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BAKGRUND: Min utgångspunkt inför arbetet med studien var att det satsas 

åtskilligt i skolorna för att höja läsförmågan hos eleverna, eftersom 
denna förmåga påverkar de flesta av skolans ämnen. Även 
förskolorna arbetar aktivt med att synliggöra språket i vardagen, 
men kanske inte alltid det skrivna språket. Efter att ha arbetat ett 
antal år inom förskolan har jag även fått en uppfattning om att 
arbetet med våra yngsta barn allmänt inte alltid värderas som lika 
viktigt, eller har samma prestige som arbetet med de äldre barnen.  

 
 
SYFTE: Syftet med studien var därför att ta reda på olika uppfattningar ett 

antal förskolebarn i åldrarna 2,5 till 5 år kunde ha angående att läsa 
och skriva. Detta innebar att försöka få fram hur barnen själva 
resonerade i ämnet. Avsikten var också att synliggöra vikten av den 
professionella personalens arbete när det gäller skriftspråklig 
stimulans, även när det gäller de yngsta barnen inom 
barnomsorgen. 

   
 
METOD:      Undersökningen har gjorts kvalitativt med inspiration från 

fenomenografin. Undersökningspersonerna var förskolebarn i 
åldrarna 2,5 – 5 år från två olika förskoleavdelningar och dessa har 
intervjuats och även delvis observerats för att få fram olika 
uppfattningar, som de kan ha när det gäller att läsa och skriva. 
Intervjuerna bandades, för att sedan skrivas ut och analyseras och i 
resultatet kunna beskriva de olika uppfattningarna, som kom fram 
angående skriftspråkande. 



 
 
 
 
 
RESULTAT: Resultatet belyser barnens uppfattningar angående hur de ska eller har 

lärt sig läsa respektive skriva, samt även inom vilka områden dessa 
barn uppfattade att det är viktigt att kunna läsa såväl som att skriva. 
Det har bland annat kommit fram att barnen främst uppfattade att de 
lär sig genom att göra på olika sätt och då ofta upprepade gånger, 
samt att om de ska få hjälp med lärandet är det utav någon från 
hemmet. Resultatet visar även på uppfattningar att lärande förknippas 
med ålder eller att bli vuxen. Kunskapen att skriva namn och brev 
uppfattades som viktigt likaså att kunna läsa böcker. Att skriva sattes 
även samman med lärande och att kunna läsa förknippades främst 
med böcker och kommande skolgång. Det fanns även barn i studien 
som vid just dessa tillfällen inte uttryckte några uppfattningar och inte 
heller visade något intresse för läs- och skrivaktiviteter 
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1 INLEDNING 
 
”Där hamburgare”, sa en två-åring till mig, mitt under leken och pekade på ett M i 
förskolans lekmatta. Flickan som just börjat använda två-ordsmeningar, hade inte 
bara upptäckt ett av världens mest kända varumärken, utan även att bokstäver har 
innebörd, som just i detta fall för henne förknippades med något, som hon tyckte var 
gott. Jag tycker alltid det är lika intressant att upptäcka denna medvetenhet angående 
det skrivna språket hos så unga barn och beslöt mig därför att fördjupa mig inom 
området och ta reda på mer om hur barn i tidig ålder uppfattar och resonerar 
angående att läsa och skriva.  
 
Att många barn redan i mycket låg ålder har ett stort intresse för böcker, läsning och 
lekskrivande menar jag är ett bekant faktum för de flesta av oss som arbetar inom 
förskolan. Det är inte lätt att få alla barn lika intresserade, men genom min egen 
erfarenhet av arbete med yngre barn, är min åsikt att om rätt litteratur väljs och 
läsaren själv engagerar sig, så kan ett intresse väckas hos de flesta barn just när det 
gäller böcker och läsning. När väl detta intresse väckts, tar barnen ofta initiativ till att 
någon vuxen ska läsa för dem. Vanligtvis får barnen någon eller några favoritböcker 
och det är många gånger samma böcker som ska läsas om och om igen. Ofta väljer 
barnen även att själva ”läsa” någon favoritbok på egen hand och kan då visa stor 
koncentrationsförmåga och inlevelse. Givetvis är det bilderna som främst iakttas, 
men vanligt är också kommentarer om någon bokstav i texten. Detta brukar då 
handla om någon bokstav som finns i barnens namn, eller från någon annans, som är 
viktig för barnet. Barn lär sig även många gånger att känna igen hela ord innan de 
kan läsa, även då vanligen det egna namnet eller någon närståendes namn. Jag anser 
också att många små barn tycker att det skrivna språket är något ganska spännande 
och kanske även lite magiskt. Ofta kan jag i mitt arbete se redan 2-3: åringar 
lekskriva olika former av texter och resultatet av detta skiljer sig för det mesta 
nämnvärt från deras vanliga ritande, vilket enligt min åsikt visar på en tydlig 
medvetenhet om det skrivna språket. 
 
Även i mer offentliga dokument uttrycks vikten av att förskolans personal är 
medvetna om hur barns skriftspråksutveckling kan påverkas. ”Det pedagogiska 
arbetet med skriftspråksutvecklingen börjar på småbarnsavdelningen på daghemmet 
genom att man aktivt satsar på att ge barn förutsättningar att utveckla sitt språk 
såväl i kommunikation med andra som genom att samtala, läsa, sjunga, dramatisera, 
dansa, leka, rita, måla mycket och ofta.” (SOU 197:108 s.106). 
 
Efter att ha arbetat ett antal år inom förskolan/skolan har jag fått en uppfattning om 
att arbetet med dessa yngsta barn allmänt inte alltid värderas som lika viktigt, eller 
har samma prestige som arbetet med äldre barn. Många riktigt unga barn vistas 
många timmar per vecka inom förskolan och tyvärr har jag även en bild av att ju 
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yngre barn det handlar om desto mindre viktigt verkar det vara att ha personal med 
relevant utbildning, och en allmän uppfattning enligt min åsikt är att ”det mest 
handlar om barnpassning och blöjbyten”. Här menar jag att ett eventuellt samband 
mellan de första åren inom förskolan och kommande skolframgångar kan behöva 
uppmärksammas.  
 
Just tiden på småbarnsavdelningar ca 1-3 år är en av de viktigaste perioderna i 
barnets liv när det gäller bland annat språkstimulans. På Läsa och skrivas hemsida 
(http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=lasforskare), kan man bland annat 
lyssna till Mats Myrberg, professor i specialpedagogik, berätta att läs- och 
skrivutveckling har sina rötter i de riktigt små barnens språkutveckling. Enligt min 
uppfattning, får alla barn av olika orsaker inte tillräcklig språklig stimulans i hemmen 
och hamnar dessa barn på förskoleavdelningar där språket inte prioriteras som en 
viktig del av vardagen, har jag en bild av att detta kan leda till framtida problem 
angående läsning och skrivning vilket kan skapa problem i flertalet skolämnen hela 
skolgången (Se även Taube, 2000). När barnen sedan kommer i grupper för äldre 
barn är min erfarenhet nämligen att barngrupperna oftast är större, personaltätheten 
lägre, tempot högre och de barn som har en svag språklig medvetenhet och ännu inte 
upptäckt nöjet med böcker, samtal, sagor, ramsor osv. är då betydligt svårare att få 
intresserade än i tidigare ålder, vilket kan leda till framtida problem och bli mer 
resurskrävande. 
 
De flesta förskolor arbetar i dag mycket med språket och många använder sig även 
av olika observationsmaterial, exempelvis det norska TRAS, vilket står för tidig 
registrering av språkutveckling och är utvecklat genom ett samarbete mellan Bretvet 
och Eikelund kompentansesenter, Senter for leseforskning och Senter för 
atferdsforskning vid högskolen i Stavanger samt Institutt for spesialpedagogik vid 
Universitetet i Oslo (Espenakk, Horn och Wagner, 2004). Min förförståelse är en bild 
av att planerad språkträning främst kommer till uttryck vid de organiserade 
samlingarna, ofta en stund per dag, där kanske inte ens vissa barn vill delta och sedan 
glöms bort under stor del av övriga dagen, speciellt om det är mycket konflikter eller 
för att barnen leker så bra, så det är ju synd att störa. Många gånger kan det vara just 
dessa barn, som inte så gärna vill delta i samlingarna som verkar ha det största 
behovet av språklig stimulans. De kanske inte vill eller orkar delta just av den 
anledningen att han eller hon inte förstår.  
 
I förskolans läroplan, Lpfö-98 (Skolverket 2006, s.6) kan man bland annat läsa 
följande: ”Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 
den skriftspråkliga världen.” 
Några av läroplanens mål är att barnen: 
• Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och  
ge uttryck för sina uppfattningar,  
• Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga  
att kommunicera med andra och att uttrycka tankar,  
• Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga  
att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen  
Förskolan skall även ”…medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål” (s.6). 
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Att det är under förskoleåren som barnens grundläggande språkförståelse skall 
byggas upp, är något som de flesta forskare inom området verkar vara ganska 
överens om exempelvis Björk och Liberg (1999), Eriksson (2003), Horn, (2004), 
Lundberg och Herrlin (2005) samt Wells (1987). Likaså menar dessa forskare att 
barnens uppväxtmiljö påverkar skriftspråksutvecklingen. I tidskriften Skolvärlden 
(publicerad 2007-12-12) kan man läsa uttalanden av professor Myrberg, angående att 
det redan från förskoleåldern är viktigt att ha kontroll på barnens språkutveckling för 
kommande läs- och skrivutveckling. Han menar även att hos de barn som längre 
fram kan få problem med läs- och skrivinlärning visar sig tecken många gånger redan 
när barnen bara är några år gamla. För att på sikt en dag kunna lära sig läsa och 
skriva behöver därför barn få vägledning av andra in i det skrivna språket.  
 
En grundtanke med studien är därför, precis som Doverborg och Pramling (1991) 
skriver, att det kan vara av ett stort värde att förstå hur barn tänker och hur deras 
föreställningsvärldar ser ut när det gäller skriftspråkande. 
 
Jag har i denna studie valt att främst använda begreppet skriftspråkande. Med detta 
begrepp avses barns olika läs- och skrivaktiviteter. Ibland kommer dessa aktiviteter 
särskiljas i texten, men ofta även slås samman till ”skriftspråkande”. I 
engelskspråklig forskning används literacy eller early literacy. Någon exakt 
översättning av dessa begrepp har jag inte kunnat hitta i den litteratur som använts i 
studien, men i Att lämna skolan med rak rygg - om rätten till skriftspråket och om 
förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter 
(SOU 1997:108 s.12) ersätts dessa begrepp med ordet skriftspråklig. Övriga 
definitioner och begrepp har jag valt att försöka förklara löpande i texten.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Avsikten med studien är att ta reda på vilka olika uppfattningar ett antal förskolebarn 
i åldrarna 2,5 till 5 år kan ha angående skriftspråkande. Detta innebär att försöka få 
fram hur barnen själva resonerar i ämnet. 
 
För att besvara mitt syfte utgår jag från följande frågeställningar: 
 

• Hur uttrycks förskolebarns uppfattningar angående hur de ska lära sig eller 
har lärt sig läsa och skriva? 

• Inom vilka användningsområden uppfattar förskolebarnen att det är viktigt 
att kunna läsa och skriva? 

 
Doverborg och Pramling (1991) anser att barn tänker och uppfattar sin omvärld på 
annat sätt än vad vi vuxna gör. När det gäller uppfattningar angående vikten av att 
kunna läsa och skriva, menar jag att dessa kan vara viktiga att få fram på ett relativt 
tidigt stadium.  
 
Jag har alltså även en uppfattning av att alla barn av olika anledningar tyvärr inte får 
en tillräcklig språklig stimulans i sin hemmiljö. I dag vistas även många av de riktigt 
små barnen i åldrarna från strax före ett år och uppåt inom barnomsorgen fyrtio 
timmar per vecka och mera. Därför vill jag genom denna studie synliggöra vikten av 
den professionella personalens arbete när det gäller skriftspråklig stimulans, med de 
yngsta barnen. 
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Ett nog så viktigt bisyfte är givetvis att jag själv ska kunna arbeta på ett sätt med 
barn i olika åldersgrupper, som kan ge dem en så bra grund som möjligt för en 
kommande läs- och skrivinlärning. 
 
I studien har valts att studera uppfattningarna allmänt angående att läsa och skriva. 
Biologiska skillnader, annan språklig bakgrund eller eventuella problem som 
därmed kan uppstå har inte tagits närmare i beaktande.  
 
1.3 Uppsatsens disposition 
I Kapitel 1 har jag skrivit om och förklarat motivet till mitt ämnesval. Här finns även 
syfte. I Kapitel 2 redovisas en litteraturgenomgång angående vårt skriftspråks 
historia, samt hur forskningsläget ser ut i dag. Här kan man också läsa om olika 
förutsättningar och lärandeteorier som på sikt kan ge barn en bra grund för 
kommande läs- och skrivinlärning och kanske genom detta även bättre skolresultat. 
Därefter behandlas vad andra forskare kommit fram till i tidigare studier inom 
liknande ämnesområde som mitt valda.  
 
Valda teorier angående barns lärande redovisas i Kapitel 3. I Kapitel 4 presenteras 
olika metodiska funderingar och beslut samt hur jag arbetat med datainsamlingar 
och analysarbete.  
 
I uppsatsens Kapitel 5 presenteras resultatet, vilket sedan i Kapitel 6 knyts samman 
med teori och tidigare forskning. Här diskuteras även vad detta resultat kan innebära 
och vad som möjligen kunnat påverka resultatet, samt eventuella didaktiska 
konsekvenser. Även förslag på vidare forskning ges i detta kapitel. 
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2 BAKGRUND 
 
Detta kapitel inleds med en kortare genomgång av vårt skriftspråks historia, för att 
sedan beskriva hur läget ser ut idag. Därefter presenteras olika faktorer för en positiv 
skriftspråksutveckling samt forskning som är relevant för mitt valda ämnesområde.  
 
2.1 Skriftspråkets historia 
Vårt västerländska skriftspråk uppstod 4000 till 3 500 f. Kr i området mellan Eufrat 
och Tigris. Människor blev då mera bofasta och tätorter bildades med tempel som 
maktcentrum, skriver Säljö (2000). För invånarnas existens och en tryggad 
försörjning ställdes nya krav på en rad verksamheter och tekniker. Ett försvar 
behövdes och inkomster för att avlöna soldaterna. Även någon form av folkbokföring 
behövdes och därför uppfördes början av en offentlig administration med olika 
register. Denna utveckling gjorde att skriftspråket uppstod och fick börja ersätta 
muntliga uppgörelser. För att kunna få vissa sociala positioner i detta samhälle var 
det dessutom nödvändigt att behärska skriftspråket och även en skola utvecklades 
under denna tid.   
 
Det största steget ur sociokulturellts perspektiv i människors användande av 
skriftspråket, togs dock enligt Säljö (2000) i mitten av 1400-talet, då 
boktryckarkonsten gjorde det möjligt att kunna sprida texter till stora 
människogrupper utan allt för stora kostnader. Genom tryckpressen med rörliga typer 
kunde kunskap, information och andra skrivna alster nå helt andra grupper än 
tidigare.  
 
Sedan lång tid tillbaka är svenskarna ett läsande folk. Redan vid slutet av 1600-talet 
var läskunnigheten enligt Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2006) allmänt 
utbredd i vårt land. Värre var det med skrivkunnigheten hos folk i allmänhet. Det var 
inte förrän i slutet av 1800-talet vid införandet av den allmänna skolgången denna 
kunskap blev allmänt utbrett. Vanligen var det kvinnorna som stod för den andliga 
delen av barnafostran och det var även de som höll i läsundervisningen, vilken oftast 
bestod av andliga texter. Männen däremot var de som var mest skrivkunniga. 
Invånarna i Skåne var mer skrivkunniga än befolkningen i övrigt, eftersom de 
påverkades mer av våra sydliga grannländer.  
 
 
2.2 Läget i dag 
PIRL´s (Progress in Reading Literacy Study) är en internationell studie av 
fjärdeklassares läsförmåga gjord 2006. Detta är en av världens största läsundersökningar 
och visar, trots en mindre tillbakagång jämfört med 2001, ett mycket bra resultat för 
svenska elever. 98 % av samtliga elever i årskurs fyra når upp till en grundläggande 

 7



läsnivå, men ca 10 % beräknas vara i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2007b). 
Myrberg (2006) menar att sedan 1990-talet har andelen elever som bedöms behöva 
specialundervisning fördubblats. Jämfört med tidigare år visar studien dock att det är fler 
av barnen som redan vid skolstarten från hemmen har erfarenhet av läs- och 
skrivaktiviteter och även kan läsa och skriva lite på egen hand (Skolverket, 2007b). Ser 
man på Skolverkets nationella utvärderingar för årskurs fem (Skolverket 2004), visar 
resultatet från 2003 dock även här en svag försämring jämfört med tidigare studier från 
1992 respektive 1995.  
 
