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Abstract 

I den här artikeln lyfts två skilda sätt att se på och förstå yngre barns lärande och 
kommunikation kring symboler fram och ställs mot observationsbeskrivningar 
av två lärandesammanhang. Data är insamlade med hjälp av fältobservationer 
och fältanteckningar på en förskoleavdelning. Utifrån författarens två exempel 
på lärandesammanhang som barn och pedagoger på en förskola deltar i, 
analyseras dessa med hjälp av två skilda synsätt på lärande och kommunikation. 
Det första synsättet fokuserar främst pedagogen som introducerande och 
uppmärksammande barn på vissa bestämda aspekter, medan det andra synsättet 
huvudsakligen ser barn som kompetenta kommunikatörer som löser problem 
och kommunicerar med en mängd olika kommunikationsredskap. Genom att 
analysera samma händelse med hjälp av de två synsätten, tydliggörs skiljelinjerna 
mellan de olika sätten att se på barns lärande, kommunikation och lek med 
symboler, former och bokstäver. 
 

Inledning  

Då barns lärande av läs- och skrivförmågor påbörjas långt innan barnen visar ett 

intresse för bokstäver, är det viktigt att förstå och problematisera hur yngre 

förskolebarn leker och agerar i läs- och skrivsammanhang (Hall, Larson & 

Marsh, 2003). Den forskning som finns om barns utvecklande av läs- och 

skrivpraktiker innan treårs ålder är dock begränsad. I denna artikel kommer jag 

att presentera två händelser som jag observerat i min forskning om yngre barns 

kommunicerande kring och lärande av läs- och skrivfärdigeter. Syftet med att 

lyfta fram och diskutera dessa två lärandesammanhang är för det första att jag 

därigenom vill synliggöra och exemplifiera yngre förskolebarns kommunikation 

om och användning av bokstäver och symboler. För det andra att jag vill lyfta 

fram och tydliggöra två skilda sätt att förstå och förhålla sig till yngre 

förskolebarns lärande av bokstäver, symboler och geometriska former.  
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De två händelser som jag kommer att lyfta fram och analysera är hämtade från 

en observationsuppgift som jag utförde i samband med en kurs i Forskarskolan 

för förskollärare med inriktning mot barndom, lärande och ämnesdidaktik. De 

observationer som ligger till grund för artikeln utfördes på en förskoleavdelning 

där jag under nio timmar, fördelade på tre tillfällen, observerade och 

interagerade med de barn och pedagoger som befann sig där. Vid 

observationstillfällena var barnen mellan 1,5 – 3,1 år.    

 

Två skilda sammanhang och synsätt  

Anledningen till att jag valt ut dessa två lärandesammanhang är att de skiljer sig 

åt på flera sätt. I det ena lärandesammanhanget kommunicerar två barn om 

bokstäver och deras utseende och användning. I det andra 

lärandesammanhanget är det matematiska symboler som utgör fokus för 

kommunikationen. Händelserna är också valda med tanke på vem som initierat 

aktiviteten och vem som är drivande i lärandet. I den ena lärandesituationen är 

det barnen själva som valt och initierat aktiviteten, som introducerar symbolen 

och kommunicerar om dess utseende och mening. I den andra 

lärandesituationen har aktiviteten initierats av en pedagog, hon introducerar 

även symbolerna som barnen använder och kommunicerar kring. Pedagogen 

har ett tydligt didaktiskt syfte och ett genomtänkt mål för barnens lärande i 

situationen. Nedan presenterar och förtydligar jag de två skilda synsätt på barns 

lärande, kunskapsbildning och pedagogens didaktiska roll på förskolan, som jag 

kommer att använda i min diskussion av de två lärandesammanhangen.  

Barn tillägnar sig kunskap  

De två aktiviteter som jag valt att lyfta fram kan knytas till två olika synsätt på 

barns lärande. Det ena synsättet utgår ifrån en syn på lärande där pedagogens 

uppgift är att förmedla en på förhand bestämd kunskap till barnen. 

