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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv där samspel är 

betydelsefullt för lärande, få en ökad kunskap om hur barns skrivaktiviteter på förskolan kan 

se ut och utvecklas i den fria leken genom att studera vad som sker när pedagoger deltar i 

barns skrivaktivitet under den fria leken samt om barns fria lek övergår till styrd vid 

pedagogers deltagande. Studien utgick från en kvalitativ inomhusstudie på en förskola där 

videoobservationer användes för samla in vårt empiriska material. Studien utgick från de två 

frågeställningarna: Vad händer när pedagogerna deltar i barnens skrivaktivitet under den fria 

leken och övergår barns fria lek till att bli styrd vid pedagogers deltagande. Studien visade på 

att pedagogerna å ena sidan är medvetna om sin roll i den fria leken och på så sätt blir som ett 

stöd för barnen men å andra sidan kan vi se att pedagogerna försökte locka barnen vidare mer 

än vad det fanns intresse för. I dessa fall anser vi att den fria leken övergår till en styrd 

aktivitet. Barnens val av aktivitet anser vi visar på att de hade ett intresse av att skriva, vilket 

kunde ske utan pedagogens närvaro. Detta tyder på att pedagogerna utformat miljön på ett 

stimulerade sätt, där det finns möjlighet för barnen att skriva. 
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1. Inledning 

Lek i alla dess former är det centrala i barns vardag både på förskolan och i hemmet där den 

kan ses som ett redskap för att inhämta och tillgodogöra sig kunskaper. Någon exakt 

definition av lek menar Öhman (2003) finns inte då det finns många olika formers lek. Inom 

lekforskningen har det utvecklats teorier om och tolkningar av vad och hur barn leker och 

vilken betydelse detta har för barns fysiska och psykiska utveckling. Pramling Samuelsson & 

Sheridan (1999) tar upp att även tänkande, lärande och lekens användbarhet i pedagogers roll 

är centralt. Idag skiljer Hangaard Rasmussen (1993) och Pramling Samuelsson m.fl. (1999) på 

barns lek och barns fria lek och menar att den fria leken får mer utrymme i dagens 

förskolepedagogik och att leken skiftar status från att vara en planerad verksamhet till att vara 

helt fri från vuxnas handlingar, det vill säga barns egna angelägenheter. Öhman (2003) menar 

att då pedagoger ser barns fria lek som att den ska vara fri från vuxna, hindrar det barns 

utveckling eftersom pedagogerna inte vet hur de ska anpassa sig till leken, om de ska styra 

den, leka med eller bara finnas tillhands.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv lär människan och erövrar världen genom sina sinnen i 

samspel med omgivningen och människorna runt dem. Säljö (2000) beskriver att i de 

situationer människan lär sig i inte är det viktigaste, utan det är vad människan lär som är av 

betydelse. Genom leken och språket skaffar sig barn kunskaper som är viktiga i 

samspelssituationer och barn får dagligen nya erfarenheter genom sina tidigare erfarenheter 

(Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999).  

Inom lekens ramar utvecklas språk och kommunikation samtidigt som barn tränar sin sociala 

förmåga. Genom språket utvecklar barn gemenskap och kunskap, både det muntliga men även 

det skriftliga utvecklas och växer fram i sociala situationer med kamrater och vuxna i 

vardagliga och praktiska sammanhang samt i lek. Barns erövring av skriftspråket är en lång 

process som dock börjar tidigare än vad vi tror och idag ses skriftspråket som en av de 

viktigaste delarna i kommunikationen med omgivningen. Det är i konkreta situationer som 

barn får chans till att utveckla och använda sitt språk och där orden blir begripliga i olika 

sammanhang. Barn lär sig själva att upptäcka hur språket är uppbyggt och det är pedagogens 

roll att se till att barn utvecklar det genom språkrika miljöer. Hur miljön utformas av 

pedagogerna har betydelse för hur intresserade barnen blir just för skriftspråket. Det krävs 

öppenhet inför barns nyfikenhet och lust att lära för att som vuxen kunna stödja barns 

språkutveckling (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999). Slutligen menar Öhman (2003) 
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att pedagogens värderingar kring barn och lek påverkar hur barn lär under sin tid i förskolan 

mer än vad verksamhetens centrala innehåll gör.  

Efter vår verksamhetsförlagda utbildning är vår sammanfattande uppfattning att leken ses som 

en del av barnens lärande, men att leken kan se olika ut beroende på om den är vuxenstyrd 

eller fri. Vi har upplevt att pedagogerna gärna styr i barns fria skrivaktivitet genom att gå in 

och rätta ”felen”. Då det är barnens egna val att skriva står man inför en stor utmaning som 

pedagog, om när ska man gå in eller inte gå in och till vilken grad man kan delta för att det 

inte ska övergå till att bli pedagogens intresse istället för barnets. Kan pedagogers intresse i 

detta fall leda till att barnets skrivning blir styrd eller kan den fortfarande ses som fri? I vår 

studie har vi således valt att studera en förskola där man har den fria leken som den centrala 

utgångspunkten. Detta för att få en inblick i hur det kan se ut när pedagogerna deltar i barns 

skrivaktivitet under den fria leken samt om aktiviteten kan ses som fri eller styrd.  

1.1. Syfte  

Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv där samspel är 

betydelsefullt för lärande, få en ökad kunskap om hur barns skrivaktiviteter på förskolan kan 

se ut och utvecklas i den fria leken genom att studera vad som sker när pedagoger deltar i 

barns skrivaktivitet under den fria leken samt om barns fria lek övergår till styrd vid 

pedagogers deltagande. 

1.2. Frågeställningar 

Vad händer när pedagoger deltar i barns skrivaktivitet under den fria leken? 

– Övergår barns fria lek till att bli styrd vid pedagogers deltagande? 

1.3. Begreppsdefinitioner 

I vår studie används begreppet fri lek där barn fritt har valt i detta fall, ta eget initiativ till 

skrivning och där pedagogerna är deltagande eller ett stöd. Fri lek är ett begrepp som 

Hangaard Rasmussen (1993) anser innebära att barn är fria från de vuxnas styrda verksamhet 

och att barnen får leka på egen hand. Hjorths (1996) definition av fri lek liknar Hangaard 

Rasmussens (1993), men Hjorth (1996) beskriver att ansvaret under fri lek läggs på själva 

barngruppen. Författaren har även en annan definition på fri lek och menar att det är de vuxna 

som är fria från barnen, fria från ansvar, fria från att involvera sig i barnen och fria från 

eventuella krav. Det är de vuxna som bestämmer när det ska vara fritt och var och när det ska 

äga rum. En tredje definition på fri lek är enligt Öhman (2003) att fri lek bara är ett 
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samlingsbegrepp för alla aktiviteter ute och inne, i grupp eller för sig själv, som barn kan välja 

mellan när de själva får bestämma vad de vill göra.  

Pedagoger har vi som ett samlingsnamn för förskollärare och barnskötare på förskolan i 

studien.  

1.4. Disposition  

Under studiens gång har vi delat upp arbetet jämnt mellan oss. Tillsammans har vi letat efter 

litteratur som delades upp och lästes var för sig, detta diskuterades efteråt för att få fram vad 

som var relevant för studien. Under tidigare forskning presenteras forskning kring fri lek som 

lärande, pedagogers förhållningssätt samt skriftspråket. Vi har valt att utgå från det 

sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt då vi anser att det speglar vår syn på 

barns lärande. Vi har valt att utgå från en kvalitativ metodansats med observation som 

datainsamlingsmetod. Därefter beskrivs vårt urval, genomförande, arbetsfördelning, 

analysmetod, generalisering, validitet och tillförlitlighet, etiskt ställningstagande samt 

avgränsning. I vår resultat och analysdel presenteras sex olika sekvenser som analyseras med 

hjälp av det sociokulturella perspektivet och begrepp ur den tidigare forskningen. 

Avslutningsvis diskuterar vi vår metod och en djupare diskussion kring vårt resultat och 

analys som kopplas samman med tidigare forskning och teoretiska utgångspunkt, samt en 

slutdiskussion där syfte och frågeställning knyts ihop med didaktiska implikationer.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning kring hur barns fria lek kan ses som ett lärande 

beroende på pedagogers inställning, förhållningssätt och delaktighet. Vidare beskrivs hur barn 

erövrar skriftspråket samt även hur barns läs- och skrivutveckling sker, detta för att läsaren 

ska få en inblick i pedagogens sätt att bemöta barnen i deras skrivaktivitet. Litteraturen vi 

presenterar är både läroböcker och avhandlingar. Liberg (2006), Lindö (2002), Pramling 

Samuelsson & Sheridan (1999) och Hangaard Rasmussen (1993) är läroböcker och bygger på 

tidigare forskning av vardera enskild författare. Hjorth (1996) är en avhandling på egen 

forskning, Olofssons bok (1996) bygger på en tvåårig studie, Olofsson (2003) är en grundbok 

om lekens betydelse som grundar i egen forskning samt Öhman (2003) som är en fackbok 

som även den utgår från egen forskning. 

