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Syftet med föreliggande studie var att fördjupa kunskapen kring hur Waldorf- och 
Montessoriförskollärare ser på läroplanens reviderade skriftspråkliga uppdrag. 
Ansatsen är kvalitativ och perspektivet är socialkonstruktivistiskt och begreppet 
diskurs har används. Resultatet visar hur åtta förskollärare verksamma inom Waldorf 
och Montessori ser olika på skriftspråklighet och därmed skiljer sig åt på vilket sätt 
de ser på läroplanens riktlinjer och mål. Slutsatsen är att skriftspråkligheten görs till 
en del i de verksamheter som vi har undersökt. Införandet av digitala medier i 
skriftspråksuppdraget är något som kräver anpassningar inom båda dessa 
pedagogiska inriktningar. 
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1. Inledning 

Våra funderingar rör vad som händer när sedan länge formade pedagogiska 
inriktningar ska möta nya krav som formuleras i den svenska läroplanen för 
förskolan. Vi har båda erfarenhet av alternativa pedagogiska inriktningar. Lovisa har 
gått sin skolgång i en Montessoriskola och Anna har arbetat som vikarie i både en 
Waldorf- och en Montessoriförskola. Vi ser en likhet mellan Waldorf- och Montessori 
då de har sedan länge ett särpräglat synsätt på barns utveckling, vilket kan innebära 
att dessa båda pedagogiska inriktningar får problem i implementeringen av den 
kommande, reviderade läroplanen. Varken Rudolf Steiner eller Maria Montessori 
hade någon läroplan att följa när de utarbetade Waldorf och Montessoripedagogiken. 
Idag har förskolan en egen läroplan att följa och detta medför eventuella svårigheter 
att tillmötesgå i den mån som uttrycks i vårt styrdokument.  
 
En av de mest kända pedagogiska inriktningarna är Waldorf. Det finns i dagens 
Sverige 78 Waldorfförskolor enligt Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd 
(2019). Enligt Lundgren (personlig kommunikation den 8 maj 2018), från 
Riksföreningen Waldorfförskolornas samråd, menar att inom Waldorfpedagogiken 
anses inte barn i förskoleåldern vara mogna för läs- och skrivundervisning. Samtidigt 
som läroplanen för förskolan uppger att förskolan ska ge varje barn förutsättningar 
för att utveckla skriftspråk och förståelse för symboler och dess kommunikativa 
funktioner. Det går därmed att se att Waldorfförskolor, utifrån sina pedagogiska 
teorier, står inför en utmaning att hantera läroplanens krav på skriftspråksfrämjande 
undervisning. Därför är det intressant att närmare undersöka hur verksamma inom 
Waldorfpedagogiken själva hanterar och ser på den nuvarande och den kommande, 
reviderade läroplanens krav på skriftspråksfrämjande undervisning.   
 
Enligt Olsson (personlig kommunikation den 6 dec. 2018) så finns idag finns det fler 
än 300 Montessoriförskolor och skolor i Sverige. Maria Montessori är en av de mest 
kända pedagogiska profilerna enligt Svenska Montessoriförbundet, Enligt Svenska 
Montessoriförbundet finns det ingen central styrning över de som får använda sig av 
namnet Montessori men förbundet erbjuder en auktorisering för att visa att 
förskolorna och skolorna lever upp till vissa grundläggande principer. I en 
Montessoriförskola väljer barnet ett material utifrån ett visat intresse och läraren 
observerar detta och introducerar barnet i lärandesituationen. Läraren ska samtidigt 
inte ha en roll som är pådrivande och tvingande. Om barnet då inte visar sitt intresse 
för ett ämne, i detta fall, skriftspråk, så ställer vi oss frågan om barnets utveckling 
inom detta ämnesområde riskerar att försummas. På grund av frågan om barns 
utveckling inom skriftspråklighet riskerar att försummas och eftersom Montessori i 
likhet med Waldorf är en pedagogik som formats innan införandet av den svenska 
läroplanen, så är det av intresse att undersöka hur verksamma inom Montessori 
hanterar läroplanens krav på skriftspråksfrämjande undervisning. 
 
 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
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Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur verksamma inom Waldorf och 
Montessori relaterar till läroplanens krav på skriftspråklighet inom förskolan. Syftet 
uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfråga: 
 

 Hur konstrueras skriftspråksarbetets betydelse för barns lärande och 
utveckling av de verksamma inom Waldorf- och Montessoripedagogiken? 

 
 

2. Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av tidigare forskning inom både Waldorf- 
och Montessoripedagogiken. Genom att ha detta innehåll tänker vi skapa en inblick i 
hur Waldorf - och Montessoripedagogiken beskrivs och används inom forskning. 
Under rubrikerna Waldorf och Montessori kommer vi dels att beskriva de två 
pedagogiska inriktningarnas ursprungsgestaltare Rudolf Steiner och Maria 
Montessori, och dels beskriva hur det i texter inom Waldorf och Montessori skrivs 
fram att skriftspråksfrämjande arbete utformas. Vi beskriver de två 
ursprungsgestalterna för att ge en förståelse av vilka de var och varför de utformade 
de två pedagogiska inriktningarna så som de gjorde. Vi har även ett avsnitt om 
förskolans nuvarande läroplan och den kommande läroplanen för att visa vilka 
läroplanskrav på skriftspråksfrämjande arbete Waldorf- och Montessoriförskolor 
möter i dagens svenska samhälle. 
 

2.1 Litteratursökning 

 
När vi sökt efter tidigare forskning har vi sökt på de två databaserna Eric proQuest 
och Diva. För att få fram tidigare forskning kring Waldorf och skriftspråksarbete har 
vi sökt på Waldorf och literacy, men utan att få fram relevanta träffar. Då literacy och 
Steiner är de engelska begreppen för skriftspråklighet och Waldorf valde vi att 
använda oss av de engelska översättningarna. När vi istället sökt på literacy och 
Steiner har träffarna varit fler, där de flesta träffarna då har varit kvantitativa 
jämförelsestudier. Vi har valt att använda oss av begreppet literacy för att få fram 
svensk forskning då stor del av forskningen görs under detta begrepp även i Sverige. 
När vi sökt kring Montessori och literacy har många av träffarna varit kvantitativa 
jämförelsestudier där Montessori jämförts antingen med statliga skolor eller andra 
pedagogiska inriktningar. Vi har även sökt på enbart Montessori, Waldorf och 
Steiner. Även inom dessa sökningar har träffarna varit begränsade, eftersom många 
av träffarna inte fanns tillgängliga via de två databaserna som vi sökte på. Den 
litteratur som inte varit tidigare forskning har vi sökt efter på bibliotek. Denna 
litteratur har bestått i skrifter av Montessori och Steiner själva och andra verksamma 
inom de båda pedagogiska inriktningarna. 
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2.2 Tidigare forskning 

I en studie av Frisk (2014) beskrivs anpassning till det svenska samhällets krav på en 
religiös neutral skola, då den frågeställning som hon söker svar på är om 
Waldorfpedagogiken är en del av en trosuppfattning eller inte. Hennes svar på frågan 
är relevant för vår studie, då den visar att Waldorfpedagogiken är en praktik som kan 
genomgå förändringar och anpassas till samhälleliga krav. Hennes resultat visar att 
den både kan göra religiös laddad men också göras mer neutral. Hon beskriver den 
därför som en hybrid mellan religion och icke-religion. Ytterligare en studie av Fillion 
Wilson (2013) undersöker en Waldorfförskola i U.S.A. Fillion Wilson beskriver 
förskolan som en verksamhet styrd av de vuxna och där barnen har begränsat 
inflytande över sin dag och sin inlärning. Vuxenstyrningen består exempelvis av att 
barnen är tvungna att vara tysta när det genomför aktiviteter. Hon beskriver hur 
barnen i förskolans begränsade möjlighet till inflytande krockade med den tanke hon 
hade innan genomförandet av studien kring Waldorfpedagogiken som en 
demokratiskt inriktad pedagogik. 
 
Det finns även ett fåtal studier som belyser skriftspråksarbete inom Waldorf. En av 
dessa studier är Engelstoft och Condori (2016) som har jämfört 
skriftspråksfrämjande arbete inom tre olika förskolor med varandra. Det var en 
Reggio Emilia förskola, en Waldorfförskola och en kommunal förskola som inte 
beskrivs ha en specifik pedagogisk inriktning.  Förskollärarna som var verksamma på 
Waldorfförskolan såg det som viktigt att inte pressa skriftspråksarbetet på barnet, 
utan att det kan vänta tills barnet nått en senare ålder. I förskoleåldern sågs istället 
främjandet av fantasin som det viktiga. 
 
Ett annat arbete som belyser skriftspråksinlärning inom Waldorf är skrivet av 
Burnett (2007), som dock behandlar Waldorfskolan och inte Waldorfförskolan. Detta 
arbete kan ändå vara intressant för vårt arbete då han argumenterar för att 
Waldorfpedagogiken kan utgöra en lustfylld väg till skriftspråkligt lärande. Detta 
eftersom Waldorf kombinerar inlärning av enskilda bokstäver med ett arbetssätt där 
barnen genom att använda sig av enstaka bokstäver för att sätta ihop ord och 
meningar fick lära sig läsa och skriva. Denna läsinlärning kan sägas bygga på fantasin 
då bokstäverna först var presenterade i bilder som liknade bokstäverna för att sedan 
bli mer och mer abstrakta bokstäver. Även skrivningen var fantasieggande då den 
byggde på recitering, nedskrivning och ordlekande av poesi. 
 
I tidigare forskning, som handlar om Montessoripedagogiken, framstår den i 
huvudsak som motsatsen till Waldorfpedagogiken. Montessoriförskolor och 
Montessoriskolor används för att jämföra barn med tidig skriftspråksinlärning 
gentemot barn som inte fått en tidig skriftspråksinlärning (Elben & Nicholsson, 
2017). Medan Cunningham och Carroll (2011) jämför barn som har gått i 
Waldorfförskolor och Waldorfskolor och därmed fått vänta med läs- och 
skrivundervisning tills sjuårsåldern med barn som börjat undervisas i läs- och 
skrivning i fyraårsåldern. Barn inom Montessori används därmed som en variabel för 
att undersöka tidig skriftspråksundervisning, till skillnad från barn inom Waldorf 
som används som en variabel för att undersöka sen skriftspråksundervisning. 
 
Cunninghams och Carroll (2011) har jämfört två grupper av schweiziska barn 
gällande deras skriv- och läsinlärning. Den ena gruppen barn gick på en 
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Montessoriskola och hade innan dess gått på en Montessoriförskola. Den andra 
gruppen barn gick på en statlig skola. Ett av studiens resultat var att kunskaper om 
bokstäver hade stor påverkan på läsinlärningen (Cunningham & Carroll, 2011). Trots 
att barnen som gått i Montessoriförskola till en början hade mer kunnande kring 
bokstäver var det i slutet av läsåret ingen skillnad mellan de två barngruppernas 
framsteg gällande läsningen. Författarna till studien har flera hypoteser kring varför 
Montessorigruppens framgångar inte är större trots att dessa barn bekantat sig med 
bokstäver sedan förskolan. En av dessa hypoteser liknar den problembild vi tänker 
oss kring Montessori i inledningen, nämligen att den fria självstyrda miljön gör att 
vissa barn inte får det direkta stöd de behöver gällande läs- och skrivinlärningen. De 
barn som gick i den statliga skolan fick ett direkt stöd i sin läs- och skrivinlärning i 
form av tid avsatt för skriftspråksarbete och en intensiv skriv- och 
läsundervisningsperiod i början av läsåret. 
 
Hendi och Asmavi (2018) har i en studie genomförd i Malaysia undersökt verksamma 
inom Montessoriförskolor och verksamma inom förskolor med International 
Preschool Curriculum som pedagogisk inriktning. Resultatet som i studien visar att 
personalen inom de båda pedagogiska inriktningarna utförde många 
språkstimulerande aktiviteter i grupp, trots en retorik om vikten av att bemöta barnet 
individuellt. 
  