Pedagogikforskare Marilyn Fleer (2010) menar exempelvis att pedagoger i 

förskolan ska påvisa teoretisk kunskap för barnen. Den teoretiska kunskapen 

ska ge barnen redskap att finna kopplingar och förstå komplexa system i 

omvärlden. I det här sättet att förstå barns lärande framhålls det som viktigt att 

pedagogen och den person som syftar till att lära någon något, tänker på hur 

material och förmågor presenteras och fokuseras på ett tydligt sätt. I förskolans 

verksamhet betyder det, att det är viktigt för barns lärande att pedagogen har 

kunskap om hur barnet tänker om kunskapsinnehållet för att kunna utmana 

barnets tänkande på rätt sätt. För att lärande ska ske måste det, menar de 
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förskoledidaktiskt inriktade forskare som utgår från detta synsätt, finnas ett 

tydligt kunskapsinnehåll, ett objekt som barn och pedagog kan fokusera och 

kommunicera om (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). De 

forskare som utgår från detta synsätt på barns lärande menar också att lärarna 

måste vara medvetna om både sitt eget och barnets perspektiv på det som ska 

läras. I skolsammanhang har läraren ett kunskapsmål att rikta lärandet mot, och 

kommunikation och interaktion med kunskapsmålet i fokus, är viktiga inslag i 

lärandeprocessen. Pedagogens kommunikation om kunskapsmålet ska, för att 

skapa goda förutsättningar för lärande, rikta barnets uppmärksamhet mot det 

som varierar menar didaktikforskarna Marita Lindahl & Ingrid Pramling 

Samuelsson (2002). För att barnet ska införliva den nya kunskapen som sin 

egen, måste barnet urskilja nya dimensioner i erfarenheten. Barnet kan, menar 

de forskare som ansluter sig till detta synsätt, inte urskilja något som inte 

varierar. Tidigare kunskaper måste ställas emot något för att framträda. I detta 

synsätt tillskrivs pedagoger och de vuxna runt barnen en stor roll för barns 

lärande. Pedagogen och andra vuxna ska kommunicera och peka ut det som 

varierar, så att barnen kan ändra sitt förhållningssätt till världen och få möjlighet 

att lära sig.  

Barn skapar kunskap 

Det andra synsättet på barns lärande och kommunikationens betydelse för 

lärande som jag vill uppmärksamma sätter mer fokus på barnen som aktiva 

kunskapsskapare. I detta synsätt, som bland annat företräds av 

kommunikationsforskare Günter Kress (1997), är utgångspunkten är att 

kunskap är föränderlig och att barn använder språk-, läs-, skrivförmågor och 

symboler på ett sätt som är meningsfullt i det sammanhang barnet befinner sig i. 

De forskare som representerar detta betraktelsesätt vill istället tolka språk-, läs- 

och skrivpraktiker som flexibla och att språket skiftar varje gång någon 

använder det. Människor, och därmed också barn, betraktas som skapare av 

språk och kommunikation. Företrädarna för detta perspektiv på barns lärande 

argumenterar vidare för att barn redan från födseln ska ses som deltagande och 

aktiva i kommunikativa sammanhang (Se exempelvis Roskos & Christie, 2001 

och Kress, 1997). Barn betraktas här som aktiva deltagare i vårt läs- och 

skrivkunniga samhälle och det framhålls att läs-, skriv- och annat lärande kan 

innehålla mer än bokstavs- och textbaserad kommunikation (Roskos & Christie, 

2001). Att lära sig läsa och skriva handlar, hävdas det av de forskare som 

företräder denna syn på lärande, inte enbart om att lära sig använda och 

kommunicera med bokstäver och andra symboler. Det handlar även om att 
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kunna skapa en meningsfullhet i de symboler som kommuniceras i 

sammanhangen. Barnen måste också ha inhämtat redskap och utvecklat 

kunskaper som gör det möjligt att tolka och finna en mening i en text eller 

muntlig berättelse, att tänka kritiskt, prova hypoteser och ifrågasätta budskap. 