2.1. Den fria leken och pedagogerna 

Hjorth (1996) beskriver att den fria leken ges utrymme när det inte finns aktiviteter som de 

vuxna planerat där barnen får eget ansvar för att skapa innehåll och riktlinjer för sina 

gemensamma aktiviteter. Gemenskapen mellan barn och pedagoger menar författaren sker när 

det är planerad verksamhet och när det handlar om barnens lek sker den utan engagemang och 

deltagande från pedagogerna. Vidare menar Olofsson (1996) utifrån sin studie, att fri lek 

befinner sig i allmänhet i bakgrunden, då man har en planerad verksamhet med två pass före 

och två pass efter lunch. Det kan förekomma mycket temaarbeten som är bestämda och 

organiserade av vuxna i form av undervisning och att det på så vis är snålt med utrymme för 

det barnsliga och lekfulla.  

För att leken ska kunna fylla en viktig funktion behöver pedagoger en pedagogisk grundsyn 

att stötta sig på, detta för att veta hur de ska förhålla sig till barns lek och lärande. Den 

pedagogiska grundsyn som finns idag spelar en stor roll i förskolan och utvecklas hos 

pedagogen när den utgår från sin människosyn, kunskapssyn och samhällssyn. Pedagoger 

behöver därför bli medvetna om den syn de har på hur och vad barn bör lära sig (Lillemyr, 

2002).  

Pedagogers inställning till fri lek kan hindra leken och deras ickedeltagande kan även störa. 

Tidigare forskning visar att det är den vuxenstyrda leken som kan bli en fälla för den fria 

leken, eftersom denna inte ses som något viktigt utan det är något barn fördriver tiden med 

mellan de vuxenstyrda aktiviteterna (Hangaard Rasmussen, 1993). Vuxenledd lek behöver 
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dock inte betyda att leken inte är fri, eftersom det inte går att tvinga barn att leka. Om barn vill 

delta i en vuxenledd aktivitet deltar barnen om de känner för det. Ett hinder för fri lek kan 

likaså vara att pedagoger som intar en passiv roll anser att fri lek ska vara fri från vuxnas 

inblandning. Leken blir i detta fall ytlig och kortvarig. För barn som väljer att leka fritt 

förutsätter det att de har någon form av kännedom om sina egna behov och känslostämning 

(Öhman, 2003). Hanggard Rasmussen (1993) menar att vissa förutsättningar måste uppfyllas 

för att leken ska kunna fungera. De som leker ska kunna lita på varandra, våga uttrycka sig 

och vilja hålla igång leken. För att dessa förutsättningar ska kunna ske har pedagogerna en 

viktig uppgift och det är att finnas med i leken. Olofsson (1996) gjorde en studie med 

personalen på ett barnhem där de prövade att släppa den fria leken fri, istället för att bara ha 

fri lek kortare stunder mellan olika aktiviteter. Personalen slutade med schemalagda 

aktiviteter, planeringskalender och rutiner som delade upp dagen allt för mycket. Istället 

fokuserades det på att ge tid för leken, inte störa i leken och att ofta delta i barnens lek. 

Resultatet blev att ju mer tillåtelse och frihet barnen gavs i sin lek, desto tryggare blev den. 

Pedagogerna lyssnade på barnens initiativ vilket ledde till att barnens syn kom fram i leken, 

pedagogerna förstod barnen och de kunde lättare förhålla sig och delta i den fria leken.  

Olofsson (1996) menar att barnen i hennes studie lärde sig att respektera de andra barnens lek 

och ta eget ansvar i den fria leken. När barnen fick tillgång till olika sorts material och 

pedagogen fanns som stöd, upplevde både författaren och pedagogerna på förskolan att 

barnens fria lek blev mer lustfylld och att barnen till högre grad utforskade världen. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) ser leken som Olofsson (1996) och menar att barn är sociala 

och leker efter sina intressen. I lek handlar det om att uttrycka sig så andra förstår, vilket sker 

när människan kommunicerar genom till exempel ord, rörelser och ljud. Tidigare forskning 

visar på att leken är ett bra redskap för att utveckla just språket. Att kunna prata och förmedla 

känslor är av stor betydelse, men för de barn som inte har ett språk blir leken deras sätt att 

förmedla sina känslor och berätta för omvärlden hur de mår. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) och Olofsson (2003) menar att det i lek inte finns 

någon åldersgräns för de deltagande, vilket leder till att pedagogerna kan delta och på så sätt 

stödja och utveckla barnen. De tar också upp att en pedagog kan ses som en förebild om 

denna följer barns struktur i leken, barnen blir på så sätt uppmuntrade till fortsatt lek och 

vågar ta sig an andra roller. 
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2.2. Barns erövring av skriftspråk 

I förskolan möter barn olika former av text, samtal och bilder. De socialiseras in tidigt och får 

omedvetet erfarenheter som lägger grunden för framtiden. Det handlar inte om ett lärande 

som ska in i barnet utan om att skapa ett kunnande om något. Talspråket är beroende av 

samspel med omgivningen och skapas när det finns pedagoger som stödjer barnen i deras 

språkutveckling. Den språkliga utvecklingen bör även finnas med i leken, detta för att barnen 

ska kunna skapa sig en uppfattning kring hur språket kan användas. De vuxna i deras 

omgivning läser böcker för dem, för boksamtal och sjunger i samlingar där barnen får bekanta 

sig med texter för att sedan lära sig dem utantill. Barn får på det sättet olika synvinklar på hur 

texter används och gemensam läsning är något som barn oftare kommer i kontakt med än 

gemensam skrivning. Gemensam skrivning kan uppstå vid skrivning av barnets namn på 

skyltar, teckningar, brev eller vykort (Liberg, 2006).  

Tidigare forskning visar på att språket har fem dimensioner; ord, kroppsspråk, bildspråk samt 

skrivning och läsning. Den kommunikativa kompetensen i de fem olika dimensionerna 

utvecklar barn i samspel och samspråk i första hand med de vuxna i omgivningen och senare i 

samspel med andra barn (Öhman, 2003). Lindö (2002) beskriver att det finns fyra 

huvudriktningar inom skrivdidaktiken. Den första är den expressiva där fokuset är på i vilken 

utsträckning individen får yttra tankar och känslor. Den andra är den kognitiva där skrivandet 

ses som ett utvecklande redskap, där tänkande och inlärning är en process som hör ihop med 

själva skrivandet. Den tredje inriktningen, den nyretoriska innebär en kommunikation mellan 

individer och den fjärde är den sociokulturella. Den handlar om hur vår skrift interagerar med 

det som finns omkring oss, vilket även tyder på att i interaktion med läsning och skrivning 

med vuxna väcks en nyfikenhet hos barn och skapar en grund till att själva prova på att läsa 

och skriva (Lindö, 2002). Vidare utvecklas barns skriftspråk när de ser andra skriva, men för 

att detta ska ske måste miljön på förskolan vara inspirerande för barn där material som 

exempelvis skrivböcker och blädderblock finns tillgängligt. När barn visar ett intresse för 

skriftspråket i sin egen lek eller i sina tankar är det passande som pedagog att spinna vidare på 

det. På så sätt skapas självförtroende och en vilja att lära. Barnens intresse för språket kan visa 

sig på så sätt att de till exempel ställer frågor, kommenterar eller använder sig av eventuella 

symboler (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999 & Liberg, 2006). 

Som nämnts tidigare sker språk både verbalt och i skrift i sociala situationer och det är där 

barnen växer. Barn växlar mellan att läsa vad andra skrivit och vad det själv skrivit och att 
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skriva något till andra eller till sig själv. Ett ömsesidigt givande och tagande utmärker 

framväxten av alla språk. Den vuxnes acceptans och tillåtande inställning spelar även den en 

roll för just barns preläsande och preskrivande som beskrivs nedan. Det är av betydelse att 

den vuxne behandlar barnet som den vore en kompetent språkpartner och bemöter deras 

uttryck som om det vore det riktiga uttrycket. Det är sedan i sin tur en drivkraft för barn att 

fortsätta och successivt lära, detta lägger grunden för ett språkligt självförtroende hos dem. 

Den vuxnes roll är att anpassa sitt meningsskapande och sina krav efter barns förmåga 

(Liberg, 2006).  

Liberg (2006) beskriver talspråket det vill säga lyssnande och talande, och skriftspråket som 

innebär läsande och skrivande, som ömsesidigt beroende språkaktiviteter. Effektivt samt 

grammatiskt läsande och skrivande är två olika typer av läsning och skrivning. Effektivt 

läsande och skrivande är flytande läsande och skrivande och det grammatiska läsandet och 

skrivandet är metoder för att nå effektivt läsande och skrivande (Liberg, 2006). Den första 

typen av vad barn anses utföra på egen hand kallar Liberg (2006) för begränsat effektivt 

skrivande. Den är i sin tur indelad i tre olika typer:  

Preläsande och preskrivande innebär att barn skriver påhittade krumelurer och andra 

bokstavsliknande bokstäver och siffror eller att de sitter och ”låstasläser”. Barnet för sig som 

en utvecklad skrivare eller läsare och använder sig av samma redskap. De använder redskapen 

genom att hålla i pappret och pennan och formar tecken på pappret eller bläddrar och läser i 

boken. Detta ses som en form av en rollek där barnet antar rollen som skrivare eller läsare. 

Preskrivandet sker oftast när barn är själva utan någon vuxens närvaro. Barn visar här på att 

de vet vad skriven text är och inte är. Vid preläsandet hittar barn på egen text eller återberättar 

en redan för dem, känd saga. Preläsande sker ofta i andra barns eller vuxnas närvaro. De 

första ämnena som behandlas i preläsandet och preskrivandet är ofta fysiskt näraliggande, 

konkreta och självupplevda situationer (Liberg, 2006). 

