
Rapport från Institutionen för  
Hälso- och Beteendevetenskap
Högskolan i Kalmar
ISSN 1652-2206
ISBN 91-89584-38-4

Maria Magnusson

Skriftspråkliga situationer 
i klassrummet

2004:4 - Pedagogik



 

SKRIFTSPRÅKLIGA SITUATIONER I KLASSRUMMET 
 
Maria Magnusson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrakt 
 
Att medverka till att skapa lustfyllda förutsättningar för barns möte med skriftspråket är den 
bakomliggande tanken i denna studie. Syftet med undersökningen är att identifiera klassrums-
situationer som är gynnsamma för barns lust och motivation att skriva samt vad som utmärker 
dessa klassrumssituationer. Genom fältstudier har undersökningen genomförts i den 
vardagliga kontexten i klassrummet i år 1 med tolv elever. Centrala begrepp för studien är lust 
och motivation då de initialt fungerar som en vägledning i sökandet efter att identifiera 
ovanstående situationer. Forskningsansatsen är etnografisk vilken har till uppgift att studera 
en grupp eller en kultur. Huvuddelen av datamaterialet har således samlats in med hjälp av 
deltagande observationer. För insamling av data har även intervjuer, enkäter och artefakter 
använts. Studien innehåller såväl en fortlöpande som en avslutande analys.  
 
Trots att det för barnen är svårt att formulera sig skriftligt i början utkristalliserar sig vid 
analysen ett antal olika teman för dessa situationer där lusten och motivationen tog överhand. 
Studien visar att det utmärkande för klassrumssituationerna är att interaktionen står i centrum. 
I studien framstår barnen som deltagare i ett socialt sammanhang där kommunikation är i 
fokus och lärandet att skriva är en underordnad process. Resultatet stöder således tidigare 
forskning inom det socialinteraktionistiska perspektivet. I klassrumssituationerna, som 
utmärks av handlingar tillsammans med andra, hamnar fokus på eleven som delaktig i 
skapandet av sin egen utveckling snarare än som mottagare av förmedlad kunskap. Till 
resultatet kopplas teorier om handlingsgemenskap (community of practise) och guidat 
deltagande (guided participation). Viktiga slutsatser i studien är att skriftspråket på ett 
framgångsrikt sätt kan växa fram och utvecklas genom handlingar tillsammans med redan 
skrivkunniga. Studien pekar därmed på betydelsen av att rikta strålkastarljuset mot såväl 
individer som relationer och miljö. Denna studies bidrag är att visa vad lust och motivation 
kan vara och hur gynnsamma lärandesituationer kan skapas för lusten och motivationen att 
lära att skriva. Studien bidrar även till att synliggöra och framhålla hur etnografiska redskap 
kan användas av lärare för att distansera sig till sin undervisning och sig själva.  
 
 
Sökord: etnografi, lek, skriftspråksutveckling, skrivglädje, sociokulturellt perspektiv 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FÖRORD 
 
Det är inte själva målet, utan det är resan dit som gör mödan värt! Tack vare många olika 
möten med personer längs vägen har denna studie varit möjlig att genomföra. Jag vill 
uppmärksamma alla barn som låtit mig dela deras lustfyllda om än ibland mödosamma 
upptäcksfärder till att erövra skriftspråket. Man upphör aldrig att förundras över er rikedom 
och kompetens. Det gäller även ert till synes outtröttliga arbete med att förstå världen och 
göra den gripbar och begriplig. Till mina tidigare lärarkollegor, rektor samt barnens föräldrar 
vill jag framföra mitt tack för ni gav mig möjlighet att ge mig ut på denna resa på vilken ni 
varit mina medresenärer. Jag vill särskilt uppmärksamma min lärarkollega som i dagligt 
samarbete gjorde denna undersökning genomförbar. Tack! 
 
Att ge sig ut på denna resa har inneburit att inte alltid vara riktigt säker på vart vägen bär. 
Tack vare min vägvisare, Per Lindqvist, har jag kunnat sortera bland mina iakttagelser och 
nya tankar vuxit fram. Med kunnighet, engagemang och tilltro till min förmåga har du skapat 
utrymme för mina upptäckter och visat på nya landskap att utforska. Varmt tack Per!  
 
