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Abstrakt 
Syftet med studien är att synliggöra vilka tankar och uppfattningar barn i 

förskoleklassen har om det skrivna språket. Syftet har mynnat ut i två olika 

frågeställningar som vill undersöka hur barn i förskoleklassen uppfattar betydelsen av 

att lära sig skriva och hur barnen uppfattar lärprocessen gällande skrivutveckling. För 

att lyfta barns perspektiv om skriften användes semistrukturerade gruppintervjuer med 

sammanlagt 28 stycken barn i två olika förskoleklasser. Ett resultat var att barnen 

uppfattade skriften som en viktig komponent för den framtida skolgången och 

vuxenlivet. De fördelar som barnen uppfattade om att lära sig skriva var att det bidrar 

till ett nytt sätt att kommunicera med andra och att det ökade graden av självständighet. 

Ett resultat var att barnen hade olika inställningar till skriften, både positiva och 

negativa. Barnen uttryckte olika faktorer som påverkar deras egen lärprocess samt vilka 

strategier de använder för att utvecklas. De vuxna hade stor betydelse för inlärningen 

och barnen behövde lugn och ro i sitt skrivande. De nämnde även att specifika material 

spelar roll för motivationen. 

 

Studien kan medföra till att vuxna får en ökad medvetenhet om vilka tankar barnen har 

om det skrivna språket. Barnen vill ha stöd i sin utveckling och material som tilltalar 

dem. Miljöerna och undervisningen bör anpassas på ett sätt som kan stödja barns 

skrivutveckling. 

 

English title 
Children´s perceptions of the written language – A qualitative study focusing on 

children in the preschool class  

 

Nyckelord 
Skriftspråk, förskoleklassen, skrivutveckling, lärprocesser, emergent writing, 

pragmatismen 

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit med information och kunskap för att 

studien skulle vara möjlig att genomföra. Ett speciellt tack till barnen som har bidragit 

med kloka och intressanta uppfattningar och till pedagogerna i förskoleklasserna som 

låtit oss genomföra studien. 
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1 Inledning 
 

Förskoleklassen har fått karaktären av att agera som en bro mellan förskolan och skolan 

(Skoog 2012). Skolformen ska fortsätta förskolans uppgift att låta barnen få starta och 

utveckla olika kunskaper, samtidigt som den ska väva in delar av skolans pedagogik 

(a.a). Det finns ett krav på människan att lära sig skriva för att kunna bemästra dagens 

informationssamhälle (Taube 2013a).  

 

Det är vanligt att många studier görs utifrån ett vuxenperspektiv som fokuserar på 

pedagogernas uppfattningar och roll i förskolan. I denna studie vill vi istället lyfta 

barnens uppfattningar och tankar om det skrivna språket. I en studie som Dahlgren och 

Olsson (Ahlsén & Alwood 2002) gjort, visade resultatet bland annat att flertalet barn 

som ännu inte börjat skolan har en tro på att de måste klara av att skriva redan innan de 

börjar skolan. Våra erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen har visat att 

det finns en stor variation i vilken utsträckning som barn på egen hand väljer att 

uttrycka sig i skrift. Ur detta kommer intresset av att få en inblick i hur barnen tänker 

om ämnet. Vilken betydelse har skriften för barn i förskoleklassen och vilken syn har de 

på sin egen lärprocess.  

 

Barn uppfattar sig som skrivkunniga långt innan de ser sig som läsare (Fast 2011). Det 

är oftast lättare att föra en diskussion med barn om skrivning än om läsning, även om 

det är mycket som återstår i deras skrivutveckling (a.a.). Skriften är dessutom något som 

barn uppmärksammar långt innan de får en formell undervisning i ämnet (Björklund 

2008). Den formella undervisningen startar oftast under skolans första år (Kullberg 

2006), men barnen ska enligt läroplanen för förskolan ges möjlighet att utveckla ett 

intresse för skriftspråket och få en förståelse för detta (Skolverket 2016a). Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2016b), menar att 

eleven i förskoleklassen ska få möjlighet att kommunicera i både tal och skrift.  

 

Syftet med studien är att synliggöra vilka tankar och uppfattningar barn i 

förskoleklassen har om det skrivna språket. Studien ska dessutom bidra till att öka 

medvetenheten hos vuxna och pedagoger om vilka uppfattningar barn i förskoleklassen 

har till att lära sig skriva och vilka faktorer som kan påverka dessa uppfattningar. 

Förhoppningen är att medvetenheten bidrar till att skriftspråksutvecklingen utformas på 

ett gynnsamt sätt för barnen. 
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2 Bakgrund  
 

Bakgrundskapitlet redogör för tidigare forskning och litteratur gällande olika aspekter 

av skriftspråket. Kapitlet presenterar även pragmatismen som är det teoretiska ramverk 

studien lutar sig mot. 

 

2.1 Den förändrade synen till skriftspråket 
Det har skett stora förändringar sedan början av 1900-talet gällande synen på barns läs- 

och skrivutveckling (Arnqvist 2003). Vidare menar Arnqvist att det fanns en tro på att 

det kunde vara skadligt för små barn att utsättas för formell läs- och skrivundervisning. 

Det fanns även en uppfattning om att barn måste uppnå en viss inre biologisk och 

neurologisk mognad innan de ansågs vara redo för att lära sig att läsa och skriva. Denna 

mognad ansågs heller inte kunna påskyndas genom undervisning (a.a.). Det har skapats 

delade meningar mellan förskolan och skolan om vem som ska ta ansvar för barnens 

läs- och skrivutveckling. Tidigare diskussioner om skriftspråket har definierat det som 

skolans område och att förskolan skulle hålla sig borta från läs- och skrivaktiviteter. 

Däremot skulle förskolan förbereda barnen genom att presentera skriftspråket genom 

leken (Hagtvet 1990; Arnqvist 2003; Jennfors & Jönsson 2010). Björklund (2008) lyfter 

att den gradvis förändrade synen på barnets skriftspråkande har gått till att se barnen 

som kompetenta individer som bör involveras i sitt eget lärande. Björklund menar 

vidare att väldigt små barn börjar tillägna sig skriftspråket tidigt. Att skriva är en 

kommunikativ process och eftersom människan är en kommunicerande individ redan 

från födseln skulle det falla sig onaturligt om det lilla barnet inte fick utveckla sina 

tankar och idéer om vad den skrivna texten har för betydelse (a.a.). 

 

2.2 Vägen till skriftspråklighet 
Jennfors och Jönsson (2010) framhåller att barns skrivutveckling tar vid långt innan 

barnet börjar skolan och det finns inte någon speciell tidpunkt då det är lämpligt att lära 

barn skriva. Den formella skriftspråksinlärningen och utvecklingen tar enligt Kullberg 

(2006) vanligtvis fart under skolans första år. Anledningen till det är att barnen möter 

pedagoger som tagit sig an uppdraget att medvetet handleda barnen till att förstå och 

kunna använda skriften (a.a.). Det är positivt om pedagogerna redan på förskolan börjar 

med att stimulera barnens språkliga medvetenhet, då den ligger till grund för den 

kommande läs- och skrivinlärningen (Taube 2013a; Stadler 1998). 

 

Internationellt sett har läs- och skrivkunnighet definierats med begreppet literacy1. Den 

som anses vara skrivkunnig har en förmåga att använda antingen tryckt eller 

handskriven text på ett sätt som tillgodoser individens personliga behov och mål 

(Arnqvist 2003). Begreppet emergent writing syftar till att benämna barnens första egna 

skrivförsök (Taube 2013a). Taube menar vidare att det även handlar om att barns 

skrivförmåga utvecklas i steg med en viss förutsägbar ordningsföljd. Det handlar till 

stor del om att förbättra sitt muntliga berättande för att i sin tur bli bättre på att berätta 

skriftligt. Vidare utvecklas sedan den finmotoriska förmågan, vilket behövs för att hålla 

pennan korrekt och för att skriva bokstäver (a.a.). 

 
2.2.1 Skriftens funktion 

Det finns en stor variation av användningsområden av skriften (Fast 2011). Fast menar 

vidare att barn skriver utifrån många olika syften och efter hand inser de att skrivandet 

                                                 
1 Literacy står i betydelsen för att vara läs- och skrivkunnig. 
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kan användas för olika ändamål (a.a.). I skolan används skriften bland annat till att 

sammanställa fakta, besvara frågor, framställning av egna idéer med mera. Skriften ger 

dessutom människan möjlighet till att kommunicera på avstånd och göra tankar, 

information, argument och önskemål synliga för omgivningen (Taube 2013a).   

 

Skrivning innehåller en teknisk sida och en innehållslig sida (Arnqvist 2003). Den 

tekniska sidan av skrivning är rättskrivning och stavning och den innehållsliga sidan, 

även kallad den funktionsinriktade delen, handlar om hur budskapet formuleras (a.a.). 

Det har visat sig att barn i både förskolan och tidiga skolan har svårt att förstå skriftens 

funktion. Kritik har riktats mot att det läggs för mycket fokus på rättstavning som är en 

del av den tekniska sidan jämfört med den innehållsliga sidan som behandlar hur vi på 

bästa sätt kan använda förmågan att både läsa och skriva (Taube 2013a; Arnqvist 2003). 