Situationsskrivande och situationsläsande handlar om att barn skriver av tidigare skriven text. 

De skiljer då på bokstavliknande bokstäver och ”riktiga” bokstäver, men detta omfattar bara 

enstaka ord. Oftast är det ord som barn känner igen som till exempel lego och de jämför 

skrivna ord och texter. Situationsläsande handlar om att barn kan läsa ord i förväg då de 

”känner” till ordet i ett speciellt sammanhang, men de kan inte läsa ordet om det inte hör ihop 

med just det sammanhanget ordet är känt i (Liberg, 2006). 
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Tidig form av helordsskrivande och helordsläsande innebär att barn känner till texten och inte 

är beroende av i vilket samband den förekommer. Ord skrivs som helhet med bokstäver och 

barn skriver ofta sitt eget namn eller namn på människor i deras omgivning. I deras skrivande 

är det även vanligt att de skriver från höger till vänster och vänder på bokstäverna så de blir 

spegelvända. Barn visar att de förstår att varje bokstav har ett eget tecken. Helordsläsande 

handlar om samma sak fast de läser ord i sin helhet. Men i detta sammanhang delas inte orden 

upp i bokstäver. Barnen i denna period intresserar sig allt mer för bokstävernas egenskaper 

och i slutet upptäcker de att helorden går att plocka isär. Liberg menar att barn lär sig det 

grammatiska läsandet och skrivandet genom att de är intresserade av till exempel vad 

bokstäver heter, hur det ser ut och hur de skrivs (Liberg, 2006). 

Grammatiskt läsande och skrivande är när barn bokstav för bokstav ljudar sig fram till 

skrivning eller läsning, de är således på väg att bryta den alfabetiska koden. Inom det 

grammatiska finns huvudsakliga principer som Liberg tar upp. Objektifiering är när barn 

funderar över hur ord sägs det vill säga vilka ljud som används. Dubbel artikulation är en 

annan princip och handlar om hur man kan dela upp meningar i ord och sedan orden till 

enskilda bokstäver. Skrivtecknens invarians innebär att barn är medvetna om att varje bokstav 

har ett visst namn, form och ljud. Skrivtecknens linearisering är medvetenhet kring att 

bokstävernas plats i ett ord också betyder att bokstävernas ljud kommer i den ordningen. 

Slutligen är det principen om skrivtecknens bi-unikhet som menas med att ordningen på 

bokstäverna och deras ljud i ord skapar förändring i uttalet när en ny bokstav sätts in eller tas 

bort och skapar ett annat ord. Barn som genom samtal med vuxna klarar av dessa ovanstående 

principer var för sig eller parallellt har utvecklat en alfabetisk ljudteknik för hur man kan ljuda 

ihop ord men även ljuda ut ord alltså höra vad det är för ljud i orden (Liberg, 2006). 

Det som därefter ses utvecklas hos barn är det effektiva läsandet före det effektiva skrivandet. 

Det effektiva läsandet innebär att barn kan läsa längre stycken utan att stanna upp för att ljuda 

enstaka ord. Det effektiva skrivandet kommer senare då det handlar om att skriva ett längre 

stycke med kortare uppehåll för att fundera på till exempel stavning. Barns effektiva 

skrivande uppstår i situationer där de av eget intresse vill skriva. Den vuxnas uppgift blir till 

att skapa och hjälpa barnet in i skriftspråkandet. Dock följer inte alla barn samma väg i sin 

utveckling och den grammatiska fasen är alltid en del av det effektiva språkandet (Liberg, 

2006).  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Det finns många olika teorier kring barns utveckling och lärande. Vår utgångspunkt är det 

sociokulturella perspektivet som utgår från Vygotskijs teorier kring barns lärande och 

utveckling som presenteras nedan. Inom det sociokulturella perspektivet är språket en viktig 

funktion, där kommunikation och samspel är ett redskap för att utvecklas (Säljö, 2000). 

Vygotskij (2001) anser att den vuxne är av stor betydelse i dessa sammanhang, då de kan 

hjälpa och utmana barn beroende på var de befinner sig i utvecklingen. Detta speglar den 

tidigare forskningen och vårt sätt att se på barns utveckling och lärande. Vi anser därför att 

det sociokulturella perspektivet är en relevant teoretisk utgångspunkt i vår studie kring barns 

egna initiativ till skrivning i förskolan. 

Nedan har vi använt oss av Vygotskijs (2001), Tänkande och språk, som är översatt till 

svenska 2001 och bygger på författarens egna studier. Vi har även använt Säljös bok Lärande 

i praktiken (2000) som bygger på forskning kring människans utveckling och lärande, där 

delar av Vygotskijs teorier kring lärande och utveckling behandlas samt Hägglund (1989) 

vars bok presenterar olika lekteorier.  

3.1. Sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivet är idag en framträdande teori som utgår från Vygotskijs 

tankar kring barns lärande och utveckling. Vygotskij lägger tyngd på leken som en social 

process. Andra lekteorier anser att barn drivs till att leka av lust, medan Vygotskij menar att 

det är fel då alla lekar inte är lustfyllda utan att det kan finnas andra saker som kan ge mer 

lust. Vygotskij menar likaså att barn börjar leka vid tre års ålder, innan detta är barn bara 

medvetna om nuet och använder således leken för att tillfredsställa sina behov mer generellt. 

Lekar gestaltar alltid livssituationer på ett eller annat sätt och det är barnets vilja som styr 

reglerna för leken och inte situationen (Hägglund, 1989).  

Barnet är socialt från början och språket fyller en social funktion genom kommunikation med 

andra människor. Perspektivet innebär att människan lär i samspel med andra människor och 

allt som finns i samhället skapar mening och att det är i dessa sammanhang människan lär. 

Människans lärande är beroende av kontext och situation det vill säga att lärande är beroende 

av miljön och situationen. Kontexten påverkar inte oss människor, utan våra handlingar och 

förståelser är delar av kontexten. I det sociokulturella perspektivet finns det verktyg eller 

redskap som ses som resurser för att förstå omvärlden och att agera. Redskapen beskrivs som 

det intellektuella och fysiska, där det intellektuella redskapet är som exempel språk, skrift och 
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matematik, medan de fysiska redskapen kan vara dator och telefon. Inom det sociokulturella 

perspektivet anser man att dessa redskap medierar/förmedlar en verklighet och kunskap till 

människan (Säljö, 2000).  

Enligt detta perspektiv går det inte att undvika att lära i olika situationer. Genom 

kommunikation och samspel mellan barn och pedagoger i detta fall på förskolan så lär sig 

barn beroende på vad det är som händer. Samspelet mellan barn och mellan barn och vuxna 

kan ses som att de lär av varandra genom att tillsammans utforska, förklara, argumentera och 

dra slutsatser. Men det är individen som själv är med och skapar sin egen utveckling inom 

ramen för de sociokulturella möjligheterna som erbjuds (Säljö 2000).  

Vygotskij (2001) anser människor befinna sig under utveckling och förändring i livet. Barns 

utveckling sker i form av samarbete mellan pedagog och barn, där barnets högre psykologiska 

funktioner mognar med hjälp av och under deltagande av vuxna. I samarbetet med vuxna kan 

de göra mer än vad de kan på egen hand, men inte hur mycket som helst. Vad barnet kan är 

begränsat av dess utveckling och förståelse. I samarbete är barnet starkare och klokare än vad 

det varit om det hade arbetat själv. Utveckling och lärande kan förstås utifrån en 

utvecklingszon samt uppnådd kompetens och framtida kompetens. Människan som befinner 

sig i uppnådd kompetens har utvecklats till viss del, men har kunskaper som den kan använda 

i sin utvecklingszon. Utvecklingszonen innebär att det finns en distans mellan vad barnet 

klarar av själv, vad de klarar av under en vuxens ledning eller i stöd av sina vänner. 

Människan befinner sig i olika utvecklingszoner och det man redan kan i den uppnådda 

kompetensen kan då ses som en guidning in till utvecklingszonen. Men barnets förmåga att 

klara av svårare saker har även med dess närmaste utvecklingszon att göra. Barnets förmåga 

att samarbeta höjer intellektets nivå och förmågan att förflytta sig från det de kan till det de 

inte kan med hjälp av imitation. Det grundläggande för inlärning är att barn lär sig något nytt 

med hjälp av en pedagog. Det vill säga att barns närmaste utvecklingszon innebär att det 

barnet kan göra idag med hjälp av handledning kan det imorgon göra självständigt. Men man 

kan bara lära barnet sådant som de har förmåga att lära. Vygotskij (2001) beskriver därför att 

det som pedagog är det viktigt att kunna bestämma den lägsta tröskeln men även den högsta 

tröskeln för inlärning hos barnet (Vygotskij, 2001). Den framtida kompetensen handlar om att 

människan aldrig är färdiglärd och det alltid finns mer kunskap att utveckla. Vid vägledning 

in i utvecklingszonen krävs en anpassning av de intellektuella redskap och färdigheter som 

barnet ska kunna behärska, för att den som ska lära ska kunna ta till sig kunskapen (Säljö, 

2000).  
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I det sociokulturella perspektivet är kunskap inget som lagras i människan. Den information 

som människan till exempel läser i böcker är inte kunskap i sig. Kunskap blir det när 

människan använder informationen i sin vardag i någon form av handling. Med hjälp av 

kunskap kan människan se en händelse som något bekant och som den har tidigare 

erfarenheter av. Det är med hjälp av denna kunskap människan kan definiera situationer och 

på så sätt försöka lösa de problem som uppstår (Säljö, 2000).  

