare och säger 

- titta! /…/  

 

Monika bjuder in Max till samtal, vilket kännetecknas av att hon frågar honom vad han har 

skrivit. Max berättar vad han har skrivit. Utifrån de enstaka bokstäverna som han uttalar, kan 

konstateras att han är nöjd med det han skrev, eftersom han ler och visar upp ordkortet för andra 

och fortsätter säga bokstäverna när han hämtar ett nytt ordkort. Det är rimligt att anta att Maxs 

outvecklade verbala språket är orsaken till varför Monika väljer att bekräfta honom istället att 

be honom upprepa vad han hade sagt. Dessutom kan det tyda på att genom att säga ”Vad bra!” 

visar Monika att hon ser Max som en skrivare. 

 

Max som har blivit inbjuden till interaktion av Monika, kommunicerar nu med Agnes, vilket 

blir synligt genom hans kroppsspråk eftersom han lutar sig mot henne och tittar på henne en 
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längre stund. Agnes i sin tur, vill också delge sina resultat i form av krumelurer på ordkortet, 

vilket kännetecknas av att hon säger ”titta!” och visar ordkortet i turordning för andra som deltar 

i aktiviteten. Det är möligt att anta att ordkorten skapar ett utrymme för interaktion bland alla 

deltagare. 

 

4.3.3. ”F som Filip” 

Utdraget nedan är taget ifrån aktiviteten med leklera. I utdraget synliggörs hur Olaf, Gabriel 

och Louise kommunicerar med varandra i turordning. 

 

/…/- Vilken håller jag? Louise visar bokstaven F och tittar på Olaf.  

Senare tillägger hon – F som Filip. 

- Nej! – utbrister Gabriel. 

- Ja, Felicias bokstav är Filips bokstav. 

- Ja! Det är Filip! Utbrister Olaf och tittar på Gabriel. Olaf tar emot bokstaven från Louise och trycker 

ut i degen. /…/ 

 

Louise scaffoldar Olaf genom att lyfta bokstaven F och ställa frågan till honom ”Vilken håller 

jag?”.  Eftersom Olaf inte svarar, tolkar jag det som att han känner inte igen bokstaven och 

Louise bestämmer sig att stötta honom vidare genom att säga ”F som Filip”. Det språkliga 

uttrycket, upplever jag resulterar i att Gabriel utbrister ”nej!”, vilket jag tolkar som att eftersom 

han har tidigare sagt att F är som Felicia, ser han inte bokstaven i en annan kontext. Louise 

stöttar honom genom att förklara att båda namn börjar på bokstaven F, vilket Olaf påpekar 

genom att imitera Louise och tilläga: ”Ja! Det är Filip!”.  

 

Utifrån resultatet, är det möjligt att anta att Louises stöttande roll kommer till uttryck för att 

hålla aktivitetens fokus på skriftspråkslärande samt bjuda in barnen till ett samtal. Pojkarna 

deltar aktivt och delger sina erfarenheter med varandra. För Olaf är det Filip och för Gabriel är 

det Felicia som de förknippar bokstaven F med. Genom att associera bokstaven F med två olika 

namn, stöttar Louise pojkarna i att appropriera, det vill säga bekanta sig med bokstäverna och 

kunna använda de i olika sammanhang. Det syns tydligt i utdraget ovan att deltagarna, det vill 

säga, Louise, Gabriel och Olaf utbyter informationer i tur och ordning. De varken avbryter 

varandra eller pratar samtidigt utan var och en väntar på ett ledigt talutrymme.  
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4.4. Imitation som ett kommunikationsmedel 

 

Det fjärde och sista temat redovisar de situationerna där det är synligt för mig att barns 

kommunikation kännetecknas av imitation av varandras och pedagogernas handlingar under de 

olika pedagogiska aktiviteterna.  

 

4.4.1. ”E som Elsa!” 

Nedan följer det ett utdrag ur aktiviteten med leklera som påvisar hur Olaf imiterar Gabriels 

handlingar. 

 

/…/- O som Olaf. Säger Gabriel medan han tar formen O i handen och lyfter upp den. Sedan trycker 

han ut bokstaven i degen. 

