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ABSTRAKT 
Syftet med vårt examensarbete var att få ökad förståelse för barns uppfattningar och 
tankar kring att skriva och läsa. Det tillvägagångssätt vi valde var en kvalitativ 
undersökning i form av barnintervjuer. Sammanlagt har 10 stycken 6-åringar och 10 
stycken 8-åringar intervjuats.  

Resultatet av vår studie visar på att barns uppfattningar om skriftspråket ofta kopplas till 
situationer i vardagslivet, skolaktiviteter såsom matematik, framtids- och 
arbetsrelaterade behov och att de övar själva. Det framkommer även att barnen skriver 
till sina bilder och att motivationen varierar beroende på den kunskap de besitter, där de 
äldre kunnigare barnen ofta uttrycker att de har mer drivkraft. Vi har också i vårt resultat 
kommit fram till att barnen inte blir lästa för i den utsträckning, som utifrån oss och vårt 
bakgrundskapitel, vore önskvärt. Det förekommer i vårt resultat inte särskilt stora 
skillnader i barnens svar mellan skriv- och läskunniga och icke skriv- och läskunniga. I 
stora drag kan vi se att de äldre uppfattar de tekniska skillnaderna mellan skrivning och 
läsning i högre grad än de yngre, medan de yngre ser en mer kommunikativ nytta av det.  
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1 INTRODUKTION 
 

I dagens samhälle ställs det stora förhoppningar och förväntningar på att alla ska 
kunna skriva och läsa, både för att klara sig själva och kunna utveckla det samhälle 
vi lever i. En individ som inte behärskar skriftspråket ställs utanför samhället och 
förlorar sin möjlighet att tillgodose sina rättigheter och skyldigheter, samt påverka 
samhällets utveckling.  

Utifrån vår inriktning i lärarutbildningen, barns språk- och begreppsutveckling, har 
intresset för området skriv och läs uppstått. En betydelsefull person vi har haft 
förmånen att möta under den tiden är Maria Magnusson vid Linnéuniversitetet i 
Kalmar. Hennes engagemang för hur skriftspråksutveckling hos barn sker har 
stimulerat vår nyfikenhet och vilja att vidare utforska detta. Hon pekar på att 
skivning i många fall föregår läsningen och det har vi tagit fasta på. Sett ur ett 
traditionellt perspektiv har både forskning och undervisning med fokus på läsning 
premierats i samhället. Därför har vi valt att i detta arbete göra en ansats att jämställa 
betydelsen av skrivning och läsning.  

Det vi strävar efter i detta arbete är att få ökad förståelse för barns uppfattningar och 
tankar kring att skriva och läsa. I verksamheter har vi mött barn i olika situationer där 
viljan att lära och motivationen hos barnen har varierat. Enligt våra erfarenheter är 
barn nyfikna av sin natur. För att hålla liv i detta krävs mycket av läraren, då bl.a. 
bemötande och val av arbetssätt kan vara avgörande för att barnen ska hitta lusten till 
att lära.  

Vi anser att det är viktigt att som lärare utgå från barnen för att motivera dem och 
bevara deras nyfikenhet. För att stötta barnen i deras skriv- och läsutveckling ser vi 
det som väsentligt att ha kunskap om hur barn tänker om att lära sig skriva och läsa, 
samt hur faktorer runt dem påverkar deras utvecklig. Genom att vi gör detta arbete 
hoppas vi kunna bidra till större förståelse för barns uppfattningar inom detta 
område, både hos oss själva och hos andra pedagoger. 
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2 BAKGRUND 
Nedan kommer våra teoretiska förgrundsgestalter att presenteras, vilka är Vygotskij 
och Piaget. Vidare har vi valt att lägga fokus på olika arbetssätt som är av vikt att ha 
kunskap om i ett läraryrke, för att på bästa sätt bemöta alla barn. Därefter tas miljöns 
betydelse med betoning på både hemmet och pedagogen upp, samt barns egen 
motivation och lekens betydelse. Slutligen går kapitlet över till att presentera tidigare 
forskning som är av vikt för vår undersökning.  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
 

Våra förgrundsgestalter är Vygotskij och Piaget, vilkas teorier har legat till grund för 
bl.a. läroplansutformning i Sverige, samt har haft och har fortfarande stor betydelse 
för att förstå hur barn lär världen över.  
 

2.1.1 Vygotskij och Piaget 

Piaget (1973) intresserade sig för barns svårighet med att verbalt uttrycka sig och 
göra sig förstådda. Han iakttog barn i förskoleåldern under lek och kom fram till att 
deras tal inte gick ut på att samtala, utan snarare på att tillgodose dess inre behov. 
Piaget benämner detta tal för egocentriskt tal, vilket är ett uttryck för barnets 
egocentriska tänkande. Det sociala talet utvecklas med tiden och Piaget menar att det 
är först i 7 års ålder som barnet kan ingå i ett socialt samtal, där barnet förstår och 
kan sätta sig in i en annans situation. Piagets syn på lärande är att det är en aktiv 
process som pågår hela tiden och där har pedagogen stort ansvar i hur utvecklingen 
sker. Pedagogens roll innebär att väcka och ta tillvara på barnens fantasi och 
kreativitet. Barnen måste få utforska för att utveckla sig och då ska pedagogen finnas 
till hands för att hjälpa. Pedagogen ska stötta genom att rikta barnens 
uppmärksamhet mot vad som ska läras. Det är inte meningen att pedagogen ska vara 
den aktiva, utan barnen är de aktiva i processen (a.a).  

Vygotskij menar att barns språk är socialt och används för att kommunicera med sin 
omvärld. Genom att kommunicera med andra och ingå i en social samvaro utvecklar 
barnet inte enbart sin sociala kompetens utan även sitt språk, samt får sina fysiska 
behov uppfyllda. Vygotskijs tankar går ut på att leken för in barnen i det sociala 
sammanhanget och gör dem till sociala medborgare. Vidare skriver han att 
människans utveckling sker i de kulturella och historiska miljöer som vi befinner oss 
i och att det inte skett så stora biologiska förändringar hos oss genom århundraden. 
Vygotskij gör även kopplingar mellan fantasin och verkligheten och säger att ju mer 
erfarenhet barnet får desto större kreativitet får det. Barnets begreppstänkande 
utvecklas under yttre påverkan och betraktar han det som en social konstruktion. 
Tänkandet hos det lilla barnet är beroende av erfarenheter ur vardagslivets sociala 
sammanhang i mix med teoretisk kunskap om språket för att kunna utvecklas till 
språkligt medveten, menar Vygotskij. Genom samspel med vuxna och äldre så får 
barnet ofta positiv feedback på sin språkliga utveckling, vilket leder barnet till vidare 
progression. Piaget å sin sida säger att barns ökade språkförståelse i förskoleåldern 
beror på att deras kognitiva förmåga har utvecklats (Bråten, 1998).  Enligt Piaget 
(1973) har vuxna i barnens omgivning en viktig roll i hur barnets tankar bemöts och 
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därför är det väsentligt att vara en god lyssnare i barnens närhet. Barnen måste på 
egen hand bygga upp och utveckla sina kunskaper och genom att bemöta deras 
tankar och uppfattningar på ett bra sätt stöttas dem i sin vidare utveckling av sin 
förståelse (a.a.).  

Det som förenar Piaget och Vygotskij är bl.a. att de anser att barn och vuxna inte 
tänker lika. Piaget menar att barn lär bättre tillsammans med barn som befinner sig 
på samma nivå, medan Vygotskij påstår att barn lär bäst tillsammans med en vuxen 
eller mer kunnig kamrat (Svensson, 1998). 

Under senare årtionden har förskola och skola inspirerats mycket av Vygotskijs 
forskning angående skriv- och läsutveckling och även läroplaner har utarbetats i hans 
anda. Piagets teorier har även de haft stor betydelse i utformandet av våra läroplaner 
(Arnqvist, 2003). Vygotskij betonar att det verbala och sociala samspelet mellan barn 
och vuxna utvecklar barnets språkliga förståelse. Vygotskij anser att det är avgörande 
för barnets utveckling, att det uppfattar läsning som meningsfullt och att läsning 
samordnas i lekfulla sammanhang. Han pratar om den proximala zonen, där barnet 
genom imitation och stöttning av en vuxen eller mer kunnig, kan förflytta sig från det 
den kan till en högre utvecklingsnivå (Svensson, 1998). Piaget däremot menar att 
förutsättningar för att det ska ske ett konstruktivt lärande och bra samspel mellan 
barn, krävs det att de ligger nära varandra i sin utveckling (Williams, 2006).  

Piaget och Vygotskij kan delas in i olika genre, där Piaget står för det 
individualpsykologiska perspektivet och Vygotskij för det socialinteraktionistiska 
perspektivet. För att kortfattat förklara begreppen så kan sägas att, ur ett 
individualpsykologiskt perspektiv sett kommer skrivandet efter läsningen, där 
avkodning föregår förståelsen samt att sociala sammanhang inte är av betydelse och 
har således inte någon koppling till hur vi lär oss att läsa. Socialinteraktionistiskt 
perspektiv menar snarare att, förståelsen föregår avkodningen och att skrivandet sker 
parallellt med läsningen. Betydelsen för hur vi lär oss läsa är de sociala sammanhang 
som vi ingår i och härmed har pedagogen och förskolan en viktig roll. Att som 
pedagog vara medveten om att lärandet ser varierande ut för olika barn är viktigt och 
att inte glömma bort samspelets, lekens och imitationens betydelse för inlärning 
(Arnqvist, 2003). Piaget (1973) beskriver även hur en pedagog i skola och 
förskoleverksamhet helst ska arbeta. För att stötta barnen på allra bästa sätt krävs det 
att pedagogen kontinuerligt följer upp och ställer diagnos på vart och ett av barnen, 
gällande deras kognitiva och emotionella utveckling. Med hjälp av dessa inblickar i 
barnens aktuella tillstånd får pedagogen kännedom om hur varje barn behöver 
bemötas, för att hjälpa barnen att bygga vidare på sina befintliga erfarenheter och 
kunskaper. Vidare beskrivs pedagogens uppmuntran till socialt samspel barnen 
emellan som ett bra agerande för att utveckla ett kritiskt tänkande hos barnen. I 
samspel med andra får barnen se att det finns fler synvinklar på samma sak och de 
får utmana sitt eget sätt att se på saker och ting (a.a.).  

Vygotskij menar att en viktig drivkraft för just barns lärande är, det sociala samspelet 
som sker i lek, att barn lär av varandra, genom att imitera och lyssna på de äldre 
barnen (Lindqvist, 2002). Piaget anser att både lek och lärande är en aktiv process, 
men att barnet lär sig individuellt efter mognad och inte av andra. Han pekar på att 
barnet självt är aktivt sökande och inte ska kopiera andra barns kunskap (Jerlang, 
2007).  
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2.2 Erbjudet lärande 
 

Barn har olika förutsättningar för lärande och behöver därför ingå i en variation av 
lärandesituationer. Detta för att alla barns behov ska få större möjlighet att 
tillgodoses. Forskare lägger vikt vid olika arbetssätt för att stödja barnen i deras 
utveckling.  

En viktig aspekt att ha i åtanke är att för många barn kommer skrivning före läsning 
och att därmed ta hänsyn till detta i undervisningen. Magnusson (2004) beskriver 
utifrån sin forskning och egna erfarenheter att skrivning ofta föregår läsning. Hon tar 
även upp att mer forskning genom tiderna har lagts med tyngdpunkt på läsning, 
vilket hon anser är gammalmodigt (a.a.). Utifrån detta perspektiv har vi valt att 
beskriva skriftspråket i ordningen skriv- och läsinlärning, istället för tvärtom.  
 

Stavning 

Diskussioner förs ofta om huruvida barnens stavning ska rättas eller inte. Kullberg 
(1992) menar att det finns två sätt att se på detta. Fokus kan ligga på att barnen ska 
lära sig skriva eller att barnen ska lära sig genom att skriva. Hon ställer sig på den 
sistnämnda sidan och förklarar att hon inte vill att man som vuxen ska lägga sig i 
barnens skrivande på ett negativt sätt. Det är viktigare att fokusera på att barnet 
skriver och istället för att rätta fel ser hon det som mer utvecklande för barnets 
skrivande att lyfta vad som görs rätt. På så vis stöttar man barnet i vad det kan och ur 
detta blir barnet stärkt (a.a.). 

Den utvecklingslinje man kan se genom tiden, är att inställningen till skriv- och 
läsinlärning har förändrats. I dag ser man skriv- och läskunnighet som en social 
verksamhet, som barnet tillägnar sig genom samspel med andra, jämfört med 
tidigare, då man hade en mer inlärningsinriktad syn på läsning (Arnqvist, 2003). 
 