 

2.3 Faktorer som påverkar barns upplevelser av skrivinlärning 
 
2.3.1 Barns första möten med skriften 

De krav som ställs från skolan idag kan påverka barnens inställning till sin 

skriftspråksutveckling (Taube 2013b). En del barn klarar sig igenom utmaningarna med 

skriften med bibehållet självförtroende, vilket gör att vägen mot den fortsatta 

skrivutvecklingen ser ljus ut. För de barn som däremot får en olycklig start och där 

utmaningarna blir för stora, kan svårigheterna fortgå under längre tid. Det är då högst 

sannolikt att de skriftliga upplevelserna kopplas till något negativt, såsom 

prestationskrav och inlärningssvårigheter (a.a.). De erfarenheter som varje enskilt barn 

får av skrivandet beror till stor del på vilken inställning och vilka vanor som tillägnas i 

både hemmet och skolan (Fast 2011). De texter som anses vara meningfulla för barnen 

blir även en betydelsefull väg in i skriftspråket (Fast 2011; Björk & Liberg 1996). De 

första erfarenheterna barn får av skrivning utvecklas vanligtvis via namnskrivning. Då 

barnets eget namn är bland det vanligaste ord som barnet lär sig känna igen först, blir 

det en naturlig följd att namnet även blir det första ord de försöker lära sig skriva 

(Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson 2013). 

 

Det går att urskilja två olika distinktioner av hur barn kan uppleva ett lärande (Dahlgren 

& Olsson 1985). Det kan ses som en möjlighet eller ett krav. Möjlighetsaspekten 

synliggörs oftast genom att barnet har en förståelse för att kompetensen som ska 

utvecklas öppnar upp för att kunna nå olika personliga mål. Kravaspekten synliggörs 

istället genom att barn uppfattar att lärandet måste ske för att andra människor i 

närheten ska slippa hjälpa till, undvika att bli retad eller att skolan kräver det för att 

barnet ska klara av vuxenlivet (a.a.). För barn som växer upp i en miljö med brist på 

böcker och högläsning uppfattas ofta läsning och skrivning som ett utifrån, pålagt krav. 

Detta i sin tur påverkar barnet negativt då skrivinlärningen inte känns lika naturlig 

(Taube 2013b). Tidiga skriftspråkserfarenheter från hemmet är värdefulla för barnets 

fortsatta skrivinlärning. Barn imiterar syskon och vuxnas beteende och vill lära sig att 

göra likadant (Fast 2008). Det är nödvändigt att barnet får bygga vidare på sina tidiga 

erfarenheter och kunskaper från hemmet, i förskolan, förskoleklassen och skolan. Detta 

för att undervisningen ska bli meningsfull och för att barnet känner en glädje då de får 

använda sig av egna erfarenheter (a.a.). Barn har olika förväntningar på sin förmåga att 

lyckas i sitt lärande. De människor som finns i barnets närhet kan påverka barnets 

självuppfattning i både positiv och negativ riktning. Tanklösa uttalanden från kamrater 

eller lärare under barnets första möten med skriften kan ha bestående negativ inverkan 

på barnets uppfattning om sig själv (Taube 2013b). 
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Barnets tidigare språkliga erfarenheter ligger till grund för barnets möjligheter till att 

lära sig läsa och skriva. Barn är generellt som mest påverkbara för språklig stimulans 

under sina första år, vilket innebär att förskolans insatser är mycket betydelsefulla för 

barns kommande tal- och skriftspråksutveckling (Lundberg 2006; Fridolfsson 2015). 

Taube (2013a) lyfter att det svenska skriftspråket dels bygger på fonemprincipen, även 

kallad ljudningsprincipen, och morfemprincipen, även kallad betydelseprincipen, som 

handlar om varför ett ord stavas som det gör. När barnen ska tillägna sig kunskaperna 

om hur ett ord låter och hur det stavas är den fonologiska och morfologiska 

medvetenheten av högsta värde (a.a.). 

 
2.3.2 Självbilden 

Förskoleklassen och grundskolan kan vara en känslig period för flertalet barn (Santos 

2015). Santos lyfter även att denna period är början av en mer formell och strukturerad 

inlärning. Det riktas därför större fokus mot kompetensen av barnets läs- och 

skrivkunnighet, vilket barnet kan reagera olika på. De vuxna som interagerar med barnet 

under denna period bör därför finnas som ett stöd (a.a.). Barns självbild kan ha stor 

betydelse för hur barnets inställning till att skriva påverkas och formas. Värderingar från 

både lärare och kamrater har särskilt stort inflytande på barnets självbild (Taube 2013a). 

När barnet börjar intressera sig för texter och skrift bör omgivningen möta det på ett 

förstående och positivt sätt, vilket i sin tur ofta bidrar till att barnet får tilltro till sin egen 

förmåga (Gustafsson & Mellgren 2005). Självbedömd förmåga är ett begrepp som 

Taube (2013a) anser handla om i hur stor utsträckning man anser sig själv klara av en 

specifik uppgift eller situation och som baseras på tidigare erfarenheter och jämförelser 

med andra. Skulle barnet uppvisa en väldigt hög förmåga att klara uppgiften så bidrar 

det till minskad stress och frustration. Vidare menar Taube att de som istället visar en 

låg självbedömning många gånger undviker svåra uppgifter. På det sättet löper barnet 

högre risk att inte utvecklas i en positiv riktning. Barnets negativa självbild kan 

generera i att barnet hamnar i en ond cirkel genom att skrivinlärningen upplevs som svår 

och ointressant. Efter ett flertal misslyckanden inträder försvarsmekanismer i form av 

undvikande av skrivning. Barnet väljer då ofta att ta avstånd från skrivinlärningen 

eftersom risken för misslyckanden och sänkt självförtroende är stor (a.a). 

 

Ansvarstagandet för den egna inlärningen kan vara avgörande för barnets läs- och 

skrivframgång oavsett vilken inlärningsmetod som används (Palincsar & Brown 1984; 

Dahlgren et.al 2013). Dahlgren et al. (2013) framhäver att barn uppfattar 

skrivkompetens som en livskunskap, något som förväntas att de ska kunna för att nå 

framgångar i skolan och delta i samhällslivet. En negativ aspekt som kommer fram är 

att barnen kan uppleva skrivlärandet som frustrerande och att anledningen till detta kan 

vara höga krav från omgivningen och brist på utmaningar (a.a.). 

 
2.3.3 Vuxnas roll 

Vuxnas stöd och uppmuntran påverkar barns utveckling av skriftspråket (Bradford & 

Wyse 2012). De barn som involveras i skrivaktiviteter tillsammans med andra i sin 

omgivning och med lockande material intresserar sig mer för skriftspråket (Skoog 

2012). Det är även större chans att de antingen ensamma eller tillsammans med andra 

fortsätter utforska skriftspråket. För att utforskandet av skriftspråket ska leda till 

konventionell skrivning2 krävs en interaktion och direkt vägledning från vuxna eller mer 

kunniga kamrater (a.a). Fridolfsson (2015) lyfter att de barn som har vuxna i sin 

omgivning som ägnar sig åt skrivning inser tidigare att skrift, precis som det verbala 

                                                 
2 Konventionell skrivning innebär att individen har en förståelse för skriftens normer. 
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språket, är ett sätt att kommunicera. Om den vuxna dessutom har en positiv inställning 

till skrivning påverkar det barnet, då barn ofta härmar och gör som vuxna gör 

(Fridolfsson 2015). Hagtvet (1990) poängterar att det främst är de aktivt intresserade 

barnen, de som frågar och tar egna initiativ, som får stödjande och intresserade svar från 

vuxna. De barn som inte visar lika stort intresse kanske är lätt att glömma bort som 

pedagog (a.a.). 

 

Det sociala sammanhanget är betydelsefullt, både på förskolan och i hemmet, gällande 

barns möjligheter att utveckla sin skrivförmåga. En utmaning pedagogerna i förskolan 

har är att ta tillvara på barns nyfikenhet och erbjuda rika möjligheter för dem att 

utforska och upptäcka skriftspråket (Jennfors & Jönsson 2010). För att på bästa sätt 

skapa goda lärandemöjligheter för barnet krävs det därför att barnet och pedagogen 

upprättar en nära relation och att pedagogen har kunskap om hur barnet lär sig. 

Skriftspråkslärandet bör ske utifrån barnets behov och erfarenheter och i naturliga och 

vardagsnära sammanhang (Dahlgren et al. 2013). När det gäller barns lärprocesser om 

skriftspråket är det betydelsefullt att ha i åtanke att det inte enbart finns en speciell 

lärandemetod som är universell (Dahlgren et al. 2013; Santos 2015). En individualiserad 

undervisning, där kraven är anpassade efter varje individs behov och förmåga, 

maximerar möjligheterna till framgång för alla (Taube 2013b). 

 
2.3.4 Miljöns betydelse 

En faktor som bidrar till en lyckad inlärning är att barnet får möjlighet att vistas i en 

stressfri, förstående, accepterande och stödjande miljö (Taube 2013b). Det är 

betydelsefullt att pedagogerna skapar en inbjudande och inspirerande skrivmiljö, för att 

utöka möjligheterna för barnen att visa intresse för det skrivna språket (Santos 2015). 

Det bör också skapas en miljö som stimulerar varje individs behov (Fridolfsson 2015). I 

förskolan och skolan kan lokalerna exempelvis utformas på ett sätt som uppmuntrar till 

olika rollspel (Taube 2013a). Taube menar vidare att dessa utrymmen bör vara laddade 

med material som hör ihop med olika delar av vårt samhälle, exempelvis sjukhus, 

restaurang och bageri för att leken ska bli levande. Utrymmet kan då dessutom vara 

laddat med anteckningsblock eller andra skrivverktyg för att barnen ska ha möjlighet 

och bli inspirerade att skriva om sådant som uppkommer i leken (a.a.). 