Om jag jämför med den syn på barns lärande som tidigare togs upp, där 

pedagogen lyfts fram och ges huvudansvaret för att välja ut och planera vad som 

ska läras samt förväntas ta ansvar för och i hög grad styra kommunikationen i 

en viss riktning, ställs i detta synsätt barnen mer i förgrunden och ges en mer 

aktiv roll i skapandet av kunskap. Båda synsätten ligger väl i linje med Vygotskijs 

(1978) tankar. Vygotskij menar att barns tänkande och handlingar kan utvecklas 

och lyftas till en högre och mer avancerad nivå om barnet arbetar tillsammans 

med en vuxen och/eller ett annat barn. Det barnet ska genom ålder eller genom 

att prövat på och upplevt fler saker, ha införlivat ett större antal symboler och 

tankeredskap, och som genom att kunna kombinera dessa, befinner sig på en 

kvalitativt sett högre och mer avancerad nivå. Det senare synsättet lägger dock 

inte vikt vid vuxna och äldre barn i en överordnad ställning utan ser kunskap 

och meningsskapande som en rörlig, ständigt pågående och kommunikativt 

grundad process (Kress, 1997). Jag kommer nu att presentera de två 

lärosammanhang där barn kommunicerar och agerar kring bokstäver och 

matematiska symboler. I det första exemplet kommunicerar två jämnåriga barn 

om bokstaven E och dess utseende. I det andra kommunicerar en pedagog och 

några barn om geometriska former i papper och om en ritning där formerna 

skall placeras i ett mönster som liknar en rymdraket. 

Bokstaven E 

I den första aktiviteten som jag kommer att diskutera, befinner vi oss i 

målarrummet på avdelningen. Barnen har delat upp sig för friare aktiviteter, de 

har så kallad ”inneförmiddag”. Det betyder att en mindre del av barnen är inne, 

resten är ute. De barn som är inne har på så sätt större ytor och mer material till 

sitt förfogande, förklarar en pedagog på avdelningen.   

 

Peter och Emil, som båda är drygt tre år, sitter vid ett bord i målarrummet på 

förskolan. Jag frågar dem om jag får sitta bredvid och titta på vad de gör. Båda 

svarar jakande. De har varsitt vitt papper och varsin blyertspenna framför sig. 

De ritar och pratar om superhjältar och monster.   

Emil: Titta på mitt namn! (Tilltalar både Peter och mig. Han skriver sitt namn, 

han har rätt bokstäver men bokstaven E har sex horisontala streck.) 

Peter: Man ska bara göra tre! (Visar genom att skriva ett E med tre streck) 
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Emil: Nähä! (Stirrar på Peter och sticker fram hakan i en hotfull pose.) 

Peter: Joho! (Stirrar tillbaka, sticker också fram hakan.) 

Emil: Nähä! (De fortsätter stirra på varandra.) 

Peter: Joho!  

Emil: (Emil tittar ned på sitt papper) Så här gör jag! (skriver ett E med sex 

streck) 

Peter: Jag skriver fler bokstäver! Jag har bara tre streck i mitt namn. 

Båda tystnar och skriver sina namn på sina papper. Efter en stund 

återgår de till diskussionen om superhjältar och monster. (Fältanteckning 

110408). 