- O som jag, svarar Olaf. Olaf lyfter upp bokstaven E och säger: E som Elsa! 

 

I exemplet ovan samtalar barnen fortfarande om namn och Gabriel lyfter upp en bokstav som 

Olafs namn börjar på, vilket leder till ett samtal mellan barnen. Det kännetecknas av Olafs svar 

när han säger: ”O som jag”, att han vill samtala med Gabriel men även att han känner igen den 

första bokstaven från sitt namn. Vidare lyfter Olaf en bokstav på samma sätt som Gabriel och 

säger ”E som Elsa” också på samma sätt som Gabriel sa bokstaven O. Olaf imiterar Gabriels 

handlingar, men väljer att visa upp en bokstav som Olafs mammas namn börjar på. Det är 

rimligt att anta att Olaf imiterar Gabriels handlingar för att visa sina kunskaper inom 

skriftspråket, vilket också kan vara en förklaring till varför han väljer en annan bokstav än 

Gabriel.   

 

4.4.2. ”Jag skriver Max.” 

I utdraget nedan framkommer det tydligt att Maja imiterar Monikas handlingar under 

aktiviteten med bilder på Babblarna. 

 

/…/Monika: Jag har skrivit Max, Monika ler tillbaka till Max. 

Maja: Vad skriver man då? Maja hämtar ett blankt ordkort. 

- Vad vill du skriva? Frågar Monika 

- Maja – svarar Maja. - Jag skriver Max, säger Maja och tittar på Max./…/  
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Resultat ovan är en fortsättning på utdrag som presenteras under titeln ”Du kanske vill skriva 

ditt namn ju!”. I resultatet ovan syns det tydligt att Maja förstår att det blev en ändring i 

aktiviteten, vilket hon visar genom att fråga pedagogen ”vad skriver man då?”. Jämfört med 

andra utdrag som jag redovisar för i detta arbete, är det första utdraget där ett barn ställer en 

fråga till en pedagog om aktivitetens innehåll. Tidigare har Monika meddelat barnen att 

aktiviteten går ut på att skriva Babblarnas namn på de blanka ordkorten, senare sa hon till Max 

att han kan skriva sitt eget namn istället. Det är möjligt att tolka resultatet som att det blev 

otydligt för Maja vad hon ska skriva på de blanka ordkorten och hon behöver Monikas hjälp att 

klargöra vad man ska och inte ska skriva. När Monika skriver Maxs namn på ordkortet, 

informerar Maja att hon ska skriva sitt och Maxs namn och tittar på honom. På så vis imiterar 

Maja Monikas handling genom att upprepa att hon ska skriva sitt namn och utvecklar 

handlingen genom att tilläga att hon ska skriva både sitt eget och Max namn. Det är möjligt att 

anta att Maja, genom imitation, vill fånga Max uppmärksamhet precis som Monika gjorde. 

 

 

4.5. Sammanfattning av analys 

 

I alla de tre aktiviteterna är kulturella artefakter samt kopplingar till barns identitet som används 

för att introducera barnen till skriftspråket. De tre kulturella artefakterna som används i de olika 

aktiviteterna i form av en dator, bilder på Babblarna och lek lera erbjuder olika medierande 

handlingar som leder till skriftspråkslärande. Det framgår av resultatet att datorn användes för 

att introducera barnen till att skriva på ett tangentbord. Bilder på Babblarna användes för att 

introducera barnen till att skriva med papper och penna.  Leklera användes för att samtala om 

enstaka bokstäver. När det gäller kopplingar till barns identitet, är namn ett återkommande 

mönster i alla tre aktiviteterna eftersom det förekommer samtal om namn och namnskrivning. 