 

Dahlgren et.al (2013) framhäver att det finns yttre aspekter som formar barnens 

uppfattningar om sin skrivutveckling. De menar att barns förståelse för skrivandets 

funktion är synonymt med papper, penna, suddgummi, tecken och hur man håller 

pennan. Barn kopplar dessutom ihop skrivandet med att få instruktioner, bli kontrollerad 

av lärare och att de lättast lär sig genom att skriva av redan skrivna texter. Dahlgren et 

al. lyfter att det finns en positiv vilja att lära sig skriva, eftersom det kan generera till en 

viss uppmuntran från omgivningen (a.a.). En annan aspekt som har betydelse för 

barnens skriftspråksutveckling är teknologin. Gustafsson och Mellgren (2005) och 

Jennfors och Jönsson (2010) menar att skriften inte enbart är begränsad till papper och 

penna, utan dagens digitala samhälle med bland annat datorns, lärplattans och 

mobiltelefonens möjligheter öppnar upp för helt nya sätt och metoder att lära sig skriva 

(a.a.). Populärkulturen och olika medier anses idag vara en stor inspirationskälla för att 

skrivningen ska kännas meningsfull för barnen (Fast 2007).   

 

2.4 Barnets lärstrategier 
Det är betydelsefullt att låta barnen få uttrycka sina egna tankar, upplevelser, 

erfarenheter och känslor i lärprocessen (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003). Trots 

att skrivning ofta är mer krävande än läsning, så börjar barn spontant med skrivning 
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innan läsning. Anledningen till detta är att barn anser att det är roligare att fokusera på 

sina egna uttryck genom att skriva och berätta, än att bearbeta andras uttryck genom att 

läsa och lyssna (Dahlgren et al. 2013). Majoriteten av alla barn som börjar skolan anser 

att de har förmågan att kunna skriva om de blir tillfrågade. Detta beror på att om barnet 

har kunskapen att skriva sitt namn och lite till är det tillräckligt för dem att ge ett 

positivt svar (Björk & Liberg 1996). 

 

En strategi som är vanligt förekommande när barn ska skriva är ihopljudning (Björk och 

Liberg 1996). Björk och Liberg menar vidare att barn samlar på sig kunskap om hur 

bokstäverna ser ut och hur de låter och försöker sig sedan på att skriva ihop flera 

bokstäver, vilket i sin tur bildar ett ord. Genom denna strategi kan de stanna upp och 

fokusera på en bokstav i taget. Först ljudar de fram ett fonem, tänker sedan efter vilken 

bokstav som motsvarar ljudet och skriver slutligen ner bokstaven. Därefter går de vidare 

och gör på samma sätt med resterande bokstäver (a.a.). Dahlgren et al. (2013) lyfter att 

barnet bör ha strategier för hur de ska få handledning i sitt skrivlärande, vilket kan göras 

genom att fråga en mer kunnig kamrat, lärare eller annan vuxen (a.a.) Taube (2013a) 

poängterar att barn vanligtvis tar hjälp av en vuxen när de har svårt för att skriva alla 

bokstäver. Den vuxne får då stödja barnen genom att skriva den aktuella bokstaven på 

ett annat papper och samtidigt kommentera bokstavens ljud och former (a.a.).  

 

Enligt Pramling (1986) har barn olika tankar om hur ett lärande sker. Pramling kopplar 

denna uppfattning till sin studie som gjordes på barn som var mellan tre och åtta år där 

fokus låg på lärandets process. Barnen fick frågan om det skulle vara möjligt att lära sig 

ett nytt telefonnummer under dagen som de senare skulle kunna utantill för att ringa till 

redan samma kväll. Svaren som barnen gav delades in utifrån två olika föreställningar. 

Den ena uppfattningen handlade om att det krävs en viss tid för att lära sig ett nytt 

nummer och att barnen inte själva kunde påverka inlärningen. Bland dessa barn fanns 

ingen tro på att de skulle kunna lära sig telefonnumret till kvällen. Den andra 

uppfattningen var att det skulle gå om barnet hann öva och upprepa numret tillräckligt 

många gånger innan det var dags att ringa. Den senare föreställningen syftar till att 

barnet har en tillägnat sig en strategi för hur de skulle lära sig telefonnumret. De har en 

uppfattning om att lärandet kan ske här och nu. Barnen visar då också en uppfattning 

om att de själva kan påverka inlärningen (a.a.). 

 

2.5 Teoretiskt ramverk 
Pragmatismen har en filosofisk utgångspunkt med intresse i hur kunskaper fungerar för 

människan i vardagen. Kunskaper används för att hjälpa människan att hantera olika 

situationer eller problem. Teori och praktik ses som integrerade med varandra och det 

ena kan inte utesluta det andra. De problem människan stöter på kräver ofta en teori om 

en lösning, men det är inte färdigt förrän personen löser problemet praktiskt (Säljö 

2012). John Dewey är företrädare inom pragmatismen och den person som tillämpat 

teorin in i skolorna (Stensmo 2007). Deweys begrepp “learning by doing” är signifikant 

med teorin. Människan kan inte få en grundlig förståelse över något genom att enbart 

läsa sig till det eller genom andra abstrakta resonemang. Det är när den praktiska 

handlingen sker som människan kommer till en verklig insikt över fenomenet i fråga. I 

den mening ligger fokus på lärandets process, individen ska förstå varför resultatet blir 

som det blir  (Säljö 2012). 

 

Dewey anser att skolan ska vara en demokratisk organisation där relationen mellan 

individ, kultur och samhälle är i fokus (Säljö 2012). Undervisningen i skolan ska hänga 

samman med samhällets utveckling och individen ska ges verktyg för att förstå sina 
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rättigheter och skyldigheter, även krav och möjligheter som demokratin erbjuder (a.a.). 

Deweys tanke är inte att formulera konkreta undervisningsmetoder utan fokus ligger 

istället på vilket förhållningssätt en pedagog bör ha till barnet (Säljö 2012). Dewey 

menar att den enskilde individens behov och intressen är en självklar utgångspunkt för 

allt lärande, ett lärande som främst bygger på egen aktivitet. Pedagogen ska organisera 

undervisningen på ett sådant sätt att barnet kan utgå från sina tidigare erfarenheter 

(Säljö 2012; Dewey 1899/2004). Pedagogen bör av den anledningen ha kunskap och 

intresse för hur barnets värld ser ut och ha en medvetenhet om att skolan ska präglas av 

samarbete och idéutbyten (Sundgren 2011). Det redskap som främst används för att 

barn ska ta till sig de abstrakta eller teoretiska delarna i lärandet är språket (Säljö 2012). 

Dewey (1899/2004) lyfter att barns språkinstinkter och nyfikenhet gör dem redo att lära 

sig saker, vilket blir den största tillgången pedagoger har (a.a). Individer deltar ständigt i 

sociala sammanhang och kunskap skapas inom pragmatismen genom samspel med 

andra. Genom att ta del av det som andra har erfarit utvidgas människans eget tänkande 

(Säljö 2014). Det bör vara en bra balans mellan kunskap förmedlad via kommunikation 

och självupplevda erfarenheter, för att barn ska få en så djup syn på kunskapen som 

möjligt (Liedman 2014). 

 

En grundläggande princip för lärande och som problembaserat lärande baseras på inom 

pragmatismen kallas inquiry (Säljö 2012). Ett lärande utifrån inquiry baseras på ett 

reflektivt tänkande som handlar om hur människor handskas och löser ett problem 

(Stensmo 2007). Ett problem eller undran som antingen finns eller som skapas hos 

människan ligger till grund för inquiry (a.a). Dewey poängterar att vi enbart tänker när 

vi konfronteras med ett problem. Vid problem behövs insamlande av fakta och 

information som till exempel experiment eller andra undersökningar. Den nya 

informationen och vår egen förkunskap ska bidra till att organisera upp och slutligen 

lösa problemet. Människan stöter på nya problem varje dag och måste därför ompröva 

sina tidigare idéer som i sin tur leder till ett lärande (Säljö 2012). 
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3  Syfte 
 

Syftet med studien är att synliggöra vilka tankar och uppfattningar barn i 

förskoleklassen har om det skrivna språket. 

 

Frågeställningar 

 

 Hur uppfattar barn i förskoleklassen betydelsen av att lära sig skriva? 

 Hur uppfattar barn i förskoleklassen lärprocessen gällande sin skrivutveckling? 
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4 Metod 
 

I kapitlet presenteras studiens val av metod, undersökningsinstrument, urvalsgrupp, 

genomförande och databearbetning. Vidare presenteras de forskningsetiska principerna 

som påverkade studien samt tillförlitligheten i studien. Slutligen har det förts en 

metoddiskussion. 

 

4.1 Val av metod  
Studien är kvalitativ med en fenomenografisk forskningsansats som grund, eftersom 

syftet var att undersöka barns uppfattningar om det skrivna språket. Kvalitativ data 

innehåller det talade eller skrivna ordet som antingen är observerade eller kreativt 

skapade (Denscombe 2009). I den fenomenografiska forskningsansatsen försöker 

forskaren tolka, beskriva och analysera människors uppfattningar om ett visst fenomen 

(Uljens 1989). 

 

4.2 Undersökningsinstrument  
Det undersökningsinstrument som användes till studien var semistrukturerade 

gruppintervjuer. Enligt Denscombe (2009) är semistrukturerade intervjuer en metod där 

intervjufrågor förbereds innan intervjun, men där följdfrågor kan tillkomma under 

intervjuns gång. Till intervjuerna formulerades ett antal frågor som har sammanställts i 

en intervjuguide (Bilaga C). Intervjufrågorna formulerades på ett sätt som ansågs 

lämplig för respondenterna och som skulle bjuda in till samtal. Bell (2006) framhäver 

att frågorna i en studie är av stor betydelse och bör formuleras efter vem eller vilka de 

riktar sig till. Intervjufrågorna var inspirerade av studiens litteratur, tidigare forskning 

och teorin. Den litteratur som det främst hämtats inspiration från är Dahlgren och 

Olsson (1985) och Dahlgren et al. (2013). Intervjuer som metod användes i studien för 

att närma sig barnens perspektiv genom att tolka och bearbeta deras svar. Hansen 

Orwehag (2013) lyfter att en styrka med intervjuer är att alla respondenterna får 

möjlighet att komma till tals.  