Genom analys som gjorts från det internationella OECD-projektet PISA (Programme for 
International Student Assessment) från 2003, vars syfte är att undersöka femtonåriga 
elevers färdigheter, kan man få fram grupper som visar större risk att bli lågpresterande 
när det gäller läsning. Förutom kön, är det främst vår sociala och kulturella bakgrund 
som påverkar förutsättningarna (Skolverket, 2007a).  
 
Regeringen har gett Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att bygga upp ett 
nationellt centrum för språk- läs- och skrivutveckling, vilket omfattar skolformerna från 
förskola till gymnasiet. Syftet med projektet är att höja kompetensen hos lärarna i 
förskola och skola, för att på sikt höja kvalitén i undervisningen. I Nationellt centrum 
för språk-, läs- och skrivutvecklings avsnitt i handlingsplanen från 2006 kan man läsa att 
Myndigheten för skolutveckling anser att en av deras viktigaste uppgifter är att stärka 
språkutvecklingen hos barn och unga och på så sätt öka dessas möjligheter att kunna 
tillgodogöra sig skolans alla ämnen, och genom detta skapa en bra grund för det 
fortsatta livet. Främst uppmärksammas språkinlärningen i de lägre åldrarna, för att 
kunna förebygga läs- och skrivsvårigheter. Detta är nämligen en mycket vanlig orsak till 
misslyckande i skolsammanhang och utanförskap.  
 
2.3 Skriftspråksutveckling 
Forskning visar att långt före det att barn börjar prata har utvecklingen av dess 
kommunikativa färdigheter satt igång. Barn utvecklar enligt Ewenshaug och Hallen 
(2000) under hela sin uppväxt den språkliga kompetensen, men det är under 
förskoleåren som de lär sig de viktigaste språkprinciperna.  

2.3.1 Uppväxtmiljöns påverkan 
Barnens uppväxtmiljö påverkar även skriftspråksutvecklingen, anser exempelvis 
Björk och Liberg (1999), Dahlgren et. al. (2006), Hagtvet Eriksen, (1990), Horn, 
(2004), Liberg, (2003), Myrberg, (2003) samt Wells, (1987). Fast (2007) menar att 
det är helt klart att barn blir påverkade av den sociala och kulturella värld de lever i 
eftersom detta är avgörande för vilka former av textorienterade aktiviteter barnen 
kommer i kontakt med, likaså att religioner, med dess olika texter, kan ge en positiv 
påverkan för utvecklandet av ett skriftspråk. 
 
För barn som kommer från miljöer där skriftspråket inte utgör någon större del av det 
vardagliga livet upplevs skriftlig kommunikation mer som något främmande och det 
är därför viktigt att våra förskolor arbetar med en medveten språkstimulering för att 
på sikt ge barnen en grund för kommande skriftspråksutveckling. För vissa barn kan 
det enligt Dahlgren et. al. (2006), överhuvudtaget vara svårt att förstå varför de ska 
behöva lära sig att läsa och skriva. En del barn ser det mest som ett krav från 
omgivningen, för att inte bli retade, eller för att skolan kräver det. Forskning som 
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gjorts i detta ämne visar att de föreställningar och den inställning barn har till läs- 
och skrivning påverkar vad de verkligen lär sig.  
 
Hos yngre barn kan enligt Hagtvet Eriksen (1990) skriftspråket tyckas vara helt 
frånvarande, men ändå kan man se glimtar av det långt innan barnet lär sig läsa eller 
skriva. I läsintresserade miljöer där skriftspråket är en integrerad del av familjens 
vardag, kan detta uppfattas hos barn redan i 2- 3 årsåldern, exempelvis vid dikterade 
meddelanden eller listor. Även vid låtsasläsning av bilderböcker, som barnen redan 
kan utantill, kan man se att blicken följer orden de läser och likaså kan man höra 
skriftspråkets rytmmönster. Små barn upplever ofta aktiviteter med skriftspråk som 
en del av en social handling. Det är vanligt att barn ställer frågor om bokstäver, ord 
och meningar i bland annat böcker. Det är därför av hög vikt att pedagoger påverkar 
skriftspråksutvecklingen på bästa sätt. Om man tittar på samhället i stort, råder det 
stora skillnader i hur tillgängligt skriftspråket är för barn. Av flera anledningar är 
skriftspråkskoden besvärlig för många barn och då särskilt för de barn som kommer 
från miljöer där skriftspråket bara utgör en liten del av det vardagliga livet. 

2.3.2 Språklig stimulans  
Enligt Liberg (2003) visar forskning att redan det ofödda barnet förnimmer olika 
ljud och rytmer i moderlivet. Dahlgren et. al. (2006), Hagtvet Eriksen, (1990), 
Liberg, (2003), Myrberg, (2003) och Wells (1987) skriver samtliga att även våra 
minsta barn är lärande varelser, som tidigt börjar bygga upp sin språkliga kompetens 
och Lpfö-98 betonar vikten av att ta till vara både barns intresse och nyfikenhet för 
skriftspråk.  
 
Det är alltså positivt att redan på tidigt stadium intressera barnet för språket anser 
Björk och Liberg (1999), Eriksson (2003), Horn, (2004), Lundberg och Herrlin 
(2005) samt Wells (1987). Detta görs genom att tala mycket med barnet och även att 
läsa mycket. Rim och ramsor är en rytmisk metod för att på sikt lära barn läsa och 
skriva. Att rimma upplevs av de flesta barn som något roligt. Att stimulera barnens 
motivation till att fortsätta lära kan vi vuxna göra genom delaktighet och att själva 
lära oss lyssna och vara lyhörda för barns frågor och nyfikenhet. Även Myndigheten 
för skolutveckling (2006) betonar vikten av att på tidig nivå uppmärksamma och 
stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling vilket ger en bra grund för att skapa 
goda förutsättningar för barns språkutveckling. I detta avses förmågan att både 
tänka, tala, lyssna, läsa, skriva och även med andra uttryckssätt gestalta olika 
kommunikativa sammanhang.  
 
Enligt Dahlgren et. al (2006) kan man redan i förskolan många gånger förutsäga 
kommande läsinlärningsproblem och då med utgångspunkt från den fonemologiska 
medvetenheten hos barnen. Därför har material tagits fram för pedagogiska lekar där 
syftet är att hos de yngre barnen stärka den fonologiska medvetenheten och att rikta 
uppmärksamheten mot både formsidan och innehållsidan av språket. Tanken är att 
barnen genom dessa språklekar ska förstå att språket består av olika långa meningar 
som i sin tur består av ord som sedan kan delas upp i olika stavelser och ljud och på 
detta sätt ska barnen få en ökad språklig kompens. Även Liberg (2003) poängterar 
att de viktigaste faktorerna för en positiv läs- och skrivutveckling hos barnen är att 
de är vana vid skriftspråklig verksamhet och har en fonemologisk medvetenhet.  
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Espenakk, Horn och Wagner, (2004) anser också de att utvecklingen av barnens 
språk är en mycket viktig faktor i barns liv. De framhåller även att många 
professionella, som arbetar med barn som är sena med sitt språk och kanske längre 
fram sin läsinlärning, upplever att olika hjälpinsatser sätts in för sent och att många 
gånger får barn och familjer kämpa själva med problemet. 

2.3.3 Språkets uppbyggnad 
Vårt skriftspråk är uppbyggt på olika tecken som står för olika enskilda ljud, vilka 
brukar kallas fonem och är talspråkets minsta beståndsdelar skriver Dahlgren et. al. 
(2006). I tester som gjorts visar resultaten att hälften av de yngre förskolebarnen 
kunde ange olika stavelser men inte kan urskilja våra minsta språkljud alltså de olika 
fonemen. Enligt Myrberg (2003) använder vi oss i vårt språk av ett fyrtiotal olika 
fonem. 
 
De minsta enheterna med självständig betydelse i vårt språk kallas morfem. Varje 
ord består av ett visst antal morfem. Som exempel kan här ges ordet ”stenarna” som 
består av de tre morfemen sten, -ar och –na (FOKUS 1998). Kunskap om 
morfemens roll är viktigt vid läs- och skrivinlärning. Detta gör det logiskt lättare att 
kunna komma ihåg ordbilder och bokstavsordning, även om ord inte alltid skrivs 
som de låter. Myrberg (2003) rekommenderar rimlekar, vitsar m.m. för att 
tydliggöra dessa. 

2.3.4 Att kunna läsa och skriva 
Skriften är en viktig resurs och då inte bara beträffande hur vi lär, utan som även har 
ett starkt inflytande på hela vårt samhälle (Säljö, 2000). Att kunna läsa och skriva är 
i dag en förutsättning som är nödvändig i både privat-, arbets- och övrigt 
samhällsliv. Skriften finns stort sett överallt och även informationsteknologin bygger 
på skriften som medierande redskap. Som sociokulturell teknik är skriften intressant 
eftersom den blivit en så central del i vårt lärande. Kan man inte få grepp om hur 
skriften fungerar är det inte lätt att förstå logik och arbetssätt i skolan.  

2.3.5 Skapa intresse 
För att på sikt i möjligaste mån förhindra att barn får läs- och skrivsvårigheter 
framhåller Nyström (2002) vikten av att medvetandegöra förskolans personal om 
betydelsen av att öka barns språkliga medvetenhet. Det är under förskoleåren 
barnens grundläggande språkförståelse skall byggas upp. Även Liberg (2003) menar 
att förberedande arbete för läsande och skrivande behöver göras redan i förskolan 
och då genom att väcka barnens intresse för dessa aktiviteter.  
 
Hagtvet Eriksen (1990) poängterar att tidig skriftspråksstimulering inte handlar om 
undervisning eller om att pressa barnet utan om att på ett naturligt sätt ta vara på och 
uppmuntra barnens egna intressen, där den vuxne kan stödja och inspirera barnet 
från dess egen utvecklingsnivå. Skriften kräver en språklig medvetenhet, som växer 
fram under förskoleåren och då i samtal mellan barn och vuxna, men även 
högläsning, rimlekar, barns berättande, lek med skriftspråket är stimulerande för 
utvecklingen. Vid läsande för de yngre barnen hjälper bilder barnen att lättare kunna 
förstå texten (Björk och Liberg, 1999). 
 
Fast (2007) menar att många lärare främst ser vikten av böcker när det gäller läs- 
och skrivinlärning, detta trots att de reviderade kursplanerna jämställer film, teater 
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och skönlitteratur. Samtidigt visar resultatet i Fasts avhandling att de flesta 
förskolelärarna i hennes studie tar avstånd från olika former av populärkultur samt 
media och anser att det är något som i stället hör till barnens hemmiljö, ändå visar 
samma studie att redan förskolebarn just genom dessa områden använder sig av både 
läsande och skrivande i stor utsträckning. Fast anser att barn ofta dras in och delar en 
gemenskap med andra barn genom olika populärkulturella texter, bland annat 
leksakskataloger eller genom olika seriehjältar som exempelvis Pokémon. I dessa 
situationer verkar inte sociala, kulturella eller olika ekonomiska bakgrunder göra 
någon skillnad utan aktiviteterna bedrivs ofta som ett gemensamt läsande, ritande, 
skrivande och berättande. Här handlar det exempelvis om att teckna hjältar, rita 
logotyper och att skriva önskelistor eller att med datorns hjälp spela spel.  

2.3.6 Läs- och skrivutvecklingen 
Studier som gjorts angående barns läs och skrivutveckling visar enligt Dahlgren, et. 
al. (2006) att barnets skriv- och läsutveckling startar tidigt och att familjen samt 
andra närstående personers stöd och uppmuntran är viktiga faktorer för denna 
utveckling.  Ofta brukar barn tidigt ritskriva vilket på sikt brukar utvecklas vidare till 
namnskrivning och kanske även små meddelanden. Denna inkodning från de talade 
orden till skrift är inte enkel för barn. När man talar om inkodning menas att vid 
skrivningen ska ett ljud representeras av en bokstav. Avkodning innebär att vid 
läsning ska en bokstav få ett ljud. Vissa barn använder hela kroppen vid sina läs- och 
skrivövningar, så både grov- och finmotorik är nödvändiga vid skrivinlärningen, och 
då kanske främst för självkänslan. Enligt Myrberg (2003) är versalerna rent 
motoriskt lättare för barnen både att skriva och uppfatta. De gemena förväxlas lättare, 
exempelvis d och b. Barn som kan de flesta av våra versaler vid skolstarten har en 
bra prognos för kommande läsinlärning under skolans första år. 
 
Studier visar enligt Wells (1987) ett starkt samband mellan tidig läs- och 
skrivkunnighet och framtida skolframgång. Tidigt läsande barn är alltid själva aktiva 
och delaktiga i sin inlärning betonar Dahlgren et. al. (2006). Här avses då ett 
respektfullt genomfört samarbete mellan barn och vuxen med utgångspunkt från 
barnets förutsättningar. Detta verkar vara en viktig faktor för alla barn och då inte 
bara när det handlar om läs- och skrivinlärning. Enligt Hagtvet Eriksen (1990) kan 
det annars vara lätt hänt att nitiska och ambitiösa vuxna kan knäcka förskolebarns 
nyfikenhet när det handlar om bokstäver och mysteriet med dessa. Att som vuxen gå 
in och börja rätta och korrigera barnens skrivande kan göra att barn tappar lusten. 
 

2.4 Den medvetna läs- och skrivinlärningen 
Dahlgren et. al. (2006) skriver inte att barn skall lära sig skriva och läsa tidigt. Det 
finns, menar de så mycket annat de yngre barnen också skall ägna sig åt och lära sig. 
Författarna är dock övertygade om att skriftspråksinlärningen skall utgå från barns 
behov och intresse i vardagsnära sammanhang. Vad som kan behövas är vuxnas stöd 
och uppmuntran om och när barnen vill börja med skriftspråkande, samt att svara på 
de frågor som barnen ställer och inte komma med massa onödiga förklaringar. Det 
är bra om processen kan få samband med barnens handlingar, som exempelvis att 
läsa recept när man bakar.  
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2.4.1 Barnens medvetenhet om lärandet 
Forskning visar att många barn anser att de själva måste göra något för att lära sig 
saker och att det då även finns en viss tidsfaktor som behövs för att kunna lära. 
Vissa barn är dock medvetna om att de kan lära med hjälp av tänkande. Här kan man 
tala om kognitiv medvetenhet menar Pramling (1986). När barnen är i fem- till 
sjuårsåldern brukar de allmänt själva kunna bli medvetna om sitt tänkande och sitt 
språk. Denna kunskap brukar benämnas metakognition och är en viktig faktor i 
lärandet av skriftspråket anser Hagtvet Eriksen (1990), som även skriver om att vid 
intervjuer gjorda med barn som på ”egen hand” lärt sig läsa innan de fått någon 
formell undervisning, berättar barnen att de lärde sig själva att läsa. Vid samtal med 
dessa barns föräldrar beskriver flertalet att barnen hade älsklingsböcker som lästes 
om och om igen, att barnen rättade föräldrarna om läsningen avvek från texten och 
att barnen även ”läste” själva för leksaker, syskon etc. 

2.4.2 Skriftspråkande kan även ställa krav 
Säljö (2000) anser att det är en komplex sociokulturell teknik som skall utnyttjas vid 
läs- och skrivinlärningen och som grundar sig i en lång och komplicerad utveckling. 
Det är mycket som krävs av ett barn när det ska lära sig att läsa och skriva. Att lära 
sig hur tal och skrift hänger ihop är inte särskilt lätt, speciellt inte när sambandet 
mellan tal och skrift inte alltid följs åt. Vissa dialekter eller sociolekter skiljer sig 
märkbart från det talspråk som anses vara normen och som ligger närmast vårt 
skrivna språk. Det är inte heller särskilt enkelt för barn att lära sig de olika mönster 
som finns för samband mellan tal och skrift.  
 
Även Dahlgren et. al. (2006) betonar att skola och skriftspråk ställer krav på barnet 
och menar att det underlättar om barnet ser de olika möjligheter som förknippas med 
inlärning av läsning och skrivning. Barn som är ängsliga eller pressade inför denna 
inlärning har en sämre prognos än andra barn. Detta för att ängslan påverkar 
självkänslan som i sin tur kan försämra möjligheterna till inlärning. Enligt Taube 
(2000) kan detta i sin tur leda till en ond cirkel, med ytterligare misslyckande och 
sänkt självförtroende som följd. Dahlgren et. al. (2006) anser dock att det inte finns 
några samband som visar att allmänt ängsliga och nervösa barn skulle missgynnas i 
sin skriftspråksinlärning. Förmodligen är det inte möjligt att uttala sig om vilken 
prognos ett barn har i skrivning och läsning utifrån sådana iakttagelser.  
 
