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I denna avhandling studeras skriftspråkande i försko-
leklass och årskurs 1. Syftet är att undersöka vilka me-

ningserbjudanden som eleverna möter med avseende på innehåll, form och 
sammanhang i det tidiga skriftspråkslärandet. Centrala frågor är vad, hur 
och för vilka syften elever och lärare läser, skriver och samtalar, samt i vilka 
sammanhang de skriftspråkliga aktiviteterna är inbäddade. Ett ytterligare 
syfte är att belysa om det är möjligt att tala om en kontinuitet mellan försko-
leklassens och skolans skriftspråkliga praktiker, och på vilka sätt en sådan 
kontinuitet i så fall kan urskiljas.

Avhandlingen tar sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt synsätt 
på literacy och lärande och bygger på etnografiska studier i två klasser i två 
olika skolor, från förskoleklass till och med årskurs 1. Den empiriska delen 
skildrar hur det konkreta och vardagliga arbetet med skriftspråket tar form 
i de olika klasserna och skolformerna. Resultaten av studien visar att det 
skriftspråkliga arbetet i förskoleklass såväl som i årskurs 1 till övervägande 
delen präglas av praktiker som stödjer kodning utifrån ett grammatiskt läsande 
och skrivande. De läs- och skrivaktiviteter som eleverna utövar blir framför 
allt en fråga om att träna avgränsade kodningsfärdigheter, medan elevernas 
möjligheter att agera som funktionella textskapare och textanvändare ter sig 
relativt begränsade.

Studien pekar också på att frågor om det tidiga läs- och skrivlärandets 
innehåll och mening i liten utsträckning problematiseras i relation till elevernas 
liv och erfarenheter. I en värld som alltmer präglas av språklig och kulturell 
mångfald och snabba förändringar framstår de didaktiska frågorna om un-
dervisningens vad och vem som alltmer angelägna att reflektera över. Vilka 
literacies bjuder skolan in eleverna att bli deltagare i och hur kan elevernas 
livsvärldar tas i anspråk som en produktiv resurs i klassrumsarbetet? I dessa 
frågor ligger en didaktisk utmaning för skolans tidiga läs- och skrivlärande.
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