2.3 Waldorf 

 
I Waldorfförskolornas måldokument En väg till frihet (Waldorfskolefederationen; 
Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd & & Föreningen Waldorfpedagogiska 
Fritidshem, 2016) står det att Waldorfpedagogiken utvecklades av Rudolf Steiner 
utifrån hans filosofiska och antroposofiska verksamhet. För att förstå 
Waldorfpedagogiken behöver vi därför gå tillbaka Rudolf Steiner och hans filosofiska 
idéer som lade grund för Antroposofin, vilken Waldorfpedagogiken bygger på.  
 

2.3.1 Rudolf Steiner  
 
Rudolf Steiner (1861-1925) var filosofie doktor som under sin studietid börjat 
intressera sig för pedagogik då han arbetar som en privatlärare åt en pojke som 
ansågs gravt psykiskt funktionsnedsatt. Denna pojke växte sedan upp och kunde leva 
ett vanligt liv (Lindholm, 2011). 
  
Steiner menar på att pedagogiken och den vetenskap som den var en del av skulle ha 
ett ursprung i en ny världs- och människokunskap, det vill säga antroposofi. Steiner 
beskriver den traditionella vetenskapen som intellektualiserad till skillnad från 
antroposofin som skulle utgå från människan som bestående av kropp, själ och ande. 
Med antroposofi menar Steiner en ny vetenskap som enligt honom ska dyka ned i vad 
han kallar för de själsliga och andliga aspekterna av världen och människorna för att 
därmed få kunskap om människan som den traditionella kunskapen inte kunnat nå. 
Steiner beskriver den traditionella vetenskapen som intellektualiserad till skillnad 
från antroposofin som skulle utgå från människan som bestående av kropp, själ och 
ande (Steiner, 1994).  I ett föredrag som hölls ett år efter första världskrigets slut 
argumenterade Steiner (2003) för en antroposofisk pedagogik då han ansåg att den 
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traditionella intellektuella pedagogiken var en av krigets orsaker. 1919 var även det år 
som den första Waldorfskolan startades i Stuttgart, med barnen till arbetarna på 
cigarettfabriken Waldorf-Astoria som skolans elever (Steiner, 2003). 
 
 
2.3.2 Skriftspråksarbete inom Waldorf 
 
Vad som i läsning av föredrag hållna av Steiner (1994) framstår som en viktig aspekt 
av Waldorfpedagogiken är de stadier som han ansåg att en människa gick igenom. 
Enligt Steiner sker det en förändring hos barnet vid sju års ålder, som gjorde att det 
blir redo att undervisas av en vuxen auktoritet. Innan denna förändring så befinner 
sig barnen i en livsfas där de främst imiterar dess närstående vuxna och då det är 
upptagen med att lära sig själv de mest nödvändigaste såsom att prata och röra sig. 
Steiner argumenterar för att det därmed är viktigt att inte pressa barnet intellektuellt, 
då han menade att detta skulle vara störande när barnet är upptagen av att lära sig 
självt. Att inte pressa barn intellektuellt ansåg han vara speciellt viktigt för de barn 
som ännu inte har blivit två och ett halvt år gamla. Efter två och ett halvt år menar 
Steiner att det sker en förändring som gör att barnet börjar öva upp sin fantasi och 
leka med hjälp av fantasin. Vad han såg som viktigt under detta delstadie i barns 
utveckling var att man inte försökte lära barnet saker som det ska minnas utan det 
som är viktigt är att barnet får öva upp sitt sinne och hjärna med hjälp av den fria 
leken och andra aktiviteter som stimulerade den fria fantasin. Därav följer att Steiner 
själv tyckte att läsandet och skrivandet skulle komma senare då han menade att 
barnet skulle vara mer moget för det. Men då Steiner menade att barn efterhärmar de 
vuxna har dock den vuxne till uppgift att prata på ett vuxet sätt och att med barnet på 
barnets vis. 
 
Inom Waldorfpedagogiken har det dock utvecklats skriftspråksfrämjande arbete och 
Steiner (1994) beskrev själv tillvägagångssätt för att utveckla barns skriftspråk när de 
blivit över sju år gamla. Ett av dessa tillvägagångssätt ryms inom eurytmi, ett 
skolämne som finns inom Waldorf. I en väg till frihet (Waldorfskolefederationen; 
Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd & Föreningen Waldorfpedagogiska 
Fritidshem, 2016) beskrivs eurytmi som en rörelsekonst där man uttrycker språk och 
musik genom rörelse. Inom eurytmin finns det rörelser som står i förbindelser med 
ord, men också med olika vokal- och konsonantljud (Liebendörfer & Liebendörfer, 
2013). Eurytmin blir genom sin sammankoppling mellan bokstavsljud, sagor och 
poesi ett sätt använda sin kropp som ett språkligt uttrycksmedel 
(Waldorfskolefederationen; Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd & 
Föreningen Waldorfpedagogiska Fritidshem, 2016). Språkutvecklingen och 
skriftspråksutvecklingen sammanfogas därmed genom eurytmin in i kroppens 
rörelse.  
 
 

2.4 Montessori 
 
Maria Montessori är den kvinna som har gett Montessoripedagogiken sitt namn och 
den vars idéer och tankesätt lagt grund till hur man arbetar med skriftspråk inom 
Montessoriförskolor. Vi anser det därmed att vara av intresse att ge en biografi om 
vem personen var för att därmed skapa en djupare förståelse av varför hon utformade 
Montessoripedagogiken som hon gjorde.  
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2.4.1 Maria Montessori  
 
Hainstock (1999) skriver att Maria Montessori föddes i Chiaravalle i Italien 1870. 
Hon var enda barnet till högutbildade medelklassföräldrar. Marias egen starka 
religiösa övertygelse hade stor betydelse för hennes sätt att tänka genom hela livet. 
Författaren beskriver att Maria Montessori, redan som barn visade en stark vilja och 
känsla för det egna jaget, liksom en strävan efter ledarskap. Hon vägrade att bli 
lärare, som var det enda accepterade yrket för unga kvinnor under den här tiden. 
Istället började hon vid universitetet i Rom där hon studerade matematik, fysik och 
naturvetenskap. Hon blev intresserad av biologi och bestämde sig för att studera 
medicin istället för teknik.  
 
Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) beskriver hur de marxististiska 
idéerna frodades på Roms universitet under 1890-talet. Många läkare och professorer 
var socialister, så även Maria Montessori. Hon ville ständigt hjälpa människor som 
hade det svårt, både socialt och ekonomiskt. År 1896 avslutade Maria Montessori sina 
medicinska studier och blev därmed Italiens första kvinnliga läkare. 
  
Efter utbildningen ingick Maria Montessori i ett forskningslag som studerade barn 
med mentala funktionshinder. Detta gjorde att hon kom i kontakt med dessa barn 
som var placerade på mentalsjukhus för vuxna, utan någon stimulans alls. Skjöld 
Wennerström och Bröderman Smeds (2008) menar att hon upprördes över barnens 
levnadssituation och ansåg att något borde göras för att stimulera dem och göra 
barnens liv drägligare. För att inhämta kunskap till att kunna hjälpa barnen 
studerade hon arbeten av läraren Jean Itard och läkaren och pedagogen Edouard 
Séguin. Séguin ägnade sitt liv åt att hjälpa barn med mentala funktionshinder. Han 
ansåg att mentala funktionshinder handlar om pedagogiska problem snarare än 
medicinska. Séguin utvecklade därför en serie övningar för att underlätta för barnen. 
Dessa övningar betonade vikten av ett utvecklande av självförtroende och 
självständighet hos de intellektuellt funktionshindrade. Genom att ge barnen en 
kombination av fysiska och intellektuella uppgifter, underlättades deras motoriska 
utveckling. De båda hade vid den här tiden ett utarbetat material som stimulerade 
och övade olika sinnesfunktioner. 
 
Montessori inrättade ett pedagogiskt institut i Rom, för dessa barn med 
funktionshinder där även lärare utbildades. Här blev hon institutets chef och fick 
möjligheten att pröva och vidareutveckla Itards och Séguins materiel. Till sin 
förvåning fann hon att barnen kunde lära sig åtskilligt som tidigare verkat omöjligt. 
Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) beskriver Maria Montessoris 
konklusion över Séguins metod: det överlägsna med att använda 
sig av specialutformad materiel, var att det väsentligaste inte var att barnet skulle få 
kunskaper, utan det viktigaste var att åstadkomma en harmonisk utveckling av 
människan som helhet. Maria Montessori lyckades med sitt arbete och så föddes idén 
om att även barn utan funktionshinder skulle få arbeta med praktisk och 
sinnestränande materiel.  
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2.4.2 Skriftspråksarbete inom Montessori 
 
Då det i läsningen av litteratur skriven av Maria Montessori själv och andra 
verksamma inom Montessoripedagogiken har stått mer utförligt om språk- och 
skriftspråksfrämjande arbete än inom texter rörande Waldorfpedagogiken så 
innehåller detta textavsnitt flera underrubriker. 
 
 
Motorisk utveckling 
All sensorisk materiel inbjuder till rörelse, aktivitet och repetition. Det är aktiviteten 
och rörelsen som fångar barnens nyfikenhet. Handen är intellektets viktigaste 
instrument och när handen arbetar mognar hjärnan. 

 
 
Det absorberande sinnet 
Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) skriver att det är viktigt att lära 
sig att göra en sak i taget och att det är en förutsättning för att barnet ska bli sin egen 
lärare och utveckla en inre disciplin. En Montessorilärare ska hjälpa barnet med ro 
och koncentration och först när barnet själv behärskar djup koncentration kan en 
lärare gå vidare till mer utmanande övningar. 
 
Montessori (1948) menade att barnets sinne till sex års ålder kunde jämföras med en 
kamera som tar in allt, utan värdering. Barnet registrerar alla intryck och deras 
inlärning är omedveten. Yngre barn har med det absorberande sinnet en unik 
förmåga till inlärning som vi vuxna på alla sätt bör stödja. 
 
Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) menar att förutom att ge kärlek 
och kroppskontakt är det av vikt att tänka på att barn lär sig genom sina fem sinnen: 
hörsel, syn, smak, lukt och känsel. En barndom rik på kärlek, glädje, kommunikation, 
lekar och stimulans ger de bästa förutsättningarna för ett fullödigt vuxenliv. 
Språkutvecklingen stimuleras genom att vi kommunicerar med barnet och att vi sitter 
med det i famnen, ler mot det, använder oss av mimik, härmar ljud och sjunger för. I 
3-6 årsåldern börjar barn alltmer sortera och organisera sina tidigare intryck. 
Montessoriförskolan erbjuder en miljö som är anpassad för denna åldersgrupps 
behov. Med hjälp av det sensoriska materielet så kan barnens sinnesintryck förfinas. 
Ett praktiskt materiel förbättrar barnens finmotorik, vilket är ett viktigt 
utvecklingsområde i denna ålder när det handlar om barnets skriftspråkliga 
utveckling. 
 