I språket sammanfogas den förmedlande funktionen och funktionen att tänka. Skriftspråkets 

uppbyggnad och sätt att fungera skiljer sig från talspråket. Skriftspråket kräver hög 

abstraktionsförmåga det vill säga det är ett språk i tanken som ska utvecklas. När ett barn lär 

sig skriva har det redan med hjälp av det ljudande språket uppnått en viss 

abstraktionsförmåga. Skriftspråket skiljer sig från det muntliga språket på samma vis som det 

abstrakta tänkandet skiljer sig från det konkreta. I skriftspråket krävs symboler som ersätter 

det verkliga ljudet av något. När barn ska skriva måste ord styckas upp och bokstaveras 

(Vygotskij, 2001).  

4. Metod 

Vi har utgått ifrån en kvalitativ forskningsansats med observation som datainsamlingsmetod. I 

följande stycke presenteras val av dessa och vad de innebär, urval, genomförande, 

analysmetod, generalisering, validitet och tillförlitlighet, etiskt ställningsstagande och till sist 

avgränsning.  

4.1. Kvalitativ forskning 

Vi valde att utgå från en kvalitativ forskningsansats, som syftar till att komma åt sammanhang 

som fordrar förståelse och som blir tydligare undan för undan. I denna studie syftar vi till att 

komma åt en mindre grupp barn och pedagoger för att skapa oss en förståelse för vad som 

händer när pedagoger deltar i barns skrivaktivitet i den fria leken. Några fördelar med 

kvalitativ forskningsansats är att studien är flexibel, den går att anpassa efter situationen och 

slutligen går det att samla in material tills materialet känns tillräckligt (Eliasson, 2010). 

Eliasson (2010) förklarar likaså att kvalitativa studier är något som beskrivs med ord och 

används för att göra en djupare analys av en forskning. Vårt syfte är att studera vad som 

händer när pedagoger deltar i barns skrivaktivitet i deras fria lek samt om barnens fria lek 

övergår till styrd vid pedagogers deltagande, vilket utifrån ett sociokulturellt perspektiv syftar 
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till att studera hur interaktionen ser ut mellan individer samt hur själva aktiviteten ter sig i 

samband med pedagogernas deltagande i vår studie.   

4.2. Datainsamlingsmetod 

En av de vanligaste metoderna för att samla in material i kvalitativa studier är observationer. 

Observation handlar främst om att samla in data i naturliga situationer som handlar om bland 

annat beteenden där man inte bara fokuserar på fysiska handlingar utan även verbala 

yttranden och relationer mellan individer (Patel och Davidsson, 2003 & Eliasson, 2010). 

Under studien använde vi oss av videoobservation dels för att lättare fånga situationer och 

samtal som kan vara svåra att dokumentera genom anteckningar, men även för att lättare se 

situationer flera gånger samt kunna återge detaljerade situationer. När man som observatör 

väljer att använda sig av videokamera styrs det som fångas av observatören själv samtidigt 

som yttre faktorer spelar in, barngruppens storlek och rummets form är några faktorer. 

Sparrman (2003) tar vidare upp att innehållet däremot är något som bestäms av barnen och det 

som fångas inte alltid är relevant för observatören. I vår observation av verksamheten, utgick 

vi från den icke deltagande observatören där vi som observatörer befann oss utanför själva 

situationen. Nackdelen med att vara icke deltagande observatör kan vara att det påverkar 

individens beteende, men efterhand vänjer de sig och deras naturliga beteende återgå det 

vanliga (Patel och Davidson, 2003).  

Under videoobservationerna hade vi tillgång till varsin videokamera och placerade oss i olika 

rum. Vi delade upp videoobservationerna genom att transkribera det vi enskilt fångade för att 

sedan ta del av varandras material och transkriberingen av filmerna gjordes direkt efter varje 

filmningstillfälle. Bjørndal (2005) menar att transkribering handlar om att överföra ljud- och 

bildinspelning till text genom att detaljerat återge det som sker på inspelningen. Om tiden är 

knapp bör man begränsa sin inspelning och välja ut det som man finner relevant för sin studie. 

En fördel med att transkribera film till text är att observatören upptäcker mönster i situationer 

som har fångats (Bjørndal, 2005). Vi började med att titta igenom inspelningarna för att kunna 

urskilja mönster. Vi valde därefter att göra en grovtranskribering som innebar att situationer 

som vi ansåg vara relevanta valdes ut för vårt syfte och frågeställningar och där stödord 

antecknades till en början. Mönstret som upptäcktes var att skrivning var av stort intresse hos 

barnen och att pedagoger var närvarande vid dessa situationer. Detta utvecklades till en 

fintranskribering när allt material var insamlat och innebar att vi skrev ner korta sekvenser 

ordagrant. Vid transkriberingen valde vi att vara ganska detaljerade då vi lade till den icke-
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verbala kommunikationen till exempel i sekvensen Pumpa som presenteras nedan, där pojken 

Karl nickar, skriver eller går iväg.  

4.3. Urval 

I vår undersökning valde vi att utgå från ett bekvämlighetsurval då vi genomförde vår studie 

på en förskola (Magne Holme & Krohn Solvang 1997). Bekvämlighetsurval innebär att man 

väljer det som finns lättast till hands och valet blev därför en förskola där vi båda var kända 

av personal och barn. Valet av förskola grundades i att vi fastnade för pedagogernas 

arbetssätt, där dem utgår från barns fria lek för att utveckla ett lärande. Då en av oss haft sin 

verksamhetsförlagda utbildning på denna förskola vid några tillfällen och mött detta 

arbetssätt, upplevde vi det intressant att studera vidare. 

Undersökningen genomfördes på en förskola som består av tre avdelningar, två 

småbarnsavdelningar och en 3-5års avdelning. Avdelningen vi valde att studera var 3-5 

årsgruppen som består av 18 inskrivna barn och fyra pedagoger varav två förskollärare samt 

två barnskötare.  

4.4. Genomförande  

Vi tog i god tid kontakt med de berörda pedagogerna för att få ett godkännande om att få 

komma ut och göra vår studie i form av videodokumentation. Två veckor innan 

provfilmningen påbörjades lämnades ett informationsbrev ut till föräldrarna där vi 

presenterade oss, vårt syfte och vid vilka tillfällen vi skulle närvaro på förskolan. Längs ned 

på sidan fanns det en talong där föräldrarna fick godkänna att deras barn fick filmas i syfte för 

vår studie. Det fanns också möjlighet för föräldrarna att ta kontakt med oss via mail, om det 

fanns några frågor. 

Videodokumentationen skedde under fyra olika tillfällen varav den första var en 

provfilmning. Vi hade olika uppfattningar om hur den fria leken såg ut och under 

provfilmningen var fokus riktat på vad som hände i den fria leken; hur barnen förhöll sig till 

den, hur rummen användes och hur pedagogernas delaktighet såg ut. Då en av oss var mer 

känd för barn och pedagoger ansåg vi att en provfilmning underlättade för båda när vi till en 

början var med i deras lek för att de skulle bli medvetna om vår närvaro. Vid provfilmningen 

provades även hur bra ljudupptagning våra respektive kameror hade. Nackdelen med en av 

kamerorna var att ljudupptagningen var bristfällig vid för mycket bakgrundsljud, vilket även 
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Sparrman (2003) diskuterar, men vid uppspelning med dator kunde ljudnivån ändras och 

urskiljandet blev något enklare.   

Efter provfilmningen kunde vi se att barnen ägnade sig mycket åt skrivning, men vi valde att 

se under nästa observationstillfälle om den fria leken möjligtvis såg annorlunda ut. Innan den 

första riktiga filmningen påbörjades på förskolan kunde ett mönster urskiljas i barnens 

aktiviteter att skrivning var ett intresse och fokus valdes därför att läggas på vad som hände 

när pedagogerna deltog i barnens skrivaktivitet. Vi var inomhus samtliga gånger och valde att 

befinnas oss i de rum där barnen var. Oftast befann sig pedagogerna redan i rummet eller kom 

automatiskt dit. Avdelningen bestod av fem rum varav ett av dem var ett genomgångsrum 

som hade öppningar till de andra fyra rummen. De fyra rummen kallades för målarrum, 

lekhall, bibliotek och ”mysis”. Under observationerna ägde barnens skrivaktivitet rum i främst 

målarrummet, men även i biblioteket och genomgångsrummet. Varje barn hade egna små 

boxar med lappar i som de kunde skriva på och dessa var placerade på olika ställen på 

avdelningen. När barnen valde att skriva själva skedde detta ofta på lösblad i samband med 

målningar och det var oftast pedagogerna som lockade barnen till att skriva på lapparna och 

sätta i sina boxar.  