Under aktiviteten med datorn skriver Lena barns namn och på så vis stöttar barnen i deras 

intresse för skriftspråkslärande. Monika utrycker att det finns möjlighet att skriva sina egna 

namn på de blanka ordkorten, vilket resulterar i att barnen börjar skriva sina egna och varandras 

namn samt visa upp dem för varandra. Genom hela aktiviteten med leklera handlar interaktioner 

och samtalen om namn, där Gabriel och Olaf visar upp bokstäverna och berättar vems bokstav 

det är.  
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Resultatet tyder även på att turtagning samt imitation kännetecknar kommunikation mellan 

deltagarna. Som det påvisas i resultatet var det främst pedagogerna som startade upp samtalen 

och möjliggjorde ett ledigt talutrymme för barnen. Lena ställde först en fråga: ”Vad blev det?” 

och sedan tystnade för att låta barnen komma till tals. Louise frågade barnen: ”Vilken håller 

jag?” och visade en bokstav som både Gabriel och Olaf kände igen, vilket ledde till ett samtal 

mellan alla deltagare där en efter annan förmedlade sina tankar. Imitation ägde rum vid 

upprepade gånger där barn imiterade andra barns och pedagogernas handlingar. Här hör 

exempelvis Olafs handling som sträckte ut handen med bokstaven E och sa: ”E som Elsa”, 

precis på samma sätt som Gabriel gjorde med bokstaven O. 

 

5. Diskussion 

 

Under följande rubrik diskuteras det här arbetet. Resultatdiskussionen, som rubriken lyder, tar 

upp resultat i relation till sociokulturell teori och tidigare forskning. Metoddiskussionen tar upp 

olika dilemman och problem som uppstod under arbetets gång. Därefter redogör jag för studiens 

slutsats, presenterar didaktiska implikatiner och förslag till fortsatt forskning. 

 

Eftersom det finns ett fåtal forskningsstudier som undersöker yngre barns skriftspråkslärande, 

valde jag att studera yngre barn i åldrarna ett till tre år och deras möten med skriftspråket i 

interaktion mellan pedagoger och andra barn. Studien tog sin utgångspunkt i en sociokulturell 

teori. För att kunna studera interaktion och kommunikation i de skriftspråkliga pedagogiska 

aktiviteterna, valde jag att observera aktiviteterna med hjälp av videokamera och 

fältanteckningarna. Den utvalda analysmetoden för den här studien var interaktionsanalys 

presenterad av Jordan och Hendersen (1995). Den utvalda sociokulturella teorin samt 

interaktionsanalys som analysmetod var essentiella aspekter för att få fram resultatet. Dock 

håller jag med Björklund (2008) som framhäver att det är svårt att komma fram till ett enda 

giltigt resultat. Trots att jag nämnde i metod delen att mitt förhållningssätt var objektivt under 

arbetets gång, kan jag överväga att mina egna värderingar och tidigare erfarenheter kan ha 

påverkan på hur jag tolkar andra människors handlingar. Det är även rimligt att anta att var och 

en av oss kan tolka både den sociokulturella teorin samt interaktionsanalys på olika sätt. Dock 

anser jag att den här studiens tillförlitlighet är god, vilket jag förklarar i metod delen, kapitel 3. 
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5.1. Resultatdiskussion 

 

Med koppling till tidigare forskning och sociokulturell teori diskuterar jag studiens resultat. 

Rubriken är uppdelad i tre överskrifter där jag diskuterar resultatet i förhållande till de olika 

teman samt studiens syfte och frågeställningar.  

 

5.1.1. Artefakternas betydelse i pedagogiska skriftspråkliga aktiviteter 

Resultatet visar att skriftspråket synliggörs genom barns egna erfarenheter samt med hjälp av 

olika redskap. Åberg, Lantz-Andersson och Pramling (2013) påpekar att barn använder framför 

allt populärkultur och digitala verktyg som ett redskap för lärande. I den här studien var det 

pedagogerna som använde sig av barns intressen i de skriftspråkliga planerade aktiviteterna. I 

det ena fallet var det ett digitalt verktyg i form av en bärbar dator, bilder på Babblarna som 

populärkultur i det andra samt leklera i det sista. Studiens resultat stöds även av det 

sociokulturella synsättet allteftersom Vygotskij förespråkade att pedagogerna bör utgå ifrån 

barns intresse i undervisningen (Lindqvist, 1999). En tanke som växer fram är huruvida 

pedagogerna är medvetna att deras val av redskap är intresselockande för barnen samt att det 

finns tidigare forskning som styrker detta val.  

