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Abstract: 
 

Syftet med denna studie var att bidra med ökad kunskap kring läs och 

skriftspråksinlärning i förskolan. I studien observerades den skriftspråkliga miljön 

kopplat till texter, och tre förskollärare intervjuades utifrån deras tankar kring texter i 

förskolan. Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för arbetet, vilket ser att 

barnen lär i det sammanhang de befinner sig i och via de artefakter som erbjuds dem. 

Studien är förlagd till en förskola i en mindre stad. Urvalet blev tre av fem avdelningar 

med verksamhet för barn i åldern 1-5 år, samt till tre förskollärare. Studien är kvalitativ, 

med insamlat materialet ifrån intervjuer och fotoobservationer utav de texter som var 

synliga i förskolans miljö. Jag har tagit inspiration utav den etnografiska 

forskningsansatsen vilken söker kunskap genom deltagarnas perspektiv och sociala 

processer. Forskningsansatsen använder gärna flera metoder som intervju och 

observation. Resultatet visar en blandad variation av texter i förskolans innemiljö, där 

textkategorierna märkning och artefakter användes mest i miljön. Förskollärarna belyser 

poängen utav att stärka texter tillsammans med bild samt att göra texter tillgängliga i 

miljön för barnen. Detta utvecklar ett meningsskapande hos barnen. Resultaten visar 

också att barnen utforskar textmiljön på egen hand, och samspelar med barn och vuxna 

kring artefakter som intresserar dem, vilket blir en slutsats för arbetet. Ett annat tydligt 

resultat blir att miljön bör berikas med fler texter som barnen kan utforska kring, samt att 

texter kopplat till bilder kunde ökas eftersom detta var något som barnen tydligt fann 

intresse för. Intressant för fortsatt forskning blir därmed att studera hur pedagoger fångar 

upp och samspelar kring det som barnen visar intresse för inom skriftspråk och texter. 

 

 

Nyckelord: Literacy, skriftspråklig miljö, skriftspråk, 
skriftspråksinlärning 
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1. Inledning 
 

Att lära sig läsa och skriva kanske kan upplevas som en självklarhet och något som de 

flesta barn klarar av när de börjar i skolan. Läroplan för förskolan (2016) uttrycker att 

barnen bör utforska och lära i en lekande miljö, leken ska ligga till grund för förskolans 

verksamhet. Därför tänker jag att om lekfulla former även ligger till grund när barnen 

utforskar skriftspråket, i en inspirerande miljö full av texter, kan det möjligtvis ge barnen 

ett större intresse och en lättare ingång till den skriftspråkliga världen. 

 

När jag har varit ute i förskolans verksamhet, både inom arbete och som student, har jag 

många gånger stött på en innemiljö som inte alltid varit tillräckligt inspirerande att 

barnen har haft möjlighet att utforska skriftspråket på egen hand. Det kan sitta 

namnskyltar och texter på väggarna, böcker i hyllor och papper att måla och rita på, men 

inget barnen använder speciellt mycket, bortsätt från att rita på papper och färger. Att 

texter och bilder synliggörs för barnen i miljön för att tidigt starta deras 

skriftspråksutveckling upplever jag som otroligt viktigt för barnens fortsatta lärande 

inom området.  

 

Att läsa och skriva är något som ligger mig själv varmt om hjärtat och gjorde det tidigt i 

mitt liv. Det är en speciell känsla att kunna förmedla sig via ord som någon annan kan 

läsa och uppfatta. Som barn älskade jag att hitta på berättelser och minns att en helt ny 

värld öppnade sig när jag knäckte skrivochläskoden. Det är något jag önskar att ge 

tillbaka till de yngsta barnen, genom att utforska och utveckla förskolans innemiljö, 

kopplat till texter. 

 

1.1 Bakgrund  

 
I Läroplan för förskolan (2016) står det att barnen ska barnen ges möjligheter att 

reflektera och iaktta i en social och levande miljö, vilket stimulerar barnen att utvecklas 

både socialt och kommunikativt. Förskolan ska se till att barnen utvecklar ett intresse 

och nyfikenhet kring skriftspråket, uppmuntra detta samt lägga stor vikt vid barnens 

språkutveckling. Språk och lärande hänger ihop och är viktigt för identitetsutvecklingen. 

Styrdokumentet framhäver också att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

både intresse för skriftspråket och det kommunikativa innehåll som symbolerna skapar, 

samt intresse för bilder och texter och andra medier för att lära sig att tolka och 
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reflektera kring detta. Skolverket (2007) skriver att det är en förutsättning för att barn 

ska skapa intresse för skriftspråket att miljön berikas utav meningsfulla och spännande 

texter som barnen möter. Texterna ska gärna innehålla något som speglar barnen, vilket 

kan vara olika och efter barnens intressen. 

 

Genom förskollärarutbildning har jag kommit i kontakt med begreppet Literacy, och 

blev genast intresserad av den syn literacy har på barnens lärande inom skriftspråket. 

Begreppet bygger på ett lärande i miljön och att miljön i sin tur är rik på 

skriftspråkshändelser – vilka kan vara: texter, bilder, digitala verktyg, tidningar, skyltar 

osv som barnen interagerar med, samt att lärandet sker hela tiden (Säljö, 2000). 

Begreppet literacy har enligt forskare varit svårt att översätta till svenska menar Bagga-

Gupta och Säljö (2013). Jag väljer att smalna av och fokuserar på texter i förskolans 

innemiljö och kommer i denna uppsats att använda begreppet text/texter och ibland 

skriftspråk när jag gör min undersökning. Begreppet literacy och begreppet texter 

innefattas i stort troligtvis av liknande innehåll och jag utgår ifrån, precis som Säljö 

(2000) beskriver literacy, att texter finns överallt, i många situationer och synliggörs på 

olika sätt. Men eftersom literacy som begrepp inte är vida känt för alla inom förskolans 

verksamhet väljer jag att använda begreppet texter vilket med största sannolikhet fler 

förstår. 

 

Mellgren och Margrain (2015) redogör för en intressant studie där studenter från både 

Sverige och Nya Zeeland fick möjligheten att fota förskolans innemiljö för att synliggöra 

vilka texter som verksamheten berikade barnen med. Resultatet samlades ihop utifrån ett 

kategorischema med 11 olika textkategorier. Dessa redogjorde tydligt vilka texter som 

det fanns mer eller mindre utav i miljön. Det här upplever jag som ett konkret och 

spännande sätt att utforska hur en verksamhet ser ut ifrån ett skriftspråkligt perspektiv.  

 

Jag kommer därför i den här uppsatsen studera hur rik förskolans innemiljö är på texter, 

genom att fota den utifrån de 11 textkategorier som Mellgren och Margrain 

uppmärksammade, samt intervjua förskollärare för att få en förståelse av hur dem tänker 

kring texter i förskolemiljön. 
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2. Syfte och Frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap kring den pedagogiska 

förskolemiljön kopplat till Läs och skriftspråksinlärning, för åldrarna 1-5 år. Fokus 

kommer att ligga kring texter i innemiljön, utifrån följande frågeställningar. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur ser den pedagogiska textmiljön ut i förskolan? 

2. Hur resonerar förskollärare kring texter i förskolans innemiljö? 
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3. Tidigare forskning 
 

I detta stycke kommer jag att redogöra för begreppet literacy och vad 

skriftspråksinlärning innebär. Därefter lyfter jag resultat från tidigare forskning och 

litteratur kopplat till skriftspråksinlärning och text i förskolans innemiljö, under ett antal 

rubriker. Sökningar av avhandlingar och vetenskapliga artiklar för detta ändamål ha 

gjorts via Libris, Google schoolar och Summon via Högskolan Dalarnas bibliotek. 

Sökorden har varit literacy, skriftspråklig miljö, skriftspråk, skriftspråksinlärning. 

 

Tidigare forskning inom området literacy har enligt Norling (2015) främst beskrivits 

utifrån två huvudkategorier. Dels handlar det om att utforma en språklig miljö av social 

karaktär och dels handlar det om pedagogernas förhållningsätt i den.  

Resultaten från tidigare forskning, i denna uppsats, kommer därför att belysa den 

språkliga miljön samt pedagogernas val av texter i miljön. 

 
3.1 Literacy  
 

Literacy har enligt forskare varit ett svårt begrepp att översätta till svenska menar 

Bagga-Gupta och Säljö (2013). För att förstå literacy förklaras dock att läs och 

skrivinlärningen inte enbart utgörs av ett formellt lärande, utan av att barnet lär sig i 

många olika sammanhang kring texter. Säljö (2000) vidareutvecklar att literacy ska ses 

som en process. Genom att använda texter, böcker och dokument som artefakter inom 

skriftspråksutvecklingen, tränas både intellektuella och praktiska färdigheter. Genom att 

bekanta sig med texters budskap utvecklas en förståelse för dessa kommunikativa regler 

och hur de kan tolkas. Björklund (2008) förklarar att literacy innefattas av ett brett 

område, eftersom människan läser olika texter - romaner till kartor och tidtabeller. 

Vidare menar Björklund att nyare literacyforskning även innefattar dator, media och 

visuella verktyg och blir därför multimodal. Lärandet sker i samspelet med andra och 

med omgivning, samt påbörjas lärandet redan när barnen är små.  

 

Fast (2008) benämner den tidiga läs och skrivinlärningen för emergent literacy och 

hänvisar till tidigare forskning av Mary Clay. Resultat visar att barns lärande kring att 

läsa och skriva börjar tidigt, med en gradvis inlärning och i samspel med andra. Miljön 

blir därför avgörande. Literacy innefattats av mer än böcker, det handlar om texter, 

symboler och bilder samt multimodala texter som syns i miljön. Därmed menar Fast att 
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barns skriftspråksinlärning, sker överallt, i hemmet, när de leker, i affären osv. Det är i 

samspelet med andra som barnen får ökande kunskaper som lär in dem i läsandet och 

skrivandet. Detta sker inte vid någon speciell tidpunkt utan det viktiga är att literacy 

synliggörs för barnen redan när de är små. Norling (2013) är inne på samma spår genom 

att förklara att skriftspråksinlärningen hos barn ska ses som en process där barnen möter 

skriftspråket ur en rad olika aktiviteter och sociala sammanhang. Lärandet sker tidigt och 

är inte kopplat till enbart skolstarten. I interaktion med miljön får förskolebarnen en 

förförståelse för skriftspråket och tränar att utveckla sina egna tankar i text och bild. 

Gustafsson och Mellgren (2002) förklarar att miljön bör var berikad av texter som 

förmedlar ett berättande för att barnen ska kunna utforska och tolka meddelanden inom 

skriftspråket. 