 

Till studien användes gruppintervjuer av den anledning att barnen skulle bli mer trygga i 

situationen genom att vara en del av en grupp. Valet grundade sig även på att 

gruppintervjuer kunde öka möjligheterna till samtal och ge en ökad svarsfrekvens. 

En fördel med gruppintervjuer är enligt Denscombe (2009) att det ökade antalet 

deltagare genererar till ett bredare spektrum av tankar och uppfattningar (a.a.). En annan 

fördel är att respondenterna kan bli mer trygga i situationen vilket kan bidra till att fler 

tankar och synpunkter kommer fram (Hansen Orwehag 2013). 

 

För att fånga upp barnens svar användes ljudinspelningsfunktionen på mobiltelefonen. 

Denscombe (2009) påpekar att ljudupptagningens styrka ligger i att man får en 

fullständig dokumentation över det som sägs och att tillförlitligheten i studien ökar. 

Ljudupptagning är även av fördel då materialet finns tillgängligt vid analysarbetet (a.a.). 

 

4.3 Urval av deltagare 
I det första steget i urvalsprocessen bestämdes vilken ålder studien skulle riktas mot. 

Valet föll på de barn som precis startat sitt år i förskoleklass och befinner sig i stadiet 

innan den formella skrivinlärningen tar vid. I denna period har barnen mycket kvar att 

lära om det skrivna språket, vilket kunde gynna studiens utfall.  
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Intervjuerna genomfördes i två olika förskoleklasser som var belägna i två olika 

kommuner i sydöstra Sverige. Förskoleklasserna valdes då tidigare kontakt funnits med 

skolenheten, men inte med de specifika barngrupperna. Eftersom det inte fanns någon 

tidigare relation med barnen sattes det större krav på att intervjuarna upprättade positiva 

och bra relationer med barnen. Detta för att barnen skulle känna sig trygga och bekväma 

under intervjusituationen. Syftet var inte att jämföra de två verksamheterna, utan fokus 

låg på att lyfta barnens uppfattningar om det skrivna språket. I studien deltog 28 barn, 

varav 13 barn från den ena förskoleklassen och 15 barn från den andra. I studien 

beaktades inte kön, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättningar, då dessa inte ansågs 

relevanta för studien. 

 

4.4 Genomförande 
I starten av studien formulerades och skickades ett mail (Bilaga A) till de verksamma 

pedagogerna i de två olika förskoleklasserna. I mailet fanns en förfrågan om att delta i 

studien. Det fanns även en kortfattad förklaring på upplägget med gruppintervjuerna. 

Det formulerades ett samtyckesbrev (Bilaga B) med information om innehållet och de 

etiska hänsynstaganden som studien innefattade. Samtyckesbrevet riktades till barnens 

vårdnadshavare då det krävdes ett godkännande från dem för att barnen skulle få delta i 

studien. Efter positiv respons från pedagogerna skedde ett personligt möte ute i 

verksamheterna med de verksamma pedagogerna. Syfte med besöket var dels för att en 

närmare presentation av studien skulle ske och för att lämna ut samtyckesbreven.  

 

Vid intervjutillfället fick vi information om vilka barn vars vårdnadshavare gett sitt 

medgivande att låta barnen delta i studien. Pedagogen i den ena förskoleklassen hade 

förberett gruppsammansättningen och i den andra förskoleklassen valdes grupperna 

slumpartat. Valet föll på att båda intervjuarna skulle medverka vid alla intervjuer då det 

gynnade bearbetningen av barnens svar. Gruppstorlekarna under intervjuerna varierade 

mellan tre till fyra barn. Det för att minimera risken att intervjuarna hamnade i ett 

maktövertag, då barnen alltid var i numerärt överläge. Det intogs också ett 

förhållningssätt som visade öppenhet och respekt gentemot barnen. En intervjusituation 

mellan vuxen och barn kan lätt komma att handla om makt (Hansen Orwehag 2013). Ett 

bra sätt att skapa en maktbalans mellan den vuxne och barnet är att forskaren måste 

förhålla sig till barnet på ett sätt som förmedlar öppenhet och respekt (a.a).  

 

Intervjuerna skedde i de rum som tilldelades av pedagogerna och där undersökningen 

kunde fortgå ostört. Rummen i de båda verksamheterna låg i anknytning till barnens 

klassrum för att omställningen skulle vara minimal för barnen. Sorbring (2013) menar 

att intervjuer med barn bör ske i en bekant miljö, för att barnet ska känna sig så trygg 

som möjligt med dem som utför intervjuerna. Innan varje intervju startade informerades 

barnen om att ljudinspelning skulle ske och barnen fick ge sitt samtycke till detta. Den 

förberedda intervjuguiden (Bilaga C) användes för att inte riskera att frågor glömdes 

bort. Ingången i intervjun var att be barnen att skriva namnskyltar, dels för att kunna 

benämna barnen vid namn då det tidigare inte fanns någon relation till barnen, men även 

för att barnens tankar skulle riktas mot att skriva. Trost (2005) lyfter att det kan vara 

lämpligt att låta barnen göra något skapande som har en koppling till intervjuns fokus. 

På det sättet kan innehållet och formen på intervjun lättare styras genom att barnens 

tankegångar riktas till det som ska undersökas. Sammanlagt blev det nio gruppintervjuer 

som resulterade i cirka 140 minuters råmaterial. 
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Pilotstudie  

Det genomfördes en pilotstudie i syfte att undersöka om intervjufrågorna var relevanta. 

I pilotstudien deltog fyra barn som tillhörde en av de förskoleklasserna som deltog i 

studien. Det bidrog till att få en tydligare bild över om någon fråga var för svår att svara 

på, behövde omformuleras eller eventuellt tas bort. Det medförde till att enstaka 

intervjufrågor förtydligades eller togs bort. Frågan som var: Vad kan man göra om man 

kan skriva? uteblev svaren helt och formulerades om till: Vad kan man använda 

skrivandet till? Det bidrog till att det blev enklare för barnen att förstå vad som 

efterfrågades. Några av de frågor som togs bort helt var: Vilka tror ni har nytta av att 

skriva? När brukar du skriva? Vad brukar du skriva? Dessa togs bort då de var svåra för 

barnen att svara på. Den reviderade intervjuguiden (Bilaga C) var slutligen den som 

användes i studien.  

 

4.5 Databearbetning 
När samtliga intervjuer var färdiga, bearbetades ljudinspelningarna genom att 

transkriberas på datorn. Transkribering är enligt Denscombe (2009) en metod som 

bidrar till en närmare kontakt med det insamlade materialet och materialet blir dessutom 

mer överskådligt för forskaren (a.a.). Transkriberingarna analyserades sedan genom att 

kategorisera svaren som tillhörde respektive intervjufråga. Det bidrog till en tydligare 

överblick över likheter och skillnader i barnens svar. Svaren från intervjuerna 

presenteras sedan i resultatkapitlet i kategorierna; Skrift för framtida bruk, skriften som 

kommunikationsverktyg, självständighet, inställning till skriftspråket, vuxnas roll, tyst 

och lugnt, materialets påverkan, lärstrategier och osäkerhet om varför.  

 

4.6 Forskningsetiska principer 
I en studie där människor medverkar ställs vissa etiska krav på forskaren. Då studien 

inriktar sig på barn under 15 år finns lagen om etikprövning av forskning 

(Vetenskapsrådet 2002).  Den innebär att vårdnadshavarnas godkännande krävs för att 

barnet ska få delta i studien. Även om vårdnadshavarna har godkänt barnets deltagande i 

studien är även barnets samtycke avgörande för studiens genomförande (a.a.). Studien 

har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet innebar att både barn och vårdnadshavare informerades om studiens 

syfte och vad som gällde för deras deltagande. De upplystes om att deltagandet var 

frivilligt och att barnet när som helst under intervjun hade rätten att avbryta. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att skicka ut samtyckesblanketter till barnens 

vårdnadshavare med syfte att ge information och få underskrift och godkännande för 

barnens deltagande. Barnen blev även tillfrågade innan intervjun genomfördes om de 

ville delta. Konfidentialitetskravet innebar att barnen och vårdnadshavarna informerades 

om att alla deltagarna i studien var anonyma, därför har barnen i studien fått fingerade 

namn. Det material som samlades in förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kunde komma åt det. Nyttjandekravet togs hänsyn till genom att upplysa de inblandade i 

studien om vad undersökningen skulle användas till och genom att all insamlad data 

endast användes till denna undersökning. 

 

4.7 Studiens tillförlitlighet 
Denscombe (2009) menar att tillförlitlighet i en studie handlar om att den ska ha 

förmågan att kunna liknande resultat vid olika tillfällen och platser. Det ska heller inte 

ha någon betydelse vem som genomför studien (a.a.). För att den aktuella studien skulle 

anses tillförlitlig skapades en intervjuguide för att alla respondenter i de olika grupperna 
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skulle få samma frågor. Under intervjutillfällena användes ljudinspelning, vilket 

möjliggjorde att respondenternas svar kunde lyssnas på och bearbetas flera gånger. 