Läsning och skrivning kan på grund av olika anledningar för många barn sättas 
samman med olust och otrygghet. En alltför plötslig och teknisk metod vid den 
första läs- och skrivinlärningen kan vara en bidragande orsak.  För att undvika att 
detta skall uppstå anser Hagtvet Eriksen (1990) att leken är den rätta vägen till 
inlärning för barn att lära sig läsa och skriva. Vissa barn kan behöva en längre tid för 
att lära men ger upp när de inte kan lära sig lika snabbt som övriga barn. Därför är 
det viktigt att vuxna kan se barnets nivå i förhållande till skriftspråksutveckling i sin 
helhet och uppmuntra barnet till utvecklande på dess egna villkor. Taube (2000) 
menar att om barn på tidigt stadium upplever problem och får en negativ bild av läs- 
och skrivinlärning, kan detta lätt leda till en fortsatt negativ utveckling, som kan 
följa med hela skoltiden. Även Smith (1996) tar upp problemet med dålig 
självkänsla, oro och ångest för att ”inte kunna” i samband med läsinlärning och 
skriver även på s. 57 att ”Ett säkert sätt att ge barn läsproblem är att säga att de har 
det”. För att vända på ett sådant problem, krävs ett tålmodigt arbete med lyckade 
inlärningstillfällen, skriver Taube. 
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2.4.3 Vikten av förståelse 
Att barnen lär sig alfabetet och blir fonemologiskt medvetna brukar man lägga stor 
vikt på vid läsinlärning (Hagtvet Eriksen, 1990), men för läsförståelse och 
motivation är det alltid viktigt att ha mer långsiktiga mål. Att kunna läsa och skriva 
har mycket med förståelse att göra. Det råder inte heller någon oenighet om att 
skriftspråksinlärning innebär mer än att lära sig alfabetet och förstå ljudanalys och 
ljudsyntes, utan allt bör ses i ett helhetsperspektiv. Både läs- och skrivutvecklingen 
handlar ju om språkutveckling, men det innebär även kommunikation precis som 
talspråket och kan användas i bland annat kulturella sammanhang, där det är viktigt 
och meningsfullt. Läsning har mycket med förståelse att göra och handlar alltså inte 
bara om avkodning. För att få en tydlig och sammanhängande text behöver man vid 
skrivning kunna se den skrivna texten i ett utifrån perspektiv, vilket innebär att man 
alltså måste ha grepp om själva språkläran. 

2.4.4 Inlärningsmetoder 
De tillvägagångssätt som används vid läsinlärning brukar grovt delas in i två olika 
metoder, vilka vanligen blandas eftersom barn lär sig på olika sätt, 
ljudningsmetoden (phoenics) eller helordsmetoden skriver Eriksson (2003). 
 
I ljudningsmetoden utgår läraren från enskilda språkljud och går sedan vidare till 
helheten (Eriksson, 2003, Säljö, 2000). Lärandet antas alltså ske genom att från att 
lära sig identifiera det enskilda ljudet, till att kunna kombinera ihop dem till ord och 
längre fram till full förståelse av språkliga meddelanden. Detta sätt att lära har 
dominerat i skolan under lång tid. En variant på ljudningsmetoden är 
Wittingmetoden där vokalerna lärs in först och där målet är att den lärande själv ska 
ta stort eget ansvar för inlärningen. 
 
Helordsmetoden är grundad på en mer kommunikativ och analytisk förmåga av 
elevens eget skrivande (Eriksson, 2003, Säljö, 2000) och barnen lär sig hela ord och 
meningar i stället för att sätta ihop stavelser. Här anses man lära sig läsa genom att 
vara i kontakt med olika situation där skriften fyller en funktion för den lärande. 
Övandet av enskilda ljud uppfattas inom tradition ta bort den kommunikativa 
funktionen när man lär sig språket.  Det är den kommunikativa funktionen som är 
viktig. Vanligaste varianterna av helordsmetoden är Bornholmsmodellen, Läsning 
på talets grund (LTG), Storylinemetoden, vilken är en utveckling av LTG, 
Bifrostmetoden, Reading recovery, och Bokflod (Eriksson, 2003).  
 
Arnqvist (1993) skriver om det ”logografiska stadiet” vilket innebär den period då 
barnet ännu inte knäckt koden angående hur skriftspråkande går till. Barnen kan då 
ännu inte dela upp orden utan ser dem som en helhet. Vissa barn lär sig helordsläsa 
mycket tidigt. Många gånger hittar de någon ledtråd i orden, som gör att de kan 
känna igen vissa ord. Ord som är viktiga för barnen brukar de enligt Liberg (2003), 
kunna lära sig läsa och skriva ganska snabbt och i olika sammanhang. Ofta är dessa 
första ord deras eget namn eller namn på andra närstående. Barnen lär sig även detta 
på olika sätt. Vissa bryter ned orden till deras minsta beståndsdelar, för att sedan 
sätta ihop dem igen och knäcker på så sätt koden genom att använda 
ljudningsmetoden. Andra barn lägger inte alls ner lika mycket arbete på det, men 
tycks ändå på sitt sätt använda sig utav ljudningsmetod - fonem. Vanligt i denna 
tidiga fas är dock att skrivandet är det dominerande och brukar då bestå av 
exempelvis små texter till bilder barnen ritar. I detta stadium tappar oftast barnen en 
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del bokstäver i sitt skrivande och fel bokstäver kan lätt komma in i texten, men på 
sikt samlar de in kunskap, som de sedan har nytta av i när de börjar läsa ord, som de 
inte förstår innebörden av. På detta sätt tränar barnen ihop till något som benämns 
utljudningsskrivande och ihopljudningsläsande vilket lägger grund för språkets 
grammatiska och fonologiska medvetenhet, och som har stor betydelse vid den 
fortsatta läs- och skrivutvecklingen.  

2.4.5 Matteuseffekten 
När barn väl löst den alfabetiska koden, brukar de enligt Myrberg (2003), snabbt öka 
sitt ordförråd. De barn som lär sig läsa och skriva tidigt, har därför många gånger ett 
försprång vid skolstarten jämfört med de barn som ännu inte klarat att knäcka koden. 
Detta försprång tenderar lätt att bli större och större eftersom allt mindre energi går 
åt för avkodningen. Denna effekt brukar kallas Matteuseffekten. De barn som har 
svårare för inlärningen vill ofta gärna försöka undvika svårigheterna och här är det 
skolans sak att snabbt uppmärksamma problemet och ge stöd och hjälp. Många 
gånger saknar just dessa barn på grund av olika anledningar stöd för sin 
läsutveckling ifrån sin familj. Den internationella läsundersökningen ”PIRLS” 
(Progress in International Reading Literacy Study) från 2006 (Skolverket, 2007b) 
visar även att när barnen börjat skolan vilar en stor bit av ansvaret på föräldrarna, 
vilket leder till att socioekonomiska faktorer, som exempelvis föräldrarnas utbildning 
påverkar barnens lärande. 

2.4.6 Lärarkompetens och varierad undervisning 
Att använda sig av varierande metoder i undervisningen har visat sig ge goda 
resultat. För att nå elevernas olika behov rekommenderas i ”Lyckas med läsning” 
(Johanesson Vasberg, 2001) en kombination med både högläsning, gemensamt 
läsande och skrivande, vägledd läsning och självständig läsning samt att dessutom 
utgå från en nivå anpassad för barnet. Dessa metoder tillsammans uppmuntrar till ett 
större samspel än våra traditionella metoder. Likaså att i lärandet ta vara på de 
erfarenheter barn redan har. 
 
Mycket forskning angående olika metoder i läs- och skrivinlärning har gjorts under 
åren, men i dag verkar majoriteten av forskarna vara överens om att det är 
lärarkompetensen som är en mycket viktigare faktor än betydelsen av vilken 
inlärningsmetod som används skriver Eriksson (2003). 
 
2.5 Tidigare forskning angående barns uppfattningar 
Doverborg och Pramling (1991) anser att inlärning många gånger av barnen 
förknippas med ålder och att de ska kunna saker bara genom att bli äldre. Ett annat 
sätt som barn kan uppfatta sig lära på är genom att få erfarenhet. Vissa barn inser att 
de själva måste vara aktiva och delaktiga för att lära sig, vilket är positivt för barnet 
om detta kommit till insikt före skolstarten. Ytterligare sätt barn uppgett att de lär på 
är genom att veta eller att ha förstått något som de inte förstått tidigare, vilket är mer 
avancerade uppfattningar, som de yngre barnen ännu inte uppnått. Vanligaste sättet 
barn uppfattar att de lär något är dock genom att göra något.  
 
Pramling och Mårdsjö (1994) skriver om olika föreställningar som barn kan ha 
angående vårt skriftspråk. När det handlar om att kunna läsa uppger barnen en rad 
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olika uppfattningar som exempelvis att det är bra för att kunna läsa sig till hur olika 
handlingar ska utföras, för att lära sig saker och  för att i sin tur kunna läsa för andra. 
 
Även studier gjorda av Dahlgren och Olsson (1985) visar att många förskolebarn är 
intresserade och har funderingar angående skriftspråkande redan innan det är dags 
att börja skolan och barn brukar sträva efter att förstå hur det går till. Enligt 
Dahlgren och Ohlsson samt Dahlgren et. al. (2006) visar resultat av 
forskningsprojekt, som gjorts med barn i åldrarna två – tolv år, att majoriteten av 
barnen uppfattar att det är bra att kunna läsa och skriva, men att vissa kan se det som 
ett krav från omgivningen. Det finns dock även barn som inte alls förstår nyttan av 
skriftspråkande för egen del. Vi vuxna brukar främst poängtera vikten av att kunna 
läsa. Men bland barnen var det skrivandet som uppskattades mest, bland annat för 
att det ansågs mer lättbegripligt och uppfattades även mindre kravfyllt än läsandet. 
Många barn börjar därför skriva spontant innan de börjar med läsningen. 
 
Ofta är det första utvecklandet av barns skrivande förutom namn, små texter till 
bilder som barnen ritat och forskning visar att läsning före skolåldern uppfattas som 
lek bland de yngre barnen, skriver Liberg (2006). I Dahlgren och Olssons (1985) 
studier visar resultatet att äldre förskolebarn förknippar behärskandet av läsning 
starkt med skolan och som något bra att kunna, bland annat för att klara av läsning i 
olika situationer som vuxna. Enligt Dahlgren, et. al. (2006) uppfattar förskolebarn 
också att läsande ger möjligheter till upplevelser, för att ha möjlighet att ta del av 
”något”, att få kunskaper, men även för att kunna kommunicera eller för att vara 
mindre beroende av andra. Kommunikation och namnskrivning är viktigt när det 
gäller skrivning, anser barnen. Vykort, brev, inköpslistor och önskelistor uppgavs 
ofta som viktiga uppfattningar för att vilja kunna skriva. 
 
Hur man lär sig skriva har barn ganska skilda uppfattningar om, skriver Dahlgren, 
et. al. (2006). En del barn har ingen uppfattning alls om hur det går till medan andra 
anser att någon annan person eller kanske TV kan hjälpa dem att lära. Vissa barn 
som lärt sig själva, menar att de tänker, ljudar och stavar tills de fattar. I andra 
sammanhang där studier gjorts om barns lärande, skriver Pramling (1986) att yngre 
barns uppfattning om inlärning är att de lär genom erfarenhet och att de ”lär sig 
göra” (s.58) eller ”bara gör” (s. 68). När det handlar om barn så små som i 
treårsåldern, har majoriteten ingen direkt bild om sitt lärande. Viljan är en viktig 
faktor för yngre barns uppfattning om lärande, liksom tron på att kunna lära genom 
att bli äldre. Det är främst barn runt fyra år och äldre som uppfattar att de kan lära 
genom erfarenhet. 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Detta kapitel inleds med olika begrepp kring lärande och olika syner inom området. 
Främst framhålls variationsteorin som utgår från att vi alla är olika, har kvalitativt 
olika sätt att erfara fenomen och därigenom även lär på olika sätt, samt den 
sociokulturella teorin, vilken lägger tyngdpunkt på det som omger en individ. 
 
3.1 Teorier om inlärningsprocesser 
Redan mycket små barn lär sig snabbt att behärska olika symbolsystem som 
exempelvis språk och musik menar Gardner (1998). Gardner anser även att det inte 
finns någon tvekan om att en tvååring normalt redan har en uppfattning om sin 
fysiska värld. De förstår väl att saker fungerar och finns även om de inte är inom 
synhåll. Likaså har tvååringen lite grepp om hur hon eller han bör uppföra sig och 
alltså har teorier om materia, liv och intellekt uppstått. Barn inser även att de kan 
tala, tänka och mycket annat.  
 
En man vars åsikter anses ha haft stort inflytande på vår syn angående barns tankar 
och utveckling är Piaget. Enligt Gardner (1998) utförde Piaget banbrytande studier 
av kognitiv utveckling. Piaget var konstruktivist skriver (Marton & Booth, 2000), 
och hade som åsikt att individen själv konstruerar kunskap genom sina olika 
handlingar. Detta ska enligt Piaget ske i samspel med omgivningen med hjälp av en 
naturlig anpassningsmekanism och genom denna process kan gradvis mer 
avancerade kunskapsnivåer utvecklas. 
  
Vikten av en helhetssyn på vad barn behöver för sin fysiska, emotionella och 
intellektuella utveckling samt att anpassa undervisning i förhållande till individens 
förutsättningar och utgå från dennes intressen är något som Dewey lade tonvikten 
på. Uttrycket ”Learning by doing” myntades av honom. Dewey ansåg att en individ 
utvecklas i samspel med den omvärld han eller hon lever i och att elever i sitt 
lärande därför måste ges möjligheter till att experimentera och testa, skriver 
Hartman och Lundgren (1980). Enligt Granberg (2004) strävade Dewey efter att 
överbygga den klyfta som kan finnas mellan teori och verklighet och att elever 
därför främst skulle lära och få kunskap genom egna praktiska erfarenheter i 
naturliga situationer och enligt principen ”frihet under ansvar” (s.48). Att lära 
genom att göra visar alltså även Doverborg och Pramlings (1991) att barn själva 
uppfattar som ett av de vanligaste sätten vid inlärning. 
 
Marton och Booth (1997) skriver att Vygotskij var den som ursprungligen 
utvecklade den sociokulturella eller sociohistoriska psykologiskolan vilken även 
benämns som ”social konstruktivism”. Här läggs tyngdpunkten vid det som omger 
individen. Viktiga aspekter anses vara relationer mellan olika individer och grupper, 
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olika gemenskaper, hur olika situationer kan påverka liksom seder och bruk samt 
språk, kultur och även hela vårt samhälle. Detta innebär enligt författarna att den 
psykologi Vygotskij utvecklade handlade om att länka samman människors 
psykologiska handlande med den värld de lever i och påverkan av denna, samt hur 
denna värld erfars.  
 
Enligt Dale (1996) ansåg Vygotskij att barn genom leken lär sig handla viljemässigt 
och efter egna beslut och ett av Vygotskijs huvudperspektiv var därför att 
undervisning skall vara en fortsättning på leken. Genom detta sätt att undervisa och 
lära blir leken en källa till elevens egen utveckling. Barnen får en naturlig 
inlärningsprocess i leken.  
 
Vygotskij (2007) hade även som teori att inlärning är beroende av barnets utveckling 
och att det mellan inlärning och utveckling finns komplicerade relationer. Barnet 
måste ha nått en viss mognad för att inlärning ska kunna vara möjlig. När det gäller 
läs- och skrivinlärning måste tänkandet ha mognat så pass att barnet kan förstå 
sambandet mellan olika ljud och de skrivtecken som symboliserar dessa. En 
grundtanke hos Vygotskij var även att ett barn kan lösa svårare uppgifter och 
åstadkomma bättre resultat i samarbete med andra eller under handledning än på 
egen hand. Han menade att detta beror på att barnet då är starkare och klokare än då 
det arbetar ensamt. Det finns dock en stark begränsning beroende på tillståndet i 
barnets utveckling samt dess intellektuella förutsättningar. Lättast har barnet att lösa 
uppgifter som ligger nära över den nivå barnet befinner sig på idag, alltså vid barnets 
närmaste utvecklingszon och då genom samarbete, vilket även kan höja barnets 
förmåga till en högre intellektuell nivå. Genom detta grundas tanken om 
inlärningens betydelse för utvecklingen. Inlärning enligt Vygotskij är därför bara 
riktigt givande när den kommer före utvecklingen och stimulerar olika funktioner 
som ligger på ”mognadsstadium” (s. 335) inom denna närmsta utvecklingszon. 
 
Vygotskij, som studerade barnet ur ett helhetsperspektiv betonade starkt vikten av 
dess sociala situation (Dale, 1996). Han forskade även mycket angående barnens 
användande av sitt språk och tänkande. Hur språket kan vävas in i uppmärksamhet, 
perception och minne som en mycket viktig del. Vygotskij menade att barnen med 
hjälp av sitt språk undan för undan kan skaffa sig ökad kontroll och insikt över sina 
kognitiva processer och den kognitiva utvecklingen. När det handlar om talspråket 
ansåg Vygotskij (2007) att det uppstår naturligt för barnet redan under 
spädbarnsåldern och utvecklas sedan kontinuerligt i och med att det umgås med 
andra människor.  
 