 

3.1.1 Populärkultur en del av literacy  
 

Fast (2008) förklarar att populärkultur är produkter som är skapade för många 

människor. Barnen i Fasts avhandling möter populärkultur via leksakskataloger, 

leksaker, bilder, tryck på kläder, mat, teve/film/data, reklam osv. Det visar sig att 

barnens möten med läs och skriftspråket är väl integrerade redan vid 4-5 år mycket tack 

vare populärkulturen samt att de via samspelet möter många olika textorienterade 

händelser. Barnen uppvisar att de känner igen figurer och skriver deras namn, de berättar 

kring spel och ritar och skriver sina egna symboler kopplat till populärkulturella figurer 

de gillar, gör önskelistor och bläddrar i leksakskataloger. Ett barn uttrycker att hon vet 

att det står ”MaryKate och Aschley” på ett klistermärke. Arnqvist (1993) menar att barn 

tidigt lekskriver och gör egna krumelurer, och att det blir viktigt att barnen får upptäcka 

skriftspråket på egen hand. Ofta kan barn tolka skyltar och vet vad ”stop” betyder, och 

dem uppfinner på så vis skriftspråket. Fast (2009) beskriver en pojkes träning av 

teckensystem utifrån Bionicles (leksaksfigurer). Pojken ritar och återberätta kring 

Bionicles påhittade språk och lärs på så vis in i skriftspråket. Fast menar att 

literacyforskning betonar att läsning och skrivning är något barn gör på egen hand eller 

tillsammans med andra, utifrån specifika ändamål och sammanhang. 

 

3.1.2 Texter i den pedagogiska miljön 
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I Mellgren och Margrains (2015) studie fick ett antal studenter fota innemiljöer på 

förskolan utifrån ett skriftspråksperspektiv, både i Sverige och på Nya Zeeland. 

Studenterna fick fota 5-10 valfria texter i miljön, vilka sedan samlades ihop och 

sorterades in till 11 kategorier utav texter. Dessa blev: Artefakter, sortering för barn, 

märkning, tema, kultur och identitet, bokplatser, meningsskapande, dokumentation, 

information till vuxna, skyltar/symboler och digitala verktyg. Resultaten redogjordes per 

land för att synliggöra skillnader länderna emellan och några kategorier utmärkte sig mer 

än andra. Kategorin märkning och artefakter syntes mest i båda länderna. I Sverige med 

sina 19,5% på märkning 17,9% på artefakter, beräknat på alla bilder. På Nya Zeeland låg 

märkning och artefakter på 19,0% samt 15,5%. I Sverige användes märkning för att 

märka ut var exempelvis platser fanns (toaletten) medan i Nya Zeeland användes den ur 

ett flerspråkigt perspektiv med ord skrivna på flera språk, vilket belyste att länderna 

ibland hade olika syften kring sin val av texter i miljön. Bilder på artefakter visade 

klassiskt förskolematerial som alfabetsbilder och pussel. Symboler och skyltar utmärkte 

sig därefter mest i Sverige med 15% via namnskyltar och texter/bilder. Det Nya 

Zeeländska resultatet hade därefter mest på kategorin sortering för barn med 13,3%. I 

Sverige användes mer bild och text tillsammans för att förtydliga hur något skulle göras, 

ex tvätta händerna, medan Nya Zeelands texter belyste mångkultur och språk. Kategorin 

information för vuxna hamnade mindre i fokus, med 1,6% i Sverige och 0,9% på Nya 

Zeeland. Den främsta skillnaden mellan länderna syntes via kategorin kultur och 

identitet. Sverige hade 0,4% medan Nya Zeeland låg på 9,0%  Mellgren och Margrain 

menar att resultaten visar att förskollärare behöver få en ökad kunskap om literacy för 

små barns lärande. Det är en interaktiv och sociokulturell meningsskapande metod 

menar de. Det är därför viktigt med bilder och texter tillsammans för att stärka barnens 

förståelse. 

 

Förskolemiljön är berikad med många texter visar Björklund (2008). Barnen möter 

dagligen en rad olika texter via bilder, information till föräldrarna, utställningar med 

texter till, andra dokumentationer, portfolio som barnen själva kan plocka ner, 

veckoinformation, bilder på barnen och deras lärande, och en dator. Utöver detta, menar 

Björklund, omges barnen av texter via kartonger, kläder och förpackningar hela tiden. 

Två former av texter syns tydligast i studien. Berättande och läsande/skrivande. I 

berättandet interagerar barnen, ofta utifrån sagor som pedagogerna visat. Därefter bygger 
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barnen vidare och skapar eget, eller återberättar. I läsandet/skrivandet pekar barnen på 

bilder och berättar att de läser. Gustafsson och Mellgren (2002) ser att textutbudet kan 

vara varierande på förskolor, samtidigt som den är svår för pedagogerna att utforma från 

läroplanen. De menar att det är viktigt att innehållet görs begripligt för barnen genom 

samtal och interaktion med pedagoger och miljö. Det räcker inte med att enbart sätta upp 

texter och bilder. 

 

3.1.3 Pedagogiska val av texter i den pedagogiska miljön 
 

Hagtvet (2004) menar att det är ytterst viktigt med stimulerande miljöer för att barnen 

ska utvecklas språkligt. Tidigare studier visar enligt Norling (2014) att förskollärare som 

interagerade kring texter med barnen också fick utforska ett varierat språk, diskutera och 

uttrycka känslor. I Norlings studie beskriver förskollärarna att de intar ett barn 

perspektiv och att multimodala verktyg upplevs konkreta för barnen. Förskollärarna ser 

att via bilder eller skyltar får barnen en förståelse för texter samtidigt som de provar att 

samspela och kommunicera. När bilden kopplades mot texten blev innehållet givande för 

barnen. Norling (2015) däremot menar att pedagogernas val av leksaker för att främja ett 

språkbruk varierade, men att pedagogerna medvetet valde kommunikativa strategier som 

artefakter, multimodala verktyg, gester, musik och sång, återkoppling och öppna frågor 

för att främja språket. Språket belyste dock mer talspråket än skriftspråket. 

 

Björkdahl (2008) menar att boken blir en central artefakt på förskolan. Böckerna är 

tillgängliga för barnen hela dagarna, där de kan utforska bilder och texter som ger 

mening åt innehållet. Barnen möts ofta med andra via boken och samspelar genom 

blickar eller att klappa på boken för att ta kontakt. Barnen samtalar både med varandra 

och med pedagogerna. Björkdahl menar att barn som tidigt får utforska olika bilder och 

texter, tidigare utvecklar en kompetens inom läs och skrivförståelse och ett 

meningsskapande av tecken. 

 

Liberg (2006) uttrycker att det är i språkmiljön som barnen får förståelse för läsande, 

skrivande, lyssnade och talande. Det utgör ett språkstöd för barnen. Hon lyfter förskolor 

som arbetat tematisk med texter utifrån ett spännande och utmanande sätt för att skapa 

lärande i samspelen. Viktigt enligt Liberg är att barnen lär sig skriftspråket dels genom 

att röra sig i en miljö av texter och bilder samt samtala och återberätta, och dels fritt 
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kunna röra sig kring texter och träna sig att tyda visuella symboler som skyltar och 

loggor osv. Laursen (2010) formulerar att skriftspråk i förskolan handlar om att väcka 

intresse och nyfikenhet hos barnen för teckensystemen, snarare än att lära sig ljuda 

bokstäver. Nyfikenheten väcks i samspelet och interaktion med miljö. 

 

3.1.4 Samspel kring texter 
 

Laursen (2010) slår fast att förskollärarna har en stor roll att fylla när det gäller barnens 

möten med skriftspråket. Dels ska dem stötta barnen i utvecklingen genom erfarenheter 

och samtal, samt se till att barnen får interagera i en miljö full av texter. Björklund 

(2008) uttrycker att barnen ska, utifrån miljön, kunna berika sitt berättarskap i 

interaktion med andra. Genom att berätta utvecklas språket, vilket är ett av människans 

viktigaste verktyg. Björklund ser att hennes resultat tyder på att barnen ges möjligheter 

till detta då berättandet gavs stort utrymme på förskolan. Genom att pedagogerna lyfter 

texter i miljön får barnen själva uttrycka ord och gester och deltar i en dialog med andra. 

Genom bokläsningen provar barnen att upprepa och formulera ord och utifrån berättande 

och läsning/skrivning framgick tydligt att barnen möttes i samspel kring texter. Det sker 

en delaktighet barn och pedagoger emellan. Gustafsson och Mellgren (2002) och 

Hagtvet (2004) menar att många forskare är överens om att det är i samspelet barnen får 

en ingång till skriftspråket i förskolan, och att det i samspelet utvecklas intellektuella 

strategier för problemlösning. 

 

Enligt Vygotskij skriver Hagtvet (2004) att barns utforskande och intresse för fysiska 

miljöer inte sker av sig själv. Det blir pedagogens och omgivningens uppgift att 

samspela med barnet om den. Norling (2014) uppmärksammar detta hos förskollärarna, 

vilka samspelar med barnen genom att lyssna och skapa dialog. Utifrån öppna samtal 

stimulerades barnen att tänka och uttrycka sig. När barnen leker vill pedagogerna kunna 

vara engagerade och lyssna för att ge barnen stöd att komma vidare i leken. Norling 

(2015) visar ett liknande resultat där språk, stöttande samtal, lek, berättande och tidigt 

skrivande hörde till de kategorier som var tydligast på förskolan och Liberg (2006) 

poängterar att i leken och interaktionen bärs skriftspråket fram. Genom rim, ramsor och 

sånger leks skriftspråket fram, med texter och bilder som stöd. 

 

3.2 Sammanfattning 
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Begreppet literacy beskrivs enligt tidigare forskning som en icke formell 

undervisningsmetod. Det handlar mer om ett utforskande av skriftspråket i miljön, med 

hjälp av en mängd artefakter vilka barnen bekantar sig med. Genom att möta bilder och 

texter var för sig eller tillsammans i en varierande miljö, där barnen i samspel och lek får 

diskutera vad de ser och upplever, tränas skriftspråket på ett tidigt plan. Det är därför 

oerhört viktigt att förskolemiljön är berikad av texter som barnen dagligen möter. 
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4. Sociokulturellt perspektiv 
 

I den tidigare forskningen kring texter i miljön utmärks betydelsen utav att barnet får 

uppleva artefakter i miljön att kommunicera och samspela kring, och utifrån det sker ett 

lärande och meningsskapande hos barnen. Inom det sociokulturella perspektivet ses 

lärandet utifrån kommunikation, sammanhang, meningsskapande och samspel, med 

betydande begrepp som språk, mediering, handling och meningsskapande, samt 

närmaste utvecklingszon (Säljö, 2000). Jag anser därför att teorin ligger nära min 

utgångspunkt för denna uppsats syfte och teorin blir också viktiga aspekter i analys och 

resultat. Jag har därför valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet. 