Ritchey (1995) menar att det sinnestränande materialet som finns i 
Montessorimiljöer syftar till att barnet ska få möjlighet att känna igen lukter, ljud, 
tyngder, färger, former, längdmått och så vidare. Indirekt så lär sig barnet då även 
grunderna i matematik, algebra och geometri. Barnet absorberar kunskaper genom 
sina sinnen. Genom att arbeta med det sinnestränande materialet läggs därför 
grunden till kommande inlärning. Montessorimaterialet innehåller olika tal-, skriv 
och läsövningar. Den enklaste skrivövningen består i att barnet lär sig rätt 
pennfattning, och den svåraste i att själv skriva och läsa skriven text.  
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Språkutvecklingen 
Begreppet känsliga perioder hämtade Montessori från biologin. Med det menas att 
när en funktion eller ett organ är under utveckling visar barnet en tendens att om och 
om igen öva den nya färdigheten med intresse och koncentration. Detta beteende 
försvinner när perioden är förbi. Inlärning som knyter an till utvecklingsskedet ifråga 
går lättare än vid ett senare tillfälle. Ur undervisningssynpunkt spelar därför de 
känsliga perioderna en stor roll. En av de tidigaste känsligaste perioderna i barnens 
liv är när språkutvecklingen äger rum. Barnet lär sig tala det språk det hör runt 
omkring sig, barnet absorberar omgivningens sätt att tala. Detta tycks ske utan yttre 
ansträngning, men inom barnet äger ett intensivt arbete rum. Som en konsekvens av 
det absorberande sinnet så ansåg Maria Montessori (1949) det vara gynnsamt att 
påbörja barns skriftspråksinlärning redan i förskoleåldern då barn fortfarande hade 
ett absorberande sinne och därmed har en större förmåga för inlärning. 
 

2.5 Tidig Literacy 
 
Blikstad-Balas (2018) nämner att stor del av forskningen kring yngre barns skriv- och 
läsutveckling görs i ett forskningsfält som kallas för tidig literacy. Inom detta 
forskningsfält är barns tidiga språkerfarenheter och vad som leder till ett gott 
tillägnande av skriftspråks viktiga teman. Blikstad-Balas (2008) menar att barns 
tidiga språkerfarenheter kommer att påverka deras förhållande till läsning och 
skrivning. Barns tidiga språkutveckling och vad som leder till ett gott tillägnande av 
skriftspråk är därför väsentliga teman inom forskningsfältet tidig literacy.  
 
Enligt Blikstad-Balas (2018) så har studier funnit tydliga samband mellan små barns 
muntliga språkförståelse och hur goda läsfärdigheter samma barn har vid en senare 
tidpunkt i sin utveckling. Ordförråd handlar om vad ett barn” förstår av alla de 
ljudpaket” i sin närhet och förståelsen av de ord det möter, exempelvis när någon 
läser högt för barnet. Det finns en rad fördelar med ett gott ordförråd. Bland annat 
kan ett gott ordförråd underlätta för läsaren, då avkodningen avhjälps genom att 
förstå innebörden i texten. Flera studier undersöker också de positiva sambanden 
mellan högläsning och barns ordförråd. Kopplingarna mellan literacy och barns lek är 
även ett viktigt tema inom tidig literacy. Barn som växer upp i en skriftkultur 
kommer själva att på olika sätt uppsöka skriftspråket. De kommer att exempelvis leka 
att de läser och skriver, pröva att koppla samman ljud och tecken, fråga vad olika 
bokstäver heter och efter hand pröva att producera skrift.  
 
Det har även forskats i så kallad invented writing eller upptäckande skrivning, det vill 
säga när barn lyssnar till ljud och kommer fram till en stavning. Sådan upptäckande 
skrivning anses ge barn analytisk erfarenhet av språk som de har stor nytta av i 
tillägnandet av grundläggande läs- och skrivfärdigheter (Blikstad-Balas, 2018).  
 
 

2.6 Läroplanen och den kommande, reviderade läroplanen för 
förskolan 
 
Den kommande, reviderade läroplanen för förskolan ställer högre krav på förskolan 
när det kommer till de olika lärande- och utvecklingsmålen, i vilka målen kring 
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skriftspråksarbete ingår. Dessa krav blir skarpare i och med att den nuvarande 
läroplansformuleringen “förskolan ska sträva efter...” (Skolverket, 2016) ska bytas ut 
mot “förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla…) (Skolverket, 2018). 
Detta byte av formulering ställer högre krav på förskoleverksamheter då de inte 
längre enbart kommer kunna sträva efter att barnen utvecklar intresset för 
skriftspråk utan de måste nu på ett tydligare sätt skapa förutsättningar så att varje 
barn utvecklar detta. 

     
Målen gällande skriftspråk har även genomgått andra förändringar då digitala medier 
skrivits in i dessa mål. 
 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder 
och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig 
av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa (Skolverket, 2018, s. 14). 

 
I och med denna förändring i läroplanen så digitala medier in som en del i det 
skriftspråkande som förskolan ska främja. I både den nuvarande läroplanen 
(Skolverket,2016) och den reviderade (Skolverket, 2018) görs förskolan skyldig att 
främja barns intresse för skriftspråk och symbolers kommunikativa funktioner. 
 
 

3. Teoretiskt perspektiv 
 
Då vi avser att besvara frågan hur skriftspråksarbetets betydelse för barns lärande och 
utveckling konstrueras av verksamma inom Waldorf- och Montessoripedagogiken 
tänker vi använda oss av socialkonstruktivistisk teori som teoretiskt perspektiv. En 
ontologisk utgångspunkt inom socialkonstruktivismen är att förståelsen av världen är 
något som konstrueras människor emellan. 
 
Genom att se på Waldorf- och Montessoripedagogiken genom socialkonstruktivistiska 
glasögon blir dessa pedagogiska inriktningar något som skapas bland annat av hur 
verksamma inom dessa talar och gör i förhållande till Waldorf- och 
Montessoripedagogiken. Waldorf- och Montessoripedagogik blir därmed något som är 
under konstruktion och därför är föränderligt. Även skriftspråksarbete blir något vars 
innebörd kan konstrueras fram och som det därmed kan skapas olika diskurser till. 
Med diskurser menas olika språkliga strukturer som företeelser kan förstås genom. 
Genom att bygga upp en retorik kring fenomen och genom att agera i enlighet med 
retoriken skapas diskurser (Burr, 1995). Diskurser ses därmed som en viktig del i hur 
förståelsen av världen konstrueras. Användandet av socialkonstruktivismen och 
begreppet diskurs ger oss därmed möjlighet att urskilja hur skriftspråksarbetets 
betydelse för barns lärande och utveckling konstrueras av de verksamma inom 
respektive pedagogik.  
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4. Metod 

Vi kommer under denna rubrik närmare beskriva vår metod. Här beskriver vi och 
argumenterar för alla de vägval vi gjort i denna studie och varför vi funnit att detta 
tillvägagångssätt är det som allra bäst tjänat vårt syfte och överensstämmer med de 
forskningsetiska principerna. 

4.1 Metodologi 

Vi har önskat få en fördjupad förståelse om hur förskollärarna relaterar till 
läroplanens krav på skriftspråksarbete. En kvalitativ ansats innebär att forskningen 
syftar till att skapa en fördjupad förståelse av fenomen ur respondenternas synvinkel 
(Bryman, 2011). För att besvara vår forskningsfråga måste vi samla data kring hur 
verksamma inom Montessori- och Waldorfpedagogiken konstruerar 
skriftspråksarbetets betydelse för barns lärande och utveckling och för att använda 
dessa data sorteras de kvalitativt för att generera teman. För att sedan besvara våra 
forskningsfrågor förstår och förklarar vi, och tilldelar mening åt dessa teman i 
belysning av det teoretiska perspektivet. Därmed blir resultat koherent (Tivenius, 
2015). Under proceduren stegras abstraktionsnivån för att kunna presentera 
resultatet allmänt formulerat så att det kan möta det teoretiska ramverket på samma 
abstraktionsnivå, och därmed uppfylla korrespondenskriteriet (Tivenius,2015). Vår 
studie kan därmed förstås som en undersökning av det subjektiva och därför anser vi 
att intervju är den metod som tjänar vårt syfte bäst. 
 
 

4.1.1 Urval 

 
Vi har använt oss av ett målstyrt urval. Sådana urval handlar om att välja ut sina 
respondenter utifrån de forskningsfrågor som har uttryckts (Bryman, 2011). 
Vårt val av respondenter baserar vi på att vi har velat få fram hur skriftspråksarbetets 
betydelse för barns lärande och utveckling konstrueras av de verksamma inom 
respektive pedagogik. Vi har således valt ut respondenterna utifrån att de ska vara 
verksamma i Waldorf- och Montessoriförskolor och vi ser att vi endast genom detta 
urval kan besvara vår forskningsfråga. 
 
Intervjuerna har genomförts i tre olika kommuner. Intervjuerna är genomförda i 
samhällen som varierar i storlek från storstad till litet samhälle. Informanterna i vår 
studie representerar föräldrakooperativa förskolor och fristående förskolor och 
arbetar med både äldre och yngre barn.  
 
Inom Montessoriinriktningen intervjuades kvinnor med 25-30 års yrkeserfarenhet 
inom Montessoriförskolor, både i Sverige och utomlands. Respondenterna inom 
Montessoriinriktningen har en förskollärarutbildning och en Montessoriutbildning.  
Utbildningen till Montessorilärare hade samtliga avlagt i Sverige, England, USA och 
Italien. Respondenterna har deltagit i enskilda intervjuer. Inom 
Montessoriinriktningen har ytterligare två respondenter deltagit i en gruppintervju, 
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där de två respondenterna har en förskollärarutbildning respektive en 
Montessoriutbildning. 
 
Inom Waldorfinriktningen intervjuades kvinnor med 10-20 års erfarenhet av arbete 
inom Waldorfförskolor. Den ena respondenten inom Waldorfinriktningen är utbildad 
Waldorfförskollärare och den andra respondenten har genomgått en antroposofisk 
utbildning gällande barn med psykisk funktionsnedsättning. Båda respondenterna 
inom Waldorfinriktningen har deltagit i enskilda intervjuer. 
 
Urvalet bestod även av ytterligare en respondent som utgjorde underlag både för 
Montessoriinriktningen och Waldorfinriktningen. Denna respondent är en kvinna 
som är utbildad Waldorfförskollärare och verksam på en Montessoriförskola. 
Respondenten har tjugoårs yrkeserfarenhet inom förskolläraryrket. Respondenten 
har deltagit både i en enskild intervju och i en gruppintervju. 
  

4.1.2 Datainsamlingsmetod 
 
För att besvara vår forskningsfråga har vi använt intervjun som datainsamlingsmetod 
och kvalitativ databearbetning som analysmetod. Fördelen med att använda sig av 
intervju som forskningsmetod är att man kan få data som inte kan fångas in genom 
observationer såsom respondenternas åsikter, tankar och känslor (Bryman, 2011). 
Syftet med intervjuer är att undersöka det subjektiva (Lantz, 2007), vilket kan vara 
svårt att fånga på andra sätt än genom intervjuer. Som intervjuform har vi valt 
ostrukturerad intervju. Här använder sig forskaren en nästan helt ostrukturerad 
intervju som blir mer likt ett samtal där intervjuaren tar hjälp av en eller flera frågor 
och att intervjupersoner får svara fritt. Intervjuaren reagerar endast på de punkter 
som verkar vara värda en uppföljningsfråga (Bryman, 2011).  
 
Vi har tillämpat öppen ostrukturerad intervju som metod för att respondenterna 
själva ska ha möjlighet att styra intervjun i den riktning som är relevant för dem. Vi 
har inte velat ha några på förhand formulerade frågor eftersom risken med dem är att 
de riskerar att stå i vägen för respondentens egna sätt att förstå världen (Bryman, 
2011). En öppen intervju karakteriseras av den tillfrågade fritt beskriver sitt sätt att 
tänka, förstå och relatera till ett fenomen (Lantz, 2011).   
 
Vi har även genomfört en gruppintervju. Gruppintervjun är genomförd under en 
ostrukturerad form för att deltagarna själva ska ha möjlighet att styra intervjun i en 
för deltagarna relevant inriktning. Gruppintervjun är genomförd för att undersöka 
hur respondenterna tillsammans som en grupp konstruerar ett sätt att tänka, förstå 
och relaterar skriftspråksarbetets betydelse för barns lärande och utveckling. 
Gruppintervjun utgjordes av tre gruppdeltagare för att behålla deltagarnas 
uppmärksamhet. Fördelen med få deltagare är att alla kan känna inflytande och 
samhörighet och på så sätt ges samma utrymme som de övriga (Wibeck,2010). 
 