Vygotskij (1995) ansåg även att barns muntliga språk ligger på en betydligt högre 
utvecklingsnivå än vad skriftspråksnivån gör och för att barn överhuvudtaget ska 
kunna åstadkomma ett litterärt skapande krävs en mycket hög språkmedvetenhet. 
Eftersom det skrivna språket är betydligt mer abstrakt än det talade är det inte alltid 
barn förstår varför man överhuvudtaget skall kunna skriva och därför är det 
betydelsefullt att barnet är bekant med det som skall skrivas. För ett positivt lärande 
är det även av stor vikt att undervisning sker i sammanhang som är meningsfulla för 
eleven. 
 
Enligt Vygotskij (2007) är skriftspråket en komplicerad språklig aktivitet som 
bygger på förståelse för orden och sammansättningarna av dessa. Skriftspråket 
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utförs genom med en medveten och avsiktlig handling. Vygotskij gör även 
jämförelser med det inre språket, det talade språket och det skriftliga språket, vilka 
han menar avsevärt skiljer sig från varandra, bland annat genom att våra tankar inte 
består av enskilda ord, så som våra övriga språk gör. En tanke ryms enligt Vygotskij 
som en helhet, medan den kan ta flera minuter att beskriva och då speciellt via det 
skriftliga språket, eftersom detta är ”den mest mångordiga, exakta och detaljerade 
språkliga formen” (s. 446). Det skrivna språket tvingar barnet till en större 
medvetenhet.   
 
Säljö (2000) anser att våra språkliga resurser är något som vi alla använder oss utav 
för att förstå vår omvärld. Vi bär alla med oss olika kunskaper beroende på vilken 
eller vilka miljöer vi växer upp i och vårt sätt att tänka och agera är därför kulturellt 
betingat. Han menar därför att det inte heller går att undvika att lära och då till stor 
del genom det dagliga samtalet. Även Nyström (2002) anser att lärande sker i 
samspel och att det därför är viktigt att både studera lärandet med utgång från det 
enskilda barnet, men även utifrån sociala aspekter. Just att lära sig läsa och skriva 
sker inte lika för alla barn och olika typer av miljöers påverkan varierar beroende på 
hur lärandemiljön svarar på det enskilda barnets förutsättningar 
 
Gemensamt för alla oss människor är nämligen att vi alla är olika skriver Marton 
och Booth (2000). Detta innebär att vi gör saker på olika sätt och att vi även lär på 
olika sätt. Vilket sätt vi lär på och vilka strategier som används får följder för vad vi 
lär oss. Detta i sin tur får konsekvenser för synen på och resultat av fortsatt lärande. 
Författarna menar även att det endast är den lärande som ”kan skaffa sig, bevara och 
använda sig av kunskapen” (s.67). Genom att vi alla erfar världen på skilda sätt, 
formas vårt medvetande av olika aspekter och företeelser. Olika situationer har även 
olika grad av relevans för oss och påverkar hur vi upplever att just den situationen 
kräver. De kvalitativt olika sätt angående hur vi kan förstå exempelvis ett innehåll i 
en inlärningsuppgift, är enligt författarna logiskt relaterade till varandra och 
representerar ofta något ofullständigt, av en och samma sammansättning av olika 
delar. Olika sätt att förstå kan därför ofta ordnas hierarkiskt, precis som många 
gånger olika sätt till lärande kan. En förutsättning för ett positivt lärande är enligt 
författarna att den lärande har en relation till det som skall läras och att en helhet kan 
uppfattas, alltså att det går förstå en anledning med att utveckla en kunskap av ett 
fenomen. Martin och Booth menar även att när något lärs in, innebär detta samtidigt 
att vi är medvetna om världen runt omkring oss och att detta nya som vi lär in, 
därför blir en del av det vi redan är bekanta med. Genom att lära oss mer angående 
hur vår värld kan förstås av andra, förstår vi själva även mer hur den egentligen är 
och fungerar. 
 
Marton och Booth (2000) skriver att människors varierande sätt att erfara fenomen 
är av högsta intresse. När det gäller just barns erfarande av skriftspråkande handlar 
det därför här delvis om att få barnen att berätta vad han eller hon uppfattar sig göra 
för att lära och sedan som forskare kunna beskriva denna variation.  
 
Enligt mitt sätt att tolka Marton och Booth bör barns olika erfarande av relevansen 
angående det skrivna språket i deras vardag, påverka deras medvetande angående 
vårt skriftspråk och användandet av detta. På sikt bör barnens erfarande även kunna 
påverka vilka strategier de använder för lärandet inom området, samt resultatet av 
barnens kommande eller redan påbörjade läs- och skrivinlärning.  
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4 METOD 
 
I detta kapitel redogörs hur jag som forskare kan arbeta för att genomföra min studie. 
Kapitlet beskriver forskningens olika faser och olika aspekter att ta hänsyn till genom 
arbetets gång.  
 
4.1 Studiens olika faser 
För att få frågeställningarna besvarade valdes att göra en kvalitativ empirisk studie 
med fenomenografisk ansats och metoden som ansågs vara lämpligast att använda 
var analytisk induktion.  
 
Processen vid analytisk induktion delas upp i tre faser skriver Hartman (1998). 
Planeringsfasen innehåller bland annat det problem som man vill att undersökningen 
ska ge svar på. För att få frågeställningarna besvarade valdes, som tidigare nämnts, 
att göra en kvalitativ studie. Nästa fas benämns insamlingsfasen och kräver i 
kvalitativa studier en stor skicklighet. Känslighet för vad som verkligen är väsentligt 
och intressant är viktigt, eftersom man i denna typ av studie från starten inte har 
bestämda variabler att observera. Sista fasen kallas analysfasen och det är här all 
producerad data skall analyseras för att en teori skall växa fram. 
 
4.2 Kvalitativ metod 
Efter problemformuleringen är det enligt Hartman (1998) dags att utforma en 
undersökning. Den kvalitativa undersökningen menar han, styrs av 
problemformuleringen utan att jag som forskare format någon hypotes, utan i stället 
är så teorineutral som möjligt och låter insamlad information själv generera en teori.  
Dock måste beslut tas på hur undersökningen skulle utformas. Och vilka 
kunskapskällor som skulle användas.  
 
Kvalitativ metodteori är en teori just om de metoder som används för att kunna 
förstå människan och den värld som just hon lever i och kännetecken för kvalitativ 
studie är enligt Hartman (1998) att man vill försöka nå förståelse för livsvärlden hos 
en eller ett flertal personer. Detta innebär att jag som forskare försöker nå en 
förståelse för människors livsvärld och hur de ser både på sig själva och på sin egen 
relation till omgivningen. Målet är att få förståelse för hur människan upplever sin 
situation och just i denna studie genom upprepade tolkningar och omtolkningar 
närma mig yngre barns subjektiva sätt att se på världen och beskriva de 
föreställningar de har om sig själva och sin situation. 
 
Enligt Kullberg (2004) utgör jag som forskare själv ett instrument i min studie och 
den kunskap jag då har med mig, kan ses som ett led mellan vår vardagliga 
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oreflekterade kunskap och systematiserad reflekterad kunskap. Reflektering i detta 
sammanhang kan ses som ett spegelliknande (reflexivt) förhållande mellan vardaglig 
och vetenskaplig kunskap. Alvesson och Sköldberg (1994) poängterar vikten av 
bredd och variation i det reflektiva arbetet just med hjälp av reflexiv tolkning. 
 
I denna studie menar jag att det är viktigt att vara extremt lyhörd eftersom samtliga 
informanter i detta fall kommer ha ett begränsat talspråk och kanske även är 
känsligare för påverkan än vad som är fallet i studier med vuxna. Jag bedömer därför 
att tolkningen krävt extra stor noggrannhet och lyhördhet. 
 
4.3 Val av ansats 
Att studera och försöka förstå hur förskolebarn uppfattar och lär i samverkan med 
andra barn och vuxna kräver en forskningsmetod där forskaren verkligen kan 
komma barnen nära för att få ett resultat som skildrar verkligheten. Denna kvaitativa 
studie utgår från att det finns många olika verkligheter och att dessa inte är objektiva 
utan funktion av varseblivning och samspel med andra människor. Grunden utgörs 
av åsikter och uppfattningar (Merriam, 1994). Genom dessa är tanken som Lantz 
(1993) skriver, att genom intervjuer med öppna frågor försöka fånga det unika. Det 
är det lika och olikartade av intervjumaterialet som ska lyftas fram. 
 
Fenomenografisk ansats är en kvalitativ forskningsansats av empirisk karaktär och 
som enligt Larsson (1986) uppstod genom ett forskningsproblem inom pedagogiskt 
område. Syftet med denna ansats är enligt Kihlström (2006, s.126) att ”få reda på 
hur människor uppfattar olika aspekter av sin omvärld”. Marton och Booth (2000) 
menar att fenomenografi närmast är ett sätt eller en ansats för att identifiera eller 
formulera, och även för att hantera vissa slags forskningsfrågor. Främst handlar detta 
om frågor som är viktiga i samband med lärande och för att få förståelse i en 
pedagogisk miljö.  
 
I denna studie är det vad Marton (1981) kallar andra ordningens perspektiv som 
strävas efter att få fram, nämligen hur fenomenet beskrivs genom barnens 
uppfattningar. Larsson (1986), framhåller vikten av att vid forskning, där man utgår 
från fenomenografisk ansats, vara radikalt fördomsfri. Det handlar ju om olika 
människors sätt att uppfatta sin omvärld och det är uppfattningarna som skall 
beskrivas, alltså andra ordningens perspektiv. Detta blir en empiriskt grundad 
beskrivning av innebörderna, från de olika sätten att uppfatta omvärlden. 
 
Mål att tänka på inför studien är att försöka uppfylla de tre viktigaste förutsättningar 
som Ely m.fl. (1994) rekommenderar. Nämligen att som forskare vara insatt i den 
forskning som redan finns i ämnet, att vara medveten om hur undersökningsfältet 
förhåller sig till mig som forskare samt att ha en förståelse av vald forskningsmetod.  
 
Tanken var att främst arbeta med öppna intervjuer, alltså använda frågor med svag 
struktur och även eventuella följdfrågor fanns till hands. Öppna intervjuer liknar 
enligt Kihlström (2006) i kvalitativa sammanhang till formen mest ett vanligt 
samtal. Skillnaden ligger främst i att man i intervjun har ett bestämt fokus. För att få 
intressanta intervjusvar som speglar verkligheten är det viktigt att hålla sig till 
ämnet, men att som intervjuare ändå inte styra intervjun eller ställa ledande frågor. 
Egen förförståelse måste även ignoreras.  
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4.4 Barnintervjuer 
Enligt Kvale (1997) har det sagts att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun 
är att ”beskriva och tolka de teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld” 
(s.170). När så unga barn ska intervjuas brukar syftet främst vara att få barnen att 
avslöja mesta möjliga om sina funderingar och tankar angående något speciellt 
område, aktivitet eller liknande. Intervjuerna i dessa sammanhang liknar oftast 
främst vanliga samtal. Vi vuxna kan aldrig tala om för barn hur de ska tänka, men 
vad man kan få fram är just hur de kan uppfatta den värld de lever och växer upp i 
skriver Doverborg och Pramling (1991). Till att börja med måste man som 
intervjuare ha en idé angående vad det är för slags information som söks i studien, i 
annat fall är det väldigt svårt att veta vad i barnens svar som skall följas upp och vad 
det sedan är som ska letas efter i intervjuerna. Här blir det lätt en balansgång mellan 
”fritt samtal” och styrande frågor. Doverborg och Pramling anser även att vid 
intervjuer med barn är ofta den kontakt och relation som byggs upp med barnen 
minst lika viktig för resultatet som själva frågorna och formuleringarna av dessa.  
 
Just att vara lyhörd samt respektera barnen och deras känslor är av största vikt menar 
Doverborg och Pramling (1991). Likaså är valet av plats som kan spela stor roll för 
att barnet ska kunna koncentrera sig, samt att man kan ha ögonkontakt med barnet, 
detta för att hålla intresset vid liv. Även kroppsspråket måste uppmärksammas, samt 
att tidpunkten på dagen är väsentlig eftersom detta kan påverka barnet positivt eller 
negativt, ett piggt och motiverat barn är oftast lättare att intervjua. En bandspelare 
rekommenderas starkt, eftersom författarna menar att det är i stort sett omöjligt att 
intervjua och anteckna samtidigt. Intervjuaren måste även vara förberedd på att ha 
gott om tid. De intervjuer som Doverborg och Pramling gjort med barn 3 – 8 år har 
haft en variation i tid från 5 till 35 minuter. De kortaste intervjuerna är gjorda med 
de yngsta barnen. Vid gruppintervjuer kan barns frågor och svar inspirera till nya 
tankar och idéer som det enskilda barnet kanske inte tidigare haft eftersom de förut 
inte fått ta del i kamraternas åsikter och funderingar, medan det kan hämma de 
tystare barnen om man som intervjuare inte är uppmärksam.  
 
 
4.5 Observation 
Hartman (1998) anser att det i vetenskapliga sammanhang är viktigt att 
observationer verkligen uppfyller kraven pålitlighet (reliabilitet) och validitet 
(giltighet), detta för att visa oss världen som den verkligen är. För vetenskaplig 
kunskap krävs enligt Hartman även att rättfärdigande finns och att teorin stöds. I 
vetenskapliga sammanhang är observation av central betydelse för att rättfärdiga 
teorier. Induktiv metod är en metod som bygger på idén att forskaren teorineutralt 
skall börja med observationer. Detta för att i möjligaste mån inte styras av 
förutfattade meningar eller teorier. Senare vid analyser av denna typ av 
observationer kan man finna att det finns relationer mellan de observerade 
företeelserna och hypoteserna kommer att utgöras av dessa relationer och ha formen 
av generella relationssatser. Hartman skriver även att positivisternas åsikt är att 
observationer har en hög grad av säkerhet och att metoden leder till att den 
vetenskapliga kunskapen växer hela tiden.  
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4.6  Studiens genomförande 
Under kommande underrubriker beskrivs närmare hur den egna studien gått till, 
alltifrån urval av intervjupersoner, vad som behövdes tas hänsyn till under studiens 
gång och slutligen analysarbetet av intervjumaterialet, vilket skall leda till ett 
tillförlitligt resultat. Eftersom studien gjorts på så unga barn med ett begränsat 
talspråk gjordes även enklare observationer i samband med intervjuerna. Detta för 
att ge resultatet en högre grad av tillförlitlighet.  

4.6.1 Information och etiska regler 
Första steget var att gå ut med förfrågan och informera berörd skolledning samt 
personal angående studien och dess syfte, för att få deras medgivande att göra 
intervjuer samt observationer på tänkta avdelningar och även att be personalen 
förmedla information samt ta emot blanketter angående godkännande.  
 
Eftersom det var barn under 15 år som skulle intervjuas och observeras var det av 
stor vikt att försäkra mig om föräldrarnas/vårdnadshavares medgivande innan 
studierna påbörjades. Dessa fick därför informationen skriftligt tillsammans med 
förfrågan om deltagande, där uppgifter lämnades om avsikten med studien, att allt 
deltagande var frivilligt, att deltagarna om och när de så önskade kunde avbryta 
intervjun, utan negativa följder för dem och att allt material skulle behandlas 
konfidentiellt samt att de insamlade uppgifterna inte kommer att användas till annat 
än till forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Detta innebär att det blir enbart jag som kommer att veta vem som svarat på frågorna 
och ingen obehörig kommer att få lyssna på det inspelade materialet. Alla uppgifter 
hanteras på så sätt att ingen utomstående skall kunna identifiera någon deltagande. 
Även observationsmaterial måste förvaras så att ingen obehörig kan läsa det. När 
studien väl kommit så långt som till intervjuer var det naturligtvis barnen själva som 
verkligen bestämde om de ville delta eller inte oavsett föräldrarnas medgivande.  

4.6.2 Urval  
Studien är baserad på ett strategiskt urval, vilket innebär att de barn som intervjuats 
medvetet valts ut. Detta för att få ett så varierat urval som möjligt när det gällde 
social och kulturell bakgrund, samt genus. Det innebär även, som Alexandersson 
(1994) rekommenderar, att i undersökningsgruppen sträva efter att få fram en så stor 
variation av barns uppfattningar för det valda fenomenet som möjligt. Studien 
genomfördes därför på två olika förskoleavdelningar för att även få en variation i 
personalens sätt att normalt arbeta med barnens språk och påverkan av detta. 
 