 

Teorin har sin grund från Vygotskijs tankar om språk och handling förklarar Björklund 

(2008). Vygotskij formulerade att barn utvecklar sitt språk via sociala sammanhang samt 

begreppsförståelse genom att vara delaktig i en process. Kultur innebär därmed den 

miljö människor vistas i. Liberg (2006) instämmer och förklarar lärandet ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Hon menar att lärandet sker i sociala samspel och sociala och 

kulturella sammanhang. Fokus ligger i detta perspektiv kring hur personer skapar 

sociokulturella sammanhang och hur människor deltar i sammanhangen. Säljö (2000) 

vidareutvecklar och förklarar att lärandet kan ske i alla sammanhang – samtal, händelser 

och handlingar. Han poängterar även att lärandet är beroende av att den kultur vi 

befinner oss i. Lärandet ligger inte enbart i det biologiska arvet, utan även i hur miljön 

ser ut, vilka resurser den har och vilka krav den ställer på individen. Säljö (2013) 

tydliggör att lärande inom det sociokulturella perspektivet utgår ifrån en 

situationsbunden företeelse kring hur människor hanterar artefakter i den verksamhet de 

befinner sig i. 

 
4.1 Språkets betydelse 

 

I ett sociokulturellt perspektiv förklarar Säljö (2000) att språk och kommunikation är 

centrala delar eftersom dessa är förbindelsen mellan barnet och miljön. I lek och 

kommunikation lär sig barnen hur det fungerar att vara en del av mänskliga och sociala 

företeelser. Sociokulturella resurser innefattas utav bland annat språket vilka människan 

använder för att förstå sin omvärld. Vygotskij (1999) menar att språket utvecklas i 

sociala sammanhang. Ord uttrycks och förklaras via kommunikationen och tankar kan 
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formuleras. Ord och tanke är förknippade med varandra menar Vygotskij och utvecklas 

gemensamt. 

 

4.2 Mediering 

 

Eftersom lärandet, sett ur ett sociokulturellt perspektiv, belyser samspelet och sociala 

situationer, förklarar Säljö (2000) att mediering är något centralt för teorin. Människan 

möts via språkliga och intellektuella artefakter/redskap, vilka medierar verkligheten för 

människan i olika situationer. Människan hanterar omvärlden via dessa fysiska redskap. 

Vårt tänkande är färgat av den kultur och de redskap vi möter. Säljö betonar att många 

artefakter är produkter där människans tänkande byggts in i apparaten/maskinen för att 

underlätta för människan. Han talar bland annat om miniräknaren där några knapptryck 

kan lösa olika problem. Dagens lärande handlar därför mycket om att kunna hantera 

kognitiva resurser via olika artefakter. Liberg (2006) refererar till Dyson som menar att 

barn leds vidare i sitt lärande av både pedagoger men också av subjekt. Vissa aktiviteter 

tillfredsställer dem mer medan andra ratas barnen. Barnen gör tidigt sina egna val. 

 

4.3 Handling och meningsskapande 
 

Handlingar i praktiken innebär att kunna förstå kunskapen när den är relevant för olika 

situationer uttrycker Säljö (2000), samt att handlingar skapar mening i sociala 

sammanhang. I ett sociokulturellt perspektiv handlar människan utifrån det sammanhang 

den befinner sig i; i den verksamhet den är en del utav. Centralt för teorin blir att 

kommunikation, tänkande och handlingar förhåller sig till sammanhanget. Liberg (2006) 

menar att meningsskapande sker när barnet ingår i sociala sammanhang. För att lära sig 

läsa och skriva innebär det att barnet tillbringar mycket tid med vuxna som läser, 

använder ljud och uttrycksformer som blir förståeliga för barnet. 

 

 

4.4 Närmaste utvecklingszon 
 

För att barnet ska kunna utvecklas behövs både den lägsta och den högsta tröskeln av 

inlärning förstås menar Vygotskij (1999) eftersom det är i glappet av dessa två som den 

optimala inlärningen sker – närmaste utvecklingszonen. Genom att se att inlärningen 

kommer före utvecklingen skapas både möjligheter och funktioner åt mognadsstadiet 

vilka befinner sig inom den närmaste utvecklingszonen. Barnet får möjligheter att 
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utvecklas och klara sig självständigt, och inlärningen för utvecklingen framåt uttrycker 

Vygotskij. Närmaste utvecklingszonen är central inom det sociokulturella perspektivet 

påtalar Hagtvet (2004). Pedagogens uppgift blir att föra barnet framåt mot eget 

problemlösande. När barnet får det extra pedagogiska stödet klarar den av mer än den 

skulle gjort själv och höjer därmed sin nivå och utvecklas vidare. Vygotskij sa: 

”Imorgon klarar barnet på egen hand det han/hon idag klarar av att göra 

tillsammans med någon” (Hagtvet, 2004,s . 40). 

 

4.5 Teoriernas funktion för min uppsats 
 

Begreppen språk, mediering, handling och meningsskapande samt närmaste 

utvecklingszon blir de begrepp jag kommer att använda under analysen för mitt resultat.   
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5. Metod 
 

Jag redogör under detta stycke för metodval och insamlandet av materialet. Jag lyfter 

även reliabilitet, validitet och generaliserbarhet utifrån metoderna för denna studie. 

Därefter beskriver jag de etiska överväganden som tagits för arbetet samt hur 

analysprocessen gått till. 

 

5.1 Metodval 
 

Thurén (2007) beskriver att den kvalitativa metoden forskar enstaka händelser på ett 

djupare plan. Denna studie är kvalitativ och jag har utgått från både observation och 

intervjuer när jag samlat in min empiri. För att redogöra för mina observationer på ett 

tydligt sätt har jag använt ett kvantitativt drag, genom att sammanställa i en tabell. 

Stensmo (2002) förklarar att den kvantitativa metoden samlar in data som presenteras i 

tabeller och redogörs av siffror och procent. Som helhet är uppsatsen kvalitativ eftersom 

den har forskat kring enstaka händelser för att nå en djupare förståelse kring ämnet texter 

i förskolan, vilket Thurén (2007) nämner. 

 

Jag valde att använda mig utav två metoder - observation och intervju, eftersom det gav 

mig möjligheten att både ”se” miljön men att också få svar via förskollärarna genom 

öppna frågor kring texter. Att välja fler metoder ger ett fylligare resultat enligt Roos 

(2014). 

5.1.1 Etnografisk forskningsansats 
 

För att nå en djupare förståelse av det jag ska forska kring, har jag inspirerats av den 

etnografiska forskningsansatsen, vilken ligger inom den kvalitativa metoden förklarar 

Dovemark (2007). Som etnograf är det viktigt att söka meningsskapande och förståelse 

för omvärlden, och målet för en etnograf är att förstå deltagarnas perspektiv och 

handlande av den valda situationen. En etnografisk studie fokuserar på att observera 

sociala processer, med inriktning på vad som sker och hur personerna däri diskuterar 

runt fenomenen. Roos (2014) menar att en etnografisk studie pågår under en längre tid 

vilket kan vara svårt för en student som har kortare tid på sig. Därför blir det viktigt att 

planera sin studie väl. Den komprimerade formen innebär att verksamhetens miljö 

studeras men under en kortare tid. För att ändå nå ett fylligare resultat använder 

etnografen flera metoder från olika perspektiv. Dovemark (2007) anser också att det är 

av stor vikt att använda flera former av data än ett. Exempelvis observationer och 
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intervju. Det är i mångfalden av data som etnografen kan försöka nå förståelse för sina 

frågor. Detta följer Änggård (2006) upp och menar att etnografisk forskning samlar in 

empiri genom att lyssna, fråga och observera. Genom deltagande observationer anser 

Änggård att hon kan förstå den process hon forskar kring, samt att observationerna kan 

väcka frågor för samtal. Dovemark beskriver enligt Junker (1960), samt Hammersley 

och Atkinson (1995) att forskaren har fyra identiteter att förhålla sig till i observationen. 

Alla nivåer är kopplade till delaktighetsperspektivet. Dessa är fullständig observatör, 

deltagare-observatör, observatör-deltagare och sist fullständig deltagare.  

 

5.1.2 Observationsmodell 
 

I Mellgren och Margrains (2015) studie observerade studenter förskolans skriftspråkliga 

innemiljö genom att fota den, både i Sverige och på Nya Zeeland. Studenterna fick 

själva välja 5 till 10 texter att fota från miljön och deras val av texter utgjorde resultaten 

för studien. I analysen av materialet framkom 11 kategorier, vilka tydliggjorde 

variationer av texter i miljön, och bredden kring hur texter synliggörs och används för 

barnen i förskolan. I tabellen nedan beskrivs innehållet utav varje kategori närmare, och 

varje kategori innefattas oftast utav flera olika möjligheter för barnen att möta texter i 

miljön. Exempelvis: Märkning – barnens namnkort, signerade skaparmaterial/texter. 

 

Kategorier:  Exempel från de barnens miljö 

Artefakter  Alfabets bilder, pussel, poster, sångkort, födelsedagskort, kalender 

Sortering för barnen Märkning på lådor, för regler och rutiner 

Märkning  Barnens namnkort, signerade skaparmaterial/texter 

Tema  Tex tema/ämne med lådor för specifika saker, som hösten, affären, 

  sjukhus etc. 

Kultur och identitet Flerspråkighet på kort – översatta till flera språk 

Bokplatser  Bokhörna, bibliotek, bokhyllor med böcker,  

Meningsskapande Barnens eget skapande tillsammans med text, för att skapa 

reflektion och frågor 

Dokumentation Pedagogisk dokumentation, portfolio, bilder och texter som 

berättar vad barnen lär sig 

Information till vuxna Föräldrainformation, information om barnen, foton, säkerhet 

Skyltar och symboler Visuell information till barn, ex bilder som visar hur barnen tvättar 

händer, stop skyltar osv 

Digital information dator, laptop, Kamera, smartboards osv 

Fri översättning av Mellgren och 

Margrains textkoder i den 

pedagogiska miljön 
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I mina observationer valde jag att fotografera den skriftspråkliga innemiljön från tre 

avdelningar och använde mig utav Mellgren och Margrains modell med kategorier för 

att kunna urskilja texterna på förskolan. Observationerna var därmed strukturerade 

eftersom jag utgick från en färdig modell. Jag fotade alla texter jag fann på förskolan 

kopplat till modellen, vilket skilde sig från Mellgren och Margrains studie där 

studenterna valde ut 5-10 texter var.  