Vår närvaro i barngruppen var totalt två timmar per gång. Sammanlagt genomfördes 

undersökningen fyra gånger, men en av undersökningarna gick inte att använda på grund av 

att det var för lite barn. Detta resulterade i att det var svårt att inte dra till sig någon 

uppmärksamhet och valde därför att inte ta med det materialet. Provfilmningen valde vi att ta 

med som en riktig observation, då vi ansåg att den innehöll viktiga empiriska data som inte 

gick att bortse från. Vi filmade inte hela tiden under dessa två timmar, då lekar dog ut eller 

förändrades. Vår första tanke var att filma olika situationer för att barn och pedagoger inte 

skulle bli allt för påverkade i sitt sätt att vara och för att inte dra allt för mycket 

uppmärksamhet till oss. En annan orsak var även att relevant material skulle samlas in på kort 

tid och att fånga fler situationer med andra barn och pedagoger. Någon enstaka gång lyckades 

vi dock filma i samma rum och samma situation då barnens lek förändrades. Nackdelen med 

att filma olika situationer var att vi inte fick samma dokumentation ur olika vinklar, men fick 

å andra sidan fler perspektiv på pedagogernas deltagande i barnens skrivaktivitet. Vid 

videoupptagning fokuserar vi inte på något eller några specifika barn eller pedagoger, utan på 

vad som hände under skrivaktiviteten med pedagogernas deltagande. Vi upplevde att vår 

närvaro med filmkamera inte påverkade pedagoger och barn nämnvärt mycket. 
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4.5. Analysmetod  

Vi har i vårt redovisande av resultat valt att presentera vår analys direkt efter sekvenserna. 

Sekvenserna presenteras med en kort beskrivande text där citat från själva sekvensen är det 

centrala, dessa följs sedan av en analys som beskriver vår tolkning av situationen. Vi utgår det 

sociokulturella perspektivet i vår analys där vi väljer att fokusera på hur interaktionen ser ut 

mellan barn och barn samt barn och pedagoger. Vi väljer även att fokusera på om aktiviteten 

förändras det vill säga om aktiviteten fortsätter att vara fri eller om den blir styrd av 

pedagogernas samspel med barnen. Vi använder oss av begrepp ur det sociokulturella 

perspektivet samt begrepp från tidigare forskning.  

4.6. Generalisering 

Generalisering utgår från att man tittar på en eller flera händelser där slutsatser dras för en 

grupp eller kategori. Det betyder att påståenden kan göras om en hel grupps karaktär och 

kvaliteter utifrån händelserna. Generalisering handlar om mätbar kvalitet som går att pröva 

och inom kvalitativ forskning används till större delen överförbarhet snarare än 

generalisering. Denscombe (2004) menar att begreppen generaliserbarhet och överförbarhet 

ska hållas isär. För att resultatet ska kunna gå att generalisera måste studien grunda sig på ett 

urval som representerar hela populationen. Då vi har valt att utgå från bekvämlighetsurvalet är 

inte våra slutsatser representativa för förskolan i allmänhet utan endast för förskolan vi utgått 

från (Denscombe, 2004 & Magne Holme och Krohn Solvang, 1997). Denscombe (2004) 

menar att överförbarhet handlar om hur forskaren och läsaren tänker sig att 

forskningsresultaten kan relateras till andra situationer. Överförbarhet bygger på hur 

detaljerad informationen är kring det undersökta för att resultatet ska gå att tillämpa på andra 

liknande situationer. Resultatet som framkom i vår studie motsvarar barns och pedagogers 

handlingar i den fria leken kring skriftspråket på den förskolan studien genomfördes på. Vi 

anser att detta kan bidra med en eventuell inblick i hur det kan se ut, men även med hjälp av 

vår studie eventuellt synliggöra sin egna pedagogiska miljö.  

4.7. Validitet och tillförlitlighet 

Denscombe (2004) beskriver att validitet handlar om hur forskaren ska kunna visa på att det 

material som samlats in och den analys som gjorts är förankrat i något relevant. Nylén (2005) 

menar på att detta kan stärkas med en långvarig vistelse i miljön som forskare, samt att det 

resultat som forskaren fått inte bör variera från tillfälle till tillfälle och inte heller vara 

beroende av vem som genomför forskningen. Vår vistelse var endast fyra gånger i förskolan, 
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men då vi ansåg att det inte fanns så stora skillnader i barnens aktiviteter eller pedagogers 

delaktighet anser vi validiteten öka.  Om studien genomförts igen på samma förskola om ett 

år, kanske resultatet inte blir detsamma då barnens intressen, barngruppsstorleken och 

pedagogernas arbetssätt kan ha förändrats.  

Tillförlitlighet innefattar metoderna angående insamlingen av material och Denscombe (2004) 

anser att detta inte ska förvrängas. Vi valde att använda oss av videokamera när studien 

genomfördes, då risken för missförståelse skulle minska. Genom detta verktyg kunde vi 

lyssna och titta tillbaka flera gånger för att kunna presentera vårt resultat så detaljerat som 

möjligt. Eftersom vi vid transkriberingen lade till den icke-verbala kommunikationen, som till 

exempel i sekvensen Pumpa som presenteras nedan, där pojken Karl nickar, skriver eller går 

iväg anser vi att tillförlitligheten på vår studie ökar (Denscombe, 2004 & Kaijser och 

Öhlander, 2011 ). Men å andra sidan kan en videokamera påverka aktörerna i deras naturliga 

miljö. Vi bedömde att detta verktyg inte påverkade dem nämnvärt mycket då vi kunde se att 

de återgick till sin aktivitet efter att ha upptäckt att de var iakttagna. I resultatdelen finns det 

direkta citat från händelser, vilket gör att vi anser att validiteten och tillförlitligheten i vår 

studie ökar. Vårt mål är att öka förståelsen kring hur pedagogers delaktighet i barns 

skrivaktivitet under den fria leken kan se ut på en förskola med den fria leken som pedagogisk 

utgångspunkt; vi anser oss därför bidra med en inblick i hur det kan se ut på en förskola.   

4.8. Etiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra huvudkrav som skyddar individen i vetenskaplig 

forskning. De fyra olika kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

kontakta och informera de berörda angående studiens syfte. Samtyckeskravet handlar om 

deltagarna i studien som själva bestämmer om de vill medverka eller inte. 

Konfidentialitetskravet syftar på att material som samlas in förvaras på säkert ställe och att 

identitet inte gå att urskilja. Till slut har vi nyttjandekravet som innebär att materialet inte 

används till något annat än studiens syfte. Dessa fyra huvudkrav utgick vi ifrån när vårt 

examensarbete påbörjades. Vi tog i god tid kontakt med förskolan för att se om det fanns 

möjligt att komma ut och genomföra studien på deras förskola. När vi hade fått godkännande 

från pedagogerna, blev nästa steg att skriva brev till föräldrarna där vi förklarade vilka vi var 

och vad vi skulle göra. På denna informationslapp skulle föräldrarna skriva under om de 

godkände att deras barn fick vara med på film eller inte och vi var tydliga med att det endast 
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var vi själva och pedagogerna som skulle få tillgång till materialet (se bilaga 8.1). När det var 

dags att dokumentera verksamheten, hade vi inte fått in alla lappar vilket ledde till att vi fick 

ringa runt och få ett muntligt godkännande för att kunna genomföra dokumentationen. Efter 

dokumentationen fick föräldrarna däremot lämna in ett skriftligt godkännande, då ett muntligt 

inte går att bevisa ifall det skulle uppstå problem (se bilaga 8.1 & 8.3). Även pedagogerna fick 

skriva på att vi fick filma dem, då det inte är en självklarhet att de vill vara med (se bilaga 

8.2).  

4.9. Avgränsning 

I detta stycke beskrivs de avgränsningar som vi valt att göra i vår studie. Förskolans centrala 

utgångspunkt, som studien genomförts på, är att ta vara på den fria leken. Vår egentliga 

utgångspunkt var att se vad som händer när pedagogerna går in i barns fria lek på förskolan, 

men då vi upplevde under vårt genomförande att det förkom mycket skrivning bland barnen i 

deras fria lek avgränsade vi oss till pedagogers delaktighet i barns skriftaktivitet under just 

den fria leken. I presentationen av den tidigare forskningen belyser vi därför hur fri lek kan 

ses som lärande, hur det kan se ut beroende på pedagogers förhållningssätt och delaktighet 

samt barns erövring av skriftspråket. Vår poängtering av den fria leken beror på att det är 

barnen som själva har valt aktivitet och pedagogernas roll blir på så sätt att delta på ett eller 

annat sätt. Den teoretiska utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet motsvarar vår syn 

på barns utveckling och lärande.  

5. Resultat och analys 

Vårt syfte är att ur ett sociokulturellt perspektiv studera vad som händer när pedagogerna 

deltar i barns skrivaktivitet under den fria leken samt om barns fria lek övergår till styrd vid 

pedagogers deltagande. Här nedan kommer vi att presentera sex stycken sekvenser där fokus 

ligger på barnens skrivning och pedagogers handlingar, men även på övriga barn i 

omgivningen. Sekvenserna är tagna ur den fria leken och varje sekvens har en egen rubrik, där 

analyseringen kommer direkt efter varje händelse med hjälp av begrepp från teoridelen. I 

händelserna har pedagogerna och barnen fått fiktiva namn för att inte kunna identifieras.  

5.1. Pumpa  

I den första situationen visar Karl, 4år, ett intresse för skriftspråket och ber om hjälp av 

pedagogen Gunvor. Sekvensen utspelar sig i målarrummet vid ett bord med cirka sex barn, 

där Karl, 4 år, har ritat en pumpa och Alice, 5 år, sitter vid sidan om. Gunvor riktar direkt 
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uppmärksamheten mot Karl och vill försöka få igång ett samtal med honom kring bokstäverna 

i pumpa.  