Högläsning 

Högläsning och sagans förtjänster på skriv- och läsutvecklingen är det många 
forskare som lyfter. Taube (2007) framhåller särskilt att barnens ordförråd ökar 
genom att högläsa och diskutera böckers innehåll med dem i syfte att underlätta 
deras skriv- och läsinlärning. Hon menar också att lusten och motivationen till att 
läsa stimuleras under högläsning, eftersom böckerna bjuder in till spänning och 
glädje. En annan vinst med högläsningen är att barnet vänjer sig vid hur skrivet språk 
är konstruerat med sin delvis annorlunda meningsbyggnad (a.a.). En annan forskare 
som poängterar högläsningens fördelar är Lundberg (2006) som i likhet med Taube 
skriver att, högläsning ger rikliga möjligheter att utveckla barns ordförråd. 
Ytterligare fördelar är att det skrivna ordet stimulerar läsaren att uttala ordet tydligare 
än vid vanliga samtal. Detta leder till att lyssnaren får en inre föreställning om hur 
ordet är uppbyggt samt att barnet möter rikligt med nya ord, vilket leder till att 
ordförrådet utvecklas, skriver Lundberg (a.a.).  
 

Delaktighet 

Pramling Samuelsson & Mårdsjö (2007) tar upp, att det är oerhört viktigt att utgå 
ifrån barnets intressen och erfarenheter. Att möta upp på en nivå som passar och inse 
att man som vuxen har en stor makt över det lilla barnet och därmed försöka att 
utjämna den, genom att t.ex. göra barnet delaktigt i beslut om tillvägagångssätt vid 
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lärtillfällen i samlingen är viktigt, menar författarna. Vi lär av varandra så det är lika 
betydelsefullt för pedagogen som för barnet att kunna samspela på en så jämn nivå 
som möjligt. För det lilla barnet gäller det att utgå ifrån; Vad vet barnet redan?  Vad 
vill det lära sig? Vilka tankar samt idéer har barnet själv? Dessa frågor är bra att ha 
som utgångsläge då man startar ett tema, men även att fundera över i sin roll som 
pedagog i lärandeprocessen för att kunna utmana barnet på bästa sätt (a.a.). Harlén 
(2007) skriver om hur väsentligt det är, att som lärare ha ett positivt förhållningssätt 
till lärande, ta tillvara på barnets vilja och fokusera på dess tankar och förkunskaper 
om det som ska läras.  

 

2.3 Miljöns betydelse 
 

Fast (2007) menar att barn socialiseras in i skriftspråket via kultur, tradition, språk 
och religion och har kommit fram till att barn praktiserar skrivning och läsning i 
många sammanhang. Detta stärks vidare när hon beskriver sin syn på skriftspråket på 
så vis att skriftspråkslärande inte bara sker i skolan. Det går inte att bestämma när, 
var och hur ett barn ska lära sig, utan det sker hela tiden i barnens vardag, oavsett 
vart det befinner sig och därför blir olika miljöer viktiga för barnens utveckling.  
 

2.3.1 Pedagogens roll i förskola/skola  

Kinge (2000) skriver att det är av största vikt att ha ett professionellt förhållningssätt 
till barnet och dess familj, eftersom gränsen att bli för personlig är hårfin. En 
pedagog som handlar personligt gör kanske det av välmening, men det kan bli fel 
eftersom risken är stor att denne tar med sig för mycket av sina egna känslor i 
arbetet. Effekten av en alltför engagerad pedagog kan bli, att barnets behov inte är 
det som står i centrum, utan istället pedagogens behov av bekräftelse i sin 
yrkesutövning. Här gäller det för läraren att kunna ta ett steg tillbaka och reflektera 
över sitt handlande för att inte bli mer engagerad än situationen kräver (a.a.). Även 
Normell (2004) trycker på att en pedagog som har god självkännedom och kan 
behärska sina egna känsloyttringar, har större förutsättningar för att möta barnen och 
hantera sin vardag samt stötta barnen i deras skrivning och läsning på bästa sätt. Det 
är även av vikt att ha en bra balans mellan sitt privata liv och yrkeslivet för att inte 
blanda ihop dessa (a.a.). 

Ett motsatt förhållande som Kinge (2000) har studerat i skola och förskola är när 
pedagoger bedriver en mekanisk omsorg, där kontakten med barnen är helt 
opersonlig. Detta i sin tur leder till en oengagerad och frånvarande vuxen, som inte 
kan ge barnen det stöd de behöver i sin skriv- och läsinlärning. I en sådan miljö 
menar hon att viktig anknytning, trygghet och samspel saknas helt (a.a.). Hägg & 
Kuoppa (2007) menar att lärare ska kunna kommunicera på ett bekräftande sätt, både 
med elever i grupp och individuellt, vilket självklart ställer höga krav på pedagogens 
engagemang. Enligt Thornberg (2007) förekommer det även en dold läroplan i skola 
och förskola. Den dolda läroplanen förknippas kanske mest med allt det som möter 
eleverna utöver den planerade verksamheten. Normer och värden av sämre kvalitet 
som barnen tar över samt lärares negativa och värderande förhållningssätt gentemot 
barnen. Författaren benämner processen där barn integreras in i vårt samhälle och 
dess normer med socialisation. Vidare innefattas även denna process av ett jag-
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utvecklingsförlopp.  Det innebär ur detta synsätt att barn till stor del bildar sin 
identitet tillsammans med barngruppen och således inte individuellt, något som 
ställer stora krav på personalen i förskola och skola (a.a.). 
 

2.3.2 Hemmiljön 

Juul & Jensen (2003) lyfter att det i pedagogens roll ingår att skapa goda relationer 
till alla barn och dess föräldrar, vilket kan generera en god lärmiljö i skola och 
förskola. Ett väl fungerande samarbete med föräldrarna är väsentligt för att få en god 
relation som i sin tur underlättar i det professionella arbetet. Har man ett bra 
regelbundet samarbete är det till nytta för pedagogen, föräldrarna och barnet (a.a.).  

Flera forskare anser att barns förutsättningar för inlärning ser olika ut beroende på 
deras uppväxtmiljö (Svensson, 1998; Taube, 2007; Arnqvist, 1993). Liberg (2006) 
skriver att barns första möte med skriftspråket sker i sociala sammanhang i 
interaktion med andra människor. Att lära sig att tala sker automatiskt i samvaro med 
språkande personer, utan undervisning säger Taube (2007). Samtliga ovan är även 
helt överens om att skriv- och läsinlärning däremot kräver både undervisning, stöd 
och ett starkt engagemang från både elev, lärare och föräldrar. Även Elbro (2004) 
beskriver att skriv- och läsinlärningen kräver både informell och formell hjälp av en 
erfaren person och påpekar att inlärningen fungerar bäst i samarbete med andra. 
Lundberg (2006) betonar även han att föräldrars engagemang och lärares handlande 
har en avgörande roll i hur barn lär sig att knäcka koden. 

Svensson (1998) anser att barns skriv- och läsinlärning är beroende av att föräldrarna 
har läst och språkat i hemmet under barnets uppväxt. Barn som kommer från 
hemmiljöer där det inte förts diskussioner om texter och böcker har inte samma start 
inför skriv- och läsinlärning som barn från språkrika hem (a.a.). Ju sämre 
språkstimulans barnen har hemifrån desto mer arbete krävs det av pedagogen för att 
bygga upp och utveckla barnens språk, enligt Eriksen Hagtvet (2002). Om barnet 
växt upp i en skriftspråksstimulerande miljö underlättar det när det ska lära sig skriva 
och läsa och för barnets vidare språkutveckling (a.a.). Taube (2007) tar också upp att 
barn skiljer sig åt när det gäller skrivning och läsning, beroende på deras olika 
hemmiljöer. Det finns ytterligare flera forskningsresultat som visar att hemmet spelar 
en avgörande roll för barns skriftspråksutveckling (Arnqvist, 1993). 

Användningen av språket i hemmet och av föräldrarna avspeglar sig i barnets 
förståelse för språkets användningsområden (Svensson, 1998). Al-Momani, 
Ihmeideh & Naba’h (2010), lyfter även de hemmets betydelse för barns skriv- och 
läsinlärning. De skriver att barnet redan som litet formas av dess omgivning, 
eftersom det under sina första levnadsår är särskilt lättlärda. Det är i hemmet som 
barns attityd, tänkande och språkbruk således grundläggs. Vidare säger de att 
hemmets språkliga atmosfär tydligt avspeglar sig i barnet när de kommer till 
förskolan och skolan, vilket gör att barns förkunskaper skiljer sig drastiskt åt. 
Författarna pekar på vikten av att föräldrar vid ett tidigt skede i barnets liv stöttar 
dess språkutveckling för att grundlägga goda förutsättningar för dess skriv- och 
läsutveckling. Al-Momani mfl. (a.a.) lyfter forskningsstudier som visar på att ett väl 
fungerande samarbete mellan hem och skola är särskilt betydelsefullt för barns skriv- 
och läsutveckling. I samarbetet hem och skola så skriver författarna att lärare måste 
hjälpa föräldrarna att förstå vikten av att även de behöver träna sina barn i att skriva 
och att läsa. Genom att visa föräldrarna att de med hjälp av bra och enkla metoder 
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kan träna sina barns språkutveckling även i hemmet involveras föräldrarna på ett 
positivt sätt. Lärarens uppdrag är också att med hjälp av teorier förklara meningen 
med föräldrarnas delaktighet (a.a.). Många föräldrar uttrycker en osäkerhet i hur de 
ska kunna hjälpa och stötta sina barn i deras skriftspråksutveckling på bästa sätt och 
där förklarar Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson (1999) att det är skolan som 
har huvudansvaret för skriv- och läsundervisningen, men att föräldrarna i samverkan 
med skolan har en betydelsefull roll i barnens skriftspråksutveckling. Ladberg (2003) 
menar att det är avgörande för det lilla barnets språkutveckling att pedagoger har ett 
fungerande samarbete med föräldrarna, eftersom de är de viktigaste förebilderna i 
barnets liv.  

 

2.4 Lek och fantasi 
 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) beskriver på ett tydligt sätt hur vi vuxna 
delar på begreppen lek och lärande. De menar att endast vuxna ser på förhållandet 
mellan lek & lärande som två skilda företeelser, medan barn ser på det som en 
helhet. Författarna anser att leken behöver få ett större utrymme i våra förskolor och 
skolor på ett naturligt sätt i vardagen och inte vara utsatt till speciella tidpunkter. I 
leken stimuleras elevens fantasi, nyfikenhet och lust på ett sätt som gör att lärandet 
integreras i leken, menar de vidare. Barn skapar mening och förstår sin omvärld 
genom lek tillsammans med andra, en åsikt som författarna delar med många andra 
t.ex. Knutsdotter Olofsson (2003). När barnet ingår i ett lekfullt sammanhang 
uppfattar det inte alltid att det sker något lärande och där upplever inte heller barnet 
någon press på att det ska lära sig något (Arnqvist 2003). En viktig likhet mellan lek 
och lärande, är att barn i leken kan föreställa sig ett föremål på många olika vis, 
kontra att det i lärandet är avgörande för eleven att kunna förstå sig på symboler och 
begrepp som har flera betydelser. (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007) 

Pedagogen bör alltid utgå ifrån barns erfarenheter och leva sig in i deras värld, för att 
kunna möta dem på ett så jämnt plan som möjligt, enligt Johansson & Pramling 
Samuelsson (2007). Detta trycker även Knutsdotter Olofsson (2003) på och beskriver 
att det inte handlar om att pedagogen ska ta över leken, utan istället ta vara på barns 
intressen och integrera lek och lärande i olika uttrycksformer som passar alla barn, så 
att deras skriftspråksutveckling ska kunna utvecklas på bästa sätt. En av 
anledningarna till att pedagogen bör vara delaktig i barnens lek är att stötta barnen i 
dess skriftspråksutveckling. Allra helst ska detta ske så tidigt som möjligt, då skriv- 
och läsutvecklingen grundas tidigt på olika sätt. (a.a.) Ladberg (2003) menar att det 
är viktigt att vara språkligt medveten inför barnen. Detta för att kunna upptäcka barns 
eventuella språksvårigheter och vid ett tidigt stadie sätta in de resurser som krävs 
(a.a.). När en vuxen går in och intresserar sig för barnens lek får pedagogen och 
barnen tillsammans något gemensamt, enligt Knutsdotter Olofsson (2003). I leken är 
pedagogen en bra förebild för barnen, bl.a. genom att visa sin egen fantasi för barnen 
och uppmuntra deras. Barn med dålig fantasi, riskerar att inte utveckla ett rikt 
skriftspråk, vilket i sin tur påverkar skolgången när de ska börja lära sig skriva och 
läsa. Därför är det extra viktigt att uppmuntra de barn som har sämre fantasi så att de 
inte blir lidande senare i livet. Detta gäller även när barn leker enskilt, då det har 
visat sig att barn som inte har förmågan att leva sig in i leken riskerar att utveckla ett 
fattigt skriftspråk, vilket visar sig sedermera i skolan när det gäller skriv & 
läsinlärningen (a.a.). Johansson & Pramling Samuelsson (2007) trycker även på detta 
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vilket förstärker argumentet att lek och lärande har nytta av varandra när barn 
begreppsbildar.  