 

Jag har gjort deltagande observationer och intog rollen som fullständig observatör, vilket 

enligt Dovermark (2007) innebär lite eller inget deltagande alls. För mig betydde detta 

att jag var deltagande i miljön när jag observerade texterna, men att jag inte deltog i 

situationer med barn eller pedagoger i miljön och blev därför fullständig observatör på 

det viset. Detta passade bra eftersom jag skulle fota den faktiska miljön och inte 

situationer kring barnen där jag behövde vara deltagande tillsammans med dem. 

Modellen gav en tydlig bild av all text i miljön. Jag fotade med vanlig kamera via 

smartphone. 

 

5.1.3 Kvalitativ forskningsintervju 
 

En kvalitativ forskningsintervju menar Kvale (2014) lyfter den intervjuades perspektiv 

kring vardagsvärlden. En sådan intervju är halvstrukturerad, vilket betyder att den vare 

sig är sluten likt ett frågeformulär eller enbart använder sig utav öppna frågor. Intervjun 

ses som ett vardagligt samtal med specifika angrepp, med ett bestämt tema och ett 

tydligt syfte. Frågorna uppmanar den intervjuade att beskriva händelser eller situationer 

och ger forskaren en god bild av respondentens perspektiv. Björkdahl (2005) menar att 

tillgång till information snabbt faller ur minnet, men att foto och ljudupptagningar är bra 

verktyg, där det lätt går att spola tillbaka och lyssna/se igen på det som observerats.  

 

Mina intervjuer fokuserade på fotoobservationernas resultat och texter i förskolans 

innemiljö. Frågorna var halvstrukturerade och ställda så att förskollärarna fick försöka 

beskriva hur de tänkte och resonerade kring texter i förskolans innemiljö. Jag ville nå det 

vardagliga samtalet Kvale (2014) beskrev och var därför öppen för uppföljningsfrågor 

under intervjuns gång, utifrån det förskollärarna resonerade kring. Intervjuerna spelades 

in via ljudupptagning från appen Hi-Q MP3 Recorder på smartphone. 
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5.1.4 Reliabilitet, validitet och generalisering 
 

Reliabilitet innebär enligt Stensmo (2002) hur de metoder som används i studien varit 

stabila under hela studien. Det är vanligt att metoderna kan fungera olika mellan 

informatörerna och att oförutsedda situationer inträffar menar Stensmo. Informanternas 

beteenden ska värderas utifrån ärlighet eller tveksamheter i deras yttranden. Karlsson 

(Dimenäs, 2007) menar att resultatet inte får påverkas genom att tid runnit iväg mellan 

informationstillfällena. I min studie försökte jag, både vad gäller observation (foto) och 

intervjuer, hålla metoderna så lika som möjligt för att undgå variation. Jag anser att valet 

av fullständig observatör och mallen för fotoobservationerna, skapade stabilitet. I 

intervjuerna utgick jag från öppna frågor för att skapa samtal. Detta medförde givetvis 

att svaren blev olika samt att tiden för intervjuerna varierade, ca 16-18. Min 

uppföljningsfråga var i huvudsak ”Kan du ge konkreta exempel”, någon gång blev det en 

ytterligare fråga där jag bad intervjupersonen att vidareutveckla. Observationer skedde 

en förmiddag och intervjuerna en förmiddag några dagar senare. Jag anser att tiden 

däremellan inte har påverkat resultatet nämnvärt. Intervjupersoner svarade enligt mig 

med ärlighet, vilket jag tolkar utifrån svar och kroppsspråk. 

Stensmo (2002) beskriver validitet vilken belyser om den valda metoden gav en verklig 

och heltäckande bild av situationen. Samt Karlsson (Dimenäs, 2007) menar att 

mätinstrumentet bör diskuteras. Lyckades den mäta kunskapen kring det valda området? 

Genom att jag valde både observation och intervju anser jag att chansen för mig att nå ett 

mer heltäckande svar ökande, vilket också var min önskan som etnograf. Jag ser i 

resultaten av fotoobservationerna och intervjuerna att de kompletterar varandra, och 

förskollärarna backar upp observationsresultatet innan de har sett det. Jag anser därför 

att mätinstrumenten fungerade väl för att söka svar kring mitt syfte och frågeställningar. 

Jag fotade varje texthändelse/plats för sig. Hade jag fotat t.ex. alla böcker för sig hade 

resultatet blivit ett annat. Syftet var att belysa texter utifrån Mellgren och Margrains 

modell, därför gjorde jag lika dem. 

 

Karlsson (Dimenäs, 2007) menar att generalisering belyser frågan huruvida en liknande 

undersökning kan upprepas i andra sammanhang och vara av nytta. En liknande 

undersökning kan absolut upprepas och vara av nytta i andra sammanhang anser jag. 

Förskollärarna jag intervjuade upprepade ett flertal gånger att ett synliggörande av texter 

som jag sammanställt i tabell för denna studie, var jättebra eftersom det gav dem en 
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översikt av vad de använder mycket respektive lite av, och enligt förskollärarna kunna 

vara en grund för ett utvecklingsarbete på förskolan. Fotoresultatet för min studie 

påminner till viss del om resultaten Mellgren och Margrain (2015) hade där märkning 

och artefakter hamnar högt upp i tabellen och digital information lång ner, som i den här 

studien. Om det gemensamma resultaten skulle bli liknande på andra ställen går dock 

knappast at svara på. 

 

5.2 Insamlandet av material 
 

Studien var förlagd till en förskola med fem avdelning. Tre avdelningar hade blandad 

grupp (1-5 år) vilka jag valde att observera. Förskolan är förlagd i en mindre stad där det 

finns tre förskolor. Jag började min studie genom att besöka förskolan och träffade 

förskollärare och pedagoger och berättade kort om studien, samt fick klartecken med 

underskrifter att genomföra studien i deras verksamhet. Därefter observerade jag 

samtliga avdelningar en förmiddag, genom att fota den textmiljö som fanns. Jag fotade 

varje texthändelse för sig för att kunna lägga in dem under kategorierna och få en tydlig 

översikt från varje avdelning. Efter detta bokades 3 intervjuer in med 3 förskollärare från 

var sin avdelning. Könsfördelningen utgick från två kvinnor och en man, där 

arbetserfarenhet varierade från många år till några år i branschen. Ingen har ytterligare 

kompetensutveckling inom läs och skrivinlärning, mer än den de fått via 

förskollärarutbildning. 

 

5.3 Etiska överväganden 
 

God forskningssed beskrivs av Vetenskapsrådet (2011) och innefattar de fyra 

principerna: Information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar om studien och de data som ska 

samlas in. Samtyckeskravet betyder att forskaren samlar in deltagarnas samtycke att 

delta i projektet, vilka själva har rätt att delta så länge de vill eller hoppa av under 

studiens gång. Konfidentialitetskravet innefattar att alla deltagares uppgifter ska vara 

konfidentiella och därmed inte vara identifierbara för utomstående personer, samt 

nyttjandekravet som betyder att insamlat material endast får används för 

forskningsändamål. 
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Jag utgick från de fyra principerna när jag informerade personalen om min studie 

(Bilaga 2). All personal fick skriva under även om jag enbart intervjuade en förskollärare 

per avdelning. Jag tog också hänsyn till att inga barn deltog i studien, vilket betydde att 

inga vårdnadshavare behövde godkänna min forskning. Viktigt blev därför att inte fota 

barnen när jag observerade miljön eller att fota bilder på barnen. Jag avkodade detta 

genom att lägga min hand eller ett papper över, och inga barn syns heller på bilder i 

denna uppsats. 

 
5.4 Analysprocess 
 

I en kvalitativ studie får forskaren en mängd ostrukturerade uppgifter att analysera, 

eftersom observationer och intervjuer använts i ett öppet klimat för att söka svar kring 

exempelvis den intervjuades tankar, menar Malmqvist (Dimenäs, 2007). Mitt material 

bestod av observationer i form av fotografier av innemiljön och 3 intervjuer med 3 

förskollärare.  

 

Stensmo (2002) beskriver att resultat från kvantitativa data samlas in under kategorier 

som förs in i tabeller, som siffror eller procent. Detta ger en översikt av resultatet. 

Utifrån det ska slutsatser kunna dras, vilka kan vara att studera de skillnader i 

variablerna som utmärker sig under kategorierna. Jag började att samla ihop data från 

mina foton, utifrån de 11 kategorier som nämnts från Mellgren och Margrains (2015) 

modell. För att synliggöra mitt material gjorde jag en PowerPoint per avdelning, där alla 

kategorier från modell fanns med. Fotona sammanställdes under sin kategori och jag 

kunde därefter räkna och föra in dem i en tabell utifrån både antal och procent, beräknat 

utifrån samtliga foton per avdelning. När alla tre avdelningar sammanställts räknade jag 

ut en gemensam sammanställning för avdelningarna. Skillnader i hur mycket varje 

kategori belystes i miljön blev tydlig. 

 

Stensmo (2002) beskriver att kvalitativ rådata ska kodas, genom att forskaren läser sina 

intervjuer och anteckningar och sorterar dessa i kategorier. I en öppen kodning 

framkommer kategorier genom att forskaren ställer frågor utifrån vad, vem och hur osv. 

Svaren bär fram teman vilket Malmqvist (Dimenäs, 2007) menar handlar om att skapa 

en helhetsbild av sin empiri. Teman belyser återkommande uppgifter från materialet, 

vilka plockas ut och beskrivs i olika grupperingar för att skapa tydlighet i resultatet. 

Grupperingarna ska vara tydliga mot det syfte arbetet lyft och skapa mening och 
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förståelse. Jag har först transkriberat mina intervjuer och därefter sökt gemensamma 

nämnare från alla tre, för att hitta teman som bär fram mitt resultat. För detta markerade 

jag likheter i texterna med olika färger, och fann på så vis grupperingar som sedan blev 

till följande teman: texters tillgänglighet i miljön, bilden förstärker texten, samspelet och 

sist boken, bokstaven och alfabetet. 

 

Likt Björklund (2008) har jag i min analys haft teori – det sociokulturella perspektivet 

och dess begrepp med mig, för att söka svar på mina frågeställningar. Begreppen har 

varit, språkets betydelse, mediering (artefakter), handling och meningsskapande samt 

närmaste utvecklingszonen. Samspel finns inom samtliga begrepp och tar därför också 

stor plats i analysen. Björklund (2008) menar att alla begreppen funnits med kring analys 

av hennes forskningsfrågor, men att vissa varit mer eller mindre tydliga. Jag ser 

detsamma i min analysprocess. 
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6. Resultat 
 

Här redogörs för studiens resultat under följande teman: texters tillgänglighet i miljön, 

bilden förstärker texten, samspelet och sist boken, bokstaven och alfabetet, som 

framkommit under analysen och frågeställningarnas svar är inbakade under dessa. 

Förskolan, avdelningarna och förskollärarna är avkodade och namnen under resultaten är 

påhittade, vilka benämns som Åsa, Eva och Andreas. Varje avdelning har fått en färg 

som tilltalsnamn per avdelning, röd, blå och gul. Avslutar därefter med en analys av 

resultaten kopplat till teori. 