 

4.1.3 Genomförande 
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Vi har genomfört sju enskilda intervjuer. Intervjuerna tog 30-40 minuter och 
respondenterna valde själva plats och tid. Vi öppnade med frågorna: Hur ser er 
verksamhet ut och hur gamla är barnen på er avdelning och Hur konstrueras det 
skriftspråkliga arbetet på er avdelning? När det har varit behov för fler följdfrågor har 
vi ställt sådana. Vi valde att spela in samtliga intervjuer och fick godkännande till 
detta.  
 
Vi har genomfört en gruppintervju som tog 46 minuter och genomfördes med tre 
personal på en Montessoriförskola. Gruppintervjun startade inte med någon 
öppningsfråga utan utgick istället ifrån det Montessorimateriel som personalen själva 
valt att ställa fram och samtala om.  När det funnits behov att ställa frågor har sådana 
ställts. Gruppintervjun spelades in och för att minnas det materiel som visades upp så 
fotograferades materielet.  
 
 

4.1.4 Databearbetning 

 
I transkribering av intervjuerna har intervjuerna i viss mån gjorts om till skriftspråk. 
För att effektivisera vårt arbete med transkriptionen har vi valt att inte skriva med 
utfyllnadsord som liksom, ju och öh förutom i de fall de har varit nödvändiga för 
förståelsen. Vi har läst igenom de transkriberade intervjuerna för att hitta nyckelord 
och utsagor som kunde kopplas samman med nyckelorden. De olika nyckelorden och 
de utsagor som kopplats samman med nyckelorden utgör huvudkategorier. De 
transkriberade utsagorna har även kunnat kategoriseras under olika kategorier vilken 
innebär att en utsaga kan utgöra empirisk grund för flera kategorier. 
 
För tydlighetens skull har vi valt att i resultatdelen skilja på Waldorf och Montessori 
för att det ska bli enklare att jämföra svaren från verksamma inom Waldorf- 
respektive Montessori med varandra. Vi har även sett det som nödvändigt då vi anser 
att datamaterialet från respondenterna verksamma inom Montessori talat kring 
delvis andra nyckelord än respondenterna verksamma inom Waldorf.  På detta sätt 
tänker vi därför att det ska bli tydligare att analysera och diskutera hur de verksamma 
inom de två olika pedagogiska inriktningarna konstruerar skriftspråksarbetets 
betydelse för barns lärande och utveckling. Nedanstående två exempel visar olika 
utsagor inom kategorierna skriftspråk som intellektuellt och skriftspråk kopplat till 
utvecklingsstadier.  
 

      1. Huvudkategori: Skriftspråk som intellektuellt.   
     Underkategori: Skriftspråk som något som har setts som intellektuellt. 

“Leka saker som de har upplevt, som de ser i samhället och upplevt 
hemma, och då ska man inte proppa på med något intellektuellt. Så har 
man tyckt. Och skriftspråk ansågs som väldigt intellektuellt. Jag tycker 
att den gränsen har suddats bort ganska mycket och skriftspråk är ju så 
mycket mer än bara bokstäver ”. 

 
                  Underkategori: Skriftspråk som tankemässigt avancerat. 

”Och det är ju där som jag tycker att det är väldigt intressant för så vitt 
jag vet så har ändå forskningen kommit underfund med att i det långa 
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perspektivet så är det bäst för hjärnans utveckling, framför allt den 
kreativa utvecklingen att inte intellektualisera för tidigt. Utan att få leka 
färdigt. Samtidigt så finns det ju forskning som visar att barn lär sig 
väldigt snabbt, men blir det på bekostnad av utvecklingen i det långa 
perspektivet” 

 
2. Huvudkategori: Skriftspråk i relation till utvecklingsstadier. 
      Underkategori: skriftspråksarbete som olämpligt för förskolebarn. 

”Och det är ju där som jag tycker att det är väldigt intressant för så vitt 
jag vet så har ändå forskningen kommit underfund med att i det långa 
perspektivet så är det bäst för hjärnans utveckling, framför allt den 
kreativa utvecklingen att inte intellektualisera för tidigt. Utan att få leka 
färdigt. Samtidigt så finns det ju forskning som visar att barn lär sig 
väldigt snabbt, men blir det på bekostnad av utvecklingen i det långa 
perspektivet”. 

 
Huvudkategorierna är det första som utsagorna har kategoriserats under. Sedan har 
dessa genomgått en andra kategorisering där vi för att hittat underkategorier för att 
se på vilka sätt huvudkategorin förstås och konstrueras.  Som det framkommer i det 
vi skrivit ovan och i exemplen kan samma utsaga utgöra empiriskt material för flera 
kategorier. Genom att samma utsaga kan utgöra grund för olika kategorier har vi 
kunnat se vilka kategorier som har delvis samma utsagor. Att se vilka kategorier som 
innehåller delvis samma utsagor innebär att vi även har kunnat se hur de olika 
konstruktionerna av skriftspråklighetens betydelse för barns lärande och utveckling 
är kopplade samman och hur dess underkategorier inom huvudkategorierna 
korrelerar till varandra.   
 
 

4.2 Etik 
 
Bryman (2011) nämner de etiska principer som gäller bland annat för svensk 
forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda 
personer om den aktuella undersökningens syfte. Samtyckeskravet handlar om att 
deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet inbegriper alla personuppgifter som ingår i undersökningen 
ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet syftar på att de 
uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamålet. Vetenskapsrådet (2017) skriver om begreppet anonymisering 
vilket innebär att inga uppgifter som kan röja personers identitet finns med i arbetet. 
Därför finns det inga uppgifter om namn varken på våra respondenter eller de 
förskolor de arbetar på med i denna text.  
 
För att tillgodose dessa krav har vi skickat ett missivbrev till respondenter där vi har 
informerat om studiens syfte, deras rätt att avbryta sin medverkan samt att deras 
namn och förskolornas namn inte kommer att nämnas i studien. Innan har vi 
kortfattat givit respondenterna den information som stod i missivbrevet. 
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5. Resultat 
 
I detta kapitel redovisar vi för vilka betydelser förskollärare verksamma inom 
Waldorf- och Montessori tillskriver skriftspråksarbete vilket kommer utgöra denna 
studies empiri. Empirin tolkas genom ett socialkonstruktivistiskt raster för att 
utkristallisera diskurser genom vilka skriftspråksarbetets betydelse för barns lärande 
och utveckling kan förstås.  
 
 

5.1 Skriftspråksarbetets betydelse för barns lärande och 
utveckling ur Waldorfaspekt 
 
Här redovisar vi för vilken betydelse skriftspråksarbete har enligt de responderande 
Waldorfförskollärarna. Följande rubriker är kategoriserade utifrån olika nyckelord 
och de utsagor som kunnat kopplats samman med nyckelorden Dessa kategorier är  
1) skriftspråk som intellektuellt, 2) skriftspråk relaterat till efterhärmning, 3) 
skriftspråk relaterat till utvecklingsstadier, 4) skriftspråk som något kroppsligt och 
5) skriftspråk relaterat till estetisk verksamhet.  
 

5.1.1 Skriftspråk som intellektuellt 

Förståelsen av skriftspråk som intellektuellt karaktäriseras av en syn på 
skriftspråkande som intellektuellt krävande och därmed en tankemässigt avancerad 
verksamhet. För att stötta barns skriftspråkliga utveckling övas barnens 
tankemässiga förmåga: 
 

Vi gör jättemycket som utvecklar det logiska tänkandet. Det där pusseltänkandet, hur 
saker hänger ihop. Både för fantasin, men också för rörligheten här [pekar på huvudet]. 
Att känna igen saker på helt olika sätt. Det blir lättare att känna igen bokstäver också i 
olika sammanhang. 

 
Genom att stötta barnen i logiskt tänkande så får barnen stöd i att kunna förstå att 
samma bokstav kan förekomma i olika sammanhang och ord, vilket innebär att 
aktiviteter som främjar det logiska tänkandet även främjar barns skriftspråks-
utveckling. 
 
Intellektualisering används även som en motpol till det inom Waldorf centrala 
begreppet efterhärmning och till barns lek:  
 

Att man inte ska behöva använda huvudet till så mycket intellektualisering, utan att man 
ska få vara i sinnes och känsloupplevelser. Man ska bara få vara helt enkelt och få finnas 

till. Genom att man får leka färdigt. 
 
Intellektuell tankeverksamhet ses här som en motsättning till att barn ska få sitt 
behov av att leka och att i leken efterhärma de vuxna tillgodosett. Samtidigt ses det 
som att barn med ovanligt stort behov av intellektuell verksamhet skulle kunna ta 
skada av en alltför rigorös tolkning av Waldorfpedagogik då en sådan inte skulle ha 
tillgodosett det enskilda barnets behov av intellektuell stimulans så som exempelvis 
skriftspråksarbete. 
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5.1.2. Skriftspråk relaterat till efterhärmning 

Efterhärmning är en del i det skriftspråksfrämjande arbetet och skriftspråkande ses 
som en del av barns efterhärmande av de vuxna: 
 

Även om vi är ganska måna om att vi skriver fina stora bokstäver som de ska lära sig. men 
så blir de ändå att de ser de vuxna skriva snabbt och de härmar de ju också. Och det är 
också ett sätt att härma den vuxne och närma sig det där. När man är vuxen då skriver 
man och då skriver man såhär. 

 
I ovanstående citat beskrivs barns efterhärmande av vuxnas skriftspråkande som en 
del av barns strävan efter att tillägna sig vuxenvärlden. Att barnen tillägnar sig den 
vuxnes skriftspråk ses därmed som en del av barnens utveckling till en vuxen 
människa. Även det digitala skriftspråket ses som en del av barns efterhärmande av 
de vuxna då till exempel barn gör egna mobiltelefoner och laptops där tangentbordet 
skall ha tangenter med bokstäver på.  
 
Samtidigt som det digitala ses som en del av barns skriftspråkliga efterhärmning ses 
det även som något som var en motsats till barns efterhärmning: 
 

Det är annorlunda när man sitter framför paddan och är för sig själv. Det är ingen dialog 
där. Ingen feedback. Inga känslor. Ingenting. Men om man är i dialog med en annan 
människa. Om det nu är fröken eller ett annat barn, då händer det andra saker. Man får 
inspiration, man tänker om, man funderar, man ser hur andra gör och kanske provar. 
Eller inte. Kanske man imorgon provar det man sett idag. Så vi jobbar jättemycket med 
det här, och efterhärmning är också en central sak i Waldorfpedagogiken 

 
I ovanstående citat görs det digitala mediet till något känslo- och kommunikationslöst 
till skillnad från efterhärmning där barnet befinner sig i dialog och får inspiration från 
andra barn och vuxna. Det digitala språkandet i form av exempelvis iPhones 
röstassistent kunde också ses som en motsats till det mänskliga språkandet som sågs 
som kommunikation. Detta medan det digitala språkandet sågs som icke-
kommunikation. Efterhärmandet tycks därmed göras till något som sker i form av 
mänsklig kommunikation och inspiration.  
 
Genom att i sagan tala ett språk med ord som katekiseras som gammeldags anser 
man gynna barns skriftspråksutveckling genom att ge dem ett rikt ordförråd: 
 

Även om hon berättar fritt så får hon med mycket uttryck från den skrivna sagan. 
Gamla ord är också med i det hela. Så jag tänker att de verkligen får med sig en stor 
ordskatt genom det. det tycker jag är en väldig styrka faktiskt. Det behöver inte vara en 
modern klämkäck saga varje dag utan det kan vara lite gammalt finstämt. 

 
Även böcker ges en central del i detta arbete då böckerna gärna ska innehålla ett 
gammaldags språk för att gynna barns ordförråd. Vad som görs till viktigt är att 
böckerna ska spegla eller efterhärma vad barnen upplevde på en Waldorfförskola. 
Barnen ska kunna känna igen sin förskoledag i böckerna.  
 