Ytterligare en förutsättning i denna studie var förutom föräldrars/vårdnadshavares 
respektive barnens godkännande, att barnen var tillräckligt verbala för att intervjuer 
över huvud taget skulle kunna genomföras. 
 
Förfrågan gick ut till föräldrar/vårdnadshavare till samtliga barn i åldern 2,5 – 5 år, 
totalt 21 barn på dessa två förskoleavdelningar. Responsen hos 
föräldrar/vårdnadshavare var stor och bortfallet handlade här bara om tre barn där 
enkäten med skriftligt godkännande aldrig lämnades in och beslut togs att inte påminna 
mer än en gång. Alla övriga hade samtyckt till studien. Anledningen till att inte bara 
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information utan även förfrågan om godkännande gick ut till samtliga familjer var 
tanken att kunna ha ett större spelrum om de barn jag främst tänkte intervjua inte ville 
delta. En andra omgång studier gjordes vid senare tillfälle för att få ett mer omfattande 
resultat. Vid detta tillfälle handplockades tre barn. Föräldrarna fick muntlig och skriftlig 
information, där jag även av dessa fick skriftligt samtycke till att deras barn deltog i 
studien.  
 
Genomsnittsåldern på de intervjuade barnen är lite drygt 3,5 år. Sju pojkar och åtta 
flickor deltog i studien. Ytterligare tre barn, samtliga pojkar, 3 – 3, 5 år, har 
intervjuats, men på grund av dels bristfälligt språk men kanske främst svårigheter 
med att engagera dessa barn för ämnet, gav varken intervjuer eller observationer 
något material som kunde användas till resultatet. Med provintervjuerna har totalt 
arton intervjuer gjorts, varav femton redovisas i resultatet.  
 
Tabell 1. Åldrar på intervjuade barn vars uppfattningar redovisas. Här avrundat till närmaste kvartal.  
 

 

 

Ålder Antal 

2,5 2 

3 4 

3,25 2 

3,5 1 

3,75 2 

4 1 

4,5 1 

5 2 

Totalt 15 

4.9.3 Intervjuer  
Eftersom jag menar att det är de allra yngsta barnen som är minst påverkade av 
förskolans sätt att tänka, var det deras uppfattningar jag främst var intresserad utav, 
så jag började därför försöka intervjua 2,5 – 3: åringar. I denna åldersgrupp valde jag 
ut de barn som var mest verbala.  
 
Barnen var mycket positiva och ville gärna delta, men att intervjua dessa var svårare 
än jag anat. Större delen av intervjutiden gick åt till att försöka leda tillbaka samtalen 
till ämnet. Den tid som var intervjuperson deltagit i studien varierar kraftigt från 
några minuter till upp mot närmare en halvtimma och då i kombination med någon 
annan sysselsättning. Precis som Doverborg och Pramling (1991, s.33), skriver är 
det inte heller så lätt att genomföra dessa intervjuer i dialogform med yngre barn: 
”Man måste genomföra många för att utveckla en kompetens.”  Vid bearbetningen 
är det annars lätt att upptäcka att frågor borde ha följts upp eller kanske ställts på ett 
annat sätt. Det är även lätt hänt att själv gripa in och ge halva svaret, eller att inte 
låta barnet tänka färdigt. Fick barnen bara ta den tid de behövde visade det sig, som 
även Doverborg och Pramling anser, att det gick få fram mer uttömmande svar.  
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Att få de yngsta barnen att sitta still och intressera sig någon längre stund var en 
utmaning, så olika metoder testades för att hålla kvar deras intresse. Relativt bra 
fungerade det med hjälp av en leksaksdator, som var ny för barnen och där ord 
kunde skrivas. En annan metod var lek med magnettavla och tillhörande bokstäver, 
då vi kunde försöka prata om skrivspråkandet. Det var även oftast enklare att behålla 
de yngsta barnens intresse om vi satt i mindre grupper och pratade och exempelvis 
ritade och skrev samtidigt. Intervjuerna blev genomgående mer som vanliga samtal, 
där jag försökte bibehålla skrivspråkandet som ämne. Barnen kom och gick som de 
ville under dessa samtal, vilket jag helt accepterade eftersom deltagandet i studien 
alltså var helt frivilligt och det var de olika uppfattningarna barn kan ha som 
intresserade mig.  
 
Svaren på provintervjufrågorna handlade om de mest skilda områden. Vid 
avlyssnandet av de första inspelade intervjuerna, ansågs materialet vara oanvändbart, 
så allt spelades över och studien börjades om på nytt. Denna gång gjordes 
provintervjuer på barn som inom kort skulle fylla fem år. Intervjuerna blev givande 
och materialet kunde användas. De yngre barn som deltog i provintervjuerna, 
intervjuades senare på nytt efter ett halvår, så dessa finns ändå med i studien.  
När studier görs på så här små barn är det stundvis svårt att hålla samtalet inom det 
område som syftet var att undersöka och det är därför bara bråkdelar av intervjuerna 
som kan användas i resultatet. Vissa intervjuer har av samma orsak gjorts i 
omgångar, för att få ett mer omfattande resultatmaterial.  
 
Samtliga intervjuer gjordes på barnens ordinarie avdelningar för att miljön skulle 
kännas trygg, så som Lantz (1993) förespråkar. Vi hade även byggt upp en stabil 
kontakt före genomförandet. Öppenheten att även andra barn fick gå och komma 
under intervjuerna, som givetvis även medförde att det inte blev så lugnt, var för att 
inget barn skulle känna krav, vilket jag menar kan leda till osäkerhet.  

4.9.4 Observationerna 
Eftersom personerna i studien har ett begränsat talspråk gjordes även mindre 
observationer i samband med intervjuerna. Här försökte jag att som Hartman (1998) 
skriver följa den induktiva metoden och vara så teorineutral som möjligt.  
 
Syftet var enbart att förstärka det resultat som gavs genom intervjusvaren och att då 
genom observationerna höja reliabilitet samt validitet och klarlägga att det som jag 
som forskare hade som avsikt att undersöka var just det som studerades och senare 
analyserades. Som tidigare skrivits fanns vid intervjuernas genomförande olika 
material för skriftspråkande framlagt såsom: leksaksdator, ritmaterial, magnettavla 
med bokstäver samt ett bokstavspussel. Noteringar om barnens agerande och 
intresse gjordes därför och även det material som barnen åstadkom togs till vara.  

4.9.5 Studiens reliabilitet och validitet 
När det handlar om reliabiliteten som innebär tillförlitligheten i studien, är kvalitén 
på intervjuerna av största vikt liksom hur svaren senare följts upp, anser Doverborg 
och Pramling (1991). Det är lätt hänt att barn kan ge de svar som de tror att 
intervjuaren förväntar sig, eller att barnet är uttråkat och bara svarar vad som ligger 
närmast till hands. Därför var det viktigt att försöka se barnets tankemönster genom 
intervjusvaren. Samtidigt var det som Lantz (1993) skriver, betydelsefullt att hålla 
sig neutral för att inte påverka det blivande resultatet. Allt bandades eftersom det 
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enligt Merriam (1994) i en kvalitativ studie aldrig går att göra samma mätning flera 
gånger. Avgörande var också vilka frågor som ställdes och hur de ställdes. Det var 
ju barnens uppfattningar angående fenomenet som skulle dokumenteras.  
 
För att få reda på om frågorna var rätt ställda gjordes, som tidigare omnämnts, först 
några provintervjuer, som Lantz (1993) rekommenderar och därefter gjordes vissa 
korrigeringar av frågorna inför kommande intervjuer. Kvale (1997) framhåller 
vikten av att intervjupersonerna verkligen förstår innebörden av frågorna för att 
kunna göra en relevant och giltig studie. För validiteten, alltså giltigheten i denna 
studie handlade det därför om att vara extremt tydlig och att ha följdfrågor till hands 
för att kunna förtydliga så inga missuppfattningar uppstod. Genomgående gällde 
även att det inte var tillräckligt med följdfrågor utan även upprepningar och 
kringfrågande var nödvändigt för att behålla eller fånga tillbaka intresset för ämnet. 

4.9.6 Analys och bearbetning av material 
Tredje fasen i en studie när analytisk induktion används är analys- och 
kategoriseringsfasen av det insamlade materialet. I denna fas skall allmänna 
slutsatser kunna dras för att få fram en teori som sedan redovisas i resultatet. 
 
Analysen vilken enligt Kvale (1997) innebär att något delas upp i mindre bitar, kan i 
sin tur delas in i sex olika steg. Detta för att intervjutexterna ska organiseras, 
innebörderna ska kunna presenteras in på ett begränsat område och även för att 
utveckla det underförstådda i vad som sägs. De tre första stegen handlar om vad som 
utspelas av intervjupersonen och intervjuaren under intervjutiden och följande tre 
steg behandlar tolkningen av den utskrivna intervjun. Under dessa steg struktureras 
det insamlade materialet, ofta genom att göra utskrifter av det, för att senare kunna 
urskilja och få fram det som är av vikt i analysarbetet. Genom analysen kan 
forskaren enligt Kvale ge nya perspektiv på olika fenomen. Lantz (1983) skriver att 
det är beroende av tolkningen utav de framkomna intervjusvaren, vår möjlighet att 
förstå det valda fenomenet kan ökas.  
  
Intervjuerna har i denna studie skrivits ner och alltså som även Larsson (1986) 
rekommenderar analyserats, för att i resultatet sedan beskriva olika uppfattningar 
som barn kan ha angående skriftspråkande. I analysen av insamlad data, det vill säga 
intervjumaterial samt observationsanteckningar är det viktigt inom fenomenografin 
att sträva efter att fånga variationerna i människors sätt att erfara det valda 
fenomenet samt katalogisera dessa enligt andra ordningens perspektiv Marton & 
Booth (2000). Dessa skilda sätt att erfara ett fenomen är enligt Marton (1992) logiskt 
relaterade till varandra. 
 

”Vi kan inte särskilja vår förståelse av situationen och vår förståelse av 
fenomenet som ger situationen en mening. Vi förstår inte bara situationen i 
termer av inblandade fenomen, vi är också medvetna om fenomenen med 
utgångspunkt i den specifika situationen. Dessutom formas vårt erfarande av 
situationen inte bara av hur vi erfar fenomenen, det är också så att vårt 
erfarande av fenomenen ändras, omskapas och utvecklas i de situationer vi 
upplever dem i.” (Marton och Booth, 2000, s. 113). 

 
 I samband med avlyssnandet av de olika intervjuerna analyserades även aktuella 
observationer. Arbetet gjordes så snart det fanns tillfälle, för att alla intryck skulle 
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vara så färska i minnet som möjligt och härigenom höja tillförlitligheten. När 
banden avlyssnats och uppfattningarna som kommit fram i intervjuerna 
kategoriserats enligt fenomenografisk ansats, har jag som Kvale (1997) skriver, 
försökt undvika att en omedveten personlig tolkning lagts in, vilket i sin tur annars 
kan påverka resultatet och därmed även studiens tillförlitlighet. Vid analysarbetet, 
gäller det att vara lyhörd, poängterar Doverborg och Pramling (1991). Det är inte 
barnens svar som ger upphov till de olika kategorierna utan hur svaren tolkas.  
 
Genom uppdelningen i kategorier som Marton (1992) rekommenderar, har genom 
dessa sedan teorier kunnat utvecklas. Här var det av vikt att se kontexten för att 
förstå innehållet och att jag som oberoende bedömare kunde kategorisera de olika 
svaren. Detta för att hitta likheter samt olikheter för att sedan, som Alexandersson 
(1994) skriver, nå fram till en förståelse av något som tidigare för mig varit oklart. 
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5 RESULTAT 
Här redovisas valt fenomen enligt andra gradens perspektiv1, alltså hur barnen 
beskriver att de uppfattar skriftspråkande och inlärningen av detta. Med utgång från 
de olika frågeställningarna har resultatet delats in i olika kategorier och dessa sedan i 
underavdelningar. Indelningen av kategorier har utgått från de olika svar som 
kommit fram genom intervjuerna, angående de olika sätt barnen uppfattar att de lär 
sig läsa respektive skriva, samt uppfattningarna om varför det är viktigt att kunna 
läsa och skriva. Målet med att använda fenomenografi som forskningsansats är att 
kunna kartlägga den variation som finns i de kvalitativt olika uppfattningar, som kan 
finnas hos ett antal personer. Det är nedanstående beskrivningskategorier, vilka är 
knutna till gjorda intervjuer och observationer, som utgör studiens huvudsakliga 
resultat.  Att tillföra någon ny kunskap är avgörande för resultatets värde anser 
Larsson (1986), vilket jag hoppas kunna göra. 
 
Eftersom intervjuerna gjordes i olika gruppkonstellationer, har jag valt att inte sätta 
ut några exsakta åldrar i resultatet. I vissa kommentarer väljs ändå att notera barnens 
åldrar närmare, eftersom uppfattningarna kan variera i åldersgrupperna eller av annan 
orsak. Citaten har för att lättare kunna skiljas från övrig text, valts att skrivas med 
kursiv stil. För att inte missförstånd skall uppstå har även barnens språk i citaten 
förtydligats. Materialet från de observationer som gjorts i samband med intervjuerna 
används här enbart för att förstärka de kommentarer som getts som svar vid 
intervjufrågorna. 
 
De tre barn som vid intervju och observationstillfällen inte visade på något verbalt 
eller praktiskt interesse för skriftspråk just då, visade inte heller några tendenser till 
lekskrivande vare sig via papper och penna eller med hjälp av de övriga tillbehör som 
fanns till hands. När jag bad dem skriva var kommentarerna att de inte ville, eller inte 
kunde. Det som dessa barn ändå åstadkom vid dessa tillfällen med hjälp av papper 
och penna, skilde sig inte något från deras vanliga ritande. Inte heller 
magnetbokstäverna eller övrigt material verkade just då ha någon direkt 
skriftspråkande innebörd för dem.  
 
Samtliga övriga barn lade magnetbokstäverna i längre eller kortare rader, frågade vad 
de hade skrivit, diskuterade sin egen eller någon annans bokstav, alternativ även 
själva skrev hela ord som de läste upp eller ville att jag skulle läsa. Bland dessa barn 
sa nästan hälften att de inte kunde skriva. Efter uppmuntran åstadkom dock stort sett 
alla barnen något som klart liknar vårt skrivna språk och flera skrev begripliga 
bokstäver. Det gick även överlag att se en stolthet hos barnen över vad de 
åstadkommit. När barnen satt två eller flera började de äldre av barnen ofta diskutera 
med varandra om vad de skrev och ha olika synpunkter. De hjälpte även varandra 
skriva och då vanligtvis genom att skriva före för att visa hur ”det skulle gå till”. 
                                                 
1 Sonja Kihlström, muntlig kommunikation den 2005-11-11. 
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Bland de barn som inte skrev direkt själva gick det urskilja tre olika sätt att försöka 
skriva. 1) Vissa barn försökte kopiera det som kompisen eller jag skrivit före.  
2) Andra barn försökte få till bokstäverna efter den minnesbild de redan hade och 
tredje gruppen (främst de yngsta) åstadkom ett lekskrivande där inga enskilda 
bokstäver gick att urskilja. Båda de två äldsta barnen hade redan börjat knäcka 
läskoden. Bland de övriga kunde åtta utav barnen urskilja sitt namn när endast 
versaler användes och då första bokstaven var skriven med ett större teckensnitt än 
övriga. 
 
5.1 Att lära sig skriva 
Beträffande barnens uppfattningar om hur de ska eller har lärt sig skriva uppgavs 
oftast att de ska lära sig genom att själva göra på olika sätt, samt vikten av att träna 
och upprepa det man ska eller har lärt sig. Medvetenhet om ett tidsperspektiv 
påtalades också samt vuxna som vägvisare eller att söka information via böcker. De 
yngre barnens uppfattningar var ofta olika varianter av att vuxna kan. 

5.1.1 Lekskrivande och rita lite fint 
Den vanligaste återkommande uppfattningen här är att barnen lär sig genom att 
själva ”göra” på olika sätt. När barnen hade penna eller krita och papper till hands 
visade de gärna praktiskt hur de menade att de uppfattar lärandet. De yngre barnen 
visade skriftspråklig medvetenhet genom att demonstrera ett lekskrivande. Allt efter 
språklig mognad och ålder visade svaren en större medvetenhet angående lärandet i 
detta sammanhang.  

 
”Man bara gör så…” (Barnet 2,5 år demonstrerar lekskrivande praktiskt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Man gör ett upp och så ett ner och så så emellan, så blir det Mc Donalds.” 
(Barnet skriver ett M). 
 
”Jag kan skriva jag själv.” Jag stavade först, sen skrev jag på papper.” (Barnet 
demonstrerar genom att noggrant texta sitt namn). 
 