 
6.1 Observationsresultat 

 

Resultatet av fotoobservationerna samt en sammanställning av de tre avdelningarna 

redovisas i tabellen nedan. Varje avdelning utgörs av två kolumner, där den ena anger 

hur många foton som tagits inom vardera kategorin och den andra kolumnen utgör 

kategorin i procent uträknat från avdelningens alla bilder. Kategorier i fetstil indikerar de 

som fick flest fotografier per avdelning och i vissa fall för samtliga avdelningar.  

 

6.1.1 Tabell 1. Fördelning av observationer uppdelat med avseende på 
olika textkategorier 

 

KATEGRORIER RÖD RÖD BLÅ BLÅ GUL GUL SAMMAN 

STÄLLNING 

SAMMAN 

STÄLLNING 

 

ARTEFAKTER 12 21% 13 24,5% 8 17% 33 20,8%  

SORTERING  

FÖR BARN 

- 0% 9 16,9% 7 14,8% 16 10,1,%  

MÄRKNING 9 15% 8 15% 9 19,1% 21 16,4%  

TEMA 2 3,5% 1 1,8% 1 2,1% 4 2,5%  

KULTUR/ 

IDENTITET 

7 12,2% 1 1,8% 3 6,3% 11 6,9%  

BOKPLATSER 4 7% 3 5,6% 2 4,2% 9 5,7%  

MENINGSKAPANDE 1 1,7% 3 5,6% 2 4,2% 6 3,8%  

DOKUMENTATION 7 12,2% 1 1,8% 3 6,3% 11 6,9%  

INFORMATION 

TILL VUXNA 

 

9 15,7% 9 16,9% 11 23,4% 29 18,3%  

SKYLTAR/ 

SYMBOLER 

5 8,7% 4 7,5% 1 2,1% 10 6,3%  
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DIGITAL 

INFORMATION 

1 1,7% 1 1,8% - 0% 3 1,9%  

TOTALT: 57 

Foton 

 53 

Foton 

 47 

Foton 

 158 Foton   

 

Av 158 foton fördelat på tre avdelningar visar resultatet att det är Artefakter 

(alfabetsbilder, pussel, posters, sångkort, födelsedagskort, kalender) som det finns flest 

på samtliga avdelningar - 33 foton med 20,8%.  

 

    

Bild 1. Artefakt. Alfabet.  Bild 2. Artefakt. Pussel. 

 

 

Därefter är det Information till vuxna (föräldrarinformation, information om barnen, 

foton, säkerhet) som fick flest foton, 29 stycken med 18,3 %. Bilderna visar information 

kring vad som händer på avdelningen, säkerhet, foton på barn och pedagoger som 

arbetar, sjukdomsinformation vecko/månadsbrev. 

   

Bild 3. Information till vuxna. Foton Bild 4. Information till vuxna. Informationsvägg. 

och texter med barnen. 

 

Märkning (barnens namnkort, signerat skaparmaterial/texter) utgörs av sammantaget 21 

foton med 16,4% och finns ungefär lika på alla avdelningar. Bilderna innefattas främst 

av foton på barnen med sitt namn till, på en hylla för att se var sina skor stå, vart barnen 

ska hänga kläder eller på väggar för att visa vilka barn som är på förskolan eller hemma. 

En del bilder är märkta med både bild och text medan vissa är märkta med enbart text.  
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Bild 5. Märkning. Låda med barnens      Bild 6. Märkning. Foto av barn med namn. Bild 7. Märkning. Skohylla 

namn. 

 

Sortering för barn (märkning på lådor, för regler och rutiner) fick 16 foton med 10,1% 

samt kultur och identitet (flerspråkighet på kort – översatta till flera språk) och 

dokumentation (pedagogisk dokumentation, portfolio, bilder och texter som berättar vad 

barnen lär sig) där båda hade 11 foton och 6,9% tillsammans, är tre kategorier där 

avdelningarna fått lite olika resultat men hamnar ändå ganska högt upp i tabellens 

sammanställning. Röd avdelning har 0% på Sortering för barn medan Blå och Gul 

avdelning har mycket i den kategorin som visar vad saker ska vara; i lådor och på hyllor. 

Dessa är uppmärkta med bilder och texter. Den röda avdelningen har istället högre 

procent på kultur och identitet och dokumentation än vad både den gula och blåa 

avdelningen har. Dessa foton belyser främst bilder och ord på olika språk samt 

pedagogisk dokumentation som visar vad barnen lär sig. 

 

        

 Bild 8. Sortering för barn. Låda text/bild.       Bild 9. Kultur och identitet. Ord  Bild 10. Dokumentation. Pedagogisk 

          på flera språk.   Dokumentation. 

 

Skyltar och symboler (visuell information till barn, ex bilder som visar hur barnen 

tvättar händer, stop skyltar osv), fick 10 foton med 6,3% sammantaget. Det är 

förklarande bilder som visar vad barnen ska göra t.ex. vilken ordning som följer inne på 
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toaletten, att spola först och tvätta händer sen, eller bilder på teckenspråk med både bild 

och tecken till. 

  

Bild 11. Skyltar och symboler. Bild 12. Skyltar och symboler. Teckenspråk. 

”Ta papper”. 

 

Slutligen befann sig kategorierna Tema (tex tema/ämne med lådor för specifika saker, 

som hösten, affären, sjukhus etc), Digital information (dator, laptop, kamera, 

smartboards osv), Meningsskapande (Barnens eget skapande tillsammans med text, för 

att skapa reflektion och frågor) och Bokplatser (bokhörna, bibliotek, bokhyllor med 

böcker) lågt ner i tabellen. Tema med 4 foton och 2,5%, Digital information 3 foton och 

1,9%, Meningsskapande fick 6 foton med 3,8% och Bokplatser hade 9 foton vilket 

utgjorde 5,7%. Tema kunde vara sagopåsar, digital information var uteslutande datorn, 

meningsskapande var bilder/teckningar barnen skapat med egna eller pedagogernas 

texter till och bokplatser var samlingsplatser med böcker, ofta kring en soffa och en 

hylla. 

        

Bild 13. Tema.                  Bild 14. Digital information   Bild 15. Meningsskapande.                        Bild 16. Bokplatser. 

 

6.2 Intervjuresultat 
 

Intervjuernas resultat redovisas här under de teman som framkommit under 

analysprocessen: texters tillgänglighet i miljön, bilden förstärker texten, samspelet och 

sist boken, bokstaven och alfabetet. Det blev tre intervjuer vilka tog ca 16-19 minuter 

vardera. 

 

6.2.1 Texters tillgänglighet i miljön 
 

Åsa menar att barn möts av texter dagligen i olika sammanhang och att förskolan kan 

agera starten för barnens läs och skrivinlärning eftersom det är något som är viktig för 
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dem i resten av livet. Därför måste texten göras tillgänglig menar hon. När barnen lätt 

hittar sina lådor och matkort för att de är märkta med både namn och bild på barnen, 

börjar de att uppmärksamma texter och bokstäver märker Åsa. 

 

Då kan de säga ”Den där bokstaven har (kompisen) i sitt namn” (Förskollärare Åsa). 

 

Alfabetet ska synliggöras och ibland sitter barnen och skriver bokstäver eller lekskriver i 

skrivhäften som de har förklarar Åsa. I den avdelning som hon arbetar på är de noga 

med att placera den pedagogiska dokumentationen på barnens nivå för att barnen ska 

kunna uppmärksamma den.  

 

Mindre barn, plockar ibland ner dokumentationen och sätter sig på golvet för att titta på 

bilderna (Förskollärare Åsa). 

 

Eva säger att det är jättebra med variation av texter i miljön, ju mer barnen möter texter 

desto större möjlighet för dem att förstå att det är viktigt med skriften. Hon berättar att 

de har mest märkning av lådor på sin avdelning, där texten sitter tillsammans med en 

bild på barnet. Hon har också märkt att skriftmaterial som finns tydligt har gett barnen 

ett intresse att skriva, då det finns magnetbokstäver på avdelningen.  

 

De brukar barnen plocka ner och skriver av bokstäverna (Förskollärare Eva). 

 

Andreas berättar att det är viktigt att skriftmaterial görs synligt för barnen och att miljön 

är inbjudande med bilder på väggarna och böcker som barnen kan hämta själva vilka 

inbjuder och uppmuntrar barnen till sagoläsning. Han lyfter vikten av pedagogisk 

dokumentation där både bild och text kring barnens lärande synliggörs. Datorn däremot 

finns för pedagogernas skulle, säger han och barnen använder aldrig den. 

6.2.2 Bilder förstärker texten 
 

Åsa berättar att i förskolan är det extra viktigt att låta barnen möta texter i samband med 

bilder. Detta skulle enligt henne resultera i att texten förstärks för barnen. På hennes 

avdelning använder de t.ex. sångkort med bild och text och via matkorten ser hon att 

barnen snabbt lär sig var matkorten finns, men också vilket kort som tillhör vilket 

barn/pedagog.  
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Eva uttrycker samma sak och upplever att barnen tydligare förstår när det finns bild till 

texten. Även på hennes avdelning används matkort och när pedagogerna har provat att 

bara använda text har det blivit svårare för barnen att veta vilket kort som hör till vem.  

 

Några äldre barn har koll på första bokstaven i sitt och kompisars namn och kan då 

”räkna” ut vems kortet tillhör. Men överlag är det mycket lättare för alla barn när det 

finns en bild till (Förskollärare Eva). 

 

Enligt Andreas väljer pedagogerna medvetet att använda bild till texten på hans 

avdelning och han förklarar att barnen kopplar tecknen till sin bild då. Precis som de 

andra avdelningarna använder de sig utav matkort med bild och text just för att förstärka 

skriften med hjälp utav bilden. Han lyfter att bildförstärkning är något som barnen tar in 

själva när de ser och tolkar en bild till text.  

 

De möts av de här bilderna och texterna varje dag och talar inte alltid med oss 

pedagoger om det, men när de ser exempelvis symbolbilden ”tvätta händer” på 

toaletten, uppmärksammar barnen det för sig själv (Förskollärare Andreas). 

 

Han ser också att bilden ger texten en förståelse hos barnen i lässituationer. Genom att 

Andreas följer texten med fingret i boken, hänger gärna 3-5 åringarna med i texten, och 

efter det samtalar de om bilderna. 