16 

 

 

 

5.1.3 Skriftspråk relaterat till utvecklingsstadier 

Skriftspråksarbete beskrivs som något som anses eller har ansetts inte höra till en 
förskola vilket kopplas till ett skifte i barns utveckling som anses äga rum kring sex till 
sju års ålder.  
 

Det är ju jättetydligt med de barnen som vi har haft som sexåringar att framåt vårkanten 
innan de börjar ettan så börjar de själva att bli superintresserade av skolämnen och så 
vidare. De vill veta och leker skola och så vidare. De förbereder sig. De är redo. Det är 
jättetydligt. Och nu vet jag inte, vi får väl se. Det är den första femåringskullen nu, så man 
får se om de gör samma sak. 
 

I detta citat görs sexåringen till ett mer vetgirigt barn som leker skola och förbereder 
sig på en skolgång. Genom att inte intellektualiserat har dessa barns hjärnor fått en 
god utveckling vilket gjort att de nu är redo för mer intellektualiserad verksamhet. I 
och med detta börjar sexåringen intressera sig för skriftspråk och hur man skriver 
olika ord. Detta synsätt rymmer dock vissa ansatser till att det kan finnas möjlighet 
att det är verksamheten som gjort sexåringen mer moget för intellektuella göromål. I 
och med den förändring som skett i skollagen som gjort sexårsverksamheten som en 
del av skolplikten är inte längre de äldsta i verksamheten sexåringarna utan istället 
femåringarna. I talet om den intellektuella kompetenta sexåringen fanns det en viss 
öppenhet mot att i framtiden skulle femåringarna överta sexåringens roll och därmed 
blir mer intresserade av intellektuella aktiviteter. 
 
I det andra synsättet beskrivs skriftspråksarbetet som något som setts som olämpligt 
på grund av förskolebarns unga ålder. Skriftspråksarbetet har istället varit ett 
privilegium för skolan som har hand om de äldre barnen. Waldorfskolan har varit de 
som genom sin pedagogik ska lära barnen skriva och läsa på rätt sätt. Inom synsättet 
på skriftspråksarbete som inte längre olämpligt för förskolebarn så ses 
Waldorfskolans privilegium att arbeta med skriftspråk som föråldrat då många barn 
kan skriva och läsa innan Waldorfskolans skriftspråksundervisning, och på grund av 
att digitaliseringen leder till att barn möter skriftspråk i en tidigare ålder.  Inom detta 
synsätt görs därmed inte sexåringen som mer redo för skriftspråkande än andra 
yngre barn. Viktigt är istället att bejaka och främja barns intresse för skriftspråk. Vad 
som även uttrycks ha förändrat denna syn på skriftspråksarbete som olämpligt för 
förskolebarn är införandet av läroplanen för förskolan: 
 

Men i och med att det står i läroplanen så får vi förhålla oss för det också, och då finns det 
i Waldorf… förut var det ju så att… Bokstäver det har ju ingenting på en förskola att göra… 
ansåg man på Waldorf. 

 
Det är därmed oklart om synen på skriftspråksarbete som intellektuellt har förändrats 
eller om det är ökad skriftspråklighet i omgivningen i form av digitalisering och 
läroplansmål gällande skriftspråk som tvingat fram skriftspråksarbetet på förskolan. 
 

5.1.4 Skriftspråk som något kroppsligt 
 
Skriftspråket görs dock inte till något enbart intellektuellt utan även till en förmåga 
som sitter i kroppen och känslan. Detta görs dels genom att sammankoppla motorisk 
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förmåga med skriftspråksutveckling och dels genom att göra det till en känsla som 
sitter i kroppen. Motorisk förmåga sammankopplas med skriftspråksutveckling på 
två skilda sätt. Dels genom att finmotoriken ses som en förutsättning för att kunna 
forma bokstäver med en penna och dels genom att en försenad motorisk utveckling 
anses leda till en försenad språklig utveckling. Att främja barns motoriska utveckling 
görs därmed till något som även anses främja barns språkliga- och skriftspråkliga 
utveckling.  
 

Mest uppmärksam bli man ju när man har barn som är lite klumpiga. Att de hela tiden 
snubblar eller så, och oftast har de också någonting med språket. Att de inte kan uttala 
vissa ljud kanske eller att det blir fel i grammatiken. 

 
Ovanstående citat visar på hur en dålig motorik sammankopplas med språklig 
oförmåga, genom att träna bort den motoriska oförmågan så anses även den 
språkliga oförmågan försvinna. Motorisk träning ses även så som vi skrivit ovan som 
viktig för att i framtiden kunna klara av att forma igenkännbara bokstäver. Då är det 
främst finmotoriken som anses vara i behov av att övas upp för att därmed även 
främja barns skriftspråkliga utveckling. 
 
Skriftspråket ses även som en kroppslig och känslomässig förmåga. Denna förmåga 
anses övas upp med hjälp av eurytmi: 
 

Hon har alltid något som inte är så handfast som att trippa och stampa, eller ut eller in 
eller sådär. Utan alltid någonting som bara är gest, som bara är gest för dessa bokstäver 
eller de orden som hon säger. Och det tar ju barnen in, de härmar dem på något sätt utan 
att de vet vad de gör. Det kan jag tänka mig att någonting gör det med barnen, med deras 
språksinne om man vill säga så. 

 
Eurytmi anses främja barns kroppsliga känsla för vad språk är genom att en 
eurytmist gör rörelser kopplade till olika språkljud. Själva efterhärmandet av dessa 
rörelser anses utveckla känslan för språk. Att berätta vad dessa rörelser symboliserar 
för bokstäver ska inte göras då det är känslan för språket som ska övas upp. Känslan 
för språk ses som förutsättningen till kommunikation och den förmåga som gör att 
människor kan tolka kroppsspråk och tonlägen.  
 
 
5.1.5 Skriftspråk relaterat till estetisk verksamhet 
 
Estetik beskrivs som en central del av Waldorfförskolornas verksamhet. Estetisk 
verksamhet ses som främjande av barns skriftspråkliga utveckling på två olika sätt. 
Det första synsättet innebär att man sätter själva estetiken som huvudsyftet, men att 
man även får med sig andra lärandemål såsom skriftspråk. Det andra synsättet 
innebär att skriftspråkande eller andra lärandemål är huvudsyftet, men att det 
uppnås genom skapande aktiviteter. Skapande aktiviteter anses vara för glädjens 
skull eller som i nedanstående citat för utvecklandet av andra förmågor: 
 

Alla gör olika. målet är tydligt. Och så utvecklar man då sina egna detaljer kan man säga. 
Sen när det är klart då känner man igen det här… Nej, men det här en lucia. Vissa 
kännetecken är det, men ändå är de annorlunda. Det är ett exempel på hur man kan öva 
upp lite mera rörlighet här uppe [pekar på sitt huvud]. Att öppna upp för igenkännandet, 
isärplockandet och ihopbyggandet. 
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Skapandet ses som en aktivitet som ska öva upp för det logiska tänkandet vilket 
ses som skriftspråksfrämjande. Synsättet att estetisk verksamhet syftar till 
utvecklandet av andra lärandemål än estetik blir därmed även en del av synen på 
skriftspråk som något intellektuellt.  
 

5.2 Skriftspråksarbetets betydelse för barns lärande och 
utveckling ur Montessoriaspekt 

Nedan kommer vi redogöra för vilken betydelse skriftspråksarbete har enligt de 
responderande Montessoriförskollärarna. Följande rubriker är kategoriserade utifrån 
olika nyckelord och de utsagor som kunnat kopplats samman med nyckelorden. 
Dessa kategorier är 1) skriftspråk som något kroppsligt, 2) skriftspråk relaterat till 
utvecklingsstadier, 3) skriftspråk relaterat till talat språk och 3) skriftspråk som 
lustfyllt. 
 

5.2.1 Skriftspråk som något kroppsligt 

Skriftspråk görs till något kroppsligt på två skilda sätt. Det första sättet innebär att en 
välutvecklad motorik ses som en förutsättning för att i framtiden kunna skriva. En 
stor del av Maria Montessoris materiel kallas för sinnestränande och finmotoriken 
görs till ett centralt lärandeobjekt i användandet av materielet. Användandet av 
materielet ses som en förberedelse för skrivandet genom att barnen får använda 
handen i olika sorters övningar: 
     

Mycket av det barnen gör i klassrummet, såsom att baka och att torka bord är att 
öva handen till att skriva, knoppussel, metallramen, diska med vatten. Det är 
förberedelse för att lära sig att skriva. 

 
Vardagssysslor och arbete med Montessorimateriel ses som skrivförberedande då de 
övar upp motoriken i handen. Skriftspråksutveckling ses även som en kroppslig 
känsla och ett lärande som sitter i kroppen. Genom att skriftspråkslärandet sker 
genom kroppen anses det som konkret för barnet. Sandpappersbokstäverna, som de 
använder sig av, är en del av det sensoriska materielet som sammankopplar handens 
rörelse med hjärnan och som gör att hjärnan minns bokstävernas olika former. 
Digitala medier ses som en motsats till det, inom Montessori, önskvärda motoriska 
och konkreta lärandet: 
 

Men jag tänker på det ibland att alla begrepp som är hämtade de är ju från den konkreta 
världen. Skrivbord på en dator, mappar, hur ska ett barn kunna förstå vad en mapp är för 
någonting om man inte får uppleva det konkret?  

 
Förståelsen kring digital teknik ses som något som måste utvecklas genom 
erfarenheter utanför den digitala världen. Digital teknik görs här till något 
abstrakt och svårförståeligt. Det ses som dock som möjligt att göra 
inlärningsprocessen mer konkret genom att varva användandet av digital teknik 
med mer motoriska aktiviteter som att till exempel skriva för hand.  
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5.2.2 Skriftspråk relaterat till utvecklingsstadier 

Det är av vikt att barnen utvecklar skriftspråklighet under förskoleåldern och att man 
inte försummar någon specifik fas i utvecklingen när barnet är extra mottaglig för 
olika typer av skriftspråksinlärning. Skriftspråksarbete ses därmed som en väsentlig 
del i att skapa barn som är i fas med sin utveckling. Om detta inte görs skall det 
istället bli svårare för barnen i skolan:  

 
Personalen kan känna sig lite tråkig ibland eftersom de ska rätta barnen och vara pekpinnar 
men det är enda gången jag är lite hård mot dem. Det är så viktigt att barnen lär sig under 
förskoletiden så de inte får det tufft i skolan sen. 
 

Skriftspråk ses överlag som något som utvecklas under förskoletiden. Även 
kunnanden om grammatik inom skriftspråk ses som möjligt för förskolebarn att 
förvärva. Materielet beskrivs som att det går från lätt till svårt och varje steg bygger 
upp en nödvändig kunskap som krävs för att klara av nästa steg: 

 
Allt material är konkret och skapar en klarhet i inlärningsprocessen. Bakom detta finns en 
tanke om att allt ska vara en förberedelse inför nästa steg i barnets utveckling. Varje steg har 
ett syfte och barnen arbetar alltid från det stora till det lilla.  
 

Materielet ses som byggt för att barnet alltid ska ha ett materiel som passar in i den 
utvecklingsfas som det befinner sig i för tillfället. Själva materielet görs därmed till en 
del av tankar om barns skriftspråksutveckling som beroende av de olika 
utvecklingsstadierna som barnet går igenom. Även användandet av digitala medier i 
skriftspråksarbetet gjordes till en del av detta tankesätt då det fysiska materielet sågs 
som fullt utvecklande för barnen mellan ett till tre år, medan lärplatta med 
tillhörande appar sågs lämpligt lärverktyg för de äldre barnen i deras förberedelse för 
skolgång. Synsättet på digital teknik som ett lämpligt lärverktyg för de barn som var 
över tre år kan kopplas till synen på digital teknik som något abstrakt som kräver 
erfarenheter utanför den digitala världen för att kunna förstås, eftersom de yngsta 
barnen sågs som helst sysslande med det konkreta icke-digitala materielet. 
 