Sambandet mellan att rita och att skriva uppfattades bland både de yngsta och de lite 
äldre barnen som lika och blandades ofta samman när barnen berättade om hur de 
uppfattade skrivinlärningen, men däremot inte i något fall när de ville visa sitt 
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skrivkunnande praktiskt. Bland de barn som inte framförde någon uppfattning inom 
området, visades som även tidigare nämnts inte heller något intresse för att utföra 
detta praktiskt. I övrigt skiljde även de yngsta barnens lekskrivande sig markant från 
deras vanliga ritande och de äldre barnen gjorde bokstäver och textade ofta hela 
namn. 
   

”Man bara ritar så…” 
 
”Man kan ju rita lite fint, kolla.” (här visar barnet upp hur hon textat sitt namn). 
 

En del barn uppgav mer konkreta jämförelser angående hur de uppfattade sig kunna 
lära sig skriva. 
 

”Titta min bokstav… pinne och två ormar.” (Ett försök att skriva bokstaven K). 
 
”Det går som en mask och så står det så.” (Lekskrivande vågmönster  
demonstreras.  
 
 
 
 
 

Barnet ovan som är knappt tre år är mycket bestämt med att det kan skriva och blir 
nästan förnärmat när jag inte direkt kan förstå att det är barnets samt mammans namn 
som skrivits 

 
Samtliga av de barn som ännu inte skrev några identifierbara bokstäver 
demonstrerade ett lekskrivande genom tecknande av olika mönster och då vanligtvis 
ett vågmönster, men även andra varianter visades upp. 

 
Ett barn demonstrerade sitt skrivande av olika namn eller andra ord enbart genom att 
endast teckna en ”symbol”. Barnet i fråga 3,25 lyssnade gärna på böcker, men visade 
framför allt stort intresse för leksaksfirmornas kataloger och hade med sig egna 
sådana var dag under min tid på förskolans avdelning. 

 
”Jag kan skriva… Jag kan skriva… jag … och så pappa och mamma… och så… 
XX (det äldre syskonets namn)… Jag bara gör det.” (Varje symbol representerar 
varsin medlem i familjen).   
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5.1.2 Lära genom att bli vuxen 
Uppfattningen att konsten att skriva är något som vi vuxna automatiskt behärskar, 
var något som också kom fram i flertalet intervjuer. Inget barn tog här upp någon 
fundering angående hur vi vuxna har lärt oss, utan detta uppfattades vanligen som 
något självklart och givet. 

 
”Vuxna kan skriva, inte barn…”  
 
”Stora kan…” 
 
”När man blir stor.” 

5.1.3 Lära genom att göra, vilket kan ta tid 
Genom intervjusvaren förevisades även uppfattningarna om barns medvetande 
angående att det inte bara räckte med att bli äldre. Uppfattningarna visade upp en tro 
på vikten av att träna och upprepa för att lära. Här är det genomgående de lite äldre 
barnen som visade denna medvetenhet. Inget av barnen i ålder 3,5 eller yngre gav 
någon kommentar i detta område.  
 

”Jag gjorde det igen och igen och igen och igen och igen, sen kunde jag.” 
 
”Bara träna…” 
 

Flera av barnen som hade syskon nämnde skolrelaterade sätt för att kunna lära sig 
skriva. 
 

 ”Man måste göra många, många, många läxor… sen kan man”. 
 
Det kom fram uppfattningar som visade medvetande om att det kan behövas ett 
tidsperspektiv för att lära. Även här var det lite äldre barn 3,75 och uppåt som visade 
medvetenhet om detta perspektiv. 
 

”Man lär sig inte så fort…” 
 

Det fanns dock även uppfattningar om det motsatta. Någon närmare förklaring gick 
vid tillfället inte att få fram. Här visades ingen direkt skillnad i olika åldrar, utan 
uppfattningen förklarades snarare genom olika grad av mognad i talspråket. 
 

”Det bara blir.”  
”Bara gör.” 
”Bara sätta igång att lära sig skriva… XX och mask.” (Barnet demonstrerar). 

5.1.4 Skriva kan man lära sig av de vuxna i hemmet och genom kopiering 
Andra svar visade att uppfattningen kunde vara att barnet ansåg att någon annan lär 
det skriva. Genomgående var uppfattningarna att det är någon från barnets hem som 
i så fall ska lära barnet och någon av föräldrarna vanligtvis mamman, var då det 
återkommande svaret.  

 
”Mamma har lärt mig det.” 
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Eller en kombination, uppfattningarna här var att barnet lär av någon annan, men gör 
själv, alltså lär sig skriva genom att kopiera. 

 
”Du får skriva efter vad nån skrivit.” 
 
”Du skriver efter mig sen, bara dom bokstäverna nu.” (Barnet textar sitt namn) 
 

Det var alltså även barn som valde att redovisa sin uppfattning genom att förklara hur 
jag skulle göra för att lära mig och då genom kopiering. Denna typ av uppfattningar 
angavs genomgående av de äldre barnen 3,75 – 5 år. 

5.1.5 Tron på det egna lärandet 
Svaret som ficks om en följdfråga ställdes angående ifall barnen uppfattade att någon 
skulle lära dem, eller hade lärt dem skriva var dock oftast: 
 

”Ingen.” 

5.1.6 Att själv leta information 
 

”Man tar ner många böcker på hyllan så ser man hur man gör… så kan man 
skriva.” 
 

Möjligheten att söka och kunna få fram information i böcker var alltså något som 
detta barn drygt 2,5 år redan var medveten om. Vid närmare frågan om hur barnet 
visste det, kom det fram att ”fröknarna” brukade göra så när det var något som skulle 
tas reda på. 
 
5.2 Att lära sig läsa 
Faktorer som kom fram när det gäller uppfattningar angående hur man ska lära sig 
eller har lärt sig att läsa var sambandet mellan läsning och skrivning, ålderns 
betydelse samt skolans roll för barns läsinlärning och hjälp från vuxna. Att lära 
genom att själv göra på olika sätt var uppfattningar som ofta återkom. Här visar 
resultaten inte så stor variation i uppfattningarna. Inget av barnen verkade ha 
reflekterat över frågan tidigare och visade inte heller något större intresse och det 
gick trots upprepade tillfällen inte heller få fram så mycket material till resultatet. 
 
Jag bad även barnen att de skulle läsa för mig och de fick själva välja ut någon bok ur 
bokhyllan för att den skulle passa deras intressen. De två äldsta barnen tittade först 
på bilderna och försökte sedan få ihop hela ord. Det ena barnet valde att försöka ljuda 
ihop ord och det andra barnet letade efter ord hon kände igen, men hittade främst 
enbart bekanta bokstäver och kombinerade ihopljudande och gissande för att försöka 
få fram vilka ord det kunde vara med utgång från de första bokstäverna. Bland de 
yngre barnen blev resultatet ganska varierande. Flera bara avfärdade allt med att ”de 
inte kunde” och ville inte visa något. De barn som kunde någon eller flera bokstäver 
valde ofta att leta upp dessa och då var det tydligt att det var versalerna som barnen 
var mest bekanta med. I undersökningen var det de yngsta barnen upp till ca 3,5 år 
som främst bestämde sig för att vilja ”låtsasläsa” för mig. Några valde att stort sett 
enbart titta på bilderna, men speciellt ett barn valde att först noggrant granska bilden 
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och sedan med ögonen fästa på texten ”låtsasläsa” vad som skulle kunna stå där. Hos 
samtliga av de barn som ”låtsasläste” en text kunde man höra en annan rytm än i 
deras vanliga tal. 

5.2.1 Bara prata eller skriva 
Att lära sig läsa kan av dessa yngre barn uppfattas som ett sätt att prata. Detta visades 
i studien även av barn som börjat kunna lösa ”läskoden.” 
 

”Man pratade då…” 
 
”Man bara pratar… råtta, för det är ett r först… snigel för jag såg s.”  
 

Uppfattningarna kan även visa på sambandet mellan läsning och att skriva och även 
att barnen uppfattade ett syfte med att kunna skriva. 

 
”För att lära sig läsa så ska man skriva… Då ska man skriva.”  
 
” Och så ska man skriva…, Då kan man.” 
 
”Man ska skriva mycke…” 
 

En uppfattning angående hur läsinlärning kan gå till skiljde sig ganska markant från 
de övriga. Även här handlade det dock om uppfattningen att lära genom att göra. 
 

”Då ska jag bläddra många, många sidor…” 

5.2.2 Lära genom att bli äldre 
Precis som vid frågan om att lära sig skriva kom även här fram uppfattningar om 
ålderns betydelse fram. Följdfrågorna här försökte leda till en mer uttömmande 
uppfattning, men åldern blev enda faktorn som kom fram i vissa uppfattningar 
angående hur man kan lära sig läsa. 
 

”Du kan… Du kan för du är så gammal.” 
 
”När man är stor.” 

5.2.3 Samband mellan läsinlärning och skolan, men hemmet är viktigt 
Många uppfattningar visade en insikt om skolan som en faktor att lära sig läsa, men 
aldrig hur barnen i så fall uppfattade att de skulle göra, bara en medvetenhet om 
sambandet med exempelvis äldre syskons eller kamraters läsande och skolan.  
 

”I skolan. XX kan läsa.” 
 
”Man ska gå i skolan…” 

  
Men andra barn uppfattade att de skulle få eller hade fått hjälp och precis som vid 
frågan om att lära sig skriva visar uppfattningarna att det är från hemmen hjälpen har 
fåtts eller ska fås.  

 
”Mamma gjorde det... Jag har bara lärt mig från mamma.” 
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”Då ber jag mamma och pappa att de ska hjälpa mig.”  
 

På en följdfråga till de barn som inte nämnde någon från hemmet angående om 
uppfattningarna var att någon har hjälpt dem eller att barnen tror att de ska få hjälp av 
någon med att lära sig läsa var uppfattningen även i detta sammanhang vanligtvis. 

 
”Ingen.” 
 
 

5.3 Vikten av att kunna skriva 
Varför det är viktigt att kunna skriva kopplades främst samman med 
identitetsskapande och då i första hand vikten av att kunna skriva sitt eget men även 
andras namn. Uppfattningarna visade likaså att barn anser det viktigt att kunna 
skriva för att kunna lära sig mera inom andra områden samt för memorering och att 
skapa ordning i tillvaron. Att kunna kommunicera med hjälp av skriften och utrycka 
vad man önskar uppfattades också vara av stor vikt 
 
Här visades allmänt en relativt stor variation i svaren. Vikten av att kunna skriva 
visades genomgående av intervjupersonerna ett betydligt större intresse än frågorna 
om läsning och barnen demonstrerade gärna praktiskt för att, som jag tolkade det, 
förstärka de muntliga svaren.  
 
Något som aldrig kom fram muntligt i intervjuerna, förutom att ”bara gör”, men 
som visades praktiskt upprepade gånger var skrivandet av små texter eller enstaka 
bokstäver till egna teckningar.  

5.3.1 Identitetsskapande 
Vanligaste området där det uppfattades vara viktigt att kunna skriva var alltså namn 
och då främst det egna, men även andras och då var det vanligtvis 
familjemedlemmarnas som nämndes. Denna uppfattning, speciellt när det gällde det 
egna namnet, kom fram i stort sett samtliga av de intervjuer som används i resultatet. 
Namnskrivning eller försök till detta visades även praktiskt av ett flertal barn, även 
bland dem som ännu inte hade något riktigt grepp om de enskilda bokstävernas 
utseende.  

 
”Jag ska skriva mitt namn. Jag kan skriva mitt namn. Jag gör så och skriver…”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”För att skriva namn och så kan man göra nåt med dem...” 
 
”Man kan skriva sitt namn… och så kan man skriva kompisars namn.” 
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”Man kan skriva sitt namn och så pappas och mammas och XX...” 
 

Ett annat område där det uppfattades som viktigt att kunna skriva var att även kunna 
markera sitt ägande. Även här handlar det om namnen. 
 

”Jag måste ju skriva att det är mitt…”  
 
”Jag måste skriva att det är min teckning så ingen tar den.” 
 
”Så de vet att de är min.” 

5.3.2 Skriva för att få kunskap. 
Vissa uppfattningar uppvisar en förståelse mellan att lära sig skriva och att detta 
sedan i sin tur kan leda vidare till andra kunskaper genom att ”lära”. Inga sådana 
uppfattningar kom dock fram från de yngre barnen 3,5 år eller neråt. 

 
”Det är bra när man måste lära sig lite, så man kan en massa grejer.” 

 
”Man kan skriva vad man vill… För jag vill lära mig…” 
 
”Jag vill lära mig kunna skriva katt… sen ska jag måla en katt.”  

 
Här kom alltså även fram mer allmänna uppfattningar angående varför det kan vara 
viktigt att kunna skriva. Uppfattningarna visar en medvetenhet både om friheten 
angående att kunna skriva det man önskar och de visar även motivation för själva 
lärandet inom området. 
 
Intervjusvaret nedan visar uppfattningen att barnet ansåg det var viktigt att kunna 
skriva för att därigenom utveckla sitt kunnande i skrivkonsten.  
 

”För att lära sig… skriva… För att lära sig… skriva…” (Här visar barnet hur 
hon upprepar både muntligt och praktiskt genom att skriva första bokstaven i sitt 
namn om och om igen). 

5.3.3 Skrivande som hjälp i vardagen 
Även dessa yngre barn kunde uppfatta att det ibland är bra att kunna förstärka 
minnet med skrivna ord. 
 

”…När man inte kommer ihåg.” 
 

Att det är viktigt att kunna skriva inom arbetslivet var det flera barn som hade 
uppfattningar om. 

 
”När man är stor… ska jobba  och så…” 
 
”Du ska skriva jobb… Jobb ska man skriva.”  

 
Att det är viktigt för personal inom förskolan att kunna skriva var också 
uppfattningar, som kom fram i intervjuerna. Här handlade det om ett medvetande 
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angående att skrivandet kan hjälpa oss, som arbetar där att kunna hålla ordning, både 
på oss själva och barnen och även att vi använder oss av skrivande just för dessa 
uppgifter inom verksamheten. 
 

”Jo, för att du vet... Så du jobbar och så… kan du skriva hur du jobbar.” 
 
”Du kan ju skriva när barnen har åkt hem och så, så du vet att de har åkt hem.”  

5.3.4 Kommunikation 
Vikten av att kommunicera genom skriften var den uppfattning som efter 
identitetsskapandet oftast kom fram i studien. Just värdet av att kunna skriva brev 
återkom i många av intervjuerna och då även bland de yngsta barnen. 
 

”När man är ledig och hemma, då kan man skriva brev.” 
 
”Då skriver jag nog brev… och då kan man skicka det i brevlådor… och man 
kan åka och ge…” 

 
”Då ska jag skriva brev dig Ilona.” 

 
Även annan skriftlig kommunikation uppfattades som viktig.  
 

”Jag måste skriva att jag ska leka.” 
 
Barnens uppfattningar visar även att önskningar kan uttryckas via skrift och då även 
i samarbete barn – vuxna. 
 

”Du kan ju också skriva att hästar ska komma in på dagis, så får jag det sen, så 
kan jag ha det sen…, så jag kan skriva sen utanpå.”  
 

En uppfattning var att det även är bra att kunna olika språk och att det då är viktigt 
att kunna skriva dessa. Här demonstrera barnet hur hon tänker sig skillnaden mellan 
dessa olika språk skriftligt genom att praktiskt visa hur svenska, engelska, tyska och 
finska skulle skrivas genom lekskrivande.  
 
 
      
     svenska 
 
 
     engelska 
 
 
     tyska 
     
      
     finska 
 

 35



 
5.4 Vikten av att kunna läsa 
Varför det är viktigt att kunna läsa uppfattade barnen bland annat handlade om att 
som vuxen ha kunskap och att som barn förbereda sig inför skolgången. Att kunna 
läsa böcker var dock den uppfattning dominerade och även sambandet mellan 
läsandet och skrivandet togs upp. Angående att kunna läsa uppfattades det att jag 
som vuxen måste kunna det för att överhuvudtaget kunna veta saker, men precis som 
angående frågan hur man kan lära sig läsa, visades detta inte alls lika stort intresse 
som skrivandet. 

5.4.1 Läsa böcker 
Att kunna läsa just för att läsa böcker var den uppfattning som oftast kom fram 
genom intervjuerna. Denna uppfattning kom fram både bland de riktigt unga barnen 
och de äldre.  
 

”Man ska ju hitta en bok.” 
 
”Man kan läsa många böcker.” 

 
”Man kan läsa pappa… Mamma Mu.” 
 

5.4.2 För kommande skolgång  
Även för kommande skolgång uppfattades alltså läsning vara viktigt. Detta återkom 
i flertal intervjuer. Men varför läsningen då uppfattades viktig gick inte få fram vid 
något tillfälle. 

 
”Det är bra att kunna läsa när man går i skolan och så.” 
 
”För att man går i skolan.”  
 
”Då kan man gå i skolan.” 