Ljudinspelningarna minimerade även riskerna för att några svar skulle falla bort. 

Tillförlitligheten stärktes också eftersom studien genomfördes av två personer som 

tillsammans analyserat och kategoriserat resultaten. 

 

4.8 Metodkritik 
Det fanns flera fördelar med att använda sig av gruppintervjuer i studien, bland annat 

tryggheten att barnen hade varandra och att de kunde samtala med varandra. Trots det 

fanns det aspekter som kunde påverka barnens svar. Dels att svaren kunde uteslutas från 

vissa barn om de blev avbrutna eller om andra barn talade istället. Tillförlitligheten i 

barnens svar kunde påverkas av grupptrycket, då flera barn svarade likadant, trots att det 

kunde finnas andra åsikter. Detta hade kunnat undvikas genom att istället använda 

enskilda intervjuer. Barnens svar kunde också påverkas av att barnen ville ge de svaren 

som de trodde var de rätta. Som intervjuare insågs värdet att vara tydlig med att det inte 

fanns några rätta svar till våra frågor utan alla svar var lika värdefulla.  

Det gjordes ett val innan intervjuerna startade att båda intervjuarna skulle medverka vid 

samtliga intervjuer för kunna relatera och senare reflektera över alla intervjuerna 

tillsammans. En negativ aspekt var då att intervjufrågorna vid enstaka tillfällen blev 

oklara genom att båda intervjuarna ställde samma fråga fast med olika infallsvinklar i 

syfte att fylla i om barnen inte verkade förstå frågan. Barnen kunde då bli osäkra på 

vilken av frågorna som skulle besvaras.  

Det fanns en skillnad mellan de två förskoleklasserna huruvida 

gruppsammansättningarna till gruppintervjuerna var planerade av pedagogen eller inte. 

Detta kunde påverka studiens utfall genom att gruppdynamiken spelade roll för vilken 

inställning barnen hade till situationen. Det fanns en stor variation mellan de olika 

grupperna i hur mycket svar som gavs. I de grupper där barnen var väldigt fåordade, 

märktes en tydlig förändring i hur frågorna ställdes. Det övergick flera gånger från en 

öppen fråga till en sluten fråga för att få ett svar. De slutna frågorna kunde tolkas som 

ledande frågor och av den anledningen kan dessa svar ha en mindre trovärdighet. Andra 

faktorer som kunde påverka utfallet var att vi som intervjuar tillägnades mer och mer 

erfarenhet ju fler intervjuer som gjordes. 
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5 Resultat 
 

I kapitlet presenteras nio kategorier som under databearbetningen skapades utifrån 

barnens svar. Slutligen presenteras en sammanfattning av resultatet. 

 

5.1 Skrift för framtida bruk 
Barnens tankar om varför det är betydelsefullt att lära sig skriva visade på en variation 

av svar. De ansåg att de behöver kunna skriva för att lära sig saker generellt och att 

skrivkunskaper är något som är användbart för framtida bruk.  

 
För att vi ska lära oss, och att man kanske kommer på nya idéer och sånt (Annie) 

 
För att man kanske kan gå vidare i skolan och bli bättre och bättre (Rebecca) 

 
För alla nästan måste, alla på hela jorden måste nästan lära sig skriva och läsa tills 

de blir vuxna (Kerstin) 
 

Barnen visade en förståelse för att kunskaper om skrivning är något som kan bidra till 

att lära sig nya saker och att skriften är en viktig del i skolan. Barnen uttryckte även att 

skrivning är något som kommer tränas mycket på och att nästan alla måste lära sig läsa 

och skriva tills det att de blir vuxna. Det är en kunskap som anses vara av värde för alla 

människor i framtiden. En annan tanke var att kunskaper inom skriften ökar 

möjligheterna att lära sig läsa.  
 

För man ska läsa (Carolina) 
 

Barnet beskrev kopplingen som finns mellan att skriva och läsa. Flertalet barn var 

överens om att kunskap inom skriften i sin tur bidrar till att de även kommer kunna läsa.  

Barnen gav ingen fortsatt förklaring på vilket sätt skrivkunskaperna skulle kunna bidra 

till att de även kunde lära sig läsa.  

 

5.2 Skriften som kommunikationsverktyg 
Barnen beskrev att det är viktigt att lära sig skriva för att kommunicera, både med sig 

själv och med andra. De talade om att skrivna texter kan vara i form av brev och 

kärleksbrev till andra, köplistor, dagböcker, sagor och berättelser. Några barn uttryckte 

att skriften är nödvändig för att kunna skriva halloween- och stoppskyltar. En annan 

uppfattning lyftes mellan Hjalmar och Gösta som samtalade tillsammans om att skriften 

kan hjälpa en person som har tappat rösten. 

 
Om man inte kan prata och sådär om man har ont i halsen eller så (Gösta) 

Eller tappat rösten (Hjalmar) 

Då kan man ju skriva eller så (Gösta) 

 

Samtalet mellan barnen visade på en samförståelse för att skrivandet kunde vara ett 

alternativ till hur man kan kommunicerar med omgivningen på ett annat sätt än genom 

det verbala kommunikationssättet. 

 

5.3 Självständighet 
På frågan varför barnen skulle lära sig skriva framkom ett flertal tankar om vad 

kunskaper om skriften kunde medföra. De  skulle då inte behöva be andra i sin 

omgivning om hjälp och klara sig mer själva. Hjalmar menade att han kommer bli mer 
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oberoende av vuxna när han kan skriva och Kerstin uttryckte att skriften finns till för att 

hjälpa människan att komma ihåg saker. 

 
Så man kan, eh, så man kan, liksom skriva, man behöver inte ha hjälp och inget mer 

(Hjalmar) 

 

För att man ska veta saker och komma ihåg bra ifall man inte kan minnas bra (Kerstin) 
 

Barnen visade en förståelse för att kunskap inom skriften kan vara en hjälp till att skriva 

ner saker för att inte glömma bort. Andra tankar om varför barnen skulle lära sig skriva 

var att när man väl kan skriva så kan man i sin tur lära de som inte kan. Genom 

skrivkunskaper kunde barnen få möjlighet att bli mer självständiga. 

 

5.4 Inställning till skriftspråket  
Barnens inställning till skriftspråket visade sig vara något mer positiv än negativ. De 

positiva svaren framkom i termer som roligt, jättebra, spännande och älskar det. Trots 

att det var många som hade en positiv inställning var det enbart ett fåtal som svarade på 

varför skrivning var roligt. Det var dels roligt att komma ihåg alla bokstäver och dels 

för att det bidrog till att lära sig ord. 

 
Det är spännande att lära sig ord och sånt (Emil) 

 

Skrivningen uttrycktes positiv i den bemärkelse att det genererade i ett nytt lärande. 

Förutom att de ville lära sig mer saker uttryckte barnen att de ville skriva brev till sina 

föräldrar, skriva egna böcker, skriva i dagbok och kunna skriva som de gör i Kina. 

Barnen som visade en negativ inställning till att lära sig skriva uttryckte sig i termer 

som lite svårt, mittimellan, tråkigt, skittråkigt och sådär. Några barn diskuterade 

liknande som Rebecca, att det ansågs jobbigt och svårt att skriva bokstäver.  

 
Det är lite sådär, det är jobbigt att skriva bokstäver ibland (Rebecca) 

 

Rebecca hade en uppfattning om att skrivning är något negativt och jobbigt. Barnet har 

då inte hittat något positivt med skrivningen och ser det som något som måste göras 

även om det är jobbigt. En uppfattning som flertalet barn lyfte var att de såg skrivning 

som något negativt, eftersom det ofta blev fel när de skulle skriva. Lisa diskuterade om 

att hon såg det som positivt att sitta ensam och skriva för att ingen skulle påpeka att hon 

gjort något fel. 

 
Bättre att skriva helt själv så man inte blir störd och råkar göra något fel 

(Lisa) 
 

Lisa berättade att hon helst sitter hemma för sig själv när hon ska skriva, vilket bidrar 

till att hon får sitta i lugn och ro och ingen ser om det hon skriver blir fel. 

Anledningarna till att barnen ansåg skrivning som något negativt var att det var svårt för 

att det ofta blev fel, svårt att lära sig bokstäverna, svårt att skriva små bokstäver 

eftersom de ser annorlunda ut och att skrivning innebär att man bara skriver och inte 

kan göra någonting annat. 

 

5.5 Vuxnas roll  
Flera av barnens uppfattningar om hur de hade lärt sig skriva var att de hade lärt sig av 

sina föräldrar eller syskon. Olle och Emilia diskuterade om att de hade lärt sig skriva av 

sina föräldrar.  
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Jag har lärt mig av mina föräldrar, de skriver på en lapp och sen skriver jag 

av det (Olle) 

 
Mamma har hjälpt mig, jag har en sån där tavla på mitt skrivbord, då kan mamma 

skriva typ en gång till så kan jag skriva av (Carolina) 
 

Olle berättade att hans föräldrar hade lärt honom skriva genom att de först skriver 

någonting på ett papper för att han sedan ska kunna se hur bokstäverna ser ut och skriva 

av det. Carolina beskrev att hon och hennes mamma skriver mycket tillsammans hemma 

med hjälp av sin whiteboardtavla på sitt skrivbord. Flertalet barn diskuterade att de 

frågar en vuxen att skriva det ord de vill lära sig på en lapp, för att sedan testa att skriva 

av det på egen hand. De berättade även att det lättaste sättet att lära sig skriva ett nytt 

ord var att skriva av någon annan vuxen. Vidare berättade vissa barn att de hade lärt sig 

skriva av sina lärare eller helt på egen hand. 