5.2.3 Skriftspråk relaterat till talat språk 

Barns skriftspråksutveckling sätts i samband med det talade språket på två olika sätt. 
Det ena innebar att orden ses som bestående av ljud och bokstäverna som 
representanter för dessa olika ljud. Det ses därmed vara av vikt att utveckla barns 
förmåga att urskilja de olika språkljuden och att barn ska lära sig att koppla samman 
dessa ljud med bokstäver.  
 
    När man ska läsa så säger man ju inte be..il utan man säger bil 
 
Att koppla samman bokstaven med dess namn görs till ett hinder för läsningen då det 
är svårt att koppla samman bokstavsnamnen till ord. Läsningen anses istället 
underlättas ifall barnen kopplar ihop bokstaven med de ljud den symboliserar. Att 
först urskilja enskilda ljud ur det talade språket ses som en förutsättning för att 
senare kunna koppla de olika ljuden till ljudsymboliserande bokstäver. Arbetet med 
att koppla samman det enskilda ljudet till bokstaven görs bland annat genom att 
barnen får följa en sandpappersbokstav med fingret och samtidigt säga det ljud som 
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bokstaven representerar. På detta sätt kopplas ljudet även samman med fysiska 
känslan av bokstavens form. 
 
Det andra sättet som barns skriftspråksutveckling sammankopplas till det talade 
språket är att ett stort ordförråd ses som en förutsättning för att kunna läsa. Även om 
detta sätt att sätta samman skriftspråksutveckling med det talade språket förekom så 
var det inte lika vanligt som det synsätt vi redogjort för ovan. Att kunna ett ords 
innebörd ses dock som en förutsättning för att även kunna förstå ordet i dess skrivna 
form. Barns ordförråd stimuleras genom att använda ord som kan ses som 
komplicerade för ett förskolebarn: 

 
Vi säger inte bara att det här är ett träd, utan att det är en björk eller en tall eller en gran, för 
att utöka ordförrådet. 
 

Genom att ge barnen det specifika namnet på saker så anser de vuxna att de hjälpte 
barnen att utöka ordförrådet. Barnen menas därmed kapabla till att lära sig de ord 
som beskrivs som mer avancerade.  
 

5.2.4 Skriftspråk som lustfyllt 
 
Skriftspråksarbete ses som något som ska vara lustfyllt bland annat genom att arbetet 
ska bygga på barnens intresse. Att skriftspråksarbetet ska vila på barns intresse 
kommer till uttryck genom att barnet lär sig något som det är intresserat av och att 
det är utifrån sin egen vilja den väljer sina övningar. Alla ämnen varvas och barnen 
väljer själva vad de önskar arbeta med och känner att de vill göra för dagen. Barnet 
väljer själv sin sysselsättning och har frihet att handla självständigt då barnet får ägna 
sig åt sin övning så länge barnet önskar. Följande citat får illustrera synsättet på 
skriftspråksarbete som något som ska vila på barnets intresse: 

 
Man lär sig något när man själv är intresserad. Nu kanske barnet är intresserad av och har 
drivkraft för just alfabetet och då ska barnet få chansen att arbeta med just detta den här 
dagen. 

  
Inlärning anses bygga på en människas intresse, därav ska barnet ha möjlighet att 
arbeta med någonting när det är intresserat för just det lärandet. På detta sätt gynnas 
barns inlärning. 
 
Innan presentation av övningar förekommer lekar som även dessa ses förberedande 
för språket och skrivandet. Lekarna används här som en metod för 
skriftspråksinlärning. Leken ses som en viktig del för de yngsta barnen i 
Montessoriförskolan. Leken i skriftspråket till stor del handlar om att ge ljud och ord 
till de minsta barnen genom ljudlekar och att ge dem självkänsla. Skriftspråk beskrivs 
som något roligt och som barnen är intresserade av.  

 
Då kan vi säga: Vet du, du läste nu!  Då tycker de att det är så kul. Då har vi en massa material 
att ge dem så de kan utvecklas i deras skriftspråklighet. Det är viktigt att det blir lustfyllt och 
kul så att de vill fortsätta. 
 

I talet om skriftspråksutveckling som något lustfyllt och beroende av barns intresse 
finns det dock en annan sida där även disciplin, ordning och rättande görs till en del 
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av Montessoriförskolans främjande av barns skriftspråksutveckling. Disciplin och 
ordning ses dock även som en förutsättning för att barnen ska kunna arbeta med det 
som de är intresserade av och det ses som viktigt att skapa arbetsro för att tillgodose 
barnets stimulans och stöd.  
 
Digital teknik görs till något som kräver ordning och disciplin i form av vuxna som 
kontrollerar att barnen arbetar med appar som ses som av bättre kvalitet och att 
barnen har en bestämt lång tid som de får sitta framför en skärm. Detta kallas för 
skärmtid och var något som förskollärare och föräldrar skulle ta ansvar för 
gemensamt så att barnets totala skärmtid inte tog upp för lång tid av dagen. Det anses 
här som att forskning stödjer detta synsätt. De arbetsverktyg som bygger på digital 
teknik blir därmed något som hanteras annorlunda i verksamheten då denna 
diskussion om begränsning av arbetstid inte finns kring de materiel som utformades 
av Maria Montessori. Talet kring det materiel är som tidigare konstaterat istället 
främst utmärkande av ett användande som ska bygga på intresse och lust.   

 
 
5.3 Tolkning av empiri 
 

Vi använder oss nedan av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att se vilken betydelse 
de olika diskurserna tillskriver skriftspråksarbete för barns utveckling och lärande. Vi har 
ovan redogjort för de olika kategorierna genom vilka skriftspråkligheten gjordes förståelig. 
Genom socialkonstruktivismens syn på diskurser som aktiva i att konstruera förståelsen av 
världen kan vi se kategorierna som aktiva i hur förståelsen av skriftspråksarbete för barns 
utveckling och lärande konstrueras. I och med att samma utsagor kategoriseras in under 
olika kategorier har vi kunnat se hur dessa kategorier kopplas samman och skapar 
diskurser där skriftspråksarbete tillskrivs olika betydelser gällande barns utveckling och 
lärande.  

 
5.3.1 Skriftspråksarbete som negativt för barns lärande och utveckling  
 
Ur en Waldorf aspekt är skriftspråk som något intellektuellt, skriftspråksarbete i 
relation till efterhärmning och skriftspråksarbete i relation till utvecklingsstadier tre 
kategorier kring skriftspråklighet med flera kopplingar till varandra som tillsammans 
skapar en diskurs där skriftspråksarbetet ges en förståelse som negativt för barns 
fortsatta skriftspråkliga utveckling och lärande. Inom denna diskurs konstrueras 
skriftspråksarbetet som något intellektuellt krävande som barnet innan skolan ännu 
inte har en intellektuell mognad för då de ännu är i ett stadie som de främst ska leva i 
efterhärmningen av de vuxna. En konsekvens av detta blir att 
skriftspråksundervisning inom denna diskurs förstås som något som inverkar 
negativt på barns skriftspråkliga utveckling och lärande. Grunden i 
Waldorfpedagogiken är en idé om hur människan utvecklas och fungerar genom livet. 
Varje person är en helhet där kropp, själ och ande hänger ihop. Hos det lilla barnet är 
funktionerna tätt sammanknutna men ju äldre barnet blir, desto mer skiljs de olika 
aspekterna åt. I det första utvecklingsstadiet, upp till sju år, ligger fokus på kroppen. 
Barnen ska utveckla sin grov- och finmotorik och rörelseförmåga och rytmen har en 
central funktion. Barnet ska skyddas från kognitiva utmaningar i förskoleåldern 



22 

 

 

eftersom det kognitiva arbetet annars kan undergräva barnets fysiska utveckling.  
 

5.3.2 Skriftspråksarbete som nödvändigt för barns lärande och 
utveckling 
 
Skriftspråksutveckling i relation till talat språk och skriftspråksarbete som något 
lustfyllt är under en Montessoriaspekt två teman som tillsammans konstruerar en 
diskurs där skriftspråksarbetet görs till nödvändigt för barns utveckling och lärande. 
Ovannämnda teman bildar en språklig förståelsekonstruktion av förskolebarnet som 
intresserat av skriftspråk och som extra mottaglig för skriftspråksinlärning. Diskursen 
där skriftspråksarbetet görs till nödvändigt för barns utveckling och lärande kan ses 
som det motsatta till den diskurs inom Waldorf som gjorde skriftspråksarbetet till en 
intellektuell syssla som ej lämpade sig för ett förskolebarn. Inom diskursen 
skriftspråksarbete som nödvändigt för barns lärande och utveckling talades istället 
skriftspråksarbetet fram som något som ska ske i förskolan. Att skriftspråksarbete ska 
ske i förskolan förklaras med att barn under denna utvecklingsperiod är mer 
intresserade av och mer mottagliga för skriftspråk. Inom diskursen skriftspråksarbete 
som nödvändig för barns utveckling och lärande görs skriftspråk till något som är 
svårare att utveckla under skolålder. 
 

5.3.3 Digitalt skriftspråksarbete som problematisk för barns lärande och 
utveckling 

 
Ur en Waldorfaspekt samverkar kategorierna skriftspråksarbete i relation till 
efterhärmning, skriftspråksutveckling som något kroppsligt och 
skriftspråksutveckling i relation till estetisk verksamhet. De skapar en diskurs om 
det önskvärda skriftspråkliga lärandet som förstås som något som ska ske i samklang 
med estetiska lärprocesser och som ska bygga på mellanmänsklig kommunikation. 
Inom Montessori skapar kategorierna skriftspråklighet som något kroppsligt, 
skriftspråksutveckling i relation till talat språk och skriftspråksutveckling som 
något lustfyllt en liknande diskurs om en önskvärd skriftspråklig inlärning där 
motoriken, de uttalade språkljuden och ett lekfullt arbetssätt anses göra lärandet 
konkret och lustfyllt. Inom ovannämnda diskurser om det önskvärda lärandet 
konstrueras det digitala skriftspråksarbetet som något som står i motsättning till 
detta önskvärda skriftspråkslärande och som därmed förstås som dess motsats. Ur en 
Waldorfaspekt konstrueras därmed digitalt skriftspråkande som känslolös icke-
kommunikation och ur en Montessoriaspekt konstrueras det som icke-konkret och 
som något som kräver vuxenkontroll vilket krockar med synen på det önskvärda 
lärandet som lustbetonat. Därmed skapas en diskurs inom både Waldorf och 
Montessori där digitalt skriftspråksarbete förstås som problematisk för barns 
fortsatta skriftspråkliga utveckling och lärande.   

 

5.4. Resultatsammanfattning 

Det finns sju kategorier för hur betydelsen av skriftspråksarbetet konstrueras. Nedan 
följer en kort beskrivning av de sju kategorierna: 
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1. Skriftspråk som intellektuellt karaktäriseras av att betrakta skriftspråk som 
något som tankemässigt avancerat. 

 

2. Skriftspråk relaterat till efterhärmning kännetecknas av ett synsätt på 
förskolebarnet som någon som härmar de vuxna. Digital teknik ses som 
efterhärmandets motsats. 

 

3. Skriftspråk relaterat till utvecklingsstadier innebär ur en Waldorf aspekt 
att barn först efter sjuårsålder är intellektuellt mogen för skriftspråk. Ur en 
Montessori ses skriftspråk som något som bör utvecklas innan sexårsålder.  

 

4. Skriftspråk som något kroppsligt kännetecknas av syn på 
skrivspråksutvecklingen som beroende av motoriken Användning av digitala 
verktyg ses som motsatt ett kroppsligt lärande. 

 

5. Skriftspråk relaterat till estetisk verksamhet signifieras av ett perspektiv 
som innebär estetik är huvudsyftet och ett perspektiv där skriftspråk är 
huvudsyftet. 