5.4.3 Läskunnande kan även leda till annan kunskap  
Uppfattningarna visade även på medvetande om sambandet mellan att kunna läsa 
och skriva och då även den praktiska tillämpningen. 

 
”För att man kan skriva då.” 
 
”Det är bra att kunna läsa olika, så man kan skriva olika… så man kan sjunga.”  
 

Vikten av att kunna läsa för att få klarhet i ett textinnehåll kom det också 
uppfattningar om, likaså att det kan upplevas positivt att kunna läsa för att 
därigenom kunna lära sig annat. 
 

”Det är bra att läsa så man vet vad det står.” 
 
”Det är bra när man måste lära sig lite, så man kan en massa grejer.” 
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5.4.4 Prestige 
Vikten av att kunna läsa kan alltså uppfattas på olika sätt. Det sista som tas upp här 
är uppfattningen, vilket jag tolkar, som ett samband med status och prestige. 
 

”Man blir så bra då…”  
 

 

 

 

 37



 

 

 

6 DISKUSSION 
 
I detta avsnitt diskuteras det resultat som tagits fram i studien i förhållande till annan 
forskning som tidigare gjort inom ämnet. Längre fram diskuteras även metoden som 
användes i studien samt olika faktorer, vilka kunnat påverka resultatet. Slutet av 
kapitlet behandlar didaktiska funderingar samt förslag på vidare forskning. 
 
6.1 Resultatdiskussion 
Tack vare den omfattande litteraturgenomgång som gjordes först, menar jag mig ha 
en bra teoretisk grund i ämnet genom både äldre litteratur och den nyare aktuella 
forsningen. Jag upptäckte att det har forskats och fortfarande forskas mycket inom 
området, exempelvis genom Myndigheten för skolutveckling, men att den 
forskningen främst fokuserar på lite äldre barn än vad som gjorts i denna studie.  
 
Jag anser att det valda ämnet är viktig och intressant, eftersom jag även menar att 
fenomenet är något som kan påverka framtida förutsättningar för det enskilda barnet. 
Detta är något som jag uppfattar stöds av Myrbergs uttalande angående att 
skrivspråket har sina rötter i de riktigt små barnens språkutveckling 
(http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=lasforskare). Jag anser även att 
redovisat resultat svarar på syftet med studien. 

6.1.1 Intresset störst för skrivandet 
Överlag visar resultatet liksom de studier som Dahlgren och Ohlsson (1985) skriver 
om, att många förskolebarn är intresserade och har funderingar angående vårt 
skriftspråk. Dahlgren och Ohlssons samt Dahlgren et. al´s. (2006) studier visade även 
att barnen uppskattade skrivande före läsningen. Om barnen i denna studie prioriterar 
likadant kom inte fram i resultatet. Däremot uppgav barnen avsevärt fler och mer 
varierande uppfattningar när det gällde skrivande och visade i studien också ett 
avsevärt mycket större intresse för skrivandet än för läsningen. Min egen teori 
angående detta är att för barn i låga åldrar är skrivandet något barnen själva mer eller 
mindre kan åstadkomma genom lekskrivande eller textandet av enstaka bokstäver, 
medan läsningen är svårare för dem att beskriva uppfattningar om. Kanske kan 
läsande för barnen upplevas mer abstrakt. Som exempel kan nämnas att samma barn 
som här i studien inte alls visade några närmare verbala uppfattningar om läsning 
kunde jag vid andra tillfällen höra låtsasläsande i någon bok. 
 
Hagtvet Erikson (1990) skrev att skriftspråket kan verka vara frånvarande, men att 
man kan få se glimtar av det innan barnet börjar läsa och skriva och i Dahlgren och 
Olssons studier (1985), samt i Fasts avhandling (2007) bekräftas att redan många 
förskolebarn visar intresse. Min uppfattning är att resultatet av denna studie visar att 
dessa unga barn genomgående har en stor medvetenhet angående det skrivna språkets 
betydelse och användandet av det och även teorier angående hur de ska få 
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kunskapen. Gardner (1998) skrev att en tvååring normalt redan har en uppfattning 
om sin fysiska värld och väl förstår hur saker fungerar. Detta menar jag kom fram 
både i intervjuer och genom det lekskrivande de yngsta barnen åstadkom och likaså 
genom den rytm som kunde höras när de ”låtsasläste” för mig även om dessa barn är 
något äldre än de som Gardner skrev om.  

6.1.2 Namn är viktigt att kunna skriva 
Inget barn nämnde uppfattningen att personalen från förskolan skulle hjälpa dem 
med varken läs- eller skrivinlärningen.  Detta var enligt min åsikt intressant att höra 
eftersom jag sedan mina år tillbaka inom förskolan vet hur personal om och om igen 
bokstaverar barnens namn till teckningar och dylikt när barnen brukar vilja skriva det 
själva. Resultatet visar dock att just namnskrivande i olika sammanhang, var den 
vanligaste återkommande uppfattningen angående vikten av att kunna skriva. Detta 
är något som även Liberg (2003) tar upp och i denna studie visades det även ofta 
praktiskt vid intervjuerna. Liksom i Libergs studie handlade det främst om det egna 
namnet och andra närståendes. Vissa barn skrev hela namnen medan andra bara 
skrev enstaka bokstäver ur dem. Vanligast bland de yngsta barnen var att om de 
kunde någon bokstav, så var det begynnelsebokstaven i sina namn.  
 
En avsikt med min studie, var att försöka få fram barnens uppfattningar då de 
fortfarande är så unga att skolans krav ännu inte hunnit nå eller påverka dem i 
nämnvärd grad och ofta var det föräldrarnas hjälp som påtalades för hur barnen 
uppfattade sig kunna lära. Intressant var det enligt min åsikt att upptäcka barnens 
medvetande angående vikten av att kunna läsa och även skriva för kommande 
skolgång och lärande kom fram i flera intervjuer även bland de yngsta barnen vilket 
även Dahlgren och Ohlssons studie (1985) visar. I denna studie förknippades 
uppfattningarna angående vikten av att kunna läsa och även läsinlärningen avsevärt 
oftare med skolan än vad uppfattningarna angående skrivandet gjorde, där det endast 
nämndes i ett fåtal uppfattningar. 

6.1.3 Logotyper och varumärken 
Välbekanta logotyper och varumärken är något som lärarna på en Child-Center i 
Sydney använder sig av i arbetet parallellt med bokstavsskivande, skriver Fast 
(2007). Barns medvetande angående varumärken kom fram även i denna studie och 
kanske det är något att arbeta vidare på. Ett litet barns medvetande angående Mc 
Donalds typiska M var det som fick mig att välja detta ämne i uppsatsen och samma 
logotyp kom även fram i resultatet. Det positiva med att ta vara på barnens 
medvetande angående logotyper var något som jag inte uppmärksammat i övrigt när 
jag gjorde min studie, ändå dök detta spontant upp när en av de yngsta 
intervjupersonerna fick se min jacka och konstaterade att jag hade samma lilla märke 
på den som han hade på sin nya overall, vilket givetvis stämde, men var något som 
enligt min åsikt borde vara betydligt svårare att se skillnad på mot andra liknande 
märken jämfört med enstaka bokstäver. Likaså påminde enligt min uppfattning ett 
barns namnskrivande mer om logotyper än vår vanliga skrift. 

6.1.4 Lära genom att göra 
Doverborg och Pramling (1991) anser att inlärning många gånger av barnen 
förknippas med ålder.  Detta redovisas även här, som kommentar angående att vi 
vuxna kan. Det mer medvetna lärandet bland de äldre barnen kan också jämföras i 
dessa studier med liknande resultat. Som Pramling (1986) tidigare bekräftat, visar 
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även resultatet här att de barn som är så pass unga som runt tre år eller yngre inte har 
eller visar någon medvetenhet om sitt lärande eller metakognitivt tänkande utan 
”bara gör” och då gärna genom att visa kroppsligt. 
 
Piaget ansåg enligt Marton och Booth (1997) att individen själv konstruerar sin 
kunskap och att genom sina olika handlingar i samspel med omgivningen gradvis 
utvecklar mer avancerade kunskapsnivåer. Vanligaste uppfattningen som 
redovisades i denna studie var att barnen själva uppfattade sig lära genom att göra 
och då gärna upprepade gånger. ”Learning by doing” kallade Dewey detta sätt att 
lära. Dewey ansåg att barn måste ges möjligheter till att experimentera och testa, 
skriver Hartman och Lundgren (1980) vilket även var en uppfattning som flera barn 
i studien framhöll som viktig för lärandet. Att barn uppfattar att de lär genom att 
träna har även Pramling (1986) och Doverborg och Pramling (1991) kommit fram 
till i sina studier.  

6.1.5 Lära genom den egna vardagen 
Vygotskij (1995) ansåg att alla barn ritar och att de då går igenom olika 
gemensamma stadier. Dessa stadier innebär att på tidigaste nivå klotter och streck, 
vilket längre fram utvecklas till försök av avbildande efter minnet och på sikt 
återskapande av verklighetstrogna detaljer. Samma utvecklingsmönster kunde enligt 
min åsikt även tydligt iakttas vid barnens försök att själva skriva och flera barn 
blandade muntligt samman skrivande med att rita. 
  
I ett flertal intervjusvar kom det fram uppfattningar angående hjälp av föräldrarna 
eller att kopiera någon annan för att lära. Vygotskij (2007) lade stor vikt på allt som 
omger barnen och dess sociala situation. Han menade att det sociala samspelet och 
kommunikationen påverkar och driver fram utvecklingen. Detta slags samspel 
visades även i studien när barnen satt och skulle försöka skriva eller arbeta med 
bokstäver på olika sätt. Barnen var förmodligen ganska omedvetna om inlärningen. 
Vygotskij ansåg att genom detta slags samarbete med kamrater som kan lite mer 
eller tillsammans med vuxna styrs barnet mot högre nivåer i sin egen utveckling. 
Han menade därför att vi pedagoger inte bör uppehålla oss i det som barnet redan 
behärskar, utan i stället orientera oss mot nästa nivå när det gäller barnets lärande 
och utveckling. Det är då vi kan väcka liv i barnets utvecklingsprocess och närma 
oss den optimala utvecklingszonen.  
 
Jag anser att resultatet visar upp en förvånansvärd medvetenhet hos barnen genom 
vissa uppfattningar. Att ”inte läsa så bra… Det är texterna…” menar jag visar en 
mycket stor medvetenhet inom området. Barnet i fråga, drygt 3,5 år, kunde inte läsa 
något, men kunde särskilja och skriva ett antal bokstäver, bland annat de flesta 
bokstäverna i det egna namnet. Enligt Säljö (2000) går det inte att undvika att lära 
och då till stor del genom våra vardagliga samtal och att vi alla bär med oss olika 
kunskaper beroende på vilken eller vilka miljöer vi växer upp i och vårt sätt att tänka 
och agera är därför kulturellt betingat. Även Dahlgren et. al. (2006) skrev att barn 
starkt påverkas av de skriftspråkande vanor som finns i hemmen och också i denna 
studie visar sig föräldrar och hemmet uppfattas vara viktiga faktorer för hjälp inför 
kommande läs- och skrivinlärning. Detta är något som resultatet i PIRL 2006 visar 
verkligen gäller när det handlar om skolbarnen, nämligen att även lärarna i skolan 
delegerar till föräldrarna en stor bit av lästräningen (Skolverket, 2007b), vilket jag 
menar kan leda till större nivåskillnader kunskapsmässigt bland barnen. I PIRL 2006 
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kom det även fram att elever i dag har färre barnböcker i sina hem och likaså att 
föräldrarna inte längre läser lika mycket som tidigare för sitt eget nöjes skull, vilket 
jag då menar är viktigt att ta i beaktande och därför prioritera bokläsandet inom 
förskolan. 

6.1.6 Modern teknik i lärandet 
Dahlgren, et. al. (2006) skrev att barn har ganska skilda uppfattningar angående hur 
de lär sig skriva respektive läsa och liknande visas även här. Inget av barnen i denna 
studie nämnde TV, vilket däremot kommit fram i studien Dalhgren, et. al. beskriver. 
Vad som spontant förvånade mig mest i svaren var att inget utav barnen nämnde 
dataanvändande i samband med läsandet och skrivandet. På en av avdelningarna 
fanns en dator som vissa av barnen använde flitigt och då främst genom att spela 
pedagogiska spel med bland annat språkövningar. Enstaka barn berättade även att de 
hade egna datorer på sina rum i hemmen. Detta ger mig en bild av att den träningen 
mer upplevs som en lek och alltså inte som att ”de lär”. Jag har själv teorin att 
nutidens lärande med hjälp av bra pedagogiska program vid datorn i vissa lägen kan 
jämföras med Vygotskijs (2007) rekommendationer angående samspelet med en 
äldre kamrat eller vuxen för ett positivt lärande. Vygotskij var stor förespråkare för 
leken som grund för lärande (Dale, 1996) och även bland annat Hagtvet Eriksen 
(1990) anser att leken är den rätta vägen för barnen att lära sig läsa och skriva.  
Att även medvetet träna skrivning via datorn är något som blivit mer och mer 
populärt. Det är främst norrmannen Arne Tragetorn som gjort att metoden slagit 
igenom på många skolor (Näslund). Fast (2007) skriver att barn genom datorn och 
andra media praktiserar den skrivspråkliga verksamheten och att det kan vara av vikt 
att ta vara på den potential som finns i populärkulturen.    

6.1.7 Vikten av skriftspråkande 
I resultatet redovisades olika uppfattningar som barn kan ha angående vikten av att 
kunna läsa och skriva som exempelvis för att lära sig saker, för identitetsskapande i 
form av namnskrivning, kommunikation, eller för andra olika praktiska ändamål. 
Även Pramling och Mårdsjö skrev om liknande föreställningar barn kan. Små texter 
till det egna ritandet var något som återkommande visades praktiskt. Detta är även 
något som Liberg (2006) tar upp. Ett flertal uppfattningar visade att barnen är 
medvetna om att skriftspråkandet är viktigt för oss vuxna. Dessa uppfattningar som 
här förknippades med vad vi inom förskolan kan använda det skrivna språket till, 
förmodar jag aldrig kommit fram på samma sätt om studien gjorts i andra lokaler 
eller om barnen inte vetat om att jag arbetar inom förskolans värld. 
 
Ett område som jag blev positivt förvånad över, var uppfattningarna angående 
betydelsen av brevskrivande. Flera av barnen uttryckte det direkt när jag frågade 
varför det var viktigt att kunna skriva. Ingen nämnde e-post eller sms. Just 
brevskrivande, små anteckningar och berättelser är något som Vygotskij (1995) 
rekommenderar för att stimulera barnen till ett positivt skriftspråkande.  
 
Vikten av att kunna skriva önskelistor nämndes heller aldrig, vilket annars kunde ha 
varit naturligt i sammanhanget, eftersom flertalet intervjuer gjordes strax före jul, då 
leksaksbutikerna just skickat ut kataloger och flera av barnen hade med sig sådana 
till förskolan, men att använda det skrivna språket till sådant förmodar jag att inget 
av dessa barn ännu kommit på. Just önskelistor lär annars enligt Dahlgren. at. al. 
(2006) uppfattas viktiga att kunna skriva för barnen. 
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Smith (1996) tog upp bilden angående självkänslan när det gäller att ha problem vid 
läs och skrivinlärning. Min åsikt när det gäller denna studie är att merparten av 
barnen här var för unga för att fått dessa tankar inom området. Men däremot 
motsatsen – att man är bra om man kan, kom fram i intervjuer. Detta är enligt min 
uppfattning något, som kanske även kan skapa skillnader redan i så här unga år och 
som Taube (2000) skriver, för att inte ge de barn som har svårare att lära inte ska få 
en tidig negativ bild av läs- och skrivinlärning krävs framöver ett tålmodigt arbete 
med positiva inlärningstillfällen. Hur det var med de tre barn, som inte visade något 
intresse i denna studie är svårt att veta, men det är här som enligt min åsikt, en 
skillnad eventuellt redan kan finnas. 

6.1.8 Faktorer som kan ha påverkat resultatet  
Att jag inte har så stor erfarenhet av att göra barnintervjuer kan givetvis ha påverkat 
resultat, men även att det varit en relativt homogen undersökningsgrupp. Eftersom 
litteraturgenomgången visade att de flesta forskare inom området exempelvis Björk 
och Liberg (1999), Dahlgren et. al., (2006), Hagtvet Eriksen, (1990), Horn, (2004), 
Liberg, (2003) Myrberg, (2003) samt Wells, (1987) är överens om att barnens 
uppväxtmiljö påverkar språkutvecklingen, som i sin tur kan påverka 
skriftspråksutvecklingen, strävade jag efter att få med individer från olika språkliga 
nivåer och bakgrunder, för att få fram så varierande uppfattningar som möjligt för att 
få en vidd i studiens resultat, men samtidigt har det naturlig fallit sig så att de mest 
talföra och sociala barnen visat störst intresse för och vid deltagandet.  
 