 

5.6 Tyst och lugnt  
Barnen hade uppfattningar om vilken plats de föredrog att skriva på och varför de helst 

skriver där. Den främsta platsen som de skrev på var hemma och då främst i sina rum. 

De nämnde också att skrivningen sker vid ett skrivbord, pysselbord eller ett bord som 

fanns på andra ställen i hemmet. Dessa platser var försedda med material som ansågs 

locka till skrivning, till exempel bättre pennor, whiteboardtavlor och dagböcker. Barnen 

nämnde anledningar till varför de helst skriver hemma.  

 

Hemma på mitt rum, för det är skönt (Kalle) 

 

Hemma och läsa och skriva, oftast på mitt rum för då får man vara i fred att 

tänka (Annie) 
 

Kalle och Annie syftade till att hemmet var den bästa platsen att skriva på, eftersom det 

var skönast och lugnast där. Det ansågs vara en fördel att ha det bekvämt när de skulle 

skriva. Barnen lyfte att de föredrar att ha det lugnt och tyst omkring sig. Skrivning 

ansågs vara något som kräver koncentration och därför lämpade det sig bäst hemma. 

Dock fanns det personer i barnens hemmiljö som ofta kunde bryta koncentrationen på 

olika sätt.  

 
Hemma, där inte min storebror eller lillebror är för de är så jobbiga. Min 

lillebror leker, skriker och gapar, han är helt galen (Rebecca) 
 
Ni frågade ju om jag brukar vara på någon speciell plats när jag skriver, och då 

brukar jag vara där det är lite tyst och lugnt och sådär. Nästan som på ett 

bibliotek, nästan. Det blir lättare att skriva då, det är alltid så mycket ståhoj 

hemma hos mig för vi bråkar alltid (Gösta) 
 

Barnen lyfte att det fanns ett behov av att det är tyst och lugnt runt omkring sig när de 

ska skriva, trots att det fanns personer som stör dem. Förutom i hemmet fanns barn som 

skrev i förskoleklassens lokaler. De hänvisade dels till specifika platser såsom i 

målarrummet, i det röda eller blåa rummet och det var även några få barn som menade 

att de kunde skriva överallt. 
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5.7 Materialets påverkan  
I barnens svar framkom det att materialet har betydelse för lärprocessen. Det visade sig 

att barnen främst kopplade ihop skrivandet med att skriva med penna. Det framkom 

även att det krävs papper, pennvässare och suddigum för att kunna skriva. Materialet 

kunde göra skrivningen roligare om det var av en specifik sort såsom stiftpenna, kritor 

och tilltalande dagböcker. En annan tanke som lyftes handlade om att pennan som 

skrivmaterial har fördelar.  

 
Jag tycker det är kul att skriva med papper och penna för då kan man skriva 

mera ord och det kanske tar längre tid men man spenderar mycket mer tid på 

det istället för att bara trycka på bokstäverna så är det klart. Man lär sig mer 

när man skriver med penna (Annie)  
 

Barnet lyfte fördelarna som finns med att skriva med penna på papper. Det ansågs vara 

en långsammare process än att skriva på datorn, men att det genererade till ett djupare 

lärande inom skrivningen. Skrivning sågs som en process som kräver sin tid och inte 

något som ska skrivas ner utan eftertanke. Förutom pennan som skrivmedel 

poängterades det även att bokstavstavlor, whiteboardtavlor, böcker i form av 

skrivböcker, lärplatta och dator kunde användas som skrivmedel. Det lyftes olika tankar 

om vilka fördelar som fanns med att skriva på datorn eller lärplattan.  

 
På datorn är det lättare för då får man trycka på bokstäver istället för med 

penna för då får man skriva sånt långt ord (Kalle)  

 

Datorn var roligare, då kan man skriva massa saker. Då lär man sig att skriva 

snabbare (Maria)  
 

Barnen hade tankar om att datorns fördelar främst handlade om att det går snabbare att 

skriva eftersom bokstäverna var färdiga och med ett enkelt knapptryck så formades 

bokstaven på datorn. Genom att det gick snabbare upplevde barnen att de kunde skriva 

längre texter än vad de kunde genom att använda pennan som material. 

 

5.8 Lärstrategier 
Det lyftes olika tankar om hur barnen tillägnar sig språket och vilka metoder de 

använder sig av. En strategi som användes var att be en vuxen om hjälp genom att 

skriva av det som den vuxna hade skrivit. Alfabetstavlor eller bokstavstavlor användes 

också som hjälp för att minnas hur en bokstav såg ut. En vanligt förekommande strategi 

var att ljuda bokstäverna i huvudet och tänka på vilken bokstav ordet börjar på och höra 

hur det låter. Detta krävde att barnen hade en tidigare kunskap om hur varje bokstav lät 

och såg ut. Johanna beskrev hur hon brukar använda sig av denna strategi. 

 
Jag hade ljudat, typ  p..o..t..a..t..i..s (Johanna) 

 

Johanna visade en förståelse för att ljuda ihop bokstäverna, vilket till slut bildade ordet 

hon ville skriva. En annan tanke bland barnen var att inte göra det för svårt för sig utan 

skriva ord som inte är för långa. Genom att skriva färre bokstäver ansågs inlärningen 

ske i en takt som för barnet kändes lämpligt. Kortare ord var lättare att skriva för att det 

då inte krävde lika många bokstäver. Genom att börja med korta ord kunde de med 

tiden lära sig fler. Flera av barnen nämnde två olika faktorer som hade betydelse för 

deras skrivinlärning. 
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Man ska öva öva öva öva (Carolina) 
 

Att man blir större och tränar lite (Emma)  
 

Carolina och Emma uppgav att tiden och upprepning var faktorer som påverkade 

skrivinlärningen. De ansåg att övning och träning var något som krävdes för att bli 

bättre på att skriva. 

 

5.9 Osäkerhet om orsakerna 
Genomgående i alla intervjuer hade flera av barnen svårt att svara på varför-frågan, 

både när det gällde varför skriften ansågs vara viktig, varför de ansåg att det var roligt 

eller tråkigt att skriva och varför de ska skulle lära sig att skriva. De instämde i att 

skriften var viktig och hade en åsikt gällande deras inställning till skriften. De nämnde  

olika strategier på hur skriften kunde läras. Trots deras åsikter förblev många barn 

osäkra när de fick frågan om varför de hade den specifika åsikten. 

 

5.10 Sammanfattning av resultat 
Resultatet visade att barnen uppfattar skrivandet som en betydelsefull komponent i sitt 

fortsatta lärande. Barnen uppfattade även att kunskaper inom skriften kunde bidra till att 

kommunicera med andra, vara till hjälp att minnas bättre och bli mer självständiga. Det 

visade att barnen hade olika inställning till skriften, några som var positiva och andra 

negativa. För att utveckla sin skrift lyfte barnen att de vuxna har en betydande roll 

genom att handleda och hjälpa barnen att utvecklas. Barnen nämnde även att de vuxna, 

antingen vårdnadshavare eller lärare i skolan, är de som har lärt dem att skriva. Några 

barn menade att de hade lärt sig helt på egen hand. Den bästa miljön för skrivandet är de 

platser där det finns ett lugn och inga störande personer i närheten. Det är främst 

hemmet som erbjuder den lugna tillvaron och barnens skrivbord är den plats som skapar 

mest skrivglädje. För att utvecklas inom skriften menade barnen att det krävs övning 

och träning. Denna träning kunde göras både med hjälp av penna och papper eller med 

hjälp av digitala verktyg, såsom dator och lärplatta. Ihopljudning är en strategi som 

barnen aktivt använder när de ska skriva nya ord. En annan framträdande strategi var att 

be en vuxen skriva ordet som eftersöks för att barnen sedan ska skriva av. 

Genomgående visade barnen osäkerhet gällande varför-frågorna. 

 

 



 

18 

 

6 Diskussion 
 

I kapitlet ställs resultatet som framkom i undersökningen mot den tidigare forskning och 

det teorietiska ramverket som presenterades i bakgrundskapitlet. Slutligen presenteras 

pedagogiska implikationer och vidare forskning.   

 

6.1 Uppfattningar om skriftens betydelse  
Resultatet visar på uppfattningar om att skrivning är en kunskap som är viktig och som 

alla människor förr eller senare ska behärska. Att barnens uppfattningar handlar om att 

skrivkunskaper är något de måste erfara när de blir vuxna kan tolkas som att de känner 

krav på sig. Barnen möter dessa krav på olika sätt, troligen beroende på hur långt de har 

kommit i sin skrivutveckling och vilken inställning de har. Barnens svar i studien står 

inte i linje med de svar som Dahlgren och Olsson (Ahlsén & Alwood 2002) fick i sin 

studie, där barnen hade en tro på sig att de måste klara av att skriva redan innan de 

börjar skolan. Denna skillnad kan grunda sig i en förändrad syn på barnens lärande som 

medför att barnens ålder inte ska indikera på att barnet nått en viss mognad och bör 

inneha en viss kunskap. Det finns istället en medvetenhet om att barnens utveckling tar 

olika lång tid och detta är även något som barnen själva är mer medvetna om. Skrivning 

är en kunskap som anses vara av betydelse och Dahlgren et al. (2013) poängterar att 

barn ofta uppfattar skrivkompetens som en livskunskap, något som de förväntas att 

klara av när de blir vuxna. En insikt som är av värde att barnen tillägnar sig eftersom 

kunskapen att kunna skriva är nödvändig för att klara av att möta dagens 

informationssamhälle.  