 

6. Skriftspråk relaterat till talat språk representerar en syn på skriftspråk som 
sammansatt av enskilda bokstavsljud. 
 

7.  Skriftspråk som lustfyllt karaktäriseras av synen på skriftspråksarbete som 
något som byggande på barns intresse. 

 
De sju kategorierna är sammankopplade och bildar tre diskurser: 

1. Skriftspråksarbete som negativ för barns lärande och utveckling innebär 
att skriftspråk förstås som intellektuellt krävande och olämpligt för barn i 
förskolan. 

 

2. Skriftspråksarbete som nödvändigt för barns lärande och utveckling utgör 
en förståelse där skriftspråksarbete i förskolan ses som gynnsammast för 
barns lärande och utveckling. 

 

3. Digitalt skriftspråksarbete som problematisk för barns utveckling och lärande 
utgörs av en förståelse av digitalt skriftspråk som motsatt den önskvärda 
skriftspråksinlärningen. 

 
 

6. Diskussion 
 
Diskussionen inleds med en resultatdiskussion där vi diskuterar vårt resultat utifrån 
tidigare forskning, text som är skriven om Maria Montessori, Steiner, andra 
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verksamma inom de två pedagogiska inriktningarna och utifrån den reviderade 
läroplanen för förskolan. Diskussionen kommer att mynna ut i en slutsats och under 
metoddiskussionen rannsakar vi vårt tillvägagångssätt för att se på vilka sätt vårt 
resultat påverkats av vår metod och hur andra metodologiska val kunnat leda fram till 
ett annat resultat. Detta kommer i sin tur att mynna ut i en diskussion om pålitlighet 
och tillförlitlighet. Avslutningsvis kommer vi presentera förslag för fortsatt forskning. 
 

6. 1 Resultatdiskussion 

Inom Montessori har ingen liknande anpassning gällande skriftspråksarbete behövt 
ske som den delvis skett inom Waldorf. Maria Montessori (1949) beskrev 
skriftspråksarbete som något som bör ske innan barnet fyllt sex år, det vill säga i 
förskoleåldern. Hennes synsätt synliggörs i hur skriftspråksarbetet sätts i samband 
med teorier kring barns utveckling där det ses som svårare att utveckla skriftspråk i 
skolåldern än i förskoleåldern. Det av den reviderade läroplanen (2018) förordade 
arbetet med att ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk och 
symbolers kommunikativa funktioner bli därmed något som bejakas. Arbetet med 
symbolers kommunikativa funktioner görs genom framhållandet av bokstavens 
representerande av enskilda språkljud.  
 
Skriftspråksfrämjande arbete ses som en etablerad del av Montessoripedagogiken i 
och med användandet av det materiel som Ritchey (1995) benämner som 
sinnestränande och som låter barnen öva upp skriv- och läsförmågan. Vi har tidigare 
beskrivit Montessori och Waldorf som varandras motsatser gällande 
skriftspråksinlärning då Waldorf används som för att undersöka sen 
skriftspråksutveckling (Elben & Nicholsson, 2017) och Montessori tidig 
skriftspråksinlärning. Resultaten om skriftspråksarbete i relation till 
utvecklingsstadier visar även en syn på Waldorfpedagogiken som ej bejakande av 
tidig skriftspråksinlärning och Montessori som bejakande av detta vilken kan ses som 
två motsatta förhållande gentemot skriftspråksarbete.  
 
Vårt resultat visar även likheter gällande hur skriftspråksarbetet betydelse 
konstrueras för barns lärande och utveckling. Det gäller dels den betydelse, 
begreppen efterhärmning och absorberande sinnet ger skriftspråksarbetet och dels 
hur skriftspråkligheten görs till något kroppsligt. Både resultatet gällande Waldorf 
och resultatet gällande Montessori visar på en syn på vuxna som berikande av barns 
ordförråd genom att agera språkliga förebilder och tala med ett rikt ordförråd. Detta 
kan kopplas till att efterhärmning och absorberande sinne har beröringspunkter med 
varandra då båda begreppen beskriver hur barnet lär sig genom att ta in det som det 
upplever i sin omgivning som de vuxna är en del av. De två pedagogiska 
inriktningarnas förståelse av skriftspråkligt lärande har även beröringspunkter med 
forskning inom ämnesområdet literacy beskriver skriftspråkligt lärande. Forskning 
inom literacy beskriver hur barn som växer upp inom en skriftspråklig kultur 
kommer att undersöka skriftspråk genom att leka att de läser och skriver (Blikstad-
Balas, 2018). Begreppen efterhärmning och absorberande sinne innehåller samma 
syn på barnets skriftspråkliga lärande och utveckling, då efterhärmning och 
absorberande sinne fokuserar hur barn i en skriftspråklig miljö härmar och 
absorberar det skriftspråk som finns omkring barnet.  I kategorin skriftspråksarbete i 
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relation till efterhärmning så görs även digital skriftspråklighet som en del av barns 
skriftspråkliga omgivning som den tar in genom efterhärmning. 
 
Både inom Waldorf och Montessori så används den digitala tekniken som en motsats 
till den typiska och önskvärda skriftspråkliga inlärningen inom respektive pedagogik. 
Samtidigt som digitaliseringen görs till en del av barns tidiga skriftspråksutveckling 
så ses det även som något som står i direkt motsättning till den inom Waldorfs 
centrala efterhärmning och det inom Montessori centrala konkretionen av lärandet 
genom användandet av sinnes- och motoriktränande materiel. Det sinnestränande 
och motoriska materielet ses även som önskvärt då det anses utveckla hjärnans 
förmåga. Det digitala skriftspråkandet kräver inte samma motoriska rörelser, vilket 
gör att frågan väcks om den inom Montessori kan anses utveckla hjärnan på samma 
sätt som skrivande för hand. Samtidigt så blir Waldorf- och Montessoriförskolor i och 
med införandet av den reviderade läroplanen tvungna att förhålla sig till 
användandet av digital teknik skrivs in i den skriftspråklighet som de är skyldiga att 
ge varje barn förutsättningar att utveckla ett intresse om och att utveckla en förmåga 
att använda. I och med att resultatet pekar på att verksamma inom Montessori 
försöker skapa en förståelse av hur det digitala kan infogas i det mer motoriska 
skriftspråksarbetet så kan vi se att en anpassning inför läroplanskraven sker. 
Montessori står därför inför en liknande anpassning när det kommer till det digitala 
skriftspråksarbetet som Waldorf även tidigare stått inför gällande skriftspråksarbete i 
stort, men som nu även gäller den digitala skriftspråkligheten.  
 
Vi har ovan skrivit om den anpassning till läroplanen som skett och sker av 
verksamma inom Montessori och Waldorf. Vårt resultat tyder dock inte bara på 
anpassning utan även på hur de redan utformade pedagogikerna kan vara en styrka 
när läroplanen ska passas in. Arbetssättet, materialet och det färdiga pedagogiska 
konceptet där efterhärmning, estetisk verksamhet, absorberande sinne och motorik 
ingår kan även utgöra en grund som läroplansmål kan infogas i. Den estetiska 
verksamheten och fokus på efterhärmningen ses som en möjlighet att inom Waldorf 
arbeta med att främja barns skriftspråksutveckling. Detta är till stor del fallet inom 
Montessoriresultatet där det redan finns ett material med tillhörande arbetssätt för 
att stödja barns skriftspråksutveckling. Men vi ställer i vår inledning frågan om inte 
Montessoripedagogiken kan stå för ett annat dilemma, nämligen att den 
intressestyrda verksamheten möjligen kan bidra till att barn utan intresse för 
skriftspråk riskerar att gå miste om skriftspråksinlärningen. Vi har dock förstått 
utifrån intervjuerna att barnen är inspirerade till att lära och barnen inte sällan kan 
läsa när de är fyra år i Montessoriförskola.   
 
Det finns faktorer som kan påverka verksamma inom Montessori till en mer positiv 
hållning gentemot skriftspråkligheten. Det ses av vikt att barnen inte enbart sitter och 
trycker på en lärplatta utan kan koppla ihop lärtillfället med att skriva i sin arbetsbok 
som samtidigt resulterar i en övning i motorik och skrivning. Här framkommer det 
dock att det finns ett behov att kontrollera hur länge barnen sitter med lärplattan då 
det till exempel framkommer i intervjuerna att föräldrarna har synpunkter på hur 
ofta lärplattan ska användas i verksamheten och hur länge barnet då ska sitta med 
lärplattan. Vår teori är att det möjligen kan påverka användandet av digitala verktyg i 
negativ riktning i Montessoriförskolan eftersom läraren då är tvungen att ha en 
annan kontroll över övningen än när det gäller de andra övningarna i rummet. 
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Frisk (2014) beskriver Waldorf som en pedagogik som kan genomgå förändringar och 
anpassas, vilket delvis överensstämmer med denna studies resultat. Inom 
kategorierna skriftspråk som något intellektuellt och skriftspråksarbete i relation till 
utvecklingsstadier görs skriftspråksarbete både till något som är olämpligt på en 
förskola och som något som hade setts som olämpligt på en förskola, men inte längre 
är olämpligt på en förskola. Synen på skriftspråksarbete som något som varit, men 
inte längre är olämpligt på en förskola tyder på att relationen inom Waldorf kring 
skriftspråksarbete är något som är föränderligt. Det finns, under dessa 
resultatkategorier, en kluven inställning till om skriftspråksarbete är något positivt 
för barns utveckling. Den kluvna inställningen kan spåras till Steiners (1994) motvilja 
gentemot det enbart intellektuella och till hans syn på barnet som moget för 
skriftspråksinlärning först efter sju års ålder. Steiners synsätt, som återspeglas i vårt 
resultat, är samtidigt i motsättning med det som står i förskolans reviderade läroplan 
(Skolverket, 2018) då det där står att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 
utveckla ett intresse för skriftspråk och symbolers kommunikativa funktioner. Vårt 
resultat gällande Waldorf visar på en kluvenhet inför skriftspråklighet kan också ses 
som en kluvenhet mellan Steiners och läroplanens synsätt.  
 
Maria Montessori menade att inlärningen skulle vara lustfylld och 
skriftspråksinlärningen likaså. Barnet ska få välja sin övning och skapar då 
förutsättningar för en inlärning som gynnar barnet i stunden. Miljön är fri från tvång, 
systemet bygger därmed på en tro på barnets medfödda vilja att utvecklas. Det krävs 
dock att barnet uppmärksammas och observeras så att man kan föra protokoll över 
vad barnet lär sig i verksamheten. Det finns annars risk att barnet saknar något 
moment som är av vikt för individen. Barnet kan därför behöva stöttning och 
stimulans när denna inte visar något intresse inom ett visst lärandeobjekt.  
 
Det är av vikt att förskollärarna skapar ett direkt stöd i den självstyrda miljön. Ett 
stöd som barnen kan lita på och som väcker ett intresse hos dem när det gäller 
skriftspråksinlärning. Annars riskerar Montessoriverksamheten att stämma med den 
teori som Cunningham och Carrol (2011) presenterar där riskerna med Montessori är 
att alla barn inte ges det direkta stöd som de är i behov av. Samtidigt ses skriftspråket 
som en viktig del i den Montessoriförskolan och det innebär en utmaning för den när 
det handlar om att vara noggranna med de stora barnens rättstavning så de inte får 
problem senare i skolan. När det handlar om de små barnens 
skriftspråklighetsövningar anses kopiering av text, skriva små meddelanden, lägga 
skrivet ord på ett givet föremål i miljön som utvecklande. Det behöver inte vara 
rättstavat i småbarnsåldern utan rättstavningen hanteras i högre ålder. Detta 
stämmer med det vi har kunnat höra i våra intervjuer och det Maria Montessori 
förespråkade, att skrivinlärningen startar tidigt men bör ej vara en känsla av tvång. 
När det finns en nyfikenhet hos barnet och en vilja så handlar det om att bejaka 
barnets intresse.  
 