Även Eriksen Hagtvet (2002) diskuterar lekens betydelse i skriftspråksutvecklingen 
och hur detta kan se ut och utvecklas främst för barn i förskoleåldern. I lekens form 
kan barnet pröva sig fram med språket genom att lekskriva och lekläsa. Många barn 
som just lärt sig några bokstäver skriver en lång rad med bokstäver och undrar vad 
det står och detta är ett slags lekskrivande (a.a.). Vi har tidigare nämnt Kullberg 
(1992) som menar att det är betydelsefullt att uppmuntra barns skrivande snarare än 
att rätta felen. Eriksen Hagtvet (2002) diskuterar detta vidare och talar då om att det 
är viktigt att, som pedagog inte rätta barnens skrivfel, utan istället uppmuntra dem till 
att fortsätta skriva på ett lekfullt sätt. Det är bra att låta barnet ta initiativ till 
lekskivande eller lekläsande och det gäller att som pedagog agera som ett stöd i leken 
och göra barnet uppmärksammat på sidor av språket som det kanske annars inte hade 
lagt märke till. Detta gör så att barnet blir nyfiket och vill lära sig mer. Barn som 
leker sig in i skriftspråket blir många gånger nyfikna och frågvisa barn (a.a.).  

 

2.5 Motivation 
 

Motivationsforskare ser olika på elevers motivation och enligt Giota (2001) finns det 
två sätt att se på barns motivation. Den ena synen på motivation nämner hon som 
situerad, alltså socialt påverkningsbar och den andra synen är kopplad till individen 
själv, då det råder olikheter elever emellan där lärare samt den yttre påverkan spelar 
mindre roll (a.a.). Sett ur Giotas perspektiv sållar sig Swalander och Taube till dem 
som ser på eleven ur ett situerat perspektiv, där lärare och omgivning kan påverka 
elevers motivation. 
  

Självbild 

Motivation för barns lärande hänger ihop med tidigare framgångar och 
misslyckanden som de har upplevt. De finns således ett starkt samband mellan barns 
självbild, självförtroende och deras utveckling. Eleverna är i behov av att känna 
trygghet och ro i gruppen för att utvecklas till goda skrivare och läsare. Barnen 
behöver förstå meningen med skrivning och läsning, detta kan uppnås genom att 
deras lust och motivation väcks av spännande och bra böcker samt gemensamma 
skrivaktiviteter i klassrummet. Att skapa en lärande miljö som passar alla elever är 
betydelsefullt och för att lyckas med det så bör eleverna rimligen vara med och 
utforma klassrummet och undervisningens upplägg. Det krävs att läraren kan utmana 
eleverna på ett varierat sätt och på den utvecklingsnivå som var och en befinner sig 
på. Eleven måste vara involverad i sitt lärande, för att kunna motiveras och kunna få 
syn på sin egen utveckling (Taube, 2007).  
 

Inre och yttre motivation 

Motivationen hos en individ är vad som ger mål och mening i en aktivitet. 
Magnusson (2004) beskriver motivationen från två håll; den inre och den yttre 
motivationen. Den inre motivationen görs synlig på så vis att aktiviteten hålls 
levande genom ett eget intresse för det som ska läras. D.v.s. aktiviteten upplevs som 
meningsfull för individen, vilket leder till att man vill ägna sig åt den. I den yttre 
motivationen betonas betydelsen av belöning från omgivningen. Motivationen till 
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inlärning hålls alltså vid liv hos individen i dess hopp om att få belöning. Magnusson 
förklarar att hennes tolkning av motivation är att det är upplevelsen av att man klarar 
något och sedan får belöning eller bekräftelse för det, vilket är det väsentliga (a.a.).  

De elever som är uthålliga och flitiga i skolan drivs framförallt av inre motivation, 
där den inre tillfredsställelsen är tillräcklig för att drivas framåt. Andra elever är 
beroende av belöning och uppskattning, vilket innebär att den yttre motivationen är 
viktig för dem. De elever som jämför sig med kamraterna i första hand och som har 
upplevt tidigare nederlag, kan undvika att upprepa obehagliga misslyckanden, vilket 
hindrar dem till att ens försöka sig på en uppgift. Dessa elever kan i vissa fall lägga 
sin energi på att störa andra i sin omgivning. Här används istället motivationen till att 
upprätthålla en viss fasad utåt, för att inte avslöja att rädslan för misslyckande är det 
egentliga skälet till att, inte ens anstränga sig. Andra orsaker som kan ligga bakom en 
omotiverad elev som presterar dåligt, kan vara dess sociala omgivning i hemmet. Det 
kan handla om missbruk eller allmänt oengagerade föräldrar. Den ryggsäck som en 
elev bär med sig hemifrån är i vissa fall väldigt tung att bära och då kan det vara 
svårt att fokusera på rätt saker i skolan (Swalander, 2006).  

En viktig uppgift som lärare brottas med är att göra målen förståeliga för elever så att 
de upplever aktiviteterna i skolan som meningsfulla och för dem angelägna, vilket 
leder till att de känner sig delaktiga (Stensmo, 2000). Att få ingå i varierande och 
meningsfulla sammanhang med klasskamrater och kunniga lärare, är en förutsättning 
för att elever ska finna motivation och lust till att lära, påpekar Liberg (2006). Vidare 
trycker hon på att det är viktigt att hålla motivationen vid liv hos mer lässvaga barn 
som annars lätt hamnar i en ond cirkel och tappar intresset (a.a.). 

Revstedt (2002) anser att alla människor föds med motivation som beroende på de 
erfarenheter som man gör antingen stärks eller försvagas. Han menar att motivation 
kan ligga latent hos vissa elever och här gäller det att väcka denna till liv så att lusten 
för lärande växer. Vidare skriver han att målet med lärares motivationsarbete är att få 
till en inre förändring snarare än en yttre hos eleven och här är det viktigt att få 
eleven att känna att den duger (a.a.). 

 

2.6 Tidigare forskning 
 

Flera forskare har tidigare studerat hur barns uppfattningar och tankar kring att skriva 
och läsa ser ut. Nedan redogör vi för, ur vår synvinkel, intressanta resultat från 
tidigare forskning.  
 

Varför skriva och läsa? 

Svensson (1998) skriver att det underlättar för barnet i dess skriv- och läsutveckling 
ifall de på ett tidigt stadium har förstått nyttan med att kunna skriva och läsa. Detta 
beskriver även Dahlgren m.fl. (1999) som menar att om barn är medvetna om hur 
man lär sig skriva och läsa så underlättar det i deras vidare skriftspråksutveckling. De 
redogör för tidigare forskningsresultat de kommit fram till genom diverse studier, 
intervjuer och andra undersökningsmetoder. En av dessa undersökningar var en 
intervjustudie, som gjorts med barn i åldrarna 2 – 12 år där fokus låg på att ta reda på 
funktionsaspekten av skrivning och läsning. De ville bl.a. ha reda på varför barn tror 
att man ska kunna skriva och läsa och nästan alla barn i studien insåg att det var bra 
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att kunna skriva och läsa. Svaren delades upp i två huvudkategorier, där den första 
kategorin innebar att barnen såg skrivning och läsning som en möjlighet att skaffa 
sig nya kunskaper och erfarenheter, samt som en möjlighet att kunna kommunicera 
med omvärlden via brev och meddelanden. Barnen uttryckte också att det fanns en 
möjlighet för barnet om det självt skulle kunna skriva och läsa att bli självständigt 
och inte lika beroende av att andra i omgivningen behövde skriva åt det eller läsa för 
det. Den andra kategorin gällde de barn som förknippade skrivning och läsning med 
krav eller hot som kommer från omgivningen.  Dessa barn menade att om man lärde 
sig skriva och läsa så slapp man dessa krav, som de upplevde kom från de vuxna och 
främst från skolan. I denna kategori har barnet uppfattat omgivningens krav och vill 
göra dem till lags, men missar den inre drivkraften för att lära sig.  I den första 
kategorin, däremot, har barnet en egen vilja och drivkraft att lära sig. Utöver dessa 
två kategorier så kunde en mindre kategori fastställas bland skolbarnen och det var 
att de skrev och läste för att utvecklas och bli bättre i sitt skrivande och läsande. En 
aspekt av resultatet i studien är att de kunde konstatera att när barnen börjar skolan så 
minskar barnens innehållsliga och kommunikativa motiv av att kunna läsa. De 
motiverade då inte varför man ska kunna läsa med att det var viktigt för 
kommunikation i samma utsträckning som de yngre barnen gjorde (a.a.).   
 

Bildens betydelse 

Kullberg (1992) har gjort en fältstudie med åtta barn och följt dem från att de varit 
prelitterata till att de utvecklats till litterata. I början av studien kunde barnen skriva 
sitt namn och de flesta kände igen många bokstäver i alfabetet, men de kunde inte 
skriva och läsa. Barnen uppfattade inte heller sig själva som skriv- och läskunniga. 
Faktum är att de hade en god början till att lära sig skriva och läsa, men alla hade inte 
tillräcklig stor nyfikenhet för att kasta sig in i det. Samtliga åtta barn lärde sig skriva 
och läsa i slutändan och det intressanta är att de alla erövrade skriftspråket på åtta 
olika sätt. Kullberg (a.a.) använde ett sätt att lära barn att skriva och läsa, som 
innebar att både bildtexter och text användes. I studien följs detta upp och det kan 
konstateras att barnen lärde sig läsa med hjälp av bildtexterna tidigare än endast med 
texterna. Genom bildtexterna kunde barnen koppla till verkligheten bättre, vilket 
gjorde att de blev mer intresserade av att arbeta med det och de upplevde att det var 
roligt att faktiskt kunna läsa. För att motivera barnen att vilja lära sig skriva och läsa 
samt få dem att förstå skriftspråket och vad det är bra för är det vinstgivande att 
arbeta med bilder, konstaterar Kullberg (a.a.). Vidare resonerar hon kring om barn lär 
sig skriftspråket när det använder sig av det genom att befinna sig i det och omgärda 
sig med det. Utifrån studien, då hon ansåg sig ha strävat efter att få barnen att 
innesluta sig i skriftspråket, ansåg hon att detta påverkade skriftspråksutvecklingen 
positivt och ledde den framåt.  
 

Skrivning före läsning? 

Små barns skrivutveckling kännetecknas av att de genom sina bilder uttrycker sina 
ord och tankar. Detta övergår sedermera i en sorts lekskrivning, där symbolerna 
motsvarar våra bokstäver (Björk & Liberg, 1999). Även Eriksen Hagtvet (2002) 
menar att skrivutvecklingen går från klotter till lekskrivning (a.a.). Flera forskare 
som forskat inom skriftspråksutveckling, hävdar att skrivning i praktiken föregår 
läsning för många barn (Dahlgren m.fl., 1999; Knutsdotter Olofsson, 2003; Björk & 
Liberg, 1999; Eriksen Hagtvet, 2002). När det handlar om skolan så sätts tvärtom 
läsning före skrivning, anser Björk & Liberg (a.a.) och Dahlgren m.fl. (a.a.). Denna 
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uppfattning har sina rötter i vår historia, där läsning ansågs som viktigare, eftersom 
det fanns ett krav på läskunnighet. Detta krav kom från kyrkan som krävde att alla 
människor skulle kunna ta del av den heliga skriften och guds ord (Kullberg, 1992; 
Dahlgren m.fl., 1999). I Sverige utvecklade folket sitt skrivande först när det 
obligatoriska skolsystemet infördes i mitten av 1800-talet (Dahlgren m.fl., 1999). 
Björk & Liberg (a.a.) och Eriksen Hagtvet (a.a.) påpekar att det för många barn är 
enklare att skriva än att läsa. Detta beror enligt författarna på att det är svårare rent 
tekniskt att läsa genom att ljuda ihop än att skriva då man ljuda ut. En annan fördel 
med skrivning är att skrivandet utgår från barnet själv som aktivt använder sig av för 
dem kända bokstäver. Till skillnad från läsning, där texten redan finns skriven, vilket 
inte lämnar något utrymme för barnet att påverka det som ska läsas (a.a.).  