 

Fast (2007) förklarar att det är viktigt att barn kan känna igen olika symboler som exempelvis 

står på matförpackningarna eller där deras favoritfigurer från populärkultur syns, i takt med att 

bokstäver också är symboler. I aktiviteten med bilder på Babblarna erbjöd pedagogen Monika 

stora bilder på Babblarna, små stenciler med Babblarna, blanka ordkort att skriva på samt kritor 

och pennor. Babblarna kan anses vara en ingång till att känna igen symboler, vilket Fast (2007) 

påstår är viktigt för barns emergent writing. Ändå konstaterar jag att Monika erbjöd för många 

olika material i aktiviteten och att själva aktiviteten kanske inte riktigt var anpassad till barns 

nuvarande utvecklingszon. En annan förklaring till varför barn var så tysta i början av 

aktiviteten kan vara att barn brukar se Babblarnas figurer i filmklipp och böcker och hade svårt 

att se de bilderna i en annan kontext.  

 

Inom den sociokulturella teorin ses språket och de fysiska artefakterna som ett redskap för att 

lära, utvecklas och hantera världen (Säljö, 2000; 2013). De artefakterna som användes av 

deltagarna i de tre skriftspråkliga aktiviteterna möjliggjorde för barn att lära sig använda de för 
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att utöva skriftspråkliga handlingar samt kommunicera med varandra. Jag menar att materialet 

och pedagogernas scaffolding skapade utrymme för barns kommunikation och lärande. 

Pedagogerna använde scaffolding för att introducera och lära använda de olika verktyg som 

erbjöds. Monika förklarade barnen att de kan skriva sina egna och Babblarnas namn på de 

blanka ordkorten och barnen kommunicerade med varandra och pedagogen genom att visa upp 

sina krumelurer. Interaktion mellan Olaf och Gabriel, under aktiviteten med leklera, handlade 

om de olika bostavsformer som de visade upp för varandra och använde för att berätta om sina 

egna och närståendes namn. 

 

5.1.2. Barns erfarenheter som ett redskap för skriftspråkslärande 

Resultat visar även att kopplingar till barns identitet användes för att introducera barn till 

skriftspråket. Millburn (2015) betonar att barn lär sig att skriva sitt namn före andra ord. En 

tidigare studie visar att den förmågan är ett tidigt steg i barns emergent literacy (Puranik & 

Lonigan, 2009). Författarna menar vidare att läs- och skrivlärande är en process. Barn börjar 

med att skriva krumelurer som senare omvandlas till ord och meningar (Puranik & Lonigan, 

2009). Det är också viktigt att bekräfta barnet när hen gör krumelurer (Hvit, 2014). Pedagogerna 

i den här studien tog in namn och namnskrivning i alla tre aktiviteterna. Barn fick skriva 

krumelurer i aktiviteten med Babblarna och pedagogen Monika bekräftade de när de visade upp 

ordkorten med krumelurer på. Genom bekräftelsen visade Monika sitt engagemang i barns 

literacyhändelser som även Björklund (2008) påpekar är viktigt för att stimulera barns lärande.  

 

Det uppenbara som framkom av resultatet var pedagogernas uttalanden som ”vad står det där?” 

och ”ja, tryck på mamma (…) Ser du? De är likadana där!”, vilket lyfts även i tidigare forskning 

(Björklund, 2008; Hvit Lindstrand & Björk Willén, 2016). I resultatdelen skrev jag att 

pedagogen Lena stöttade och bjöd in barnen till interaktion. Björklund (2008) samt Hvit 

Lindstrand och Björk Willén (2016) menar däremot att genom sådana uttalanden visar 

pedagogen att den ser barnet som en skrivare och tar aktiviteten på allvar samt synliggör hur 

texten skapas och används av människor. I det här arbetet ligger fokus snarare på interaktioner 

mellan deltagarna än pedagogernas uttalanden, vilket gör att jag inte har analyserat på djupet 

vilka syften ligger bakom dessa yttranden. Resultatet kan också vara beroende av den teori som 

studier tar sin utgångspunkt i och kan se annorlunda ut om den valda teoretiska ramen är 

exempelvis sociokulturell teori eller socialkonstruktionism.  
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Puranik och Lonigan (2009) poängterar att yngre barn kan säga vilken bokstav deras namn 

börjar på trots att de inte kan skriva sitt namn. Det också är ett steg i barns emergent literacy. 