För att kunna möta barns behov av övning och motorik utvecklade Maria Montessori 
arbetsmaterial för olika mognadsstadier och intresseinriktningar. Materialet är en 
viktig del i pedagogiken. I ett Montessorirum finns material både för praktiska, 
intellektuella och sinnestränade övningar, till exempel penngreppsövningar där 
barnen får öva sin finmotorik, som exempelvis knoppussel. Montessoris idé om 
inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta. När barnet väl har 
förstått ett moment är det dags att lämna materialet och lösa uppgiften på ett 
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abstrakt sätt. Materielet fyller flera funktioner, ofta arbetar små barn sensoriskt med 
det medan äldre barn använder samma materiel för intellektuell förståelse. 
Materielet fungerar som självrättande och därmed får barnen uppleva tillfredställelse 
av att själva se att de lyckas med uppgiften. Här menar vi att resultatet visar att 
efterhärmningen av presentationen och praktiserandet av övningen (som kan ske i 
valfri takt och omfattning) kommer att gynna barnets självkänsla men även dess 
kognitiva förmåga och skriftspråksinlärningens förmåga.   
 
Då både Waldorfförskolor och Montessoriförskolor idag finns runt om i Sverige så 
innebär det även att de utgör arbetsplatser för många förskollärare, barnskötare och 
andra yrkesverksamma. Personalen har valt en arbetsplats som dels har en alternativ 
pedagogik och som dels ska utföra sin verksamhet enligt samma läroplan som alla 
förskolor är förpliktigade att följa. Vi anser oss ha fått svar på möjliga förhållningssätt 
gentemot en läroplan som inte helt överensstämmer med den pedagogiska inriktning 
som valts inför ett yrkesliv inom förskolan. Vi har skrivit om vilken betydelse 
skriftspråksarbete har för barns utveckling och lärande enligt några verksamma inom 
Waldorf- och Montessoripedagogiken. I och med besvarandet av denna 
forskningsfråga har vi även fått syn på hur en pedagogik kan anpassas och omformas, 
men även hur läroplansmål kan fogas in och berikas av en väl inarbetad pedagogik.  

 

6.1.1 Slutsats 

Då Montessoriförskolan är den verksamhet av dessa båda som fullt ut bejakar 
läroplanens skriftspråkliga uppdrag kan vi dra slutsatsen att verksamheten inom 
Waldorf är den pedagogik av de båda som kommer att få störst utmaning i att 
tillämpa den nya reviderade läroplanen som kommer att träda i kraft våren 2019. 
Samtidigt kräver införandet av digitala medier i skriftspråksarbetet nya anpassningar 
både inom Waldorf- och Montessoripedagogiken då detta står i motsättning mot det 
önskvärda inlärningssättet inom både Waldorf och Montessori. Båda dessa 
pedagogiska inriktningar är anpassningsbara och ett anpassningsarbete gällande 
läroplanens krav på ett digitaliserat skriftspråksarbete sker redan inom Montessori.   
 

6.2 Metoddiskussion 

Studien är förankrad i en kvalitativ studie där vi har intervjuat personer som är 
verksamma inom både Waldorf- och Montessoriförskolor.  
Vi har genomfört dessa intervjuer genom att träffa respondenterna i förskolorna där 
de är verksamma. I och med att vi har fått möjligheten att även ta del av den fysiska 
miljön av dessa olika pedagogiker så har det berikat vår datainsamling. Vid direkta 
intervjuer påverkas respondenternas svar av olika faktorer hos intervjuaren, som 
exempelvis kön, klass, ålder eller intervjuarens blotta närvaro. Detta kan göra att 
respondenterna svarar som de uppfattar att intervjuaren vill höra (Bryman, 2011). Vi 
uppfattar inte att respondenterna har påverkats direkt av dessa aspekter.  
 
Vår ursprungliga idé har varit att intervjua lika många verksamma inom 
Waldorfförskolor som Montessoriförskolor, det har dock varit svårt att få tag på 
respondenter verksamma inom Waldorf vilket gjort att det insamlade materialet till 
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största delen består av data ifrån verksamma inom Montessoripedagogiken. Vi har 
upplevt att det något ojämnt fördelade urvalet av respondenter i de olika pedagogiska 
inriktningarna inte har påverkat vårt resultat negativt. Det insamlade materialet 
gällande Waldorfpedagogiken har varit tillräckligt för att kunna få fram fem olika 
kategorier gällande hur skriftspråksarbetet görs förståeligt. Vad som kunnat vara en 
konsekvens av en bristande mängd insamlat material gällande Waldorfpedagogiken 
är att vi inte kunnat skapa samma djup i förståelsen för hur de olika kategorierna 
gällande skriftspråk förstås och konstrueras av de verksamma, som vi kunnat göra 
med kategorierna gällande de verksamma inom Montessori. Vi har i vårt arbete dock 
upplevt att vår möjlighet att fördjupa förståelsen för hur skriftspråkligheten 
konstrueras och förstås inom Waldorf- och Montessoripedagogiken har varit lika 
stor. 
 

6. 2. 1 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Kravet på tillförlitlighet och trovärdighet är två förutsättningar för att 
forskningsresultatet ska ha ett värde (Svensson & Starrin, 1996). Trovärdighet 
definieras av Miles & Huberman (1984) i (Svensson 1996:217) ”handlar om 
resultatets rimlighet. En studies trovärdighet består därmed av huruvida slutsatserna 
är trovärdiga för den undersökta gruppen och huruvida studien gett en fullödig bild 
av det undersökta fenomenet. Vi har velat uppnå trovärdighet i vår studie genom att 
grundligt följa forskningsprocessen och ge en noggrann beskrivning av denna. Detta 
har givit läsare tillfälle att bedöma materialets trovärdighet.  
 
Lantz (2007) argumenterar för om syftet med studien är av kvalitativ karaktär borde 
kvalitetskriterierna vara hur väl data och resultat speglar källan och ger en ökad 
förståelse av det som undersökts. Vi har beskrivit hur vi utformat vår studie för att 
den ska ge svar på och därmed en fördjupad förståelse av den forskningsfråga som 
ställts och att vi har valt en öppen intervju för att säkerställa att vi inte begränsar 
respondenternas möjlighet att beskriva fenomenet utifrån sin världssyn. För att öka 
möjligheterna att respondenterna vågar beskriva sitt synsätt öppet har vi varit 
noggranna med att de fått information kring våra etiska överväganden. I och med att 
de på förhand har fått information om studiens syfte så har de på förväg kunnat 
reflektera över det, vilket ökat resultatets möjlighet att på ett mer fullödigt sätt spegla 
hur respondenten tänker kring fenomenet. Genom att informera respondenterna om 
studiens syfte och deras rättigheter som respondenter så har därmed studien en god 
trovärdighet då vi getts sådan information att vi kunnat beskriva vårt undersökta 
fenomen på ett fullödigt sätt. 
 
Holme, Solvang, Flöistad, Kjeldstadli och O´Gorman (1997) anser att fördelen med 
kvalitativa intervjuer är närheten till respondenten, vilket även ökar trovärdigheten. 
Genom att använda oss av intervju som metod kunde vi reda ut eventuella oklarheter 
med hjälp av följdfrågor, vilket inte hade kunnat lösas ifall vi valt kvantitativa enkäter 
för respondenterna att fylla i. Trovärdigheten av vår studie har stärkts ytterligare 
eftersom vi har ställt följdfrågor till våra respondenter när vi varit i behov av att reda 
ut eventuella oklarheter.  

Tillförlitligheten för studiens resultat beaktas av att vi har varit lyhörda och flexibla i 
kontakten med studiens respondenter. Genom att använda sig av ljudinspelningar i 
intervjuer kan forskaren höja tillförlitligheten i en studie. Intervjun kan då avlyssnas i 
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repris och forskaren kan kontrollera att uttalandena uppfattas korrekt (Dalen, 2007). 
Alla intervjuer vi har genomfört har spelats in vilket gjort att vi inte varit beroende av 
den tolkning av utsagorna som gjorts direkt under intervjun. Istället har vi kunnat 
lyssna till det som sades under intervjun och därmed förstå materialet på nya sätt.   

Vår studie har uppnått sitt mål att undersöka hur skriftspråksarbetets betydelse för 
barns lärande och utveckling konstrueras av verksamma inom Waldorf- och 
Montessoripedagogiken. Denna fråga är till stor del outforskad och vi har genom vår 
studie ökat förståelsen av Waldorf- och Montessoripedagogiken och hur 
skriftspråksarbete kan förstås av verksamma inom Waldorf- och 
Montessoripedagogiken. 

6. 3 Fortsatt forskning 
 

Syftet med vår studie var att fördjupa kunskap om hur verksamma inom Waldorf- 
och Montessoripedagogiken ser på Läroplanen för förskolans skriftspråkliga 
uppdrag. Vi ser att det skulle vara berikande för forskningen att få möjlighet till 
datainsamling från flera förskolor än de som vi har inhämtat data ifrån. Det skulle 
skapa fördjupad kunskap angående forskningsfrågan och de pedagogiska inriktningar 
vi har valt att granska genom att vi då skulle ha haft möjlighet till språkligt utbyte 
med fler verksamma inom Montessori och Waldorf. Vi har fått erfara att det har varit 
enklare att inhämta forskningsmaterial kring skriftspråklighet inom Montessori än 
inom Waldorf på grund av att Montessoripedagogiken är för skriftspråklighet i 
förskolan   Den kommande reviderade läroplanen för förskolan (som kommer att 
träda i kraft sommaren 2019) kan innebära behov av ändringar i verksamheterna 
som bedrivs inom Waldorf och Montessori. Det skulle därför vara av vikt att följa upp 
verksamhetsförändringarna inom detta område. 
 
En intressant fråga för fortsatt forskning är de olika pedagogiska inriktningarnas 
etablering och position i samhället. Vi har erfarit att Waldorfpedagogiken har en egen 
förskollärarutbildning och ett kompletterande styrdokument men något likvärdigt 
när det gäller utbildning och måldokument återfinns inte inom 
Montessoripedagogiken. Ett intressant ämne vore därför att undersöka de 
bakomliggande faktorerna till denna skillnad i etableringsgrad. 
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Bilaga 1-Missivbrev 

 
Information om en undersökning om Waldorfförskollärares och 
Montessoriförskollärares relation till läroplanens krav på skriftspråk 
inom förskolan. Det här är en förfrågan om deltagande i 
undersökningen. 
 
Vi är två förskollärarstudenter som nu går vår sista termin vid Mälardalens högskola och vi 
ska nu påbörja vårt examensarbete. Vi har planerat att genomföra en undersökning som har 
syftet att undersöka hur Waldorfförskollärare och Montessoriförskollärare hanterar 
läroplanens krav på skriftspråklighet. Detta kommer att ske genom enskilda intervjuer. 
 
Vi kommer genomföra samtalsintervjuer och gruppintervjuer. Samtalsintervjuerna tar cirka 
30 minuter och gruppintervjuerna tar cirka 60 minuter. Vid godkännande kommer 
intervjuerna att spelas in för möjlighet att ha ett mer aktivt samtal vid intervjun. 
Inspelningen kommer inte att delas med någon utöver handledaren vid Mälardalens 
Högskola. Efter att studien färdigställts och blivit godkänd kommer intervjumaterialet att 
förstöras. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola. 
 
Undersökningen kommer att följa de etiska regler som finns för forskning och därmed 
kommer ingen personal eller barn att nämnas vid namn eller på något annat sätt kunna 
identifieras. Förskolans namn, i vilken kommun eller område förskolan ligger i kommer 
också att förbli konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst välja att inte 
längre delta trots ett tidigare beslut.  
 
Om du har några frågor eller funderingar så får du mer än gärna kontakta oss! 
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