 

2.7 Sammanfattning 
 

De förgrundsgestalter vi tagit upp i vårt bakgrundsavsnitt är Vygotskij och Piaget, 
vilka har legat till grund i mycket av utformningen av skolans läroplaner. Enligt 
Vygotskij (Bråten, 1998) utvecklas barnens språk i sociala sammanhang, då de 
kommunicerar med andra. Helst ska detta vara tillsammans med mer kunniga 
personer, då utnyttjas den proximala utvecklingszonen optimalt (a.a.). Piaget (1973) 
å sin sida menar att barnet inte behöver ingå i sociala sammanhang för att utvecklas, 
utan snarare utvecklas efter mognad. Barnet är den aktiva i sitt lärande, där 
pedagogens roll är att rikta dess uppmärksamhet mot det som ska utforskas.  

Alla barn behöver variation i sitt lärande för att hitta sitt sätt att lära sig på. Därför är 
det enligt Pramling Samuelsson & Mårdsjö (2007) viktigt att utgå från barnens egna 
erfarenheter och intressen. Högläsning är en aktivitet som ökar barnens ordförråd och 
erfarenhetsvärld, vilket Lundberg (2006) och Taube (2007) ser som en betydelsefull 
aktivitet. Taube (a.a.) säger dessutom att motivationen hos barnet stimuleras vid 
högläsning tillsammans med en vuxen.  

Magnusson (2004) menar att skrivningen i många fall kommer före läsningen. Med 
detta menar hon att lekskrivning ofta förekommer tidigt hos barnen och enligt 
Eriksen Hagtvet (2002) är det av stor vikt att uppmuntra både lekskrivning och 
lekläsning, för att stötta barnen på bästa sätt. Kullberg (1992) menar att när barnen 
lär sig att skriva är det av vikt att uppmuntra detta skrivande och inte rätta eventuella 
fel. Även att vara språkligt medveten inför barnen är viktigt enligt Ladberg (2003), 
för att visa barnen ett varierat språk.  

Al Momani m.fl. (2010) trycker på att språkanvändningen i hemmet är betydelsefull 
för barns skriv- och läsinlärning. Författarna (a.a.) tillsammans med Dahlgren m.fl. 
(1999) lyfter att det yttersta ansvaret för barns skriftspråksutveckling åligger skolan, 
men att pedagogerna även ska stötta och involvera föräldrarna i hur de ska hjälpa 
sina barn på bästa sätt. Enligt Lundberg (2006) har både föräldrarnas och pedagogens 
engagemang i barnens lärandeprocess en avgörande roll för deras vidare utveckling.  

Magnusson (2004) och Swalander (2006) talar om inre och yttre motivation, där den 
inre omfattar barnets egen drivkraft och den yttre stimuleras och är beroende av 
andra i barnets omgivning.   
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3 PROBLEM 
 

Syftet med denna undersökning är att få ökad förståelse för barns uppfattningar och 
tankar kring att kunna skriva och läsa. Vår förhoppning och strävan med denna 
studie är att resultat ska ge pedagoger användbar kunskap om hur barn ser på 
skriftspråkandet.  

Frågeställningar: 

• Vilken uppfattning har 6-8-åringar gällande nyttan av att kunna skriva och 
läsa? 

• Hur tänker barnen kring lärandeprocessen att skriva och läsa? 

• Hur ser barns möte med skriftspråket ut? 

• Hur ser eventuella skillnader i barnens uppfattningar ut beroende på deras 
ålder och kunskap? 
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4 METOD 
 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva den undersökningsmetod vi har valt, samt 
motivet till detta val. Vidare presenterar vi undersökningsgruppen, de specifika 
intervjufrågorna, samt det etiska ställningstagande vi har tagit. Den metod som väljs 
bör vara väl genomtänkt och det finns många aspekter att ta hänsyn till, vilka vi 
kommer att presentera nedan.  

 

4.1 Val av undersökningsmetod 
 

Patel & Davidsson (2003) beskriver hur en undersökning kan genomföras, vilket är 
med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder. Vid en kvantitativ studie används 
oftast enkät, vilka sedan förs över till att presenteras statistiskt i form av tabeller. Den 
vanligaste kvalitativa metoden är intervjuer, vilket enligt Patel & Davidsson (a.a.) är 
det främsta sättet för att få fram barns tankar om något. Även Doverborg & Pramling 
Samuelsson (2000) skriver att intervjuer är ett ypperligt instrument att använda sig av 
för att få syn på barns uppfattningar av ett fenomen. Utifrån vårt syfte att få ökad 
förståelse för barns uppfattningar och tankar kring att skriva och läsa har vi valt att 
göra en kvalitativ studie i form av barnintervjuer.  

För att få syn på barnens tankar och uppfattningar om skrivning och läsning har vi 
valt att intervjua dem. Genom att fråga någon får man ett svar som grundar sig i den 
tillfrågades egna definition av fenomenet (Lantz, 2006). Patel & Davidson (2003) 
menar att vid användning av kvalitativa intervjuer är syftet att få syn på de 
intervjuades tankar och uppfattningar om något specifikt ämne. Både intervjuaren 
och den intervjuade skapar tillsammans ett samtal om ämnet och intervjuarens roll i 
detta är att på olika sätt försöka fördjupa den intervjuade i sina svar och locka fram 
ett användbart material (a.a.). De svar som visar sig i resultatet av intervjuerna kan 
användas i lärarens planering och utvärdering. Resultaten kan även leda till 
utveckling både hos barnen och hos läraren samt vara ett bra underlag i samtal med 
hemmet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Här är det således bara fantasin 
som sätter gränser.  

 

4.2 Intervjufrågornas utformning 
 

Oavsett om intervjuer eller enkäter används som undersökningsmetod, är det 
väsentligt att ha i beaktande hur frågorna ställs, samt i vilken ordning (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2000; Lantz, 2006) 

Vid utformandet av frågorna och situationer runt detta har vi utgått från Patel & 
Davidsons (2003) beskrivningar av standardisering och strukturering. En aspekt vi 
måste tänka på är att de frågor vi utformar lämnar frirum för den intervjuade att tolka 
på sitt sätt utifrån sin förförståelse. Genom att ta hänsyn till detta får vi en låg grad av 
strukturering. Vi har haft i åtanke att inte ställa frågor av hög struktureringsgrad, dvs. 
sådana frågor som styr in den intervjuade på förutbestämda svarsalternativ, 
exempelvis ja/nej-frågor. För att ytterligare beskriva hur graden av låg strukturering 
kan se ut, kan detta göras med vikten av att intervjuaren ska ställa öppna frågor, 
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istället för stängda. Detta för att vi vill ta reda på barnens egna tankar. När det gäller 
kvalitativa intervjuer är det väsentligt att ha en låg struktureringsgrad för att den 
intervjuade ska känna att den kan svara utifrån sin livsvärld med egna ord och 
formuleringar (a.a.). Lantz (2006) talar om strukturering av intervjuer utifrån 
öppenhetsgraden på dem. En kvalitativ intervjustudie som syftar till att fördjupa 
förståelsen av ett visst fenomen är gärna av en mer öppen form, där den intervjuade 
fritt kan utveckla sina tankar.  Dessutom består en öppen intervju av frågor som 
avser att ta reda på hur ett fenomen är och dess mening. En öppen intervjuform har 
således enligt Patel & Davidsson (2003) låg struktureringsgrad. Graden av 
standardisering beror på det ansvar intervjuaren har för den ordning frågorna 
kommer i och dess utformning. Här har vi valt låg standardisering, då det ger oss 
utrymme att kasta om och formulera om frågorna vid behov (a.a.).  

För att se intervjufrågorna, som vi har använt oss av i undersökningen, se BILAGA 
1.  

 

4.3 Val av undersökningsgrupp 
 

Sammanlagt 20 barn har intervjuats, varav tio gick i förskoleklass och tio i andra 
klass. Intervjuerna genomfördes på två olika skolor, för att bilda en bredare och mer 
generell bild av barns uppfattningar av nyttan av att kunna skriva och läsa. Vi har 
valt att ha med barn från både förskoleklass och skola, åk 2. Detta grundar sig i att vi 
önskade identifiera barns tankar både innan den ”riktiga” skriv- och läsinlärningen 
tar fart samt när barnen har lärt sig att skriva och läsa. I och med att vi valde dessa 
olika åldrar, fick vi med både skriv- och läskunniga och icke skriv- och läskunniga.   

Barnen som har intervjuats har vi en tidigare relation till, vilket Doverborg & 
Pramling Samuelsson (2000) tar upp som en positiv aspekt på så vis att barnen har 
ett förtroende för intervjuaren och känner sig mer trygga i en annars kanske obekväm 
och utsatt intervjusituation. Vid intervjuande av små barn krävs det att den som 
intervjuar har ett väl genomtänkt intervjumaterial med sig och är väl förberedd för att 
kunna variera frågorna vid behov samt ställa lämpliga följdfrågor (a.a.).  

 

4.4 Etiskt övervägande 
 

När det kommer till de etiska övervägande vi har tagit i beaktelse att barnen som 
deltar ska vara anonyma och veta att deltagande är frivilligt. HSFR (2002) har gått in 
på detta djupare och har utformat fyra krav som inom forskningsetik är 
grundläggande att ha i åtanke när en undersökning genomförs, för att skydda de 
individer som deltar.  

• Informationskrav – Intervjuaren ska upplysa de medverkande om de villkor 
som gäller för deras deltagande, en del i detta är att deltagande är frivilligt. 
Även undersökningens syfte ska vara beskrivet, för att förtydliga vad 
intervjuerna går ut på.  

• Samtyckeskrav – En rekommendation är att när det handlar om att intervjua 
barn, bör vårdnadshavarnas samtycke erhållas. I vissa fall, om 
undersökningen inte är av privat och känslig art, kan det räcka att samtycke 
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inhämtas hos lärare eller skolledning. Informanterna ska vara informerade om 
att de frivilligt kan avbryta intervjun när så önskas.  

• Konfidentialitetskrav – Innefattar den anonymitet som de intervjuade har rätt 
till. Alla uppgifter som kan röja ett barns eller skolans identitet ska inte 
framgå i arbetet eller kunna tillhandahållas av utomstående.  

• Nyttjandekravet – Det material som framkommer av undersökningen, skall 
endast användas för forskningens ändamål och inte utlämnas för annat bruk 
(a.a.).  

De ovanstående kraven har legat till grund för vårt etiska ställningstagande. Gällande 
frivilligt deltagande, har vi tagit med det som en del i det brev vi skickade till 
vårdnadshavarna (se BILAGA 2). Även syftet har beskrivits och vi har tagit hänsyn 
till om någon vårdnadshavare avböjt sitt barns deltagande. Eftersom intervjuerna 
omfattar barn, har vi valt att vända oss till vårdnadshavarna för deras godkännande. 
Barnen har även varit fria att avbryta intervjuerna, vilket är ytterligare en regel i 
samtyckeskravet ovan. Utifrån konfidentialitetskravet nämner vi i vår undersökning 
inte någonstans vare sig skola eller elever vid namn. Vi har även tagit hänsyn till 
nyttjandekravet, då materialet endast är avsett för vår undersökning.  

 

4.5 Genomförande 
 

De närvarande under intervjuerna var endast den intervjuade och intervjuaren. Detta 
arbetssätt valde vi för att barnen inte skulle målas allt för mycket av varandras svar. 
Eftersom vi har en tidigare relation till barnen, ansåg vi att de inte skulle känna sig 
utelämnade att vistas ensamma med en av oss under intervjusituationen. Det var 
dessutom frivilligt att medverka, samt att avbryta när så önskades. Doverborg & 
Pramling Samuelsson (2000) trycker på att det kan vara en fördel att intervjua barn i 
grupp, för de barn som har svårt att reflektera och uttrycka sina tankar, men här valde 
vi att följa vår känsla av att enskilda intervjuer gav mer tillförlitlighet i svaren. 
Intervjuerna genomfördes avskilt från resterande barngrupp/klass och spelades in på 
band, vilket de intervjuade blev informerade om innan. Doverborg & Pramling 
Samuelsson (a.a.) lyfter att intervjusituationen ska vara lugn och för barnet trygg, där 
bl.a. val av plats är viktigt. De föredrar även att spela in intervjuerna på band, då 
mycket information kan försvinna om man endast antecknar (a.a.). Inledningsvis 
berättade intervjuaren vad intervjun kommer att handla om och började med att ställa 
frågor gällande skrivning och framför sig hade den intervjuade papper och penna. En 
liten paus för att markera att det skulle ske en övergång till läsning skapades genom 
att pappret och pennan ersattes med en bok och intervjuaren förklarade att det nu 
skulle handla om läsning. Vissa barn valde att bläddra i boken och läsa eller ritade 
och skrev på pappret under intervjun. Vid ett tillfälle skrev den intervjuade 
”svenebanan” på pappret och intervjuaren frågade varför detta ord skrevs. Svaret var 
självklart för det intervjuade barnet; ”- För att jag kan det!” 
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4.6 Bearbetning av data 
 

Vår bearbetning av barnintervjuerna har skett genom att vi har lyssnat på 
intervjuerna och skriftligt sammanställt samtliga. Fördelen med att ha intervjuerna på 
band var att vi kunde spola tillbaka för på så vis kunna vara säkra på att vi citerat 
barnen korrekt. Detta gav oss ytterligare möjligheter till att analysera svaren flera 
gånger. I nästa skede klipptes alla barnens svar ut för att kunna hitta mönster och 
dela in dem i olika kategorier. Lantz (2006) beskriver att om man kategoriserar 
svaren från intervjuer får man en bättre översikt av barnens tankar om och 
uppfattningar av ett specifikt fenomen. För att få en tydlig struktur under arbetet 
använde vi oss av kuvert, som vi markerade med olika färger, för att lättare kunna 
skilja på kategorierna. Vidare under analyseringen valdes några representativa citat 
ut från varje kategori till att användas i presentationen av resultatet. Analyseringen 
av barnens svar har pågått under hela bearbetningen, för att vi skulle bli medvetna 
om utvecklingens gång, vilket Patel & Davidsson (2003) rekommenderar vid en 
kvalitativ studie.  