 

Barnen har uppfattat att ett syfte med skrivningen är att kommunicera med andra. Det 

finns en stor variation av användningsområden för skriften och Fast (2011) menar att 

barn skriver utifrån flera olika syften. När barnen tillägnar sig mer erfarenhet får de 

insikter om vilka ändamål som skrivandet kan användas till. Resultatet visar på en 

uppfattning att skriften kan ersätta det verbala språket om man till exempel skulle tappa 

rösten. Barn som har vuxna i sin omgivning som ägnar sig åt skrivning inser tidigare att 

skriften, precis som det verbala språket, är olika sätt att kommunicera (Fridolfsson 

2015). En tolkning är att de barn som har uppfattningar om att skriften kan hjälpa 

individen att kommunicera, talar ur egna erfarenheter där en lärare har skrivit ner 

information istället för att berätta det verbalt. Barnen nämner att brev är ett sätt att 

kommunicera med andra. De nämner även sagor och berättelser, som kan tolkas som att 

de skrivs i syfte att berätta något för andra. En aspekt som förvånar är att inget av 

barnen nämner mer moderna sätt att kommunicera med skrift, såsom till exempel sms 

eller mail. En tolkning är att barnen kopplar ihop mobiltelefoner och lärplattor med 

något mer visuellt till exempel bilder och ljud, istället för att användas för att 

kommunicera med text.  

 

Förutom att skriften används för att kommunicera, kan det även hjälpa människan att 

minnas bättre. Barnens uppfattningar kan grunda sig i texter de har sett i sin omgivning, 

som till exempel notiser i en almanacka över kommande händelser, schema över dagens 

ämnen i skolan eller olika kom-ihåg listor. Det gemensamma syftet är då att hjälpa 

människan att minnas saker. Taube (2013a) menar att skiften kan användas till att 

sammanställa fakta eller framställa egna idéer. Därför kan den nedskrivna texten vara av 

fördel för att kunna lära sig nya saker. Ny information är lättare att bevara om den finns 

nedskriven än att försöka memorera det. Kunskapen att skriva är även något som barnen 

menade genererade till en viss självständighet. Genom att behärska skriften behövs inte 
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lika mycket hjälp från andra individer i sin omgivning och det kan bidra till att barnens 

självförtroende stärks. 

 

6.2  Inställning till skriftspråket 
Det finns en variation i vilket intresse barnen har till skriftspråket och till att lära sig 

skriva. En faktor som kan påverka vilket intresse barnen får är barnens första möten 

med skriften. I resultatet framkom det att flera barn upplever skriften som något 

positivt, vilket kan bero på att barnen utsatts för lagom stora utmaningar och som 

bidragit till en positiv utvecklingskurva. Om barnen märker att de utvecklas och blir 

bättre kan det bidra till att det blir roligare att skriva. Taube (2013b) lyfter att vissa barn 

går igenom skriftspråksutvecklingen med bra självförtroende och tar emot utmaningarna 

på ett positivt sätt, medan de barn som får en mindre bra start ofta får en negativ 

inställning som kan hålla i sig under lång tid av barnets liv. De negativa uppfattningarna 

som barnen påvisar i studien kan ha sina grunder i ett negativt första möte, men det kan 

även ha sina orsaker i att barnet inte fått tillräckligt med bekräftelse och uppmuntran 

från sin omgivning. Bekräftelse och uppmuntran är faktorer som Bradford och Wyse 

(2012) menar påverkar utvecklingen av skriftspråket. Det visade sig att 

vårdnadshavarna är de som främst hjälper barnen med att skriva, vilket kan tolkas som 

att det är extra värdefullt att få hjälp och även bekräftelse från just dem.  

 

För att det ska vara roligt att skriva kan det behövas motivation och en känsla av att det 

som skrivs har en mening. Resultatet visade att några få barn kunde ge exempel på 

varför de vill lära sig skriva mer, vilket tyder på att de har förstått att skrivningen fyller 

en funktion och mening. Dessa barn har troligen hittat en drivkraft till att lära sig skriva. 

Både Fast (2011) och Björk och Liberg (1996) betonar betydelsen av att de texter som 

skrivs av barnen bör innehålla något meningsfullt, något som betyder något speciellt för 

barnen (a.a.). Genom att låta barnen skriva något som är roligt och meningsfullt kan det 

även sudda ut känslan av att skriften är något som de ännu inte till fullo behärskar. Inom 

pragmatismen bör undervisningen i skolan bygga på barnens tidigare erfarenheter, där 

individens behov och intressen ska vara utgångspunkten för lärandet (Säljö 2012; 

Dewey 1899/2004; Sundgren 2011). Om alla barn hittar drivkraften och förstår skriftens 

funktion så kanske resultatet i studien skulle vara en annan. Då kanske alla barn hade 

haft en uppfattning av att skrivning är något positivt och roligt.  

  

6.3 Lärprocessen  
Resultatet visar att flertalet barn har lärt sig skriva med hjälp av någon vuxen i sin 

närhet, antingen vårdnadshavare, förskollärare eller lärare i förskoleklass. Barnen är 

överens om att det enklaste sättet att lära sig skriva är att skriva av vad någon vuxen 

redan skrivit, eftersom de då kan se hur bokstäverna ser ut och sedan testa att skriva på 

egen hand. Taube (2013a) poängterar att barn vanligtvis tar hjälp av en vuxen när de vill 

testa att skriva på egen hand. Ansvaret hos den vuxna ligger då i att stödja barnet genom 

att skriva de aktuella bokstäverna på en lapp för att barnet sedan ska kunna skriva av. 

Det är av fördel om de vuxna samtidigt som de skriver bokstaven även kommenterar 

bokstavens ljud och form (a.a.). Barnet behöver stöd i att förstå det svenska 

skriftspråket som enligt Taube (2013a) bygger på fonemprincipen även kallad 

ljudningsprincipen och morfemprincipen som beskriver varför ett ord stavas som det 

gör. När barnen får kunskapen om att varje bokstav representerar ett ljud underlättar det 

även barns läsning (a.a.). Då resultatet visar att barnen lär sig skriften tillsammans med 

någon vuxen kan det tolkas som att barnen behöver en vuxen handledare som ska hjälpa 

barnen att reflektera över sitt eget lärande och utveckla sitt tänkande. Dewey lyfter att 
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människan ständigt deltar i sociala sammanhang och att kunskap skapas genom samspel 

med andra i sin omgivning. Genom att ta del av det som andra erfarit utvidgas 

individens eget tänkande (Säljö 2014). 

 

I resultatet har förvånansvärt många barn uppfattningen om att de redan kan skriva och 

att de har lärt sig det helt på egen hand. Barnen svarar så som att de bara kan det eller 

bara har lärt sig helt själv. Björk & Liberg (1996) menar att majoriteten av alla barn som 

börjar skolan anser att de har förmågan att kunna skriva om de blir tillfrågade. Detta 

beror på att om barnet har kunskapen att skriva sitt namn och lite till är det tillräckligt 

för dem att ge ett positivt svar (a.a). Flertalet barn ger ett positivt svar när de blir 

tillfrågade om de kan skriva. Detta är en mycket intressant uppfattning som barnen 

påvisar då de ännu inte påbörjat den formella skrivinlärningen. En tolkning är att barnen 

redan ser sig som skrivkunniga eftersom de kan skriva sitt namn och några ord till, trots 

att de har mycket kvar att lära i sin skrivutveckling. Taube (2013a) lyfter begreppet 

självbedömd förmåga som handlar om i hur stor utsträckning man anser sig själv klara 

av en specifik uppgift eller situation (a.a.). Barnen som redan ser sig som skrivkunniga 

har troligen hög självbedömd förmåga. 

 

I resultatet framkommer att barnen helst sitter hemma vid sitt skrivbord eller pysselbord 

när de ska skriva. Anledningen till detta beror till stor del på att de får sitta i lugn och ro 

där det är tyst och ingen som stör dem. Detta tyder på att skrivning kräver 

koncentration, vilket gör att det är skönast att sitta hemma. Varför barn hellre sitter 

hemma än i förskoleklassen och skriver är något som kan handla om ljudnivå. 

Resultatet visar att barnen upplever förskoleklassen som högljudd, vilket kan göra att de 

inte får det lugnet som behövs för att koncentrera sig när de ska skriva. Taube (2013b) 

anser att en faktor för lyckad inlärning är att barnet får möjlighet att vistas i en stressfri, 

förstående, accepterande och stödjande miljö (a.a.). Om barnen upplever 

förskoleklassen som en stressig plats kan det i sin tur påverka inlärningen, då barnen 

tydliggör att de gärna sitter hemma för att få sitta själva och tänka. Hemma har barnen 

troligen större inflytande i vilket innehåll skriften ska ha, medan i förskoleklassen får 

barnen anpassa sig mer efter vad läraren efterfrågar. En tolkning av resultatet kan vara 

att förskoleklassens lokaler möjligtvis inte är utformade efter vad barnen kan tänkas 

behöva för att få ett lugn. En annan tolkning är att miljön i förskoleklassen inte är 

tillräckligt intressant för barnen att utforska skriften i. Santos (2015) poängterar att 

pedagogen bör skapa en inbjudande och inspirerande skrivmiljö i skolan, för att barnen 

ska visa intresse för skriften och göra egna försök till att skriva (a.a.).  