Under resans gång har jag fått kontinuerlig respons på min reseskildring som granskats av 
seminariegruppen vid Högskolan i Kalmar under ledning av Ann-Marie Folkesson. Många 
kollegor har också på olika sätt bidragit med värdefulla synpunkter. Tack till er alla! Ett 
särskilt tack vill jag rikta till Karin Taube som inledningsvis var engagerad i denna studie. Jag 
vill också framföra ett varmt tack till Philip Lallander som bidragit med sina kunskaper om 
etnografi och visat på möjligheter då frustrationen över datamaterialet var överhängande.  
 
När jag nu kommit till ”vägs ände” och satt punkt, tänker jag på min familj som givit 
inspiration och spridit glädje på färden. Tack Peter, David och Viktor! 
 
 
Kalmar i oktober 2004 
Maria Magnusson 
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DEL 1 

___________________________________________________________________________ 
 
 
1 INLEDNING 
 
 
Lycka till på din etnografiska resa! 
Världen är ett spännande verksamhetsfält. 
Låt oss vara nyfikna vandrare på fälten, våga ge 
oss ut på mentala äventyr, där förändringar är de 
ständiga följeslagarna. (Kullberg, 2004, s.230) 
 
 
Det krävs både lust och motivation för att ägna sig åt en undersökning av denna omfattning. 
Mina motiv till att genomföra studien grundar sig i att jag i förskolan kom att uppmärksamma 
hur en del barn tidigt visade intresse för skriftspråket. Jag noterade hur barnen i leken gav 
uttryck för lusten och motivationen att utforska det skrivna ordet. Det jag iakttog var hur barn 
genom lek utforskar och prövar att utföra skriftspråkliga aktiviteter av skilda slag. De skrev 
krumelurer och bokstäver i långa rader och återberättade till bilder i böcker. Barnen gav sig ut 
på upptäcksfärder där jag uppfattade att deras egen nyfikenhet var utgångspunkten. Dessa 
erfarenheter var något jag bar med mig då jag senare kom att tjänstgöra i skolan. I samband 
med skolstart erfor jag hur barns möte med det skrivna ordet kunde upplevas väldigt olika. 
För en del av barnen tycks detta möte innehålla den lust och nyfikenhet som jag noterat hos 
en del av de yngre barnen. Andra barn verkade förknippa skriftspråkliga handlingar med krav 
och olust. Mot bakgrund av dessa erfarenheter kom mina tankar att beröra hur vi kan 
medverka till att skapa mer lustfyllda förutsättningar för barns möte med skriftspråket. 
 
Mina iakttagelser och tankar kring barns möte med skriftspråket tog jag upp till diskussion vid 
en konferens i Uppsala. Vid detta tillfälle gavs möjlighet att i mindre forum presentera och 
diskutera pågående projekt om barns skriftspråk i förskola och skola. Samtidigt delgav jag 
åhörarna olika exempel på material för hur ett antal barn i år 1 hade gått tillväga för att lära 
sig skriva under höstterminen då de började skolan. Jag framförde att har man för avsikt att 
utgå från barns skriftspråkliga erfarenheter och legitimerar detta kommer barn att lekskriva 
såväl som att skriva med ord eller hela meningar och texter när barnet börjar i skolan. Det kan 
bidra till att det uppstår en variation av olika tillvägagångssätt i syfte att lära att formulera sig 
i skrift samtidigt som barn får känna att de kan klara av det de gör. Det i sin tur leder 
förhoppningsvis till att skapa ett utrymme för barn att agera inom och våga testa och pröva 
gränser av olika slag. En av deltagarna ifrågasatte om jag lärde barnen att skriva på detta sätt, 
d.v.s. lekskriva. Hon kände sig oerhörd provocerad, och kom aldrig riktigt tillbaka i våra 
gemensamma diskussioner. Både då, och nu under tiden när jag arbetat med denna 
undersökning, har jag funderat mycket på denna händelse. 
 