 

 

I det synsätt på barns lärande där barn tillägnar sig kunskap kring språk och 

symboler ses det som att det finns ett givet innehåll och vissa förmågor som 

barnen kan lära sig. Treåringarna Peter och Emil argumenterar med varandra 

om hur många horisontella streck det ska vara i bokstaven E. De fokuserar på 

ett gemensamt objekt, bokstaven E, och kommunicerar kring detta. Peter är, i 

alla fall enligt sin egen bedömning mer kunnig och försöker övertyga Emil om 

skillnaden mellan deras olika ståndpunkter, i syfte att Emil ska lära sig att skriva 

E på ”rätt” sätt. Emil vill dock inte ändra sin ståndpunkt och det verkar som 

Peter ger upp. Han löser frågan om hur bokstaven E ska skrivas som det vore 

ett personligt val. ”Jag har bara tre streck i mitt namn” säger han. Samtidigt 

hävdar han dock fortsatt ett större kunnande. ”Jag skriver fler bokstäver” säger 

han innan och ger därmed mer tyngd åt sin argumentation och det sätt som han 

skriver bokstaven på. Utifrån variationsteorin, som utgör en central del av det 

synsätt på barns lärande i det första synsättet kan det ses som att Peter i detta 

kommunikations- och lärandesammanhang misslyckades med att förändra Emils 

sätt att skriva bokstaven till det mer ”korrekta” som han presenterade. Peters 

misslyckande kan med detta synsätt på lärande förklaras med att han inte 

lyckades få Emil att se vad som varierade mellan deras olika sätt att skriva E. 

 

Om samma episod och ordväxling istället betraktas utifrån det andra synsättet, 

där barn betraktas som aktiva skapare av språk och symboler, kan ordväxlingen 

om bokstaven E:s utseende mellan pojkarna i situationen ovan istället ses på ett 

annat sätt. Kommunikationen kan då istället förstås som att Emil med repliken 

”Titta på mitt namn” bjuder in Peter och mig till en kommunikation eller lek 

kring hans namn och bokstaven E:s utseende. Peter bidrar med annan tolkning 

av bokstaven E, men Emil är inte nöjd med Peters förslag. Han betonar istället 
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att det finns olika sätt att skriva bokstaven E och betraktar både sin och Peters 

version som riktig i sammanhanget. Ordväxlingen kan då förstås som Emil 

betraktar dem båda som skapare av bokstaven E. Såväl Emil som Peter talar, 

skriver, gestikulerar och positionerar sina kroppar för att visa varandra sina olika 

ståndpunkter, och de använder flera olika uttryckssätt. De kommer också fram 

till en slutsats att de är överens om att de inte är överens. Efter att Peter 

konstaterat att de har olika sätt att skriva bokstaven E på (”Jag har bara tre 

streck i mitt namn”), glider samtalet över till ett annat tema, superhjältar och 

monster.   

Rymdraketen 

Det andra exemplet handlar om två andra barns aktiviteter under ytterligare en 

”inneförmiddag”. Dessa barn tillhörde en grupp som var något yngre än Peter 

och Emil. I detta kommunikations och lärandesammanhang introduceras och 

styrs aktiviteten av pedagogen.  

 

Pedagogen Doris tar fram fyra plastpåsar med geometriska former i olika färger 

och hon berättar för mig att de just nu jobbar med former utifrån ett 

matematiskt syfte. Tanken med detta är att lära barnen geometriska symboler. I 

påsarna finns former i olika färger, cirklar, kvadrater, rektanglar och trianglar. 

Formerna är gjorda av färgat papper med plastad yta och har olika storlekar, där 

en sort är ungefär sex cm i diameter, en annan sort fyra cm och en tredje två cm. 

Doris häller ut innehållet i alla påsar på ett lågt, runt bord och slår sig ned på en 

stol vid bordet. Flera barn är intresserade av formerna som Doris hällt ut och 

snart är det fullt på de sex återstående stolarna runt bordet. Barnen börjar 

plocka med de olika formerna, de nämner formerna vid namn och kommenterar 

färger och storlekar. Några barn börjar lägga formerna bredvid varandra, och 

jämför dem. Doris går och hämtar en ritning, med förslag på hur man kan lägga 

formerna så de bildar ett mönster. På pappret finns två förslag, en kyrka och en 

rymdraket. Båda förslagen använder alla formerna. 

 

Doris: Vad behöver man för att bygga det här? Vad är det?  