Karl håller på att klippa ut pumpan när han ber Gunvor att skriva pumpa åt honom. Gunvor hämtar ett 

papper och skriver ”PUMPA”. Gunvor läser vad hon skrivit och knackar sedan Karl på axeln igen för att 

be om hans uppmärksamhet.  

Gunvor: Känner du igen den första bokstaven?  

Karl nickar först lätt sedan skakar han på huvudet.  

Gunvor: Det gör du inte? 

Karl nickar. Karl får lappen med texten PUMPA på och börjar skriva. Gunvor riktar 

uppmärksamheten till de andra barnen vid bordet och Karl har skrivit färdigt någon minut senare. 

Karl: Kolla. 

Gunvor: Pumpa, pumpa står det där.  

Karl drar fingret under sin text höger till vänster och sedan tillbaka igen.  

Gunvor: P som pappa, Paulina [ohörbart] . 

Alice: Å, A som är Anna. 

Karl tar sin teckning och går iväg.  

Vi ser denna situation som en fri aktivitet där Gunvor finns som ett stöd åt Karl. Gunvors 

försök till att samtala med Karl kan tyda på att hon vill skapa en nyfikenhet för skrivning, 

men att hon samtidigt försöker utmana Karl vilket vi anser inte leder till en styrd aktivitet då 

han endast visar ett intresse för skrivning. Sekvensen kan tyda på att Karl skapar sin egen 

utveckling då han i samspel med en vuxen får hjälp med att skriva ett ord och klarar av mer än 

vad han gjort om han skulle utövat det själv. Karls närmaste utvecklingszon kan vara att han 

skapar ett intresse för skrivning och därför inte är redo att gå vidare i sin utveckling. Karls 

handlingar tyder på att han befinner sig mellan preskrivande och situationsskrivande och 

därför möjligtvis vill ha en bekräftelse på det han skrivit. 

5.2. Ana eller Anna? 

Elsa, 4 år, vill skriva Anna och frågar pedagogen Eva om hjälp. Emma och Hans, båda 5 år, 

sitter med vid bordet i målarrummet och hjälper Elsa att skriva och läsa. Denna sekvens visar 

på att barnen vågar gå in och hjälpa varandra, trots att de inte blivit tillfrågade av personen 

ifråga som vill ha hjälp. Eva visar ett intresse då hon uppmärksammar ett barns reflektion 

kring ett ord och väljer att gå in i diskussionen.  

Elsa: Hur skriver man Anna?  

Eva hör inte vad Elsa säger och Emma börjar bokstavera. 

Emma: A; först är det ett A och sen är det 2 N och sen ett A.  

Elsa: Kan du skriva åt mig där...  

Emma skriver Anna på ett papper. Eva berömmer Emma för att hon är en bra kompis.  

Hans: Blir inte det Ana?  

Eva: Om det är ett N så blir det Ana, men om det är 2 så blir det Anna [ohörbart].  

Elsa: Står det Anna där? Och tittar på Eva. 

Eva: Ja.  
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Elsa tittar på ordet. 

Eva: Fråga Hans, han kan läsa.  

Hans: Anna.  

Att Emma och Hans vågar går in och hjälpa Elsa med stavningen tyder på att dem är säkra i 

sig själva och att det antagligen är en del av kulturen på förskolan att skriva och hjälpas åt. 

Eva finns närvarande för att hjälpa till då Hans reflekterar och i samband med detta kan Hans 

utveckling och förståelse öka gentemot om Eva inte varit närvarande. Eva kan därför ses som 

ett stöd i Hans utveckling då hon förklarar bakgrunden till ords bi-unikhet med att vissa ord 

stavas med två konsonanter och att vissa inte gör det. Hans uppmärksamhet på ljud och 

stavning kan tyda på att han delvis har knäckt den alfabetiska koden, men samtidigt inte 

kommit så långt i sin utveckling så att han kan urskilja på hur många konsonanter som behövs 

för Anna. Då Eva redan har bekräftat att det står Anna och ber Hans läsa, läser han Anna fast 

han tidigare trodde det stod Ana, det kan ses som en tillrättavisning av Eva då hon samtidigt 

vill bekräfta att han kan läsa. Aktiviteten blir dock aldrig styrd då vi anser att Evas 

inblandning kan ses som ett stöd då hon försöker leda barnen vidare genom att förklara. 

5.3. Kojor 

I den tredje situationen sitter Vera, 4år, och skriver av en lapp på ett papper som är uppsatt på 

väggen. På lappen som Vera skriver av står det olika namn och även ”bra på att bygga kojor”. 

Pappret på väggen var från början till för pedagogerna att skriva på, men detta utvecklades 

senare till att barnen också fick tillåtelse att skriva vid intresse. I denna sekvens visar 

pedagogen, Maria ett intresse för vad Vera vill skriva, samtidigt som hon försöker göra Vera 

medveten kring meningen som hon skrivit. 

Maria står en bit ifrån när Vera ber om hjälp. Maria går fram och sätter sig ner hos Vera och läser vad 

hon skrivit. 

Maria: Jaha, Matilda, Filippa, Elin, bra på att står det nu.  

Maria säger något ohörbart och tittar på lappen tillsammans med Vera. Maria och Vera hjälps 

sedan åt med bokstäverna.  

Vera: Det är svårt att se. 

Maria: Ska jag hålla den här istället så ser du?  

Maria håller upp lappen mot väggen och Vera skriver klart det som står på lappen. 

Maria: Då ska vi se vad du har skrivit. Matilda. Vem är Matilda? 

Vera säger något ohörbart. 

Maria: Jaha hemma menar du? Jaha, Matilda, Filippa, Elin, bra på att kojor står det nu. 

Vera säger något ohörbart och sträcker sig och pekar uppåt. 

Maria: Vad det de du ville skriva?  

Vera nickar.  

Maria: Bra på att kojor?  

Vera säger något ohörbart. 

Maria: Bra på att kojor.  
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Vera: Ja.  

Vera upptäcker att hon blir filmad och försöker gömma sig, men Maria låtsas som ingenting. 

Maria: Bra på att kojor. Vad betyder det Vera?  

Vera tittar på något annat och Maria fortsätter att titta på henne.  

Maria: Vera, vad betyder det: ”bra på att kojor”?  

Vera tappar intresset och börjar prata om något annat. 

 

I denna situation kan det tyda på att Vera klarar av att skriva utan Marias hjälp men att Vera 

ber Maria att hålla upp lappen för att det är svårt att se vad det står. Utifrån detta tar Maria 

tillfälle i akt att utmana Vera genom att få henne till att lyssna på meningen hon skrivit. Detta 

för att göra Vera uppmärksam på att ett ord fattas. Då Vera till slut tappar intresset kan tyda 

på att hon inte har kunskapen om meningsuppbyggnader för att kunna lösa problemet och då 

befinner sig i fasen situationsskrivande. Veras aktivitet ser vi som fri till en början, men något 

som övergår till att bli Marias intresse. 

5.4. ”För många bokstäver” 

Denna situation handlar om när Fredrik och Ida, båda 5 år, sitter vid målarbordet och ritar och 

skriver. Pedagogen Tina kommer in i rummet och engagerar sig i vad Ida gör. Efter en stund 

börjar Fredrik ifrågasätta vad Ida skriver vilket leder till en diskussion kring vad 

bokstäver/ord är för något.  

Tina: Vem är det till?  

Ida svara ohörbart och tittar upp på Tina. 

Tina: Va?  

Ida: Stina.  

Tina: Vad skriver du?  

Ida: Att jag, Stina är duktigt att skriva.  

Tina: Att du är duktig på att skriva?  

Ida höjer rösten. 

Ida: Nej, [ohörbart] nej Stina, Stina är duktigt att skriva [ohörbart].  

Tina: Skriv mer då så tar vi kort på det. Så kan vi skicka ett brev, vi kan göra ett brev.  

Ida säger något ohörbart.  

Tina: Det kan du göra.  

Fredrik: Det är många bokstäver.  

Tina: Va?  

Fredrik: Det är för många bokstäver.  

Tina: Nej, det är hennes bokstäver.  

Ida: Ja. [ohörbart] 

Tina: Hon skriver så på sitt eget sätt.  

Fredrik: O,o,o,o,o,o,o.  

Ida: Men jag tar O hela tiden.  

Tina: Ja. 

Fredrik blir uppmärksam på hur Ida skriver och anser att det inte står något när Ida bara 

skrivit en bokstav flera gånger. Idas sätt att skriva tyder på att hon befinner sig i fasen 
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preskrivande när hon använder sig av fysiska redskap och dessa medierar en verklighet och 

kunskap för henne att förstå omvärlden, det vill säga det intellektuella redskapet, skriftspråket. 

Då Fredrik är medveten om skrivtecknens invarians, ser det ut som att han har förståelse kring 

hur det intellektuella redskapet används och kan på så sätt ha lättare för att reflektera kring 

hur ord är uppbyggda. I denna sekvens ser vi ett lärande när Tina bekräftar Ida, detta kan leda 

till fortsatt utveckling och nyfikenhet till skrivning men mer som en förvirring för Fredrik 

som vet att det inte bildar ett ord. Å andra sidan kan man se att Fredrik är uppmärksam och 

argumenterar för att det inte bildar något och på så sätt använder sin kunskap kring ords 

uppbyggnad. 