Inga av barnen i den här studien har skrivit sitt namn själv, men de kunde säga eller peka på 

vilken bokstav deras namn börjar på. Exempelvis i aktiviteten med leklera lyfte Gabriel och 

Olaf upp bokstäverna som deras namn börjar på. Resultatet från denna studie tyder på att samtal 

kring namn och namnskrivning mellan deltagarna höll samspelet och samtalet levande, vilket 

innebär att kopplingar till identitet väckte barns intresse för skriftspråket. Jag funderade kring 

pedagogernas medvetenhet om barns förmåga att skriva sitt namn har någon inverkan på barns 

emergent literacy. Varför just namnskrivning är så vanligt skriftspråksaktivitet på förskolor är 

en fråga som väcker många tankar men som undersöks inte i just den här studien.   

 

5.1.3. Yngre barns kommunikation  

Kommunikation spelar en viktig roll i barns lärande av skriftspråket (Norling, Sandberg och 

Almqvist, 2015). Som Egdahl (2011) påvisar i sin studie, använder de yngre barnen främst det 

icke verbala språket i interaktion med jämnåriga kamrater, vilket även blev synligt i den här 

studien. Barn använde främst kroppsspråket och ögonkontakt i kommunikation med deltagarna. 

Egdahl (2011) menar även att turtagning blir synlig i de yngre barnens kommunikation. Resultat 

av den här studien visar att interaktioner i form av turtagning och imitation kännetecknar 

kommunikationen mellan deltagarna. Dock betraktar jag Egdahls (2011) sätt att uttrycka sig 

om turtagning endast till viss del lik resultatet av den här studien. Författaren menar nämligen 

att turtagning innebär att barn observerar först andra barns handlingar för att senare agera och 

därefter vänta på det andra barnet nästa handling. Det i sin tur analyserar Egdahl (2011) visar 

på barns framväxande förmåga att leva sig in i den andras perspektiv. Inte i några av de  

skriftspråkliga aktiviteter som presenterade i det här arbetet framkom det att barn avbryt 

varandra eller pedagogerna när de pratade Det framkom inte heller att deltagarna exempelvis 

började prata samtidigt, vilket resulterade i att jag benämnde det här fenomenet som turtagning. 

Jag analyserade inte på djupet vad turtagandet innebär, eftersom syftet med studien var att 

synliggöra skriftspråket i interaktionen mellan pedagog och barn i olika pedagogiska 

skriftspråkliga aktiviteterna. Det innebär att varken barns emotionella eller perceptionella 

utveckling studerades i det här arbetet. Förklaring till dessa skillnader att se på begreppet 

turtagning kan vara att Egdahls (2011) studie tar sin utgångspunkt i fenomenologi och den här 

studien utgår från sociokulturell teori.  
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Imitation av varandras handlingar skedde flitigt under observationerna. Imitation, menar 

Egdahl (2011) också är yngre barns sätt att kommunicera med jämnåriga och ingår i turtagning. 

Efter djupare reflektion kring resultatet av det här arbetet hade jag kunnat framföra resultatet 

som Egdahl (2011) gjorde och se imitation som en del av turtagning. Jag valde dock att skilja 

på dessa två begrepp i resultatet eftersom jag har sett att imitation tog mycket plats i deltagarnas 

kommunikation. Därför valde jag att synliggöra båda två begrepp i resultatet. 

 

5.2. Metoddiskussion  

 

Bryman (2011) och Johansson (2011) redogör för olika metoder som ökar studiens 

tillförlitlighet. Bryman (2011) anser att passivt deltagande är den lämpligaste metoden för att 

öka studiens tillförlitlighet, medan Johansson (2011) menar att mer aktivt deltagande ger 

forskaren större förståelse för det som observeras. Det resulterade i att jag inte visste exakt 

vilken roll jag som forskare borde inta under insamling av data.  Jag övervägde om jag ska vara 

helt passiv och endast observera situationerna som sker från en undanskymd plats, eller om jag 

ska sätta mig närmare deltagarna och svara på frågor som kan vara riktade till mig. Vid första 

observationstillfälle valde jag den mer passiva formen vilket snabbt visade sig inte vara den 

lämpligaste. Barnen var intresserade av min närvaro och deras blickar riktades mot mig flera 

gånger. När jag bestämde mig att sätta mig närmare, började de rikta sin uppmärksamhet mot 

aktiviteten och den pedagogen som höll i den.  