De barn med annan språklig bakgrund, som fanns i just dessa grupper, var avsevärt 
svårare att få till att berätta spontant och det blev därför knappast något material som 
kunde användas i studien. Jag kan bara hoppas att dessa barn ändå har samma 
medvetande angående skriftspråkande som övriga intervjuade barn visade sig ha, så 
inte det resultat PISA-rapporten från 2003 visade (Skolverket 2007a), redan lagt sig 
som grund hos just dessa unga barn, nämligen att det redan på denna tidiga nivå kan 
finnas skillnader beroende på genus, social- eller annan språklig bakgrund.  

6.1.9 Alla är vi olika 
Jag har här i studien, vilket redovisats närmare i kapitel 3, utgått från att vi alla är 
olika, gör saker på olika sätt, har olika erfarenheter och därför även lär på olika sätt, 
vilket enligt Marton och Booth (2000) brukar benämnas variationsteorin. Enligt 
detta sätt att tänka bör alltså de uppfattningarna om olika skriftspråkande aktiviteter 
som redovisats och diskuteras här, förutom att barnen är olika, även vara påverkade 
av de relativt olika relationer barnen fått genom sina personliga erfaranden och då 
främst från deras hemmiljöer. Marton och Booth betonar även vikten av att kunna se 
en helhet och att ha en relation till det som skall läras, för att förstå meningen med 
lärandet. Dahlgren och Ohlsson (1985) samt Dahlgren et. al. (2006) beskriver att 
deras forskningsresultat bland annat visar att det finns barn som inte alls förstår 
nyttan av skriftspråkande. De barn vars uppfattningar gick att använda här i studien 
visade en klar medvetenhet om vikten av att kunna läsa och skriva och även olika 
uppfattningar om hur inlärningen skulle kunna gå till. Min åsikt är att 
uppfattningarna över lag visade en positiv bild och relation till fenomenet. Kanske 
var det dock just bland de övriga intervjuerna, vilka inte allmänt kunde tas med i 
resultatet, eftersom det inte fanns något att redovisa, bristen på skriftspråkligt 
medvetande skulle ha visat sig, eller var det just vad som gjordes? Angående detta 
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kan jag bara spekulera. Dahlgren et.al. (2006) skrev om barn som inte förstår varför 
de ska behöva lära sig läsa och skriva. Vi är som sagt alla olika och har och ges 
olika förutsättningar. Resultatet kunde säkert även visat betydligt större variation av 
uppfattningar om studien gjorts på fler förskolor och då i olika bostadsmiljöer.  
 
Många av de barn som deltog i studien visade att de kunde skriva åtminstone någon 
av bokstäverna i sitt namn. Genomgående använde barnen versaler. Två av barnen 
demonstrerade att de även delvis behärskade de gemena. Detta var när jag bad dem 
läsa för mig. Myrberg (2003) poängterar att barn som åtminstone kan de flesta av 
våra versaler vid skolstarten har en bra prognos inför kommande läs- och 
skrivinlärning för skolans första år.  Jag vågar nog mig därför på en gissning: Att 
majoriteten av dessa små personer vars uppfattningar redovisats här redan är på väg 
mot denna positiva prognos… 
 
6.2 Metoddiskussion 
Efter att ha studerat hur man gått tillväga i tidigare barnintervjuer genom att bland 
annat läsa Doverborg och Pramling, (1991), Dahlgren och Olsson, (1985) och 
Dahlgren et. al. (2006), hade jag en bild av hur barnintervjuerna skulle gå till. I de 
studier jag gått igenom har forskarna dock intervjuat barn med en betydligt högre 
genomsnittsålder än vad barnen som deltog i denna studie hade.  

6.2.1 De egna barnintervjuerna 
Att sitta öga mot öga med intervjupersonerna och diskutera ett för dem så pass 
ointressant ämne som skriftspråkande fungerade inte alltid som jag tänkt, speciellt 
inte med de yngsta barnen. Intervjupersonerna hade helt enkelt förmågan att 
försvinna iväg om inte något särskilt upptog deras intresse. Därför erbjöds barnen 
under tiden olika material och artefakter för skriftspråkande aktiviteter, vilket gjorde 
att jag samtidigt kunde observera barnens agerande och även få en del praktiskt 
demonstrerat. Observationerna gjordes här främst för att förstärka de sagda orden 
och för att läsa av intresse och engagemang, eftersom studien krävde en stor 
lyhördhet för att få fram tillförlitliga svar.  
 
Doverborg och Pramling (1991) skrev att valet av intervjuplats kan spela stor roll 
för barnets koncentration. Efter provintervjuerna gjordes därför de två nästföljande 
mer eller mindre enskilt, medan övriga intervjuer har gjorts med utgångspunkt att 
jag har valt platser där barnen velat vara och ett till- och frånströmmande av barn 
försiggick vissa stunder och även dessas kommentarer angående uppfattningar har 
samma värde i studien. Det enda som tagits hänsyn till här förutom att allt skulle 
vara positivt, var att inte banda när barn, vars föräldrar inte lämnat in enkäten 
angående samtycke, vistades i rummet. Enligt mitt tycke blev det naturligare och 
friare samtal med barnen på detta viset och de kunde även ge varandra idéer under 
samtalens gång. 
 
Att enbart använda mig av frågor och eventuella följdfrågor, var något jag inte 
skulle ha kommit långt med när det gällde de yngre barnen. Intervjuerna svängde 
kraftigt när det handlade om innehållet, så stor del av intervjutiden handlade för mig 
i stället om att försöka leda tillbaka samtalen till skriftspråkandet. Att hålla fokus vid 
ämnet var största utmaningen, speciellt när det gällde de yngre barnen. Svaren kunde 
handla om de mest skilda områden och jag kom på mig själv vid provintervjuerna, 
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med hur lätt det är att omedvetet styra samtalet för att komma dit jag ville. Vid 
avlyssnandet av de första en och en halvtimma inspelade intervjuer, ansåg jag att 
materialet var så värdelöst, så allt spelades över i ren frustration. Detta var något jag 
snabbt kom att ångra när jag började tänka närmare på vad som sagts. En av 
intervjupersonerna, ett mycket försigkommet barn på knappt 2,5 år förklarade 
skrattande för mig på min fråga angående vikten av att kunna skriva, att ”Jag ska 
skriva bajskorv, jag ska skriva bajskorv”. Detta ansåg jag inte speciellt seriöst just 
då och tyckte inte riktigt det var vad jag ”ville” få fram, men vid närmare eftertanke 
inser jag att barnet kanske hade så mycket begrepp om det skrivna språket så hon 
insett att hon även kunde skämta, och retas med hjälp av det. Här handlar det 
givetvis enbart om lösa spekulationer från min sida. Men att förstöra materialet inser 
jag i efterhand var mycket dumt gjort. 
 
En tanke från början med undersökningen var att intervjua så unga barn som möjligt, 
eftersom jag inte ville att de skulle vara alltför påverkade av förskolans/skolans sätt 
att tänka om skriftspråkande. Detta är något jag menar att jag i någorlunda mån har 
lyckats i studien. Min tänka målgrupp var från början 2,5 – 4 år, men för att få ett 
fylligare resultat, kände jag mig tvungen att sträcka mig ett år högre eftersom dessa 
barn var mer verbala.  

6.2.2 Lätt att missa de små detaljerna 
Att be de yngsta barnen beskriva hur de uppfattade mitt valda fenomen gav som regel 
inte de intervjusvar som strävas efter i denna typ av studie, då det inte är tillåtet att 
använda sig av videoinspelning. Svaret som kom var nämligen oftast ”så här” och 
barnet visade genom att göra praktiskt. Ett annat svar som återkom otaliga gånger var 
att ”någon vill”. Av etiska skäl inser jag varför vi inte får använda oss av 
videofilmning, men jag menar att det skulle ha kunnat påverka och stärka resultatets 
tillförlitlighet och giltighet att använda denna form av triangulering och samtidigt 
göra studien betydligt mer intressant. Det är lätt att missa de små detaljerna vid 
användande av endast papper, penna och bandspelare. Kroppsspråket hos de yngsta 
barnen och deras sätt att visa, säger så mycket mer än vad orden gör. Att det inte gick 
få fram något användbart material i sex av intervjuerna kan som tidigare skrivits 
tolkas på flera olika sätt: Doverborg och Pramling (1991) skrev ju bland annat ”Man 
måste genomföra många för att utveckla en kompetens”.  
 
 
6.3 Didaktiska konsekvenser 
Marton och Booth (2000) poängterade vikten av att uppfatta en helhet i det som skall 
läras in. Som jag förstår författarna, är det de erfaranden barn får inom det berörda 
området, som längre fram kan påverka deras medvetande om det samma, alltså i 
detta fall att läsa och skriva. Dessa unga barns erfarenheter och uppfattningar inom 
området, eller brist på sådana, bör alltså enligt denna teori på sikt kunna påverka 
vilka strategier de en dag kommer att använda, när den egentliga läs- och 
skrivinlärningen börjar och även resultaten av den samma.  
 
Sedan mina år tillbaka inom förskolan är jag van vid att arbeta mycket med språklig 
stimulans på olika sätt. Vad jag mer kommer att vara observant på efter denna studie, 
är att i vardagen ytterligare medvetandegöra och lyfta fram den skriftspråkliga 
verksamheten för även de yngre barnen och då med hjälp av varierande metoder. Att 
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visa och följa texten när jag läser böcker, att skriva ”kom-ihåg-lappar” när vi leker 
affär, att tydligt visa vikten av att läsa receptet när vi bakar är bara några exempel.  
 
Att ta vara på barnens egna intressen genom populärkultur, såsom Fast skriver om i 
sin avhandling (2007), är också något som enligt min uppfattning i stor grad skulle 
kunna fånga många barns intresse för både berättande och det skrivna språket. Jag 
kan inte minnas att jag någon gång träffat något barn som inte varit intresserad utav 
exempelvis leksakskataloger och likaså anser jag mig kunna nå många barns positiva 
uppmärksamhet om och när jag börjar diskutera vad det egentligen är för symboler 
och liknande på exempelvis Pocemon-korten i stället för att bara säga till barnen att 
korten inte får vara med i förskolan. 
 
I mitt arbete kommer jag även att vara betydligt mer uppmärksam på hur medvetna 
olika barn är angående det skrivna språket och bör genom detta på ett tidigare 
stadium kunna sätta in åtgärder där det eventuellt behövs och då genom att med 
lekens hjälp medvetandegöra barnen, samt vägleda dem in i det skrivna språket. 
Marton och Booth (2000) skrev att alla vi människor är olika och lär olika. Detta är 
något som även kom fram i denna lilla undersökningsgrupp, men det är också något 
som måste tas hänsyn till i det dagliga arbetet. Vi vill ju kunna ge våra barn de bästa 
förutsättningarna för en positiv framtid och ett positivt lärande. 
 
Vad vi dock inte får glömma i våra ambitioner, är att grunden för förskolans arbete 
inte handlar om några särskilda uppnåendemål för det enskilda barnet, utan att sträva 
efter att varje enskilt barn utvecklar en lust och nyfikenhet till lärande och kunskap 
(Skolverket, 2006).  
 
Vårt jobb består ju nämligen inte enbart av ”barnpassning och blöjbyten…” 
 
6.4 Vidare forskning 
Jag har inte funnit någon tidigare studie inom området som gjorts med riktigt små 
barn, så för mig skulle det vara mycket intressant att få göra en jämförande studie 
angående barns tidiga skriftliga medvetenhet i 2 – 4: års åldern och hur detta sedan 
utvecklas under tiden till första åren i skolan. Syftet skulle då kunna vara att ta reda 
på om de barn som tidigt hade förståelse för vikten av att läsa och skriva, även 
skulle visa större kunnande vid skolstarten och sedan kanske även följa samma 
elever till grundskolans slut. Jag vill här hänvisa till Taubes (2000), påstående om att 
en bra start inom skriftspråkande mer eller mindre kan påverka hela skolgången. 
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Till personal på X-gårdens förskola 
 
Mitt namn är Ilona Engström och jag studerar pedagogik på Högskolan i Borås. Just 
nu håller jag på med en D-uppsats där jag forskar om förskolebarns uppfattningar 
angående skriftspråkande. En förhoppning med studien är att ge ökade kunskaper 
inom området. Min vetenskapliga handledare är Kristina Bartley, som är 
universitetslektor vid högskolan i Borås.  För att kunna genomföra studien behöver 
jag ert tillstånd till att göra intervjuer och eventuellt även observationer under er 
verksamhetstid.  
 
Till intervjuerna kommer jag att välja ut vissa barn för att få fram en variation i 
uppfattningar som barn kan ha i ämnet. Intervjuerna kommer främst att ske enskilt, 
men förmodligen även i mindre grupper. Studien kommer inte på något sätt att 
handla om vad barn kan eller inte kan, utan enbart om deras funderingar om läsning 
och skrivning. För att inga missuppfattningar ska uppstå, kommer intervjuerna som 
görs att bandas.  
 
Allt materialet kommer att behandlas konfidentiellt och Forskningsetiska principerna 
kommer att följas. Det blir enbart jag som kommer att veta vem som svarat på 
frågorna och ingen obehörig kommer att få lyssna på det. Alla uppgifter hanteras på 
så sätt att ingen utomstående skall kunna identifiera någon deltagande. Även 
eventuellt observationsmaterial skall förvaras så att ingen obehörig kan läsa det. Vid 
intervjuer och observationer är det naturligtvis barnen själva som verkligen 
bestämmer om de vill delta eller inte oavsett föräldrarnas medgivande. Givetvis 
kommer de insamlade uppgifterna inte användas till annat än till 
forskningsändamålet. 
 
Eftersom det är barn som ska intervjuas och observeras blir nästa steg att försäkra 
mig om föräldrarnas/vårdnadshavares medgivande innan studierna påbörjas. Därför 
kommer dessa informeras skriftligt där uppgifter lämnas om avsikten med studien, 
att allt deltagande är frivilligt, att barnen om och när de så önskar kan avbryta 
intervjun, utan negativa följder för dem och att allt material behandlas konfidentiellt.  
 
Kontakta mig gärna om någonting är oklart. 
 
Bästa hälsningar  
 
 
Ilona Engström 
Telefon xxx-xxxxxx eller xxx-xxxxxx 
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och just nu håller jag på med en D-uppsats, där jag studerar och skriver om 
förskolebarns uppfattningar angående läsning och skrivning. Uppsatsen kommer inte 
att handla om vad barn kan eller inte kan, utan enbart om deras funderingar i ämnet. 
För att kunna genomföra undersökningen behöver jag ert tillstånd till att göra 
intervjuer och eventuellt även observationer med era barn. Ditt barns åsikter och 
erfarenheter är viktiga för denna studie, för att jag ska förstå mer om hur barn tycker 
och tänker.  Studierna kommer att genomföras här på förskolan under barnets 
ordinarie tider. 
 
Till intervjuerna kommer jag att välja ut barn som själva vill delta, för att få fram en 
variation i uppfattningar som de kan ha i ämnet. Intervjuerna kommer främst att ske 
enskilt, men även i mindre grupper. För att inga missuppfattningar ska uppstå, 
kommer intervjuerna som görs att bandas.  
 
Allt materialet kommer att behandlas konfidentiellt och Forskningsetiska principerna 
skall följas. Detta innebär att jag för att få spela in samtalen på kassettband behöver 
ditt medgivande och att du som vårdnadshavare även har rätt att ta tillbaka ditt 
samtycke angående barnets medverkan i studien. Det blir enbart jag som kommer att 
veta vem som svarat på frågorna och ingen obehörig kommer att få lyssna på det. 
Alla uppgifter hanteras på så sätt att ingen utomstående skall kunna identifiera någon 
deltagande. Även eventuellt observationsmaterial måste förvaras så att ingen 
obehörig kan läsa det.  
 
Vid intervjuer och observationer är det naturligtvis barnen själva som verkligen 
bestämmer om de vill delta eller inte oavsett föräldrarnas medgivande. Givetvis 
kommer de insamlade uppgifterna inte användas till annat än till 
forskningsändamålet. Allt deltagande är frivilligt och barnen kan om och när de så 
önskar låta bli att svara på någon fråga, eller avbryta intervjun utan negativa följder.  
Min vetenskapliga handledare är Kristina Bartley, som är universitetslektor vid 
högskolan i Borås. 
 
Är det något du funderar på, så kontakta mig. 
Ilona Engström telefon xxx-xxxxxx eller xxx-xxxxxx 
____________________________________________________________________ 
 
Lämna svar till förskolans personal senast den 2 mars 2007 
Jag (   ) samtycker (   ) samtycker inte 
Till att min son/dotter deltar i undersökningen angående barns uppfattningar om 
läsning och skrivning. 
Barnets namn………………………………………………………………………….. 
 
Datum………………Vårdnadshavares namnteckning……………………………….. 
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