 

6.2.3 Samspelet 
 

Åsa betonar att barnen lär av varandra och att de har sett att barn som intresserar sig för 

skriften får med andra barn i det. Det skapas ett samlärande där barnen inspirerar 

varandra att utforska och prova. Hon menar att den pedagogiska dokumentationen gör 

detta tydligt för pedagogerna samtidigt som när det kommer upp på väggen, ges det 

tillbaka till barnen via bild och text. Ett tag såg pedagogerna att barnen ritade av 

varandras namn genom att titta på sina lådor som var märkta med namnen, vilket 

pedagogerna uppmärksammade. 
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Som pedagog är det viktigt att se vad barnen visar intresse för, och fånga upp det och 

kunna arbeta mer med det (Förskollärare Åsa). 

 

Åsa berättar också att de arbetar med att göra barnen mer delaktiga i månadsbrevet till 

föräldrarna, genom att låta de äldre barnen vara med och skriva något som de arbetar 

med just nu på avdelningen. Pedagogerna tror att detta skapar ett intresse för läs och 

skrivinlärning hos barnen när de får visa för föräldrarna. 

 

Eva ser att barnen tycker det är roligt med texter när de får vara med och berätta. Hon 

har erfarenhet av att låta barnen berätta sagor som hon samtidigt har skrivit ner i en bok. 

Ibland har de kopierat böckerna så att barnen har fått tagit dem med sig hem. Hon har 

märkt positiva reaktioner av det hos barnen. 

 

Det har de tyckt vart kul att man använder och så får man alltid säga ”inte så fort jag 

måste hinna skriva” (Förskollärare Eva). 

 

Likadant har barnen en egen bok som innehåller bilder och texter kring hela sin 

förskoletid, som en portfolio. Hon berättar att barnen gärna vill titta i och bläddra i dessa 

böcker, både själva och gemensamt med vuxna och barn. Texterna och bilderna handlar 

både om vad barnen lärt sig men också om vad barnen har gjort i verksamheten. Detta 

menar Eva har och är mycket uppskattat av barnen. På hennes avdelning har de arbetat 

med ett stort naturprojekt som har blivit till en pedagogisk dokumentation över en hel 

vägg, med mycket bilder och texter. I projektet har de sjungit och målat tillsammans 

kopplat till temat och hon ser att barnen visar intresse för det. Ibland pekar barnen på 

bilderna vid maten och säger ”där är min”. Annars lyfter Eva vikten av att ha en lugn 

stund tillsammans dem t.ex. ska läsa böcker, vilket är lättast kring vilan med de större 

barnen enligt henne.  

 

Andreas uttrycker att när klimatet kring texter blir roligare för barnen visar de större 

intresse. Därför menar han att det kan vara bra att introducera rim och ramsor och böcker 

genom att dramatisera dem. Han menar att det viktigt att han som pedagog är engagerad 

och visar att han vill lära barnen och utifrån det ska det finnas en miljö som stimulerar 

lärandet. Han menar att en textstimulerande miljö också kan vara en hjälp för barn från 

andra kulturer: 
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Det är ju barn från andra kulturer så är det ju jättebra ifall de får se språk på väggar så 

där och kanske fastnar det lite grann när man går där och rimmar med dem och pekar 

med fingret var man är någonstans (Förskollärare Andreas). 

  

6.2.4 Boken, bokstaven och alfabetet 
 

Alfabetet, bokstäver och böcker är något som förskollärarna ofta gör kopplingar till i 

våra samtal kring texter i miljön. Åsa säger att de har alfabet mer för de stora barnens 

skull som det ser ut nu, men att de borde sätta upp planscher åt de små också. Böcker 

däremot finns för alla åldrar som barnen kan hämta själva. Alfabetet har de även på olika 

språk säger hon. 

 

Eva förklarar att det är viktigt att bygga upp ett intresse för böcker och hon ser att det 

kan göras genom högläsning, gärna i en lugn miljö. Hon säger precis som Åsa att de har 

alfabetet uppsatt på väggen och de har magnetbokstäver som barnen brukar plocka ner 

och rita av. Eva anser att ju fler bokstäver barnen möter i miljön desto större chans att de 

kopplar tecken som informatörer. 

 

Anderas uttrycker att barnen bör få läsa många böcker och skapa ett intresse för 

litteratur, därför är det viktigt att läsa böcker för barnen vid tidig ålder menar han. 

Samtliga pedagoger nämner att böcker görs tillgängliga hela dagarna för barnen. 

6.3 Analys av resultat 
 

Här analyserar jag mitt resultat mot det sociokulturella perspektivets begrepp: språkets 

betydelse, mediering, handling och meningsskapande och närmaste utvecklingszon.  

 

I resultaten utmärker sig kommunikationen dels mellan barnen och dels mellan barn och 

pedagoger. Barnen samlär menar Åsa när de hänger på vad kamraterna gör och möts 

genom att rita av varandras namn från lådor t.ex. Förskollärarna fångar upp barnens 

intressen och utmanar dem att vara delaktiga i månadsbrev till föräldrar. Både Eva och 

Andreas nämner vikten av att mötas kring böcker och att detta skapar dialog och 

kommunikation kring texter och bilder. Förskollärarna nämner ett flertal gånger hur 

kommunikationen mellan dem, barnen och artefakter i miljön skapar situationer där 

barnen utforskar och lär. Detta kopplar jag till språket, vilket Säljö (2000) menar har en 
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stor betydelse för det sociokulturella perspektivet. I kommunikationen skapas en länk 

mellan barnet och miljön, vilket resultatet påvisar när förskollärare och barn samspelar. 

 

I fotoobservationernas resultat av de 11 kategorierna kopplat till texter i förskolans 

innemiljö, utmärkte sig artefakter, märkning, sortering för barn och information till 

vuxna som de redskap/artefakter förskolan tillsammans använde sig mest utav. 

Resultaten visar att barnen har tillgång till olika artefakter att mediera kring kopplat till 

texter, och att vissa finns det mycket utav medan andra syns lite eller inget alls i miljön.  

Förskollärarna lyfter boken och alfabetet som de centrala artefakterna kring texter i 

miljön, genom att dem återkommande nämner dessa artefakter i intervjuerna. Samtidigt 

nämns även att dokumentationer, märkning och andra leksaker som bokstavsmaterial, 

fyller funktioner kring utforskandet av skriftspråket hos barnen enligt förskollärarna. 

Barnen valde t.ex. själva att arbeta med magnetbokstäver, enligt Eva, för att skriva och 

rita av dessa och böcker kunde barnen alltid välja själva på samtliga avdelningar. Barnen 

kunde därmed göra egna val kring de artefakter kopplat till skriftspråk som fanns i 

miljön. På samtliga avdelningar var matkorten något förskollärarna observerat att barnen 

använt och lärt sig utav, dels vem som kortet tillhörde men också att det blev en början 

till att koppla ihop bokstäverna – tecken – till rätt person. Säljö (2000) förklarar att 

människan medierar verkligheten via olika artefakter och att dessa är redskap som 

skapats utav människan för att underlätta vardagen. Människans tänkande blir därmed 

färgad utav de artefakter och den kultur de omgivs av. Jag menar att resultatet visar att 

barnen medierar sig i den verklighet/verksamhet de befinner sig i och lär utav de 

artefakter som blir intressanta för dem, vilket syns via magnetbokstäver och matkort 

t.ex. Liberg (2006) uttrycker också att barnen leds vidare i sitt lärande via dessa 

artefakter och att barnen tidigt lär sig att välja mellan dessa, vilket jag kan koppla mot 

matkorten eftersom dessa gjorde att barnen började känna igen bokstäver enligt 

förskollärarna. 

Ett meningsskapande byggs upp hos barnen i den situation Andreas nämner, när han 

läser för barnen och de följer med hans finger i texten och samtalar om bilderna. Då 

skapar barnen förståelse och intresse menar han. Både Eva och Åsa nämner att desto mer 

texter det finns i miljön desto mer möjligheter för barnen att upptäcka skriftspråket och 

utforska den. Det blir också ett tydligt meningsskapande hos barnen kring användandet 

utav matkorten, när de enligt förskollärarna tränar att koppla ihop bilden med 
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bokstäverna. Dessa situationer utgjordes alla utav kommunikation mellan barn och 

pedagoger, tänkande när barnet själv fick fundera och handling när barnet orienterar sig 

i miljö och hämtar kort samt placerar dessa på bordet. Säljö (2000) uttrycker att 

kommunikation, tänkande och handling skapar mening hos barnet, när den samtidigt 

ingår i sociala sammanhang. Människan handlar utifrån det sammanhang den deltar i 

förklarar han. Därför blir det enligt Liberg (2006) viktigt att vuxna läser och bjuder in 

barnen i den skriftspråkliga världen vilket jag ser stämmer med resultaten ovan. 

 

Åsa nämner hur barnen interagerar med den pedagogiska dokumentationen, och berättar 

att ibland plockar de ner den på golvet och studerar den. Detsamma gäller kring bilder i 

miljön som berättar hur barnen kan göra, som exemplet på toaletten Andreas nämner. 

Han menar att barnen själva får möjligheter att se dessa och börjar förstå att det är så här 

jag ska göra. På Evas avdelning fanns många lådor med märkning av texter och bilder, 

för att barnen lättare skulle kunna städa sa hon. Genom att pedagogerna medvetet väljer 

var bilder och texter är placerade i miljön, som med dokumentation och böcker t.ex. och 

vad som visas på dessa skapar pedagogerna situationer där barnen utmanas till eget 

problemlösande. Både av fotoobservationerna och intervjuerna framkommer ett 

medvetet bruk av texter samt att det finns texter i större och mindre omfattning att röra 

sig kring för barnen. Den närmaste utvecklingszonen befinner sig i glappet mellan den 

lägsta och högsta tröskeln av inlärningen menar Vygotskij (1999), och enligt Hagtvet 

(2004) har pedagogen en viktig roll att fylla. Genom att barnet ges extra stöd kan den 

höja sin utvecklingsnivå och lära vidare för att nå ett eget problemlösande. Jag ser att det 

sker när pedagogerna mer medvetet har texter och bilder i miljön som barnen kan 

interagera med.  

 

6.4 Sammanfattning 

 

Genom fotoobservationerna framkom ett tydligt resultat kring hur den skriftspråkliga 

miljön i förskolan ser ut. Artefakter, märkning, sortering för barn och information till 

vuxna fick flest antal, medan kategorier som digital information, tema och 

meningsskapande fick ett lågt antal. 

I intervjuerna utmärkte sig 4 teman som kopplats till teorier/begrepp för denna uppsats. 