 

4.7 Metodkritik  
 

Då vår studie är av kvalitativ art och endast innefattas av 20 barn, är vi medvetna om 
att resultatet inte speglar alla barn i Sverige, då det vore att generalisera.  

Det finns en stor risk när vuxna intervjuar barn att ett vuxenperspektiv intas som kan 
visa sig genom att barnen förväntas att svara på ett visst sätt. Ett annat dilemma som 
kan uppstå är att barnen svarar kortfattat, vilket kan resultera i att intervjuaren ställer 
ledande följdfrågor och detta i sin tur gör att intervjun blir styrd av den vuxne. Det 
finns även en risk att barnet anpassar svaret efter vad det tror att den vuxne förväntar 
sig, för att tillfredsställa denna (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000).  Vår 
uppfattning är att barnen ansträngde sig för att svara utifrån sig själva, men vi är 
samtidigt medvetna om att vissa följdfrågor och situationer kan ha varit av ledande 
karaktär. När vi kom till denna fråga, ”Om du får välja vem som ska läsa för dig, 
vem blir det då?”, anser vi med facit i hand att den färgades av tidigare frågor. Då de 
föregående frågorna handlade om hemmiljön, kan det ha varit så att barnen leddes in 
till att svara utifrån den kontexten. Vi har i efterhand känt att någon fråga inte gav så 
mycket till resultatet och att en viktig aspekt inte har undersökts, nämligen barnens 
syn på huruvida de lär sig att skriva eller att läsa först. Emellertid framgår det i viss 
utsträckning av barnens svar på andra frågor hur deras tankar kring detta ser ut.  

Vi har tidigare diskuterat undersökningens tillförlitlighet och enligt Patel & 
Davidsson (2003) kan begreppen validitet och reliabilitet nämnas. Genom att fråga 
barnen om deras tankar och uppfattningar gällande vårt undersökningsområde, anser 
vi att vi har någorlunda god validitet. Med detta menar vi att frågorna är utformade 
på så vis att vårt syfte ska undersökas. Patel & Davisson (a.a.) skriver att en god 
reliabilitet innebär att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt. I vårt fall 
anser vi att detta har uppnåtts till stor del, genom att vi använde oss av bandspelare 
under intervjuerna. Hade vi endast valt att anteckna, kan vi anta att väsentligt 
material hade gått till spillo.  
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5 RESULTAT 
 

Resultatet av våra intervjuer kommer att presenteras under olika rubriker. Vi har 
skapat kategorier utifrån barnens svar, där vi även nämner barnens ålder i samband 
med svaret. Kategorierna som presenteras styrks med ett urval av svaren som barnen 
gett på frågorna.  

De barn som har deltagit i vår undersökning består dels av 10 stycken 6-åringar från 
förskoleklass, dels av 10 stycken 8-åringar från klass 2.  

 

5.1 Barns uppfattningar om nyttan av att kunna skriva 
 

Denna rubrik har uppkommit utifrån två av våra intervjufrågor; Varför tror du att 
man ska kunna skriva? När är det bra att kunna skriva? De kategorier som gick att 
urskilja efter bearbetningen av intervjuerna var; barnen ser nyttan av det, framtiden, 
skolan och vet ej.  
 

Barnen ser nyttan av det 

Denna kategori representerades av större delen av barnen och utifrån våra citat går 
det att urskilja vilken typ av nytta de såg med att kunna skriva. Denna kategori 
speglar ett förhållningssätt till skrivandet som innebär att barnen ser meningen med 
att kunna skriva. Ofta uttrycks att skrivkunnighet är en förutsättning för att kunna 
lära sig att läsa.  

 
Intervjuare: Varför tror du att man ska kunna skriva?  
Barn 6 år: För att lära sig läsa. Man kan mycket mer.  
 
Intervjuare: När är det bra att kunna skriva? 
Barn 8 år: För att göra läxorna och skriva brev och så. 
 
Intervjuare: Varför tror du att man ska kunna skriva? 
Barn 6 år: För att man ska kunna lära sig att läsa läxa. Annars kan man inte skicka brev och 
vykort.  
 

 

Framtiden 

En del barn uttryckte att det fanns en användning av skrivning i framtiden och 
mestadels handlade det om att man behöver kunna det i sitt framtida yrke, för att 
annars kan man inte klara sig i arbetslivet. Framtiden kan även representera när man 
blir vuxen och får egna barn.  

 
Intervjuare: Varför tror du att man ska kunna skriva? 
Barn 8 år: När man är stor och jobbar, då behöver man kunna skriva, annars får man inga 
pengar. 
 
Intervjuare: När är det bra att kunna skriva? 
Barn 6 år: När man är vuxen, därför då ska man skriva på några papper om man har ungar 
som går i skolan...så brukar man få med papper. 
 
Intervjuare: Varför tror du att man ska kunna skriva? 
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Barn 6 år: För när man blir stor måste man skriva meddelande på sitt jobb och så.  
 

 

Skolan 

För vissa barn var skrivning även kopplat till de krav som ställs i skolan, då de säger 
att lärandet sker i skolan och skolan som kontext finns alltid med i deras sätt att tala 
om när man lär sig att skriva.  

 
Intervjuare: När är det bra att kunna skriva? 
Barn 8 år: När fröken säger att man ska skriva, då är det bra att man kan det.  
 
Intervjuare: När är det bra att kunna skriva? 
Barn 6 år: I ettan och i lekis och så. 
 
Intervjuare: När är det bra att kunna skriva? 
Barn 6 år: När fröken säger till att vi ska det.  
 

 

Vet ej 

Endast ett fåtal av barnen hade ingen uppfattning om varför man ska kunna skriva, 
dessa var samtliga 6 år.  

 
Intervjuare: Varför är det bra att kunna skriva? 
Barn 6 år: Jag vet faktiskt inte riktigt. 

 

5.2 Barns uppfattningar om nyttan av att kunna läsa 
 

De frågor vi utgått ifrån för att skapa denna rubrik lyder som följer; Varför tror du 
att man ska kunna läsa? När är det bra att kunna läsa? Utifrån barnens svar kunde 
fem olika typer av uppfattningar urskiljas, vilka vi valde att kategorisera in dessa på 
följande vis; barnen ser nyttan av det, vet ej, framtid/vuxen, skolan och motivation.  
 

Barnen ser nyttan av det 

Här såg majoriteten nyttan med att kunna läsa och 6-åringarna är överrepresenterade 
i denna kategori. Barnens svar innehöll uppfattningar av att läsning är användbart i 
många olika situationer och det framgick att många av dem särskilt såg nyttan av det 
för att underlätta i vardagen för dem själva. Bland annat framkom det av några 6-
åringar i denna kategori att de behövde kunna läsa för att förstå skyltar. Dock var 
föräldrarnas bemötande inte alltid optimalt för att på bästa sätt stötta och uppmuntra 
barnen i sitt tidiga läsande.  

 
Intervjuare: Varför tror du att man ska kunna läsa? 
Barn 6 år: För att kunna läsa texten på teven när det är ett utländskt program. Ibland säger 
mamma till mig när jag frågar vad det står på skyltar i affären att det kan jag försöka läsa 
själv, då går jag vidare istället.  
 
Intervjuare: När är det bra att kunna läsa? 
Barn 8 år: När man ska läsa i böcker och när man har läsläxa och ska lära sig något. 
 
Intervjuare: När är det bra att kunna läsa? 
Barn 6 år: Varningsskyltar typ i fjällen kan det stå ”varning för laviner”. 



19 

 

 

Vet ej 

Några barn hade ingen klar uppfattning om nyttan av att kunna läsa.  

 
Intervjuare: Varför tror du att man ska kunna läsa? 
Barn 8 år: Jag vet faktiskt inte, det är bara bra att kunna läsa.  
 
Intervjuare: När är det bra att kunna läsa? 
Barn 6 år: Vet inte riktigt. 

 

Framtiden  

Att kunna läsa för barn som vuxen var en del av dessa svar, men även vikten av att 
kunna läsa för att lösa praktiska detaljer i vardagen som vuxen framkom. Barnen 
tryckte även på vikten av att kunna läsa när man börjar arbeta.  

 
Intervjuare: När är det bra att kunna skriva? 
Barn 6 år: När man ska läsa bok för barn. Pappa måste läsa handlarlapparna…kanske står 
det ost och så tror pappa att det står mjölk och så blir det fel.  
 
Intervjuare: Varför tror du att man ska kunna läsa? 
Barn 8 år: När man ska börja jobba sen ska man kunna det. Sen lär man sig också när man 
läser.  
 
Intervjuare: När är det bra att kunna skriva? 
Barn 6 år: När man är vuxen och stor. Ifall det har kommit något brev eller post eller så 
eller läsa i tidningen.  
 

Skolan 

Ett fåtal kopplade läsning till skolan och samtliga var 8 år. De såg läskunnigheten 
som en förutsättning för att kunna lära sig något i skolan.  

 
Intervjuare: När är det bra att kunna läsa? 
Barn 8 år: När man går i skolan och när man ska kunna läsa upp för någon.  
 
Intervjuare: Varför är det bra att kunna läsa? 
Barn 8 år: Det är bra att kunna läsa och sen har man läsläxa och då är det bra att kunna läsa 
den för fröken.  
 
Intervjuare: När är det bra att kunna läsa? 
Barn 8 år: I skolan 
 

Motivation 

Några barn kopplade ihop motivation och läsning. Det gick att urskilja både inre och 
yttre motivation bland dessa. Då det handlar om den inre motivationen, var det 
barnets egen vilja till att läsa som styrde. Den yttre handlade om att barnet drevs av 
att få en belöning efter läsningen var utförd.  

 
Intervjuare: Varför tror du att man ska kunna läsa? 
Barn 6 år: För att det är roligt.  
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Intervjuare: När är det bra att kunna läsa? 
Barn 6 år: När mamma och pappa tycker det är bra. Sen när man gjort det får man leka med 
en kompis. 

 

5.3 Barns syn på lärandeprocessen kring skrivning 
 

De intervjufrågor som går in under denna rubrik är: Hur tror du att man lär sig att 
skriva? När skriver du? De kategorier som gick att urskilja utifrån barnens svar på 
dessa frågor var följande: skolan/hemma, nyttan av att kunna skriva, öva själv eller 
med hjälp av vuxen, självlärd/imitation, ljuda och vet ej.  
 

Skolan/hemma 

De intervjuade kopplade till stor del skrivaktiviteter till både skolan och hemmet. De 
äldre barnen kopplade skrivandet till matematikundervisningen och detta tyder på att 
de förknippar skriften med ett symbolspråk som är till nytta när de ska lära sig något, 
i detta fall att räkna.  

 
Intervjuare: När skriver du? 
Barn 8 år: I dagbok hemma och en annan bok som jag skriver om skolan om vad jag tycker 
är bra. I skolan skriver vi matte.  
 
Intervjuare: När skriver du? 
Barn 6 år: Jag skriver ibland när jag får ett papper här på skolan, så måste jag skriva namn 
och det gör jag. Ibland när jag försöker göra en bok alldeles själv så gör jag bara massa 
vågor, det är det jag lär mig skriva.  
 
Intervjuare: När skriver du? 
Barn 8 år: I matteböckerna i skolan och ibland hemma.  
 

Nyttan av att kunna skriva 

Fler 8-åringar än 6-åringar såg nyttan med att kunna skriva. Bildens betydelse för att 
utveckla skrivandet framkom även, då någon informant berättade om hur hon skriver 
till bild.  

 
Intervjuare: När skriver du? 
Barn 8 år: Till mina kompisar och skickar på posten. Sen skriver jag till mamma och pappa 
och på teckningar.  
 