Är det då möjligt att barn kan lära sig skriva och läsa genom att lekskriva i kombination med 
andra strategier? Under den senare delen av 1900-talet har den pedagogiska och didaktiska 
forskning som tagit fasta på elevuppfattningar och vad det betyder för lärandet rönt stor 
uppmärksamhet och intresse (Claesson, 1999). Denna forskning som har bedrivits utifrån ett 
elevperspektiv med betoning på ett meningsfullt lärande framhåller betydelsen av att utgå från 
barnet d.v.s. deras tankar, erfarenheter och upplevelser för att knyta an det nya lärandet till 
detta (Marton, 1996). Eftersom barn är olika skulle det innebära att undervisningen bör 
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individualiseras, och att kraven anpassas efter varje individs behov och förmåga. Denna syn 
genomsyrar läroplanen, LPO-94 (Utbildningsdepartementet, 1998) där man tar fasta på 
ovanstående samtidigt som man betonar att undervisningen skall baseras på utforskande, 
nyfikenhet och lust till att lära. Att lekskriva kan tolkas som meningsfullt i den bemärkelsen 
att man bygger det nya lärandet på något barn redan kan vilket skulle kunna leda till lust och 
motivation att vidare utforska skriftspråket. Lekens betydelse är också något som framhålls i 
läroplanen (a.a.) som en väsentlig del i det aktiva lärandet. För att knyta an till ovanstående 
resonemang kan konstateras att såväl forskning som styrdokument menar att läraren bör ha en 
uppsättning av strategier snarare än att utgå från en metod. Dessutom bör läraren vara flexibel 
och anpassa valet av strategier utifrån varje elevs unika behov av vägledning och stöd i 
lärandesituationen för optimalt stödja varje barns utveckling. Det innebär krav på läraren att 
kunna identifiera faktorer som lust och motivation samt tillit till den egna förmågan. Det är i 
detta sammanhang som det har betydelse att kunna försöka identifiera och blottlägga 
situationer som tycks vara gynnsamma när barnet lär sig att skriva. För att kunna göra det är 
min avsikt med denna undersökning att se på lärandet ur de lärandes perspektiv och således 
försöka förstå den kultur inom vilka de lärande befinner sig, vilken utgörs av klassrummet i 
skolan. Problemet är taget ur min dagliga verksamhet som förskollärare i skolan och ska 
därmed också betraktas som ett genuint intresse i min lärarvardag för barns möte med 
skriftspråket. Motivet till fokus på skrivning bottnar i att forskning kring skriftspråket 
dominerats av läsning och att jag både som förälder och lärare i förskola och skola iakttagit 
hur skrivningen i praktiken många gånger kommer före läsning. Denna undersökning ger en 
betydande möjlighet för mig som inledningsvis i studien arbetade som förskollärare att 
artikulera angelägna frågor i den praktiska verksamheten och koppla detta till aktuell 
forskning. Att kombinera praktik och teori och låta båda sidor av lärande befrukta varandra 
för att på bästa sätt stödja barn i processen att erövra skriftspråket utgör en viktig länk mellan 
förskola, skola och forskning. Denna studies bidrag är således ett försök till att synliggöra vad 
som skapar lust och motivation till att lära att skriva utifrån de lärandes perspektiv.   
 

Om man lyckas med att väcka lusten att läsa och skriva, så blir den fortsatta läs- och 
skrivutvecklingen i mångt och mycket en självgående process. Det är därför som det första 
mötet med skriftspråket blir centralt. Det måste upplevas spännande och givande att få lära sig 
att läsa och skriva. (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 102) 
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2 SYFTE OCH DISPOSITION 
 
Syftet med denna studie är att identifiera situationer som är gynnsamma för barns lust och 
motivation att lära att skriva, samt beskriva vad som utmärker dessa. Lust och motivation 
identifierar jag som centrala begrepp i samband med att lära att skriva. Dessa begrepp 
fungerar initialt som en vägledning i mitt sökande efter att identifiera ovanstående situationer. 
Samtidigt försöker jag hålla mig öppen för att definitionerna av begreppen kan komma att 
förändras efter studiens genomförande. Följande frågeställningar har legat till grund för denna 
empiriska studie. 
 

• Vilka klassrumssituationer framstår som gynnsamma för lusten och motivationen att 
lära att skriva?  

 
• Vad utmärker dessa klassrumssituationer? 

 
Disposition av uppsatsen: 
 
Uppsatsen är disponerad så att jag i del I inleder med att redovisa hur jag definierar och 
använder mig av centrala begrepp. I bakgrundskapitlet ges en historisk bakgrund och vidare 
presenterar jag forskning kring barns skriftspråkliga utveckling. Avsnittet ska ses som en 
orientering och en del av det som forskningen kommit fram till som rör skriv- och 
läsutvecklingen. Till detta avsnitt kopplas också läroplaner för förskola och skola.   
 
I metodavsnittet, del II, redovisar jag hur jag genomfört studien som bygger på etnografi som 
forskningsansats. Jag ger en ingående bild av forskningsprocessen, från förberedelsetiden på 
fältet till själva fältarbetet d.v.s. dataproduktionen, liksom hur materialet bearbetats. En 
beskrivning ges också av den plats och den miljö där studien kom att utföras. Det innefattar 
såväl fysiska som psykiska förhållanden, med andra ord vad som fanns och vad som hände i 
samvaron tillsammans. Avsnittet avslutas med forskningsetiska överväganden. 
 