 

En annan aspekt som är av vikt att ta upp är etiska principer. Jag har tagit hänsyn till barns 

frivilliga deltagande och barn fick välja själva om de vill vara med i studien och hade möjlighet 

att lämna aktiviteterna när de ville. Jag skrev tidigare att tio barn deltog i studien men i resultatet 

finns det endast sju barn. Det innebär att två av de tre barnen ångrade sin medverkan under 

observationerna och lämnade aktiviteterna i förtid. I det här fallet har jag bestämt att det blir 

lämpligast att utesluta de barnens deltagande från resultatet och raderade filmsekvenserna med 

de barnens närvaro. Ett av de tre barnen var tyst och tillbakadraget under aktiviteten med datorn. 

Både jag och pedagogen frågade barnet om hen vill vara med och barnet nickade, vilket innebar 

att barnet deltog under hela aktiviteten. Det var dock svårt för mig att redovisa det barnets 

deltagande i den utvalda empirin. 
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Jag bad pedagogerna om att endast en av dem skulle ansvara för en av skriftspråkliga aktiviteter. 

Det vill säga den första aktiviteten planerade och genomförde en pedagog och den andra 

aktiviteten planerades och genomfördes av en annan pedagog och så vidare. Det betyder dock 

inte att genom det här valet lyckades jag öka studiens tilförlitlighet. Genom att introducera 

pedagogerna till den här studien i förväg hade de möjlighet att förbereda sig inför aktiviteterna. 

Det i sin tur kunde öka aktiviteternas kvalitet och jag har ingen kunskap om huruvida sådana 

aktivteter genomförs regelbundet. Resultatet kunde också se annorlunda ut om aktiviteterna inte 

hade varit iscensätta utan hände spontant bland barngruppen. På grund av den korta tiden som 

jag kunde ägna åt observationerna kunde jag tyvärr inte välja det sistnämnda, spontana 

skriftspråkliga aktiviteterna. Jag anser emellertid att det var rätt val att informera pedagogerna 

om studiens utformning i förväg med tanke på etiska överväganden. Det var viktigt för mig att 

deltagarna i den här studien kände sig bekväma under studiens gång och att jag uppskattade 

deras vilja att delta. 

 

5.3. Slutsats 

 

En slutsats som kan dras från den här studien är att tillvaratagande på barns intressen och 

erfarenheter är till hjälp att lära ut  att skriftspråket har en viktig roll i en människans liv och att 

detta synliggörs i samspel med andra. Kommunikation innebär inte endast det verbala språket, 

trots att jag tror att det är just det verbala språket som vi är övertygade om att vi använder oss 

mest av vid kommunikation. Det icke verbala språket får en undanskymd plats i interaktionerna 

mellan människor eftersom vi har utvecklat det verbala språket för fullt och använder ord för 

att benämna våra känslor och tankar. Yngre barn som inte har skaffat så många erfarenheter i 

det verbala språket än, använder mycket kroppsspråk, ansiktsuttryck, ögonkontakt och gester 

för att delta i det sociala livet (Egdahl, 2011). Vissa förskollärare menar att yngre barn är för 

små för att introducera skriftspråkslärande (Hvit, 2014). Trots att barn i den här studien också 

var yngre, i ålder ett till tre år, upplevs det som att de inte var för små för att delta i 

skriftspråkliga aktiviteter. Resultat visar att barn var intresserade av de skriftspråkliga 

aktiviteterna och kommunicerade med varandra med hjälp av de olika redskapen som fanns 

tillgängliga, som datorn, bilder och leklera. Studiens resultat har inte endast påvisat vikten av 

sociala samspelets viktiga roll i barns lärande och utveckling (Säljö, 2000). Resultatet kan även 

tolkas som att barn vet hur man gör för att skriva. De vet att det krävs en handling, trycka på 

ett tangentbord eller skriva med en penna på ett papper.  
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5.4. Didaktiska implikationer 