Intervjuare: När skriver du? 
Barn 6 år: När jag skriver nåt brev. Det är bara lite såna streck, såhär. Sen bara skriver vi, 
mamma och jag. Man kan också skriva telefonnumret.  
 
Intervjuare: När skriver du? 
Barn 8 år: När jag ska skriva ibland. När jag ritar så skriver jag till bilden. 
 

Öva själv eller med hjälp av en vuxen  

Under denna kategori faller de som uttrycker att de tränar när de skriver. Några 6-
åringar beskrev att de hade hjälp av en vuxen vid denna träning. Flest 8-åringar var 
av den uppfattningen att det var av stor vikt att öva själv för att utveckla sitt 
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skrivande. Några kopplar även ihop skrivning med läsning som aktivitet, då de 
nämner läsläxa i sammanhanget. 

 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att skriva? 
Barn 6 år: Man tränar. Då kanske nån hjälper en, fröken eller kanske när man är liten unge 
så kanske mamma hjälper en.  
 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att skriva? 
Barn 8 år: I skolan, först hade vi småböcker som man övade sig på hemma, sen får man 
mer och mer för varje gång. Sen hade vi läsläxa också.  
 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att skriva? 
Barn 8 år: Man får träna mycket på att skriva bokstäverna.  
 

Självlärd/imitation 

Barnen hade en klar uppfattning om att de hade lärt sig att skriva själva. Ibland 
nämnde de dock att de tittat på andra samt skrivit av annan text från föremål i 
omgivningen.  

 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att skriva? 
Barn 6 år: Jag kom på det själv 
Intervjuare: Hur tror du andra gör när de lär sig skriva? 
Barn 6 år: Kollar på andra. Kollar där det står saker redan. Vissa får jättemycket hjälp av 
fröken.  
 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att skriva? 
Barn 8 år: Man skriver av bokstäverna från alfabetstavlan. Sen började jag skriva.  
 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att skriva? 
Barn 8 år: Jag bara skrev sen sa mamma att det var en bokstav, jag tror att det var ett ”o”. 
 

Ljuda 

När barnen talar om hur man kan lära sig att skriva framkommer ljudning som en 
metod. De har en klar uppfattning om bokstäverna och att de symboliserar olika ljud 
och tillsammans bildar ord som ger ett innehåll.  

 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att skriva? 
Barn 6 år: Man kollar på bokstäverna, sen ljudar man.  
 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att skriva? 
Barn 8 år: Man lär sig genom texterna man läser och av bokstavsljudet.  
 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att skriva? 
Barn 6 år: Ljuda det, så lärde jag mig det i alla fall.  
 

Vet ej 

De fåtal som kunde sorteras in i denna kategori var 8-åringar. De nämnde att de inte 
minns hur de gjorde när de lärde sig att skriva. 

 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att skriva? 
Barn 8 år: Vet inte, jag kommer inte ihåg hur jag gjorde. 
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Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att skriva? 
Barn 8 år: Vet inte faktiskt.  

 

5.4 Barns syn på lärandeprocessen kring läsning 
 

Följande frågor inbegrips i denna rubrik: Hur tror du att man lär sig läsa? När läser 
du? Barnens svar på dessa frågor gick att sortera in i fem kategorier; skolan/hemma, 
öva, ljuda, nyttan av att läsa och självlärd.  
 

Skolan/hemma 

Egen motivation och njutning av att läsa uttrycktes bland barnens svar. De äldre 
barnen var här överrepresenterade och såg i allt högre grad än de yngre barnen ett 
nöja att läsa.  

 
Intervjuare: När läser du? 
Barn 8 år: I sängen tycker jag det är mysigt att läsa. På rasten i skolan ibland och för mina 
småsyskon.  
 
Intervjuare: När läser du? 
Barn 6 år: I böcker och vid matbordet har jag läsit en gång.  
 
Intervjuare: När läser du? 
Barn 8 år: Mest hemma i min Harry Potter-bok och i skolan.  
 

Öva 

Främst 6-åringar representeras här och det framträder då att träningen framför allt 
sker med hjälp av en vuxen, men även att barnen övar själva genomsyrar svaren i 
stort.  

 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att läsa? 
Barn 8 år: Att öva bokstäverna.  
 
Intervjuare: När läser du? 
Barn 6 år: När fröken säger att vi ska ta fram Trulle-boken, sen hittar man den bokstaven 
som fröken säger. Det är därför som vi har en fröken, för hon ska lära oss sådana saker.  
 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att läsa? 
Barn 6 år: Lär sig bokstäverna, sen säger en vuxen hur det låter och så.  
 

Ljuda 

Det var ett litet övertag av 8-åringar i denna kategori och de kunde mer ingående 
beskriva hur man går tillväga när man ljudar. De hade mer kunskap om att man 
ljudar ihop bokstavsljuden för att bilda ord.  

 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att läsa? 
Barn 8 år: Man tittar på bokstäverna i böckerna och tänker ut hur det ska låta, sen läser man 
ihop det.  
 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att läsa? 
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Barn 6 år: Man ljudar. Om det börjar på till exempel ”r” så ska man ljuda med ”rrrrr” och 
sen nästa bokstav efter så.  
 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att läsa? 
Barn 8 år: Först ljudar man ihop bokstäverna, sen läser man bara ordet.  
 

Nyttan av att läsa 

Mycket av den nyttan barnen ser med läsningen är ihopkopplat med 
vardagssituationer i hemmet. Det är dubbelt så många 6-åringar som ser nyttan och 
deras svar består mer av att de läser ordbilder som finns runt dem.  

 
Intervjuare: När läser du? 
Barn 8 år: I läseboken och skyltar när jag är ute och går.  
 
Intervjuare: När läser du? 
Barn 6 år: Om jag ska hitta papperslådan som vi har hemma då måste jag läsa.  
 
Intervjuare: När läser du? 
Barn 6 år: När min storebror skickar brev igenom min dörr och då säger han ”du får inte gå 
in på mitt rum” ibland.  
 

Självlärd 

Denna kategori innefattas av endast 8-åringar och de uttrycker att de inte kommer 
ihåg att någon lärt dem, utan att de själva i vissa fall helt plötsligt bara kunde.  

 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att läsa? 
Barn 8 år: Listar ut vad det står. Jag lärde mig när jag var fyra år gammal på ett filpaket. 
Det stod ”goda nyheter” sen på dagis sa min fröken till min mamma att jag kan läsa med 
det visste redan min mamma.  
 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att läsa? 
Barn 8 år: Listar ut vad det står. Jag har kunnat läsa länge, kommer inte ihåg men jag läste 
på dagis, sen i lekis hade vi matte och då kunde jag läsa uppgifterna själv, sen i ettan så 
läste jag och nu i tvåan är jag jätteduktig på att läsa.  
 
Intervjuare: Hur tror du att man lär sig att läsa? 
Barn 8 år: Jag lärde mig nog hemma, sen i ettan så övade vi bokstäverna mycket.  

 

5.5 Barnens möte med skriftspråket i hemmet 
 

De frågor vi utgår ifrån gällande denna rubrik är följande: När skriver någon 
hemma? När läser någon hemma? Genom att bearbeta barnens svar kunde fem 
kategorier presenteras; vardag, för nöjes skull, hjälper barnen, jobb och övrigt.  
 

Vardag 

Majoriteten, främst 6-åringar, kunde se att andra i hemmet ofta skriver och läser i 
vardagliga situationer.  

 
Intervjuare: När läser någon hemma? 
Barn 6 år: Pappa hittade en massa viktiga papper hemma och då läste han alla på en gång.  
 



24 

 

Intervjuare: När skriver någon hemma? 
Barn 8 år: Mina bröder. Mamma skriver listor när hon ska handla.  
 
Intervjuare: När skriver någon hemma? 
Barn 6 år: Mamma skriver massa lappar hemma. När byggaren kommer hem till mig 
behöver han dem, en del sitter på golvet.  
 

För nöjes skull 

Denna kategori representeras mest av 8-åringar. Vi kan se att det övervägande är 
mamman i hemmet som läser mest.  

 
Intervjuare: När läser någon hemma? 
Barn 8 år: Ofta, mamma och pappa och min storasyster gillar att läsa.  
 
Intervjuare: När läser någon hemma? 
Barn 8 år: Mamma, hon köper böcker med typ 320 sidor i och så.  
 
Intervjuare: När skriver någon hemma? 
Barn 8 år: Mamma, pappa och min storasyster tycker om att skriva.  
 

Hjälper barnen 

I barnens svar framkom det att det i hemmet skrevs och lästes på ett sätt som barnen 
kopplade ihop med att barn i hemmet fick hjälp på något vis.  

 
Intervjuare: När skriver någon hemma? 
Barn 8 år: Mamma och pappa svarar när jag skriver brev till dem, de lägger brevet under 
min dörr. Annars skriver de inte så ofta.  
 
Intervjuare: När skriver någon hemma? 
Barn 6 år: Ibland skriver mamma och pappa, sen skriver jag av dem.  
 
Intervjuare: När läser någon hemma? 
Barn 8 år: När min lillebror ska sova så läser mamma för honom.  
 

Jobb  

Flest 6-åringar i denna kategori kopplade ihop den skrivning och läsning som sker i 
hemmet med jobbrelaterade aktiviteter.  

 
Intervjuare: När skriver någon hemma? 
Barn 6 år: Mamma lär ju barn att skriva.  
Intervjuare: När skriver hon hemma? 
Barn 6 år: På datorn. Mamma skriver handlarlista till pappa också.  
 
Intervjuare: När skriver någon hemma? 
Barn 8 år: Mamma skriver ofta, hon har ett sådant jobb där hon ska skriva mycket.  
 
Intervjuare: När skriver någon hemma? 
Mamma skriver när hon jobbar. Pappa också, han sitter och skriver ibland uppe vid sin 
dator.  
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Övrigt 

Till denna kategori hör de som inte kunde placeras in i de andra kategorierna. Dessa 
barn ansåg att deras föräldrar inte skrev eller läste, barnens upplevelse var att 
föräldrarna inte aktivt ägnade sig åt dessa aktiviteter.  

 
Intervjuare: När skriver någon hemma? 
Barn 8 år: Nej, aldrig 
 
Intervjuare: När läser någon hemma? 
Barn 6 år: Aldrig, för vi tittar mest på TV. Då kanske det finns något att läsa där ibland.  

 

5.6 Hur ofta barnen blir lästa för 
 

Den intervjufråga som bildat denna rubrik är: Hur ofta blir du läst för? De tre 
kategorier som framkom vid sorteringen av barnens svar på denna fråga var; ofta, 
mycket sällan eller aldrig och ibland.  
 

Ofta 

För det mesta är det i hemmiljön som barnen blir lästa för, men även fröken nämns 
som en läsande förebild.  

 
Barn 8 år: Ganska ofta läser mamma för mig och min bror. Vi läser Harry Potter.  
 
Barn 8 år: Fröken läser varje dag för oss. Hemma läser mamma ibland, annars ser vi på 
film.  
 
Barn 6 år: Nästan varje dag på natten. Mamma läser ”Lillebror och Nalle” och pappa också.  
 

Mycket sällan eller aldrig 

Här upplevde barnen att föräldrarna i stort sett hade upphört med att läsa för dem, 
sen de började i skolan. Detta gällde även för 6-åringarna som ännu inte är speciellt 
läskunniga.  

 
Barn 6 år: Ibland frågar jag mamma om hon kan läsa, för att när jag var liten läste hon för 
mig. Nu läser hon för lillebror när hon hinner.  
 
Barn 8 år: I skolan av fröken. Hemma läser ingen längre nu när jag kan själv.  
 
Barn 6 år: Aldrig, jo i skolan läser fröken. Hos pappa tittar vi på film.  
 

Ibland 

Ett fåtal barn blev lästa för ibland och uttryckte en viss saknad av lässtunden.  

 
Barn 8 år: Ibland, men nu läser jag oftast själv, men det är mysigt när mamma läser ibland.  
 
Barn 6 år: Inte så ofta faktiskt. Faktiskt så läser ingen för mig där hemma. Ibland på 
morgonen, men inte så ofta då alltså, så läser mamma för mig.  
 
Barn 6 år: Ibland pappa och mamma och ifall det kommer en gäst så kan de läsa för mig.  
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5.7 Barnens läsande förebild 
 

Förgrundsfrågan för rubriken: Om du får välja vem som ska läsa för dig, vem blir det 
då? Utifrån barnens svar framkom fyra kategorier; mamma/pappa, spelar ingen roll, 
andra i omgivningen och själv.  

Anmärkningsvärt för svaren på denna fråga var att det endast var ett barn som helst 
skulle bli läst för av fröken. Resterande var mestadels kopplat till hemmet.  
 

Mamma/Pappa 

Mestadels kan vi se att mamman i familjen är den mest betydande läsande 
förebilden, både när det gäller att leva sig in i boken och hur boken läses upp.  