Anders (drygt två år): Det är en raket! Det är en rymdfärja! (Pekar på 

ritningen.)    

Först verkar ingen av barnen intresserad av ritningen så Doris låter den ligga på 

bordet. Doris leder kommunikationerna med frågor kring de olika formerna, 

hon vänder sig till olika barn med frågor. Sven (drygt två år) sitter tyst och tittar 

på ritningen. På ritningen är alla former vita, på bordet finns formerna i rött, 
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grönt, gult och blått. Efter en stund börjar Sven plocka med formerna och lägga 

enligt ritningen, jämför, tittar noga och får byta de olika formerna några gånger 

för att det ska stämma med ritningen. Plötsligt får Doris se vad Sven har gjort. 

 

Doris: Men titta, Sven! (förvånat utrop) Du har ju gjort precis som på 

ritningen! Hur gjorde du? Kan du visa mig? 

Sven: Så här. ( Han drar isär formerna och sätter ihop dem igen.) 

 

Doris går och hämtar en kamera och tar några kort för att dokumentera Svens 

former. Sven sitter kvar en stund, men går därifrån efter någon minut. Han går 

till dockvrån och börjar leka en familjelek med tre andra barn som inte deltagit i 

aktiviteten. Anders, som sitter bredvid Sven tittar en stund på Svens former som 

ligger kvar på bordet. 

 

Anders: Jag behöver den här så jag kan se vad jag ska göra. (Han drar 

ritningen närmare sig, drar även åt sig fler former). Jag ska bygga den här. (Han 

jobbar fokuserat några minuter med att få formerna att stämma överens med 

ritningen. Han provar olika former och jämför med ritningen. Det som skiljer är 

storleken på några av formerna, vilket gör att det ser lite skevt ut.) Doris får syn 

på hans försök och kommenterar: 

Doris: Det där var ju fint. 

Anders: (verkar prata till sig själv) Jag behöver de här formerna.  

Efter några minuter hoppar han ner från stolen, lämnar bordet och går 

och hämtar en bil som han kör på en låg hylla. (Fältanteckning 110407) 

Ett misslyckande? 

Episoden ovan kan förstås med det synsätt som lyfter fram barns kunskapande 

och lärande som en förflyttning från ett enklare till ett mer avancerat tänkande 

pedagogen fokuserar då på vissa på förhand bestämda kunskaper genom att 

rikta barnets uppmärksamhet mot det som ska läras och att hjälpa barnet bli 

medvetet om vad som lärts. I ovanstående exempel finns en pedagog som har 

ett uttalat syfte med den beskrivna aktiviteten, att lära barnen namn på 

geometriska former. Av Doris frågor till barnen att döma, är det även 

matematiska begrepp som stor, liten, mindre än och större än som finns i 

pedagogens fokus och utgör det kunskaps- och lärande innehåll som barnens 

uppmärksamhet behöver riktas mot.  Betraktas situationen med det första 

synsättet kan det ses som att pedagogen här med hjälp av frågor riktar barnens 

uppmärksamhet mot vissa aspekter och försöker få dem att uppmärksamma och 



Hanna Thuresson: Hur kommunicerar yngre barn kring symboler? 
 

72 
 

reflektera över sitt lärande. Doris frågor till Sven om hur han gjorde för att få 

formerna att likna en raket kan då förstås som en didaktiskt inriktad handling 

där Doris försöker få Sven att reflektera över sitt lärande. Det verkar dock som 

att Sven inte riktigt kan förklara hur han gått tillväga. Han drar enbart isär 

formerna och sätter ihop dem igen, men förklarar inte verbalt hur han gjorde. 

Utifrån detta synsätt blir det verbala språket en stor informatör om barns kunskap 

och reflektion för pedagogerna.   