Genom att texter – texter och bilder görs tillgängliga i miljön skapas möjligheter för 

barnen att upptäcka och utforska. Barnen bör möta skriftspråket dagligen i en varierad 



 

30 
 

miljö av texter. Bilden förstärker texten vilket blir tydligt kring situationer med 

matkorten där samtliga förskollärare medger att bilden gör att barnen börjar koppla 

texten och skapar förförståelse av bokstavens betydelse. I samspelet framkommer att 

barnen inspireras och lär av varandra i olika situationer kring texter och att pedagogerna 

samtalar med barnen om böcker eller att berätta och skriva sagor. Barnen tycker det är 

roligt när de får vara delaktiga, vilket visar sig via det naturprojekt Eva deltagit och 

barnen berättar gärna vad dem har skapat av det som syns på väggen. Boken, bokstaven 

och alfabetet återkopplar samtliga förskollärare till som centrala artefakter för barnen att 

fritt möta, och där de som pedagoger är med och läser och samtalar om. De lyfter främst 

böcker och alfabetsplanscher eller bokstäver på bilder i miljön. 

 

Utifrån teoretiska begrepp används språket när barn och pedagoger kommunicerar kring 

texter och bilder, vilket utvecklar ett meningsskapande hos barnen när de t.ex. deltar vid 

en lässtund tillsammans med pedagogerna. Situationerna med matkorten visar att barnen 

inkluderas kring kommunikation, tänkande och handling. Barnen ges många tillfällen att 

mediera kring olika artefakter, där b.la. artefakter, märkning och sortering för barn 

starkast belystes i innemiljön. Barnen utmanas genom den proximala utvecklingszonen 

när pedagogerna medvetet väljer ut material som barnen kan upptäcka i miljön. 

Resultatet visar att barnen ges möjligheter kring detta via bilder, dokumentation och 

märkning som stimulerar barnen till eget problemlösande. 
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7. Diskussion 
 

Diskussionen redovisas genom metoddiskussion och resultatdiskussionen där 

frågeställningarna kopplat till resultat och tidigare forskning för uppsatsen diskuteras. 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

I metoddiskussionen diskuterar jag utifall de metoder jag valt kan ha begränsat studien, 

samt om och hur begränsningarna kan ha påverkat resultatet.  

 

Att utgå från den etnografiska forskningsansatsen handlar om att söka förståelse för 

omvärlden, menar Dovermark (2007), och en etnograf väljer att se situationen ur 

deltagarens perspektiv. Änggård (2006) förklarade att etnografen observerar, lyssnar och 

frågar för att nå svar på sina frågor. Jag anser att mina val utav att använda både 

observation och intervju snarare vidgade svaren för min studie än begränsade den. Att 

blanda de båda metoderna – att både ”se” och ”lyssna”, anser jag gav studien mer 

rättvisa. Min intention var hela tiden att utgå ifrån deltagarnas perspektiv. Jag anser att 

den observationsmall utifrån Mellgren och Margrains (2015) kategorier jag valde för 

studien, innehöll en bra variation kring texter. Detta gjorde att resultaten, enligt mig blir 

mer trovärdiga, eftersom den fångade alla texter i miljön. Något jag noterat är att 

exempelvis kategorin bokplatser och dokumentation fick lägre antal och lägre procent i 

tabellen, eftersom dessa fotats i sin helhet. Kategorin heter bokplatser vilket betyder att 

inte varje bok fotograferats och förts in i resultatet. Hade jag valt att fota exakt varje 

texthändelse på det viset hade observationsresultatet blivit annorlunda. Men jag valde att 

följa Mellgren och Margrains kategorier.  

 

Mitt val utav att vara deltagande observatör och samtidigt fullständig observatör, anser 

jag passade då jag utgick från en strukturerad observationsmodell. Hade jag istället varit 

mer deltagande emot barnen och observerat vilka texter de uppmärksammade hade jag 

behövt lyfta och forskat kring andra frågeställningar. Däremot kunde jag ha valt att ha 

någon pedagog med mig under observationerna, för att låta dem visa mig texter i miljön. 

Det finns alltid en risk att jag som ensam observatör kan ha missat någon text. Däremot 

ansåg jag att genom att jag var ensam förhöll jag mig konsekvent till alla avdelningar 

och gjorde lika.  
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I valet utav halvstrukturerade intervjufrågor var min tanke att försöka nå förskollärarens 

resonemang kring texter i förskolemiljön. De frågor jag valde att formulera utgick från 

det tema om texter i miljön jag valt. Samtidigt och även om de var öppna och jag sökte 

fånga ett vardagligt samtal, kan de ha begränsat resultatet då andra svar skulle ha 

framkommit om frågorna ställts på annat vis. Det får jag ha i åtanke. 

 

För att förbättra min roll som intervjuare, anser jag efteråt att jag hade kunnat 

provintervjua en pedagog för att känna på min egen roll. Utifrån det hade jag kunnat 

korrigera mitt eget bemötande, då jag hör på inspelningarna efteråt att jag ofta la till ett 

”Mmm”, ”Ja just” och andra korta svar. Under intervjustunden försökte jag dock vara 

neutral, men kanske kan dessa småord ha påverkat förskollärarna ibland. Mitt val av 

ljudupptagning gjorde att jag kunde lyssna, transkribera och läsa om och om igen. Hade 

jag istället filmat hade jag också kunnat tolka svaren utifrån förskollärarnas kroppsspråk.  

 

Mitt val utav att inte intervjua eller samtala med barnen utifrån hur de resonerar kring 

texter, begränsar givetvis studien. Men samtidigt anser jag att utifrån en sådan mindre 

studie som denna, kan risken med att observera barnen vara att jag inte fått något resultat 

alls, utifall de inte uppmärksammat någon text när jag var på plats. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

Jag redogör för resultatdiskussionen utifrån frågeställningarna, och kommer att diskutera 

huruvida jag i resultaten fick svar på mina forskningsfrågor. Jag kopplar detta emot 

tidigare forskning och mina egna tankar kring det. 

 

7.2.1 Hur ser den pedagogiska textmiljön ut i förskolan?  
 
 

Fotoobservationer för denna studie visar tydligt att några kategorier utmärker sig mer, 

artefakter, märkning och information till vuxna, medan andra kategorier syns desto 

mindre i miljön, exempelvis digital information. Kategorierna kultur och identitet samt 

sortering för barn utmärkte sig olika på avdelningarna. Röd använde mycket utav kultur 

och identitet medan blå och gul synliggjorde sortering för barn på sin avdelning. 

Björkdahl (2008) menade att barnen berikas av många olika texter varje dag via bilder, 

utställningar, portfolio, på kartonger och kläder och förpackningar. Resultatet för studien 
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visar att barnen har tillgång till texter varje dag, men inte i den bredd Björkdahl 

förklarar. Förskollärarna sa vid ett flertal gånger att de inte tänkt på texter på det viset 

som kategorierna i modellen redogjorde för. Detta skulle kunna betyda att förskollärare 

behöver stärka sin förståelse utav texter i miljön, genom att diskutera det i arbetslag och 

fortbilda sig i ämnet tänker jag. 

 

Resultaten för min studie och Mellgren och Margrains (2015) påminner delvis om 

varandra. Både artefakter och märkning hamnar på topp utav det som synliggörs mest i 

miljön, vilka är alfabet, pussel, planscher och namnkort osv. En förskollärare nämnde 

även att mycket saker ligger kvar år från år och resultaten kan mycket väl tyda på det. 

Det finns mycket att fokusera på i en verksamhet, därför tänker jag att pussel och 

planscher av enkelhet ligger kvar. Läroplan för förskolan LpFö 98 (rev.16) uttrycker att 

barnen ska få utveckla ett intresse och en nyfikenhet inför skriftspråket samtidigt som 

Skolverket (2007) menar att barn skapar ett intresse för skriftspråk när miljön berikas 

utav meningsfulla texter som också återspeglar barnen. Utifrån den bakgrunden kopplat 

till resultaten står det klart att det finns texter i förskolemiljön vilka barnen kan skapa 

intresse för och återspegla sig i, exempelvis matkorten, magnetbokstäver och böcker, 

men att pedagogerna genom att berika miljön ytterligare, skulle kunna påverka och leda 

in barnen ännu mer i skriftspråkets värld anser jag. Säljö (2015) menar också att 

människan medierar och färgas av de artefakter den möter och Hagtvet (2004) uttrycker 

att en stimulerande textmiljö krävs för barns skriftspråksutveckling. Att barn lär i den 

miljö de befinner sig i håller jag med om och jag tänker att en varierad miljö därför är 

väldigt viktig.  

 

7.2.2 Hur ser förskollärarna på texter i förskolans innemiljö? 
 

Tidigare forskning menar att skriftspråksinlärning inte ska ses som formellt lärande 

(Bagga-Gupta och Säljö (2013), utan som en process vilket både Säljö (2000) och 

Norling (2014) understryker. Jag upplever att förskollärarna har den vetskapen om att 

texter bör göras synliga för barnen. De beskriver att det ska finnas en variation av texter 

som barnen kan utforska, och plocka ner, uppleva bokstäver i miljön, och rita av. 

Samtliga förskollärare menar att det hjälper barnen att lära sig in i den skriftspråkliga 

världen. Jag håller med och tänker att det är oerhört viktigt att barnen tidigt får tillgång 

till en variation av texter som de själva kan utforska men också i samspel diskutera 
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kring. Då blir barnen delaktiga i den process som Säljö (2000) och Norling (2014) 

uttrycker och jag anser att barnen då även ges möjligheter att utvecklas i sin egen takt.  

 

Boken, bokstaven och alfabetet refererar alla pedagogerna till som något som finns i 

miljön, och framförallt att böcker är viktiga och något barnen alltid får hämta och välja 

själva. Björkdahl (2008) ser boken som en central artefakt, som är tillgänglig och där 

barnen kan utforska texter och samtala. Jag tänker att barnens eget utforskande utav 

böcker är positivt, då barn endast kan utgå ifrån de artefakter som finns för dem. Därför 

blir än viktigare, menar jag att göra barnen delaktiga i val av böcker från bibliotek osv 

och byta ut med jämna mellanrum. 

 

Björklund (2008) menar att variation av texter även innefattas av dator, visuella utryck, 

multimodalitet osv. Också Fast (2008) menar att begreppet literacy innefattas utav mer 

än bara böcker. Det handlar om texter, symbolbilder samt att barnen lärs in tidigt i 

skriftvärlden via miljön. Jag menar att det blir viktigt att se över den skriftspråkliga 

miljön och texter genom alla rum och verktyg i förskolan. Resultatet för den här studien 

visar att barnen får mer tillgång av texter via vissa kategorier och mindre av andra, t.ex. 

digitala verktyg där endast datorer fotograferades. Det kan vara en poäng av förskolor att 

kolla över hur de använder andra digitala verktyg och om de kan stärka barnens 

textintresse via dessa. Datorer och appar är fulla av interagerande och pedagogiska spel 

idag menar jag, även inom skriftspråket.  

 

Förskollärarna anser att bilder förstärker texten, och samtliga nämner, utifrån matkorten, 

hur bilden hjälper barnen att börja tolka texten/bokstäverna. Förskollärarna ser att barnen 

lär sig utav detta och kan förklara att ”den bokstaven finns i min kompis namn” osv. 