 
Barn 8 år: Mamma, hon lever sig in mer. Hon har jobbat på teater. Absolut inte pappa, han 
är marockan och läser inte på riktig svenska liksom.  
 
Barn 8 år: Mamma är bäst, tycker jag.  
 
Barn 6 år: Pappa, sen kommer mamma. Han och jag får mest mycket tid med varandra. Vi 
får rätt så mycket tid med varandra.  
 

Spelar ingen roll 

Några få av barnen uttryckte att det inte spelar någon roll vem som läste för dem. 
Alla under denna kategori var 8 år.  

 
Barn 8 år: Det spelar nog inte någon roll.  
 
Barn 8 år: Det spelar ingen roll, tycker jag 
 

Andra i omgivningen 

Några barn nämnde andra personer i dess omgivning som viktiga förebilder gällande 
läsningen. Här dyker för övrigt fröken upp för första gången.  

 
Barn 6 år: Fröken.  
 
Barn 6 år: Farmor, fast hon bor långt borta.  
 
Barn 6 år: Nån som är bäst för mig…min pojkvän.  
 

Själv 

Något barn svarade bestämt att läsning var trevligast i ensamhet.  

 
Barn 8 år: Jag själv i min säng, det tycker jag är mysigast.  
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5.8 Barns uppfattningar om skillnaden mellan att lära sig 
skriva och läsa 

 

Den fråga som ligger till underlag för denna rubrik är: Vad är det för skillnad mellan 
att lära sig skriva och läsa? De skillnader som kunde märkas i barnens svar 
resulterade i att vi kategoriserade in svaren på följande vis; ser tekniska skillnader, 
lite eller ingen kunskap och osäkra.  
 

Ser tekniska skillnader 

Dessa barn har kontroll på skrivning och läsning och kan precisera sitt svar och vissa 
kan även reflektera över vilken av aktiviteterna som är lättare eller svårare. 
Anmärkningsvärt är att alla utom ett barn är 8 år. Barnen reflekterade även över i 
vilken ordning skrivning och läsning lärs in.  

 
Barn 8 år: Jo, det är lite enklare att läsa. Jag vet inte alltid ifall det ska vara två eller en 
bokstav ibland när jag skriver.  
 
Barn 8 år: Först skriver man, sen läser man. Nästan ingen skillnad, men det är svårast att 
läsa.  
 
Barn 8 år: När man skriver så använder man bokstäverna och när man läser så läser man 
bokstäverna. När man skriver så använder man bokstäver och när man läser man 
bokstäverna. Man kan göra en bok där man först skriver, sen läser man den.  
 
Barn 8 år: Skriva är lättast, men läsa är roligast. När man skriver är det ibland svårt att hitta 
rätt bokstav och så och jag lär mig av de ord som jag har skrivit.  
 

Lite eller ingen kunskap 

I denna kategori är samtliga barn utom ett 6 år. De här barnen har till största delen 
påbörjat sin skriv- och läsinlärning och förstått vad det handlar om, men har inte fullt 
ut en klar uppfattning om vad skillnaden innebär.  

 
Barn 6 år: Vet inte vad det är för skillnad, det är svårt. Stora I ser likadan ut som lilla l, det 
är svårt.  
 
Barn 6 år: Då behöver man hitta någonting som har några bokstäver, typ i en bok, när man 
ska läsa. När man skriver är det nästan samma sak fast mer olika.  
 
Barn 6 år: När man läser så skriver man inte nåt.  
 

Osäkra 

De fåtal barn som var osäkra var 6 år. Vi kan dock se här att de har viss kunskap om 
skriftspråkets form, då de nämner att man ljudar och att både skrivning och läsning 
handlar om bokstäver.  

 
Barn 6 år: Vet inte, när man läser då ljudar man och det gör man liksom när man skriver 
också tror jag…eller jag vet nog inte.  
 
Barn 6 år: Att man skriver istället för att läsa när man skriver. Man skriver nåt på papper 
och man läser ju en bok, det är inte samma grej. Men båda handlar med bokstäver.  
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5.9 Sammanfattning av resultat 
 

Det framkommer i vårt resultat att flertalet av barnen ser nyttan med att skriva och 
läsa. Hur nyttoaspekten presenteras skiljer sig något åt, men det framgår att 
framtiden och arbetslivet så småningom kräver skriv- och läskunnighet. När det 
gäller skrivkunnighet nämns även att denna färdighet underlättar när barnen ska lära 
sig att läsa. Det visar sig att de yngre barnen har en önskan att kunna läsa för att ta 
del av media i form av utländska teveprogram och skyltar de stöter på.  

Några barn kopplade läsning till motivation, där inre motivation visade sig genom 
barnens svar, att de läser för att det är en rolig och mysig sysselsättning. Yttre 
motivation beskrivs i sammanhang där föräldrar önskar att barnet ska läsa, vilket i 
sin tur kan leda till en belöning, där barnet beskriver att de får leka med en kamrat 
efter lästräningen. Många barn beskrev skrivandet som en aktivitet de utför dels i 
hemmet, dels i skolan. Vissa sade att de skriver för nöjes skull i en dagbok och andra 
att de använder sig av skrift när de räknar i sina matematikböcker. Det visar i 
resultatet att barnen anser att de måste öva mycket både tillsammans med en vuxen 
och på egen hand för att lära sig att skriva och läsa. Att de skulle vara självlärda, 
genom bl.a. imitation är ett annat svar vi fick av vissa barn. Att ljuda fram 
bokstavsljudet är en teknik som barnen nämner både när det handlar om att lära sig 
att skriva och läsa. Här beskriver framförallt de äldre barnen de tekniska skillnader 
som skiljer skrivning och läsning åt, på ett preciserat sätt.  

När det kommer till barns möte med skriftspråket i hemmet visar det sig att barnen 
ser föräldrarna skriva i vardagliga situationer såsom att skriva listor och lappar. 
Läsning är det framförallt mammorna som ägnar sig åt för nöjes skull, framgår det i 
barnens svar. Barnen nämner även att de både i skolan och på fritiden skriver till sina 
bilder.  
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Barns uppfattningar om nyttan av att kunna skriva och 
läsa 

 

De rubriker i resultatet som inkluderas i denna del av diskussionen är 5.1 och 5.2 

Vi fick svar av en del barn att de inte visste varför man ska kunna läsa och vi har 
funderat över vad detta kan bero på. En förklaring gällande de äldre barnen kan vara 
att de hade svårt att reflektera över läsningen, eftersom de redan är läskunniga.  

Flera barn menar att det är bra att kunna skriva för att i sin tur kunna lära sig att läsa. 
Våra reflektioner är att barnen genom skrivningen möter de bokstäver de behärskar 
och är mottagliga för. Vi menar att skrivandet i många fall blir något enklare än 
läsning, eftersom de i läsningen möts av färdig text innehållande alla bokstäver på en 
gång. Björk & Liberg (1999) och Eriksen Hagtvet (2002) beskriver att barnet blir 
mer aktivt vid skrivningen, då de kan påverka texten själva (a.a.). I jämförelse med 
barnens syn på varför det är bra att kunna läsa, var det inget barn som uttryckte att 
detta var nödvändigt för att kunna lära sig att skriva. Vi kan genom detta stärka 
forskares samt vår uppfattning om att skrivning hos många barn föregår läsning.  

När det handlar om både nyttan om att kunna skriva och läsa kommer framtiden upp 
som en drivkraft för denna kunskap. Detta representeras av när barnen själva blir 
vuxna, föräldrar och framtida yrken. Då barnen relativt ingående beskrev hur nyttan 
av skriftspråket hos vuxna ser ut, både vad det gäller vardagssituationer och i arbete, 
kan vi tolka att barnen har vuxna förebilder runt sig, som flitigt använder 
skriftspråket. Enligt Svensson (1998) avspeglas föräldrarnas sätt att använda språket 
samt gynnar barnens förståelse för språkets användningsområden. Även Al-Momani 
m.fl. (2010) talar om detta och trycker även på att de grundläggande 
förutsättningarna ser olika ut för barn i skolan beroende på vad de har med sig 
hemifrån (a.a.). Dessutom betonar Lundberg (2006) vikten av genuint 
föräldraengagemang för barnens bästa.  

I barnens sätt att beskriva vardagssituationer, där de är nyfikna på skriftspråket, kan 
vi urskilja att föräldrarna inte alltid har förmågan att kunna möta dem med 
engagemang. Vi anser att det är viktigt att stötta och bemöta barnens frågor med ett 
genuint intresse för att bibehålla deras nyfikenhet och vilja att lära. Piaget (1973) 
lyfter även han vikten av att vuxna bör vara goda lyssnare och stötta barnen, för att 
barns förståelse ska utvecklas på bästa sätt (a.a.).   

Barn som ljudar och läser ihop ord uppmärksammar läsprocessen. De har förstått att 
läsandet går ut på att kombinera de olika bokstavsljuden till hela ord. Barn som kan 
uttala bokstavsljuden har knäckt den tekniska läskoden, enligt Kullberg (1992). Det 
ser vi tydligt i svaren vi får av barnen när de noggrant beskriver ljudningsprocessen.  

Det framkommer under intervjuerna att vissa barn ser en njutning av att läsa och 
drivs av en egen lust till det, medan andra barn nämner att de läser för att någon sagt 
åt dem att göra det och där en belöning har utlovats. Här ser vi tydligt hur barn styrs 
av inre eller yttre motivation. Dahlgren m.fl. (1999) presenterade i sin studie två 
huvudkategorier, vilka innefattade både inre och yttre drivkrafter av att lära sig 
skriva och läsa. Swalander (2006) menar att de elever som presterar bra ofta drivs av 
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inre motivation, där moroten är framgång. Hon framhåller att andra barn är mer 
beroende av yttre belöning för att motiveras. Magnusson (2004) lyfter även hon att 
vid inre motivation är det barnets intresse som driver barnet framåt och att vid yttre 
motivation är det bekräftelsen från omgivningen som är drivande (a.a.). Vi menar att 
det är av största vikt att lärare erbjuder meningsfulla aktiviteter till barnen, för att 
behålla deras motivation och detta tar Stensmo (2000) och Revstedt (2002) upp.  

I resultatet presenterar vi att 6-åringar ofta kopplar ihop nyttan av att läsa med att de 
ska kunna förstå skyltar. Dessa skyltar består ofta av symboler, vilka barnen lär sig 
att tolka och läsa. Som tidigare har nämnts, beskriver Björk & Liberg (1999) att 
symbolerna, som barn tidigt skriver, så småningom ersätts av riktiga bokstäver. Här 
ser vi även en koppling när det handlar om skyltar, då barn menar att de läser en 
skylt, som i själva verket består av en bild.  

De åldersmässiga skillnaderna i resultatet från 5.1 och 5.2 är att 8-åringarna ser 
större nytta av att kunna skriva samt att de även kopplar aktiviteten till skolan i högre 
grad än de yngre. 6-åringarna är mer osäkra på vad nyttan av skrivning innebär och 
förknippar behovet av skrivkunnighet till ett framtida bruk. Således ser de ingen 
användning av det i nuläget och detta kan, enligt oss, bero på att de inte ännu är 
skrivkunniga och inte själva upplevt nyttan av att kunna det. När det handlar om 
läsning finner 6-åringarna en större förståelse för nyttan av det och uttrycker en 
önskan om att kunna ta del av information samt bli mer oberoende av läsande vuxna.  

 

6.2 Barns syn på lärandeprocessen kring skrivning och läsning 
 

Denna rubrik innefattas av resultatkapitlets punkter 5.3 och 5.4.  

Barnen i vår studie lyfte bildens betydelse för att utveckla deras skrivande, vilket 
framkom när de berättade om hur de skriver till bilder. Kullberg (1992) konstaterar 
att utifrån hennes erfarenheter och studier, lär sig barn skriftspråket effektivare med 
bilder som stöd för texten. Bilderna gör texten mer levande, vilket stimulerar barnens 
fantasi och lust att lära (a.a.). Vi ser det som positivt att barnen själva lyfter bildens 
betydelse när det handlar om att lära sig skriva och läsa, vilket är viktigt att som 
pedagog ta med sig i verksamheten.  

När det kommer till skrivprocessen finner vi att de yngre barnen kopplar sitt eget 
lekskrivande till var de befinner sig i sin utveckling. Björk & Liberg (1999) och 
Eriksen Hagtvet (2002) lyfter att lekskrivning är barnets tidiga skrivande och att 
denna aktivitet ofta kommer innan läsning. Som vi kan se i resultatet uttrycker en del 
yngre barn att de skriver och utifrån hur de beskriver denna skrift likt ”vågor” kan vi 
tolka att det är lekskrivande det handlar om. De äldre barnen däremot kopplar i högre 
grad skrivandet till matematikundervisningen, vilket enligt oss tyder på att skriften 
för dessa barn står för ett eget symbolspråk som inte endast förknippas med läsning. 
De skriv- och läskunniga barnen kan således se andra nyttoområden med skrivning 
än att just läsa skrift.  