 

Genom att studera skriftspråkets synliggörande i interaktioner mellan pedagog och barn i de 

olika pedagogiska aktiviteterna, har jag fått syn på bredare kunskap gällande vikten av 

kommunikation och medierande handlingar. I yrkesrollen som förskollärare kan det vara bra 

att vara medveten om vikten av interaktioner, såsom scaffolding och imitation mellan barn samt 

vuxna och barn och barns medierande handlingar för att försöka närma sig barns perspektiv och 

utforma miljö och undervisning utifrån deras intresse. En annan aspekt som är viktigt att ta upp 

är skriftspråkets närvaro i förskolans värld. För oss som kan läsa och skriva, kan det vara en 

självklarhet att vi omges av skriften. Barnen behöver introduceras till den skriftspråkliga 

världen och det är förskollärarens uppgift att aktivt arbeta med skriftspråkslärande, som ges 

uttryck åt i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). Enkla men meningsfulla aktiviteter 

som genomfördes under den här studie kan vara ett tips eller en utgångspunkt för det 

skriftspråkliga lärandet, därför anser jag att det är till nytta för andra förskollärare och studenter 

att läsa den här studien. 

 

5.5. Fortsatt forskning 

 

Det hade varit tänkvärt att genomföra en liknande studie med longitudinell forskningsansats, 

för att kunna följa en större barngrupp under deras framväxande skriftspråkslärande. Fler 

studier som omfattar den sociala tillvarons och medierande handlingarnas betydelse i yngre 

barns skriftspråkslärande hade varit ett betydelsefullt och intressant bidrag till de redan 

existerande forskningsstudierna. 
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Bilaga 1: Informationsbrev och samtyckesblankett 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Magdalena Salawa och jag läser sista termin till förskollärare på Högskolan i 

Halmstad. Just nu skriver jag mitt examensarbete där jag kommer att genomföra en mindre 

studie som handlar om barns skirftspråkslärande. Jag vill titta på olika aktiviteter där barn 

kommer i kontakt med skriftspråket. 

Forskning visar att barn möter skriftspråket långt innan de börjar skolan, men oftast fokuseras 

på de äldre barnen i åldrarna 3-5. Därför är det av intresse i den här studien att deltagare är 1-

3 år gamla. 

Studierna kommer att dokumenteras med hjälp av videokamera. Filmerna kommer vara till 

hjälp för att senare kunna gå tillbaka och analysera händelserna. Endast barns handlingar 

under de skriftspråkliga aktiviteterna kommer vara av intresse och barn har rätt till att avbryta 

sitt medverkan efterhand. 

Jag kommer besöka förskolan och genomföra studien under 2-3 tillfällen under 

nästkommande veckorna. 

I min studie följer jag strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka i huvudsak 

uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att jag informerar er 

i detta brev om studiens syfte och innehåll. Samtyckeskravet innebär att målsman till de barn 

som deltar i studie ger sitt skriftliga samtycke. Dessutom kan barnen avsluta sin medverkan 

under studiens gång och jag kommer omedelbart avbryta filmningen om det på något vis 

skapar ett obehag för barnen. Konfidentialitetskravet medför att jag som forskare kommer att 

behandla alla uppgifter om de barnen som deltar på ett sådant sätt att inga obehöriga får 

tillgång till dem. Barns namn kommer vara fingerade så att inga utomstående kan identifiera 

deltagare i den här studien. Det sistnämnda, nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

samlats in kommer endast att användas för studien och raderas bort när den är genomförd.  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA  

Magdalena Salawa, tel xxx-xxxxxxx och e-postadress, magsal14@student.hh.se  

Kristina Holmberg, tel xxx-xxxxxx och kristina.holmberg@hh.se ansvarig lärare vid 

Högskolan i Halmstad 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Mitt barn heter: 

____________________________________________________________ 
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Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

 

____________________________________________________________ 

Målsmans namnteckning 
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