Liberg (2006) menar att språkmiljön ger förståelse för skriftspråket hos barnen och de 

bör möta en miljö av texter och bilder som de samtalar om. Laursen (2010) menar att 

pedagogens roll blir att väcka intresse kring tecken hellre än att ljuda bokstäver. Jag ser i 

resultatet kring matkorten att när barnen får möta texter som blir begripliga för dem, 

med hjälp av bilden, väcks lusten och nyfikenheten. I de här situationerna kunde barnen 

samtala och återberätta det de kände igen vilket blev begripligt för dem. Barnen 

använder språket och medierar i den verklighet de befinner sig i, tänker jag och 

matkorten blir begripliga och skapar mening för barnen. Därför anser jag att 
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verksamheter kan utveckla kombinationen utav bilder till text, eftersom resultatet tyder 

på att det stimulerar barnen och väcker nyfikenhet. I dagsläget syns i 

observationsresultatet att märkning och sortering för barn hade hög procent, med 

kombinerat foto/bild på barn osv, vilket kan utvecklas i fler kategorier. 

 

Resultatet visar att förskollärarna lyfter vikten av samspel och interaktion kring barns 

möten med texter i förskolan. Åsa ser att barnen lär av varandra, och att pedagogens roll 

blir att fånga upp det barnen visar intresse för menar hon. I Norlings (2014) studie blev 

interaktionen viktig för pedagogerna kring barns möten med texter. I kommunikationen 

fick barnen förförståelse för texter och de utvecklades språkligt och gav uttryck för 

känslor. Åsa berättar om barnens delaktighet kring månadsbrevet och jag tänker att det 

är en sådan ingång där barnen i kommunikationen får uttrycka vad de själva vill berätta, 

vilket kan leda till intresse för skrift och berättande. Detta håller Eva och Andreas med 

om då de ser att barnen uppskattar texter när de får berätta själva eller att barnen 

uppmärksammar texter som är roliga för dem. För att stimulera barnens textintresse är 

det därför viktigt att utgå ifrån det barnen uppskattar tänker jag och interagera med dem 

vilket Gustafsson och Mellgren (2002) uttrycker, att i samtal kan texter göras begripliga 

för barnen och inte bara bli texter på väggen.  

 

Laursen (2010) och Björklund (2008) menar att i interaktionen utvecklas barnen 

språkligt. Andreas poängterar att en engagerad pedagog och en stimulerande miljö är att 

föredra, vilket enligt honom också blir viktigt för barn från andra kulturer när de möter 

det nya språket. Han märker att barnen, när han är engagerad via bokläsningen, får 

barnen att vilja följa med i texten. Jag ser ett mönster som pekar på att samspel mellan 

pedagoger och barn bidrar till intresse och förståelse utav texter hos barnen, och det blir 

viktigt för barnens skull att pedagoger har den insikten att bemöta barnen utifrån det.  

Hagtvet (2004) påpekar att forskning visar att sampel är avgörande för barns inträde av 

skriftspråket och en vardaglig dialog kring texter är därför nödvändig menar jag, vilket 

Norling (2014) har sett ske via öppna samtal och lek. 

 

Gustafsson och Mellgren (2002) menar att det ibland kan vara svårt att utforma en miljö 

enligt läroplanens restriktioner. Pedagogerna uttrycker att det är mycket som ska få plats 

i en verksamhet och just nu ligger fokus på andra områden än texter. När förskollärarna 
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ser resultaten från observationerna uttrycker de alla att de inte tänkt på texter på det 

viset, att det finns många kategorier att arbeta med. Utifrån det tänker jag att förståelse 

för texter och vikten utav dessa i miljön för att stimulera barns skriftspråksutveckling 

finns, men att ytterligare kunskap behövs för att öka möjligheterna för barnen. Det 

behövs dels genom att berika miljön ytterligare med texter, men även dels genom att 

pedagogerna ytterligare samspelar och interagerar med barnen mer frekvent. Resultaten 

visar att förskollärarna samspelar vid t.ex. högläsning, men annars främst när barnen 

själva lyfter fram något som de har utforskat t.ex. matkorten. Eftersom den typen av 

artefakt intresserade många barn, menar jag att miljön borde utvecklas mer åt det hållet. 

Pedagogerna skulle stärka barnens ingång till texter om de vuxna oftare tog första steget, 

samt skulle de närma sig den närmaste utvecklingszonen, ”det vi gör tillsammans idag, 

kan vi på egen hand imorgon”, tänker jag. 

 

Vygotskij enligt Hagtvet (2004) menar barns utforskande av miljöer inte sker av sig 

själv och det blir viktigt att kunna fånga stunden. Andreas nämner att han rimmar med 

barnen från texter på väggen då och då, vilket också enligt Liberg (2006) är ett lekfullt 

sätt att möta texter med barn. Däremot nämner Fast (2008) populärkulturens ingång till 

texter via kläder, leksaker, leksakskataloger, reklam osv. och att barnen tydligt utforskar 

skriftspråket när de möter det de gillar och tycker om, och Fast (2009) beskriver en 

pojkes skriftspråksträning med hjälp av ett påhittat språk. Det är inget som syns i 

resultatet att förskollärarna använder sig utav barnens igenkänning av leksaker osv, även 

om de uttrycker förståelse utav att använda det barnen visar intresse för, eller det som är 

roligt för dem. Norling (2015) ser också att pedagogernas val av leksaker för att väcka 

lust för skriftspråket varierade. Om textmiljöer ska berikas och vara stimulerande på 

barnens nivå, tänker jag, att det kan det vara av betydelse att utforma en textmiljö som 

stödjer sig på sådant barnen känner igen. 

 

8. Slutsatser 
 

Jag har för denna studie velat undersöka vilka texter som finns i förskolans innemiljö 

samt höra förskollärarnas tankar kring texter. Jag anser att resultaten är av nytta för 

verksamheters arbete med texter och skriftspråk i miljön, då det både visar vad som 

fungerar men även vad som behöver stärkas. Enligt Norling (2015) beskrivs tidigare 
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forskning kring literacy utifrån språklig miljö och pedagogernas förhållningssätt i den. 

Jag ser att dessa kompletterar varandra och drar följande slutsatser: 

 Förskollärarna är medvetna om texters betydelse i miljön för barns 

skriftspråksintresse, men saknar också kunskap kring bredden av texter. Miljön 

bör stärkas med texter från flera kategorier, eftersom variation av texter kan 

möjliggöra ett intresse för flera barn. 

 Pedagogerna samspelar med barnen kring texter som barnen själva utforskat och 

visar intresse för. Pedagogerna skulle kunna arbeta mer medvetet kring texter i 

innemiljön. 

 Förskolan bör berika miljön ytterligare med bilder som förstärker texter, 

eftersom barnen har visat intresse för den typen av artefakt. Material med bild 

och text hjälper barnen att koppla bilden till texten och blir meningsfull för dem. 

 

Vidare forskning kring området texter i förskolans innemiljö skulle kunna vidas till att 

utforska hur förskollärare mer specifikt fångar upp och samspelar med det som barnen 

visar intresse för kring texter. Intressant skulle vara att utgå från olika förskolor och se 

om det finns skillnader dem emellan. 
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Bilaga 1 
 

1. Vad har du för tankar kring text – läs och skrivinlärning i förskolan? 

 

2. Hur arbetar ni med text i innemiljön på er avdelning? 

 

 

3. Hur tänker du att miljön kan bidra till barnens lärande av läs och 

skrivinlärning? 

 

4. Vad anser du om det observationsresultat er avdelning fick? 

 

 

5. Vad tänker du kring variationer av texter i miljön? 

 

6. Skulle du kunna beskriva hur ni arbetar med kategorierna? 

 

 

7. Något övrigt du skulle vilja tillägga? 

 

Uppföljningsfrågor: 

 

 Kan du ge konkreta exempel? 
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev ang. studie 
 
 

1. Information om undersökning på er förskola. Studien handlar om att undersöka texter 
i förskolans innemiljö. Hur ser den pedagogiska miljön ut och hur ser förskollärarna 
på den texter i innemiljön. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 
2. Informationsbrevets vidare innehåll 

 
Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap kring literacy i förskolans innemiljö. Tidigare 
forskning inom literacy visar en språklig miljö med social karaktär samt hur pedagogerna förhåller sig i 
den för att öka skriftspråksinlärningen hos barnen. Det är därför viktigt att en undersökning inom 
området genomförs för att studera hur förskolan och pedagogerna nyttjar innemiljön ur ett 
skriftspråksperspektiv, samt hur dem själva tänker kring detta. 
 

o Jag har valt att undersöka en förskola och tre avdelningar som har åldersgrupp om 1-5 år. I 
undersökningen ingår avdelningens innemiljö. Den kommer att fotas utifrån de 
skriftspråkshändelser som finns. Samt en förskollärare per avdelning. Jag har valt 
förskollärare av den anledningen att förskolans läroplan LpFö 98/16 lägger större ansvar på 
förskolläraren i verksamheten. 

o Den tillfrågade förskolläraren förväntas delta i en intervju kort efter att jag har 
observerat innemiljön. Under intervjun, som sker mer likt ett samtal, kommer vi att samtala 
om de resultat innemiljön påvisade. Intervjun kommer att ta max 1 timme. Ni kan ta del av 
uppsatsen när den är färdigställd. 

o Jag utgår ifrån Vetenskapsrådet (2011) fyra principer: Information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjandekravet under undersökningen och uppsatsen. Detta betyder att deltagarna får 
information om studien, deltagarna får lämna samtycke att delta, vilket också betyder att 
deltagarna när som helst kan välja att hoppa av. Alla uppgifter från deltagarna kommer att 
avkodas och blir oidentifierbara för utomstående. Jag förhåller mig till sekretesslagen och har 
tystnadsplikt. Allt insamlat material kommer endast att användas i forskningsändamål. 

o Eventuellt kommer uppsatsen att publiceras i fulltext i DiVA, vilket Högskolan Dalarna 
erbjuder. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 
och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

 
 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering.  

            
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
 
Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna.  
 
.  
3. Avslutande information  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Iggesund den _______________ 
 
Student: Frida Karlsson-Mård. Tele: 0733399989. Mail: h13frkar@du.se. Skolgatan 4c. 82532 Iggesund. 
Handledare: Anders Arnquist. Professor. Tele: 0732 005847. Mail: aaq@du.se  
 
Underskrift 
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________________ 
 
 
 
 
 
Jag godkänner deltagande som förskollärare i undersökningen: 
 
________________ 
 
 
 
Jag godkänner deltagande som pedagog i undersökningen: 
 
________________ 

 

 

 

 

 

 

 