 

Med detta synsätt på barns lärande, där pedagogens intentioner och barns 

uppmärksammande av vissa aspekter ges en central betydelse för barns lärande, 

kan också Doris dokumentation av Svens aktiviteter tolkas som en didaktisk 

handling. Med detta synsätt kan dokumentationen med bilder förstås som en 

handling som syftar till att stödja Svens reflektion och göra lärandet synligt för 

honom.  Anders försöker i sekvensen ovan att på olika sätt imitera Svens sätt att 

kombinera formerna till en raket. I detta synsätt hävdas det att barn behöver 

uppmärksamma många olika variationer i jämnårigas handlande och imitera 

dessa för att utveckla sitt tänkande och skapa mening om ett sammanhang 

(Lindahl & Pramling Samuelsson, 2008). Om Anders handlingar förstås utifrån 

detta synsätt framstår hans försök att imitera figuren på ritningen som ett 

misslyckande. Han förmår inte uppfatta variationen mellan den kombinationen 

av former som finns på ritningen och de former han kombinerat i sitt bygge av 

raketen. Med detta synsätt kan också Anders utsaga ”Jag behöver de här 

formerna” förklaras som kopplad till hans lösning på problemet, att imitera och 

härma Svens lösning och använda samma formdelar som han gjort. 

Ett kommunikativt svar? 

I det andra synsättet på barns lärande läggs inte samma vikt vid att undersöka 

pedagogens handlingar och den verbala kommunikation som äger rum mellan 

pedagoger och barn i planlagda och styrda aktiviteter. Här riktas istället analysen 

mot barnen och hur de som deltagare och aktörer i ett kunskaps- och 

kommunikationssammanhang använder, kombinerar och skapar nya redskap, 

löser problem och skapar mening. I detta synsätt framhålls vikten av förmågor 

som att pröva olika hypoteser och att tänka kritiskt som nödvändiga för att 

utveckla läs- och skrivförmågor (Roskos & Christie, 2001). Med detta synsätt 

kan det ses som att Anders i situationen ovan jämför sina former med det Sven 

gjort och med bilden på ritningen. Han kombinerar och sätter samman 

formerna på flera olika sätt, och provar olika hypoteser för hur formerna skall 

kombineras för att raketen ska se ut precis som på ritningen. Eftersom formerna 
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varierar i storlek, räcker det inte med att han hittar en triangel, han måste också 

ha en triangel i rätt storlek för att hans figur ska se ut och överensstämma med 

den på ritningen. Utifrån denna förståelse av barn och lärande kan det tolkas 

som att Anders är kritisk till sitt arbete och vill ha det exakt som på ritningen.  

Formandet av raketen kan med detta synsätt beskrivas som att barnen sätter 

ihop mindre delar till en större helhet som i sin tur betyder något annat. Detta 

gör vi även när vi sätter ihop bokstäver till ett ord. Därmed kan det beskrivas 

som att Sven och Anders när de jobbar med att sätta ihop och sammanfoga 

formerna till en större bild, använder samma princip och förmågor som läsning 

och skrivning bygger på. Symbolerna är dock, enligt detta synsätt, endast 

kommunikativa och möjliga att kommunicera med om fler individer delar dem 

och förstår deras innebörder. Sven och Anders lärande, deras användande av 

ritningen och andra redskap för tänkande i samband med hopfogningen av 

formerna, kan med denna syn på barns lärande förklaras som ett samspel mellan 

individen och omgivningen. Kress (1997) som jag tidigare knutit samman med 

detta synsätt på barns lärande, hävdar att barn i sin skrivutveckling ska gå från 

visuell symbol till ljudskapande och i lärandet kan de olika uttryckssätten och 

redskapen som är knutna till dessa uttryckssätt, hjälpa barnen att skapa mening 

kring symbolerna.   

 

Utifrån det här synsättet, där språk och kommunikation ges en vidare innebörd, 

får Doris kanske ett svar när hon frågar Sven hur han gjorde raketen. Sven drar 

då isär formerna och sätter ihop dem igen. Om inte enbart det talade språket ses 

som informatör om barns kommunicerande, svarar Sven på frågan genom att 

”visa” hur han gjorde. Han använder ett annat uttryckssätt än det Doris kanske 

efterfrågade eller förväntade sig. 