5.5. TV 

Näst sista händelsen är när Pelle, 4år, sitter och skriver när pedagogen Birgitta kommer in och 

kort därefter Erika, 5år. När Pelle inte kan bestämma sig för vad som ska skrivas väljer 

Birgitta att skriva upp båda orden, men lägger bara fokus på ett av dem. I denna sekvens 

försöker Birgitta skapa nyfikenhet genom att koppla bokstäverna till något som är bekant för 

Pelle men även få honom till att lyssna på bokstavsljud. 

Pelle: Jag vill skriva bokhylla.  

Birgitta: Bokhylla.  

Pelle: Nä, TV, TV. 

Erika kommer in. 

Birgitta: Vad ville du ha, Erika?  

Birgitta skriver bokhylla på en lapp.  

Pelle: Inte bokhylla.  

Pelle och Erika pratar i mun på varandra.  

Pelle: Jag vill skriva.  

Birgitta ger Pelle lappen med bokhylla på och en ny lapp som han kan skriva på.  

Pelle: Jag vill skriva bokhylla, jag vill skriva dörr, eller nej TV.  

Birgitta sträcker sig efter en ny lapp.  

Pelle skrattar. 

Pelle: Det är ett långt namn.  

Birgitta ger en ny lapp till Pelle. 

Birgitta: T,t [ljudar].  

Pelle: T,t.  

Erika: T.  

Birgitta: Erika, kan du hjälpa Pelle. Vet du hur man skriver bokstaven T?  

Birgitta: T,t [ljudar]. 

Pelle: Hur gör man? [ohörbart] Birgitta säger T,t.  

Birgitta lånar en penna från Pelle och gör ett T i luften samtidigt som hon ljudar.  

Pelle skriver ett T och säger: Så?  

Birgitta: Nä bara en.  

Birgitta skriver ett T på en lapp, ljudar och visar för Pelle.  

Pelle skriver ett T till. [..] 
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Erika går därifrån och Birgitta fortsätter att prata med Pelle om vad som kan börja på T och 

försöker koppla det till föräldrarnas namn. Efter en stund har Birgitta visat hur V ser ut och Pelle 

har nu skrivit TV. 

I denna sekvens uppmärksammar Birgitta orden han säger och skriver ner dem. Vi tolkar det 

som att Birgitta väljer att bara bokstavera TV istället för bokhylla då TV är ett kortare ord och 

något som blir lättare för Pelle att skriva. Vi anser att Pelle befinner sig i fasen preskrivande 

vilket kan tyda på att Birgitta väljer att ljuda TV för att se om han kan koppla det till något 

konkret i sin vardag. Då Pelle inte verkar förstå försöker Birgitta ta hjälp av Erika för att se 

om dessa genom samspel kan hjälpas åt. Men Erika är osäker och Birgitta väljer därför att 

teckna bokstaven T i luften. I denna sekvens kan det ses som att Pelle bara vill skriva, men 

Birgitta vill uppmärksamma honom på bokstäver och låter honom därför inte försöka själv. 

Birgitta verkar redan har en färdig idé kring vad hon vill att Pelle ska göra, vilket gjorde att 

han inte fick agera självständigt och att aktiviteten övergick från fri till styrd. Vi menar att 

Pelle inte utvecklas med hjälp av pedagogen, då Birgitta inte verkar se Pelles lägsta respektive 

högsta inlärningsnivå. En form av samspel kan ändå urskiljas mellan Birgitta och Pelle där 

hon tillsammans med honom försöker lista ut hur bokstaven T ser ut. 

5.6. Polisen 

Sista händelsen är när pedagogen Berit leker polis med Kalle och Martin, båda 5 år. 

Händelsen sker på golvet i ”genomgångsrummet” där både Berit och barnen styr tillsammans 

vad som ska ske, men där Berit försöker göra en ansats till att lek och skrift kan kopplas 

samman.  

Berit: Åh kolla här var ju en polis.  

Kalle tittar på polisen och sätter fast den på polisbåten.  

Kalle: Vet du, han är polisen.  

Berit: Mm, här är fängelsecellen.  

Berit pekar på fängelsecellen och pojkarna tittar. Pojkarna börjar prata med varandra och Berit 

bygger vidare på polishuset.  

Berit: Nu har de ett riktigt galler där i fängelsehålan så de inte kan smita. Kan du hjälpa mig och 

bygga här?  

Martin hjälper till.  

Kalle: Åh, vi måste bygga klart polisstationen.  

Berit: Ja, det måste vi och det här är vakttornet där vakten står och spanar så att inte fångarna 

rymmer. 
Efter några minuter föreslår Berit att de kan skriva namnskyltar till leken och tillsammans går de 

in i ”biblioteket” och skriver lappar till polishuset då Petter, 5år, kommer in och vill skriva. 

Berit ger en lapp till Petter utan att titta på honom och fortsätter med Martin som skriver. 

Berit: Den mörka fängelsehålan.  

Martin har skrivit klart och går tillbaka till leken med Berit som följeslagare.  

Berit: Var ska vi sätta dem någonstans då Martin?  

Martin svarar inte. 
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Berit: Titta då sätter jag dem här, det är fängelsehålan ser ni?  

Martin och Kalle leker tillsammans och tittar inte åt Berits håll när hon pratar. 

Berit: Åh här är polisstationen. 

Berit lägger ut två lappar som det står polis och station på och går efter ett tag medan pojkarna 

fortsätter leka med polishuset.  

Denna sekvens kan visa på att Berit kan ses som en medkonstruktör av leken där hon försöker 

hålla intresset uppe hos barnen, men å andra sidan kanske bara är en del av leken. Det ligger i 

Berits intresse att locka till lek och skriftspråk, där ett av barnen, Martin, fångas till att följa 

med och skriva. Även om Martin inte visar ett intresse efter skrivningen, kan det tyda på att 

han har hög abstraktionsförmåga, det vill säga att han kan koppla det konkreta till det 

abstrakta. Skyltarna kan ses som ett medierande redskap där Martin får tillfälle att koppla lek 

till verklighet. När det gäller situationen menar vi att leken är fri även om Berit föreslår att de 

ska skriva skyltar eftersom vi upplever att Martin inte känner sig tvingad att följa med.  

6. Diskussion 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion där vi reflekterar över hur vår studie fungerade i 

samband med vårt val av genomförande och datainsamlingsmetod. Den följs därefter av en 

djupare resultatdiskussion kopplad till tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten 

av våra analyserade resultat och slutsatser. Avslutningsvis presenteras vår slutdiskussion där 

vi knyter samman vår studie med syfte, frågeställning och hur vi kopplar vår studie till vårt 

framtida yrke.  

6.1. Metoddiskussion  

Innan vi genomförde vår studie lämnade vi ut en informationslapp till föräldrarna, vilket vi 

ansåg räckte då en av oss redan var känd från tidigare verksamhetsförlagd utbildning. Vi 

upptäckte att det var svårt att få in lapparna, och när det var dags att påbörja studien valde vi 

därför att ringa till de föräldrar som inte lämnat in några lappar för att få ett godkännande. 

Efter telefonsamtalen skickades även en lapp hem till barnet för att få ett skriftligt 

godkännande i fall det skulle uppstå några komplikationer i efterhand (se bilaga 8.3). Vi anser 

oss tydliga med att visa på att det inte handlade om några specifika barn eller pedagoger utan 

att det endast var i utbildningssyfte och alla föräldrar godkände att deras barn fick delta. Det 

var endast vi och pedagogerna på förskolan som fick tillgång till materialet.  

När vi bestämde oss för att använda verktyget videodokumentation reflekterade vi över 

positiva och negativa faktorer. Det positiva vi kom fram till var att med hjälp av videokamera 
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kunde vi fokusera och fånga situationer lättare än med papper och penna. Videoinspelningen 

ansåg vi också vara en fördel då vi kunde se en situation ur olika synvinklar och se om samma 

situation flera gånger (Kaijser och Öhlander, 2011). Vi kände däremot att det kunde vara svårt 

att fånga det som hände innan situationen och på så sätt valde vi att komplettera med papper 

och penna upptill. Det blev en hjälp för oss själva vid uppspelning av material då en bakgrund 

till uppspelningarna kan behövas vid reflektion. Nackdelen med videoinspelning var att 

främst ljudet, men delvis bilden försämrades på grund av ljuset i rummet och barnens tystare 

röstlägen. En annan nackdel ansåg vi även var att pedagogerna och barnen kände sig iakttagna 

vid vissa tillfällen, men att detta inte påverkade deras sätt att agera nämnvärt mycket vilket 

även Sparrman (2003) tar upp. Vi ställdes således inför ett dilemma när barnen påpekade att 

de blev filmade, men detta blev dock aldrig som ett problem då barnen bara påpekade detta 

och fortsatte igen med det de höll på med. Vi var ute totalt fyra tillfällen där vi fick ihop 

ungefär 4-5 timmars material och detta anser vi gav oss det material vi behövde för vår 

undersökning. Om vi hade haft mer tid för vår studie hade vi lagt tid på samtal med 

pedagogerna kring hur de ser på barns skrivaktiviteter i den fria leken.  

Ett hinder som vi ställdes inför i början av vår studie var att pedagogerna ville veta exakt vad 

vårt syfte var. Vi poängterade att det var den fria leken vi var ute efter och att de skulle agera 

precis som de brukar göra. Vi valde därför att inte berätta för mycket för att de skulle vara så 

naturliga som möjligt. 