I vår redogörelse av tidigare forskning beskriver vi hur Dahlgren m.fl. (1999) 
konstaterar att barn när de börjar skolan får en annan syn på läsningens 
användningsområden. Deras syn på läsning som något kommunikativt minskar i 
jämförelse med de yngre barnen, som ännu inte börjat skolan. De yngre barnen ser en 
mer kommunikativ nytta av att kunna läsa i deras studie (a.a.). Detta kan vi se vissa 



31 

 

likheter med våra resultat, där de äldre barnen såg en mer njutning i att läsa och 6-
åringarna var överrepresenterade i den kategori innehållande de barn som såg nyttan 
av att läsa. Utifrån ett av våra citat, går det tydligt att se en 6-åring, som ser 
kommunikativ nytta via brev till sin bror. Fler 6-åringar svarade på liknande vis, 
vilket gör att en koppling till resultatet från Dahlgren m.fl. (a.a.) kan göras.  

I likhet med Vygotskij, anser vi, att pedagogen behöver se till att barn ingår i olika 
sammanhang, med blandade åldrar för att få ett kunskapsmässigt utbyte dem 
emellan. Dessutom gynnas barns drivkraft för lärande i socialt samspel, där barn med 
låg motivation kan få inspiration av andra. Piaget å sin sida ser att det sociala 
samspelet mellan barn ger mest när de befinner sig på samma nivå (Svensson, 1998). 
Därtill kan sägas att Piaget (1973) anser att barns sociala kompetens är tillräckligt 
utvecklad för sociala samspel först vid 7 års ålder. I vår undersökning har vi med 
barn som är 6 respektive 8 år gamla och där ska således en skillnad finnas gällande 
social kompetens, enligt Piaget (a.a.). Enligt oss har vi inte uppmärksammat någon 
större skillnad i hur barnen samspelar och har utbyte av det i de olika åldrarna. 
Oavsett ålder beskriver barnen att de imiterar hur andra gör samt skriver av 
bokstäver i sin omgivning. Därför är det extra viktigt att, som pedagog, se till att barn 
ingår i sociala sammanhang, gärna åldersintegrerat, redan i tidig ålder. Detta 
omnämner Vygotskij (Svensson, 1998) som den proximala zonen, vilken vi anser är 
betydelsefull för barnens utveckling.  

De barn som ser mest nöje med läsningen är i huvudsak 8-åringarna, här kan vi dra 
en slutsats av att de som har mer kunskap om att läsa ser mer njutning i aktiviteten. 
Härmed stimuleras deras inre motivation, eftersom de uppskattar kunskapen att 
kunna läsa. För att lyckas få alla barn att känna en inre drivkraft till lärande, krävs 
det stor insats av pedagogen i dess arbete. Revstedt (2002) menar att alla föds med en 
motivation, som antingen kan stärkas eller försvagas, beroende på de erfarenheter 
barnen upplever i olika sociala sammanhang, vilket är viktigt att ha i åtanke.   

De barn i vår studie som nämner att de inte kan minnas hur de lärde sig att läsa var 
samtliga 8 år. Enligt oss, kan detta bero på att de redan har automatiserat sitt läsande 
och därför inte reflekterar över eller kommer ihåg hur de lärde sig läsa en gång i 
tiden.  

På frågorna angående hur man lär sig skriva och läsa, hade vi förväntat oss att få svar 
där barnen relaterar till lekaktiviteter. Det enda vi kunde se var att de skrev brev där 
det fanns en mottagare som svarade. En förklaring till detta kan enligt Arnqvist 
(2003) vara att när barn leker känner de ingen press på att ett lärande ska ske, därför 
ser de inte alltid leken som en lärandeprocess. Här anser vi att pedagogen har ett stort 
ansvar att integrera lek med lärande, vilket även många forskare nämner, bl.a. 
Johansson & Pramling Samuelsson (2007), Knutsdotter Olofsson (2003) och Eriksen 
Hagtvet (2002).  

Vi kan utifrån rubrikerna 5.3 och 5.4 sammanfatta de skillnader vi ser mellan 
åldrarna enligt följande; 8-åringarna kopplar skrivning och läsning till skola och 
hemmet mer än de yngre. Vidare beskrivs av de äldre en njutning med att skriva och 
läsa, vilket vi anser gör att de blir motiverade till att utvecklas vidare. De anser även 
att de på egen hand har lärt sig att skriva och läsa, medan 6-åringarna uttrycker att de 
fortfarande måste träna med hjälp av en vuxen för att utveckla sitt skriftspråk.  
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6.3 Barns möte med skriftspråket i hemmet 
 

Resultatrubrikerna 5.5, 5.6 och 5.7 ligger till grund för denna rubrik.  

Fast (2007) nämner att barn lär sig skriftspråket genom sociala sammanhang och 
lyfter särskilt att den omgivande miljön runt barnet har stor betydelse för denna 
inlärning. Detta ser vi i vårt resultat, där det framkommer att barn skriver och läser 
mycket hemma, samt har läsande förebilder i form av framförallt föräldrar och även 
syskon. I endast ett fåtal av svaren nämndes fröken som en läsande förebild, vilket vi 
finner egendomligt, då vi har kännedom om att lärarna i dessa klasser läser dagligen 
för barnen.  

En annan tanke som har slagit oss är ifall föräldrarna är medvetna om hur viktigt det 
faktiskt är att läsa för sina barn även när barnen lärt sig läsa, eller åtminstone 
påbörjat sin läsutveckling. Barnen uttrycker att de uppskattar när de blir lästa för och 
den avsaknad av läsning tillsammans med en vuxen som de beskriver, anser vi vara 
sorgligt. Särskilt anmärkningsvärt är att barn i förskoleklass, som ännu inte är helt 
läskunniga, beskriver att de sällan blir lästa för. Högläsning är ett sätt att utveckla 
barns ordförråd, vilket underlättar deras vidare läsutveckling (Lundberg, 2006; 
Taube, 2007). Vidare skriver Taube (2007) om att barns motivation och lust till att 
läsa är andra förtjänster som man vinner genom högläsning. Här anser vi att 
pedagoger har ett stort ansvar att förmedla till hemmet om högläsningens positiva 
inverkan på barns utveckling.  

Barnen beskriver att de får hjälp i olika situationer i hemmet med att skriva. Det kan 
handla om brevskrivning, där föräldrar ger respons, eller där barn kopierar det 
föräldrar har skrivit. Detta lyfter Elbro (2004) genom att beskriva att det krävs 
stöttning av en kunnig person.  

De barn som ansåg att det inte spelade någon roll vem som läste för dem var alla 8 år 
och läskunniga. Här funderar vi över om läskunnigheten har någon betydelse i 
sammanhanget eller vad detta kan bero på. En koppling av oss kan göras till de 
resultat Dahlgren m.fl. (1999) redovisar om att barns innehållsliga och 
kommunikativa motiv för läsning minskar när de börjar skolan och lärt sig att läsa. 
Vi menar att då barn själva kan ta till sig text, blir de oberoende av andra i detta 
anseende, då de ingår i en läsande skara, vilket även framgår av de barn som föredrar 
att läsa i ensamhet.  

Tidigare i metodkritiken har vi nämnt att en av intervjufrågorna färgades av de 
närmast liggande frågorna. Här förvånades vi över barnens svar, eftersom vi vet att 
de dagliga läsande stunderna i dessa klasser är både efterfrågade och uppskattade av 
barnen. Endast ett barn nämnde fröken som högsta prioritet av läsande förebild, 
vilket faller sig märkligt utifrån våra upplevelser i dessa klasser.  

De åldersmässiga skillnaderna i rubrikerna 5.5, 5.6 och 5.7 vi kan utläsa är att 6-
åringarna finner i högre grad än de äldre mer nytta i vardagliga situationer, genom att 
ha studerat sina föräldrars användning av skriftspråket. De kopplar även aktiviteterna 
till något de ska kunna i framtida arbete. Vi tolkar detta som att de skriftspråkliga 
aktiviteterna inte ligger de yngre barnen nära, då de ofta pratar om framtida bruk. 8-
åringarna däremot upplever skrivning och läsning som nöjesfyllda aktiviteter och 
påtalar även att de inte är lika beroende av att andra läser för dem som de yngre är, 
vilka å sin sida uttrycker en längtan efter att bli lästa för. I 8-åringarnas svar framgår 
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även att när det är någon som läser för dem, sker detta oftast i grupp tillsammans 
med fröken eller med yngre syskon i familjen.  

 

6.4 Barns uppfattningar om skillnaden mellan att lära sig 
skriva och läsa 

 

Resultatets rubrik 5.8 ligger till grund för denna del.  

Som det framgår i resultatet hade de yngre barnen inte någon tydlig uppfattning om 
skillnaderna mellan att lära sig skriva och att lära sig läsa. De äldre barnen däremot 
såg mer tekniska skillnader och beskrev detta tydligt i sina svar. Den ordning i vilken 
lärandet sker diskuterades också samt vilket som är lättast respektive svårast att lära 
sig. Som vi tidigare har diskuterat ser vi här att de äldre kan reflektera över det 
tekniska när de är mer språkligt utvecklade. Björk & Liberg (1999) och Eriksen 
Hagtvet (2002) menar att många barn har lättare att lära sig skriva än att läsa och 
förklaringen till detta, menar de, ligger i att det är tekniskt lättare att ljuda ut än att 
ljuda ihop (a.a.). Enligt Vygotskij föregår förståelsen avkodningen, där skrivandet 
och läsningen sker parallellt. Piaget menar däremot att läsningen kommer före 
skrivningen och att avkodningen utvecklas före förståelsen. Utifrån kunskapen om 
detta, är det viktigt att variera sin undervisning och hur barnen bemöts, då inlärning 
sker på olika villkor (Arnqvist, 2003).  

 

6.5 Vidare forskning 
 

Vi har under resans gång upptäckt stora likheter mellan det talade och det skrivna 
ordet. Intressant vore att studera hur små barn kan läsa genom bilder. Barnets egna 
bilder, upptäckte vi, ligger ofta till grund för deras tidiga skrivande. Detta uttrycktes 
av många barn även om de inte kunde reflektera över sambandet.  

En annan aspekt som vi diskuterat under arbetets gång och känt att vi velat fördjupa 
oss i är talets, det skrivna ordets och läsningens samband och hur begreppsbildning 
verkligen hänger samman.  

Ytterligare ett förslag till vidare forskning kan vara att undersöka andra eventuella 
skillnader hos barnen än de vi undersökt. Detta skulle kunna undersökas ur ett 
genusperspektiv, men även att ta reda på hur barns utveckling ser ut över tid vore 
intressant. Dock behövs mer tid för att genomföra en sådan undersökning, då det 
skulle krävas att samma barn följs upp och studeras under en längre tidsperiod, än de 
10 veckor vi har haft till vårt förfogande.  
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BILAGA 1 

Intervjufrågorna 
 

1. När är det bra att kunna skriva? 
2. Varför tror du att man ska kunna skriva? 
3. Hur tror du att man lär sig att skriva? 
4. När skriver du? 
5. När skriver någon hemma? 

Paus: Nu kommer vi att prata om läsning.  
6. När är det bra att kunna läsa? 
7. Varför tror du att man ska kunna läsa? 
8. Hur tror du att man lär sig att läsa? 
9. När läser du? 
10. När läser någon hemma? 
11. Hur ofta blir du läst för? 
12. Om du får välja vem som ska läsa för dig, vem blir det då? 
13. Vad är det för skillnad mellan att lära sig skriva och läsa? 
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BILAGA 2 

Brev till vårdnadshavarna            2010-11-15 

 

Hej!  

Efter min verksamhetsförlagda utbildning i klass X så är jag nu tillsammans med min 
studiekamrat mitt uppe i vårt gemensamma examensarbete och skulle gärna vilja 
intervjua Ert barn. Intervjuns och examensarbetets syfte är att få ökad förståelse för 
barns uppfattningar och tankar kring att skriva och läsa. Detta genomförs med hjälp 
av barnintervjuer och det är därför vi önskar intervjua Ert barn. Det resultat vi får 
fram kommer användas i vårt examensarbete och barnen är anonyma på så vis att 
varken skola, klass eller namn finns presenterat och kan således inte spåras.  

Vi vore tacksamma om Ni godkände att Ert barn intervjuas, men delaktighet är 
självklart frivilligt. 

 

 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning Siv Nilsson och Karolina Magnevall 

Linnéuniversitetet i Kalmar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klipp här 

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

 

Jag godkänner att _________________________intervjuas  

 

 

Vårdnadshavarens underskrift:___________________________________________ 