 

Barnen uppvisar en medvetenhet i att det krävs träning och övning för att bli bättre på 

att skriva. Det är viktigt att låta inlärningen ta sin tid och inte skynda på 

skriftspråksinlärning utan att barnen får en grundlig förståelse för skriftens komponenter 

och hur den kan används. Pramling (1986) nämner tid och upprepning som två faktorer 

som påverkar inlärningen. Att låta inlärningen ta tid och framförallt fokusera på att 

upprepa och befästa kunskapen grundligt bidrar till att barnen får större förståelse för 

skriftens alla användningsområden. Pragmatismens tankar om lärandet är att individen 

måste fokusera på processen, hur något görs och varför för att lärandet ska befästas 

(Säljö 2012). Detta görs genom att integrera teorin som i detta fallet kan komma från 

vuxna i barnets omgivning, med praktiken som tillåter att barnen får testa att skriva på 

egen hand upprepade gånger. En annan variant av att lära sig skriva är att använda 

lärplattan och datorn. Gustafsson och Mellgren (2005) och Jennfors och Jönsson (2010) 

framhäver att dagens digitala samhälle öppnar upp för nya sätt och metoder att lära sig 

skriva. Barnen lyfter att fördelarna med att använda teknologiska verktyg är att det går 
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snabbare att skriva och att det enbart krävs en knapptryckning för att bokstaven ska 

formas på skärmen. De nämner även att de skriver längre texter om de skriver på datorn, 

vilket kan bero på att det går snabbare att skriva. Det kräver inte heller lika mycket 

koncentration och finmotorik i jämförelse med att skriva med penna.   

 

En tydlig strategi barnen använder när de ska skriva ord är att ljuda sig fram. Barnen har 

då redan i förskoleklassen en kunskap om hur bokstäverna ser ut och hur de låter. Björk 

och Liberg (1996) poängterar att barn samlar på sig kunskap om hur bokstäverna ser ut 

och hur de låter och gör sedan egna försök till att skriva ihop flera bokstäver, vilket i sin 

tur bildar ett ord (a.a.). Resultatet visar att ihopljudning är en strategi som underlättar 

barnens skrivande. När de använder sig av denna strategi gör de egna försök till att 

skriva, vilket kan kopplas ihop med den fasen som Taube (2013a) benämner som 

emergent writing. Om det uppstår något problem när barnen gör sina egna skrivförsök 

som till exempel hur ett ord stavas, kan de använda sig av det som inom pragmatismen 

kallas för reflektivt tänkande. Dewey anser att det vid ett problem behövs samlas in 

fakta och information. Den nya informationen och vår egen förkunskap ska sedan bidra 

till att organisera upp och slutligen lösa problemet (Säljö 2012). Den nya informationen 

kan då komma från en mer kunnig kamrat eller vuxen som finns i omgivningen.  

 

6.4 Osäkerhet om orsakerna 
Genomgående i resultatet framkommer att barnen upplever det svårt att svara på varför 

det är viktigt att skriva, varför de anser att skrivning är rolig eller tråkig och varför de 

ska lära sig skriva. Barnen anser att skriften är något de ska lära sig och att de måste 

kunna skriva när de blir äldre, men visar en osäkerhet om varför det är så. Barnen har 

även uppfattningar om hur de själva lärt sig skriva och om skriften anses rolig eller 

tråkig. Dock synliggörs en osäkerhet när frågan om varför de hade den åsikten dök upp. 

Varför barnen inte har några uppfattningar om detta kan handla om okunskap genom att 

ingen ännu berättat för barnen om varför det är bra att kunna skriva. Det strider mot 

pragmatismens fokus som menar att individen ska få en förståelse för resultatet genom 

att reflektera över processens gång (Säljö 2012). Det kan därför krävas mer engagemang 

från den vuxna, genom att diskutera, reflektera och medvetandegöra skriftens funktion 

och användningområden barnen. En annan tolkning kan vara att barnen inte vågar lyfta 

sina åsikter om dessa frågor till oss som intervjuare, eftersom det inte fanns någon 

närmare relation till barnen. Det kan också betyda att barnen behövde mer tid till att 

fundera. De blev möjligtvis osäkra i intervjusituationen och fler svar hade kunnat 

komma fram om de fått tänka en längre stund eller svarat på frågan i ett annat 

sammanhang. I förskolan och förskoleklassen läggs det förmodligen även mer fokus på 

att barnen ska väcka ett intresse för det skrivna språket istället för att diskutera om 

vikten av att skriva och varför det är betydelsefullt att lära sig. Kullberg (2006) 

framhåller att den formella skriftspråksinlärningen vanligtvis tar vid under skolans 

första år. Detta för att barnen då möter pedagoger som tagit sig an uppdraget att 

medvetet handleda barnen till att förstå och kunna använda skriften (a.a.).  

 

6.5 Pedagogiska implikationer 
Den genomförda studien visar på att det finns olika uppfattningar om varför skriften är 

viktig. Pedagogen bör samtala med barnen och låta dem reflektera över sitt lärande och 

sätta ord på sina känslor. Det kan öka förståelsen för varför de har en specifik åsikt. Det 

är av extra vikt att möta de barnen som inte själva tar initiativ till att skriva och hitta 

alternativa utmaningar. En dialog med hemmet kan bidra till att även vårdnadshavarna 

ges verktyg för hur de kan möta barnens varierande intresse för skrivandet. 

Vårdnadshavarna i sin tur kan ge pedagogerna en inblick i vilket material barnet 
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uppskattar att arbeta med hemma. Miljöerna i förskoleklassens lokaler kan inspireras av 

barnens hemmiljö för att barnens vilja till att skriva ska öka. 

 

6.6 Vidare forskning 
Studiens syfte är att belysa uppfattningar om det skrivna språket ur ett barns perspektiv. 

En aspekt som vore intressant att lyfta är de vuxnas perspektiv om ämnet. Detta för att 

undersöka vilka metoder och strategier de använder sig av för att lära ut skriften på 

bästa sätt. Anpassas strategierna utifrån barnens intressen och tidigare erfarenheter? Det 

hade även varit intressant att göra en längre studie och följa barnen under ett år för att se 

utvecklingen som sker under året i förskoleklass. Det hade också varit spännande att 

lägga till extra dimensioner, såsom kön och/eller familjens socioekonomiska status för 

att göra en jämförande studie och lyfta skillnaden mellan dessa. 
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I 
 

Bilaga A - Mail 
 

Hej XXXXX!  

 

Jag och min studiekamrat Tina skulle vilja komma till er och göra en undersökning. 

Undersökningen kommer ligga till grund för vårt självständiga arbete som vi arbetar 

med just nu.  

 

Vi skriver om barns uppfattningar om det skrivna språket och undersökningen kommer 

ske i form av gruppintervjuer med barnen för att få höra deras tankar och åsikter om 

skrivandet.  

 

Finns det ett intresse hos er och er barngrupp att delta i denna studie?  

 

För att kunna genomföra studien behöver vi i så fall ha vårdnadshavarnas underskrift. 

Så vår tanke är då att jag och Tina kommer ut till er och lämnar dessa lappar till dig och 

sedan kan vi bestämma lite närmare vilken tid och dag som passar för intervjuerna.  

 

Hur många barn går i förskoleklassen i XXXXX?  

 

Tack på förhand 

Hanna Olsson & Tina Petersson 

 



 

II 

 

Bilaga B – Samtyckesbrev 

 

 
 

Hej! 

Vi söker ert medgivande för om ert barn kan delta i en undersökning som 

ligger till grund för vårt självständiga arbete vid förskollärarutbildningen på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. 
 

Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka hur barn upplever och använder sig 

av skriftspråket i förskolan. I undersökningen kommer vi använda oss av 

gruppintervjuer med barnen. Vi kommer att använda oss av ljudupptagning för att 

senare kunna analysera och bearbeta detta. Undersökningen kommer ske någon av 

dagarna under v.38. 

 

I vår studie följer vi de forskningsetiska principerna. De finns till för att försäkra att: 

•      Alla deltagare i studien är garanterade anonymitet och det kommer inte att 

framgå vilken förskola eller stad som studien gjorts på. Vi som genomför 

studien har tystnadsplikt. 

•      Deltagandet i studien är frivilligt. När som helst under studiens gång är det 

frivilligt att avbryta sitt deltagande. Detta gäller både vårdnadshavare och barn. 

•      Materialet som samlas in (svaren som kommer genom intervjun) kommer enbart 

att användas i denna studie. 

 

Vad vi behöver från er är att ni som vårdnadshavare ger ert samtycke och skriver under 

detta brev så snart ni har möjlighet och lämnar det till någon ansvarig i förskoleklassen. 

 

Som vårdnadshavare ger jag/vi tillstånd att mitt barn deltar i studien: 
 

____________________ 

Barnets namn 

 

_________________________________ _________________________________ 

Vårdnadshavares underskrifter 

 

_______________ 

Datum 

 

Har ni ytterligare frågor? Kontakta oss via mail eller telefon: 

 

Hanna Olsson, mail.XXXXX tel. XXXXX 

Tina Petersson, mail. XXXXX tel. XXXXX 

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar Hanna & Tina 



 

III 

 

Bilaga C - Intervjuguide 
 

 Varför tror ni att man skriver? 

 Vad kan man använda skrivandet till? 

 Vad tycker ni om att skriva?  

 Varför tror ni det är viktigt att lära sig att skriva? 

 Varför vill ni lära er att skriva? 

 Hur har ni lärt er att skriva? 

 Finns det någon speciell plats ni brukar skriva på?  

 På vilket sätt kan vuxna hjälpa er när ni skriver? 

 Hur gör ni när ni ska lära er skriva ett nytt ord? 

 På vilket sätt kan man göra skrivning mer intressant? 

 Vad är det viktigaste att tänka på när man skriver? 

 Vilka material använder ni främst när ni skriver?  

 Finns det några material som ni gillar bättre än andra?  

 Hur ska ni göra för att bli bättre på att skriva? 

 

 

 