6.2. Resultatdiskussion 

I denna del diskuterar vi vår resultat- och analysdel. Vi diskuterar kring de sex olika 

händelserna utifrån studiens syfte och frågeställningar. De empiriska data vi valt att presentera 

anser vi visar på att barnen fritt får välja efter egna intressen i den fria leken och i detta fall 

skriva. Vi anser att detta speglar barnens intresse och att de inte är rädda för att ta eget 

initiativ. Miljön menar vi även visar på att den är stimulerande då det papper och pennor alltid 

finns tillgängligt och att pedagogerna är öppna för barns förslag, det vill säga som Liberg 

(2006) skriver, det är viktigt att vuxna behandlar barnet som om de vore en kompetent 

skrivare och att detta driver barnet vidare.  

De tre första händelserna från analysen anser vi finns en antydan till att vara av barnens egna 

intressen. I samband med barnens initiativ har pedagoger och barn tillsammans reflekterat, 

samtidigt som pedagogerna på ett sätt får chansen till att interagera tillsammans med barnen. 

Detta anser vi visar på goda tillfällen för pedagoger och barn att kommunicera (Pramling 
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Samuelsson och Sheridan, 1999). Pedagogernas intressen har gjort att barnens aktivitet har 

blivit både till lärandesamtal samtidigt som det har legat i pedagogens intresse att locka 

barnen vidare, vilket kan ses som att ett lärande är beroende av miljön och situationen där 

kontexten inte påverkar utan det endast är handlingar och vår förståelse som ligger till 

grunden (Säljö, 2000). Men å andra sidan kan man se pedagogens positiva inställning till att 

driva barnen vidare, uppmuntra dem till att fortsätta och göra skrivandet till något lustfyllt.  

I de tre sista händelserna anser vi att det är pedagogernas intresse som styr barnens skrivande. 

De tre situationerna är ganska olikartade, men vi kan ändå antyda att när barnen själva visar 

ett intresse som i de två första händelserna spinner pedagogerna som är i närheten vidare och 

försöker på så vis locka barnen. Vi anser i likhet med Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) & Liberg (2006) att självförtroende och en vilja till att skriva skapas. Då Hans 

kommenterar att Ida använder för många bokstäver visar han att han har ett intresse för 

språket. Detsamma gäller även för Ida, men att hon i detta fall vågar använda bokstaven O för 

att skriva och anser sig skriva hela meningar. Vi menar även att pedagogens förhållningssätt 

är accepterande och tillåtande till Idas sätt att skriva och bemöter henne som en kompetent 

skrivare även fast Hans insisterar på att det inte bildar något konkret av det Ida skriver 

(Liberg, 2006). I händelsen med Pelle som inte kommer på vad han vill skriva försöker 

pedagogen även där vara öppen. Pedagogen visar tydligt på att hon vet att hans förmåga till att 

försöka skriva bokhylla utan hjälp inte fungerade och försökte därför med ett kortare ord. Den 

sista händelsen beskriver ett fall där pedagogen Berit föreslår att de ska skriva till sin lek. 

Detta visar på att hon försöker kombinera skriften med leken för att locka och antagligen 

försöka visa på att skriften kan användas för att utveckla leken.  

Vi hade till en början tänkt presentera och diskutera händelserna under två olika teman, 

barnens initiativ och pedagogers intressen. Men då vi upplevde det svårt att klassificera 

utifrån dessa teman, valde vi istället att ge varje händelse en egen rubrik. Utifrån händelserna 

kan vi se att de passar under de ovan nämnda teman, men att varje händelse under de två 

teman samtidigt skiljer sig åt. Det vi kunde se utifrån dessa händelser var att då barnen själva 

tog initiativ till att skriva valde pedagogerna antingen att hjälpa barnen eller få dem att 

försöka själva och när pedagogerna fanns med i aktiviteten kunde det istället leda till att 

pedagogernas intresse fick aktiviteten att bli mer styrd, då de ville locka barnen vidare.  

Vi anser att oavsett om det är barnens initiativ eller pedagogers intresse, styrd eller fri lek, så 

är det viktigt att pedagogerna anpassar sina krav efter barnets förmåga för att det ska bli ett 
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lustfyllt lärande. Ur ett sociokulturellt perspektiv så är det i vuxnas sällskap som barn kan 

klara av mer än vad de gjort om de varit ensamma. I dessa sammanhang anser vi därför oss 

kunna se att pedagogernas delaktighet i samarbetet med barnen kan göra dem starkare och 

klokare men att pedagogers deltagande kanske inte alltid leder barnen vidare till deras 

närmaste utvecklingsnivå (Vygotskij, 2001).  

6.3. Slutdiskussion  

I vår studie valde vi att utgå från två frågeställningar som grundas i vårt syfte. Våra 

frågeställningar handlar om vad som händer då pedagogerna deltar i barns skrivaktivitet under 

den fria leken samt övergår barns fria lek till att bli styrd vid pedagogers deltagande. Frågorna 

anser vi har besvarats i resultat- och analysdelen. Vi ansåg att det fanns ett stort intresse för 

skrivning hos barnen och att det alltid fanns någon som satt och skrev under våra 

observationstillfällen. Pedagogerna visade ett engagemang och fanns med som ett stöd eller 

som medskapare i barnens skrivutveckling. Även vårt syfte anser vi var ganska synligt i 

verksamheten, då man märkte en medvetenhet kring pedagogers sätt att jobba med den fria 

leken. Pedagogerna utgick från den fria leken för att skapa samspel, kommunikation och 

lärande där barnen tillsammans med pedagogerna skapade lärandesituationer.  

Slutsatsen vi drar är att pedagogerna å ena sidan är medvetna om sin roll i den fria leken och 

på så sätt blir som ett stöd för barnen. Men å andra sidan kan vi se att pedagogerna vid vissa 

tillfällen försöker locka mer än vad barnets intresse motiverar. Här anser vi att den fria leken 

övergår till en styrd aktivitet. Barnens val av aktivitet anser vi visar på att de hade ett intresse 

av att skriva, vilket kunde ske utan pedagogens närvaro. Vi anser att miljön på så sätt är 

utformad på ett medvetet sätt, men också på ett stimulerande vis, där det finns möjligheter för 

barnen att använda de fysiska redskapen. 

Vi anser att vår studie är ett exempel på hur barns skrivaktivitet och pedagogers delaktighet 

kan se ut på en förskola med den fria leken som utgångspunkt. Detta ser vi som möjligheter 

till att pedagoger ute i förskolorna tar sig tid till att studera varandra och verksamheten. Detta 

för att få syn på sin pedagogiska miljö och arbetssätt för att se vad som händer och vad som 

kan göras annorlunda. Detta anser vi kan leda till att verksamheten och pedagogernas 

förhållningssätt utvecklas. 

Vår studie har gett oss en fördjupad kunskap om barns skrivaktiviteter i den fria leken. Denna 

kunskap anser vi kunna dra nytta av i vårt kommande arbetsliv genom att vi är mer medvetna 
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om hur vi som pedagoger ska kunna ge möjligheter för utveckling av barns skrivaktiviteter. 

Eftersom vi utifrån vår studie inte kan generalisera har vi ändå fått möjlighet och inspiration 

till ett alternativt överförbart arbetssätt oavsett förskola.  
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8. Bilagor 

8.1.  Informationsbrev till föräldrar på xxx- förskolan 

Hej, 

Vi heter Matilda Jönsson och Anna Nilsson. Vi läser till förskollärare vid högskolan i 

Halmstad och skriver just nu vårt examensarbete. Anna Nilsson har tidigare varit här på 

avdelningen och gjort sin praktik under två olika tillfällen.  

Vi planerar att göra observationer på förskolan veckorna x-x. Vårt examensarbete kommer att 

handla om barns fria lek dvs. vad som händer i den, samspel och kommunikation barnen 

emellan. För att vi ska kunna fånga barnens lek på bästa sätt kommer vi att använda oss utav 

videodokumentation. Vi behöver därför ert samtycke för att kunna filma.  

Videodokumentationen kommer endast att användas för vårt examensarbete om barns fria lek 

och kommer därför inte fokusera på det enskilda barnet. Barn, pedagoger och förskola 

kommer att vara anonyma. Videodokumentationerna som används kommer endast att visas 

för pedagogerna på förskolan samt för våra handledare på högskolan i Halmstad om det 

behövs för hjälp av analys av barns fria lek, annars kommer de bara användas som ett 

underlag för vårt examensarbete.  

Vid frågor kontakta oss via mail. 

Matilda Jönsson  : xxx 

Med vänliga hälsningar Matilda Jönsson och Anna Nilsson 

Lämnas in senast: xxx 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mitt barn heter:_________________________________________________ 

Mitt barn får filmas i utbildningssyfte (ringa in):                     Ja                           Nej 

Målsmans Namnteckning 

 

___________________________________ 
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8.2. 

xxx förskola- personal 

Jag ……………………….. godkänner att Anna Nilsson och Matilda Jönsson filmar mig 

tillsammans med barnen i deras fria lek i syfte för deras examensarbete: 

 

 _______________________    

Pedagogs namnteckning 

8.3. 

Hej! 

Vi ringde er angående godkännande av filmning på förskolan. Det är såhär att muntligt 

godkännande inte gäller då vi måste kunna bevisa att ni har läst och bekräftat att era barn får 

var med på film. Vi ber er därför skriva under medföljande lapp och lämna på förskolan. 

Tack på förhand! 

Anna och Matilda 