 

Diskussion  

De skilda utgångspunkter och synsätt på barn, lärande och kommunikation som 

jag utgått ifrån har gjort det möjligt för mig att se och förstå de två 

lärandesammanhang som analyserats i denna artikel på ett mer mångsidigt sätt. 

Det framstår utifrån de skilda beskrivningar av barns lärande och 

kommunicerande som jag skapat med hjälp av båda synsätten, som att många 

olika faktorer samspelar i det lärande och kommunicerande som förskolans 

yngre barn är involverade i. Som jag visat i mina analyser av de två 

lärandesammanhang som här studerats har exempelvis pedagogen och andra 

barns agerande runt barnet, det material som barn har tillgång till och det sätt på 
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vilket materialet introduceras betydelse. Som analysen som jag gjort med hjälp 

av de två synsätten visar, kan en mängd faktorer ses som växelverkande och 

interagerande vilket gör barns lärande, kunskapsbildning och utvecklande av 

språk och symboler bör betraktas som flerdimensionellt för barnen.  

 

För att pedagoger ska få en djupare förståelse för hur barn skapar språk och 

symboler bör pedagogerna uppmärksamma förekomsten av flera olika och 

samverkande faktorer samt se barns lärande och kommunicerande ur ett bredare 

perspektiv (Roskos & Christie, 2001). När barn experimenterar, leker med och 

får vardagliga och mångfaldiga kommunikativa erfarenheter tillsammans med 

närstående och jämnåriga, skapas en mängd möjligheter för barnen att 

kommunicera, införliva nya och mer komplexa tankeredskap, träna kritiskt 

tänkande samt tillägna sig läs- och skrivförmågor. Barns lärande, 

meningsskapande och införlivande i olika kommunikationssystem och lärande 

av tankeredskap kan betraktas som ett nät där lek, erfarenheter, gester, samtal 

och interaktioner samspelar och barnen upplever lärande och utvecklandet av 

språk och symboler som meningsfullt (Kress, 1997). Denna diskussion om 

barns lärande och barns behov att använda olika kommunikationsformer och 

kommunikationsredskap går att koppla ihop med Vygotskij (1978). Vygotskij 

menar att barns förmåga att införliva, kombinera och använda sig av 

uttryckssätten är beroende av barnets förmåga att fantisera och leka. Om man 

vill skapa något nytt, så måste man klara av att tänka ut det först. Vygotskij 

jämför här med en uppfinnare som uppfinner något som inte funnits förut. I sin 

strävan mot läs- och skrivförmåga måste barn klara av att med hjälp av fantasi 

och lek tänka bortom verkligheten. Denna förflyttning i tanken kan utgöra, 

enligt Vygotskij, den högsta formen av tänkande. För att kunna sätta samman 

symboler till ett ord som kommunicerar något i ett visst sammanhang, måste 

barnet ha fantasi nog att föreställa sig att symbolerna kan bli något nytt, något 

annat.  

 

Utifrån detta resonemang och utgångspunkterna i synsättet på barn som skapare 

av kommunikation kan Sven och Anders byggande med formerna, liksom Emil 

och Peters lek och aktiviteter med tecken och symboler, ses som viktiga 

kunskaps- och meningsskapande händelser på förskolan. Symbolskapande och 

läs- och skrivlärande kan alltså även gälla material som har ett matematiskt syfte. 

Slutsatsen i denna artikel blir att tal, skrift och olika kommunikationsformer ofta 

flätas in i varandra när barnen skapar mening och utvecklar nya förmågor kring 

symbolerna i olika sammanhang. Pedagogens roll kan då bli att reflektera över 
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barnens olika kommunikationsformer för att skapa lärandesammanhang kring 

symboler och bokstäver.  
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