Resultatet rapporteras i del III i form av klassrumsbeskrivningar av gynnsamma situationer. 
Dessa skriftspråkliga situationer i klassrummet skiljer sig åt och presenteras i olika teman.  
Till varje tema följer en sammanfattande analys. 
 
Slutligen förs en metoddiskussion i del IV, samt en diskussion om lust och motivation till att 
lära att skriva genom att jämföra och koppla klassrumssituationerna till teorier om handlings-
gemenskap och guidat deltagande. 
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3 BAKGRUND 
 

Kapitlet inleds med definitioner av centrala begrepp som är väsentliga för studien. Därefter 
presenteras en historisk tillbakablick på skriftspråket för att senare övergå till att introducera 
några olika forskningsperspektiv samt forskning knuten till barns förvärvande av skrift-
språket. Avsnittet avslutas med en inblick i läroplanen. 
 
 
3.1 Definition av centrala begrepp i studien 
 
I studien använder jag mig av begrepp som ”erövrande av skriftspråket” och att ”lära att 
skriva”. Begreppet ”skriftspråk” ska ses mot bakgrund av att skriftspråket innehåller båda 
aktiviteterna skriva och läsa vilka kan sägas förutsätta varandra. Det är med andra ord inte 
meningsfullt att skriva något om det inte finns någon som kan läsa det som nedtecknas. Med 
att ”erövra skriftspråket” menas att förstå hur skriftspråket används och hur det är uppbyggt. 
Jag kan inte bortse från att skriftspråket som innefattar skrivning och läsning, samspelar och 
interagerar med varandra på ett komplext sätt, men det är med fokus på att ”lära att skriva” 
som är utgångspunkten i studien. Att ”lära att skriva” öppnar nya möjligheter för att tillgodose 
egna behov och personliga mål, som att lära. I förlängningen innefattar det också att andra 
förstår vad man skriver. Begreppet ”situationer” är centralt i studien. Med fokusering på 
situationen menas att jag fokuserar på en särskild situation, en händelse, som en lektion 
(Alvesson & Deetz, 2002). Situationen är begränsad till en här- och nu situation vilken är 
något som händer under en begränsad tidsperiod och som utspelar sig framför mina ögon. 
Såväl aktörer som det institutionella sammanhanget är närvarande.  
 
Begreppen lust och motivation är centrala i studien. Nedan redogör jag för hur jag tolkar och 
använder dessa båda begrepp i studien.  
 
 
3.1.1 Lust 
 
Nyfikenheten att förstå hur världen fungerar såg Aristoteles som den mänskliga drivkraften 
till allt kunskapssökande (Dahlberg & Taguchi, 2000). Att förundras över saker och ting och 
ställa sig frågor är enligt Aristoteles motorn till denna lust att lära. Leken uppfattade han som 
källan för de yngre barnen att lära och förstå hur saker och ting hänger ihop (Stensmo, 1998). 
Leken i sig ger lust och man behöver varken applåder eller beröm (Knutsdotter Olofsson, 
2000). På samma sätt förhåller det sig med det lilla barnet som strävar efter att uppnå 
kompetens och kontroll (Donaldson, 1978). När barn lär är det den inre tillfredställelsen, det 
lyckade resultatet att lösa ett problem och bemästra en färdighet som ger en positiv känsla. 
Donaldsson (a.a.) menar att vi kan utgå från att det finns en fundamental mänsklig drift att 
förstå hur världen fungerar och lära sig kontrollera den viljemässigt. Samtidigt poängterar 
Donaldsson hur denna inre lust kan försvinna genom övningar, repetitioner och yttre 
materiella belöningar. Hon refererar till en undersökning där man på olika sätt uppmuntrat 
och belönat barn i samband med aktiviteter som de utfört. Studiens resultat visar att om 
belöningar ges i form av pris eller något yttre tecken, något som ligger utanför själva 
aktiviteten, är sannolikheten mindre att aktiviteten tas upp igen frivilligt, när det inte ges 
några belöningar. Sannolikheten är också mindre att förväntningarna på aktiviteten upplevs 
som rolig. Donaldsson (1978) hänvisar till flertal studier som kommit fram till liknande 
resultat. Däremot har muntlig uppmuntran positiv effekt. Skillnaden mellan berömmande ord 
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och yttre tecken (t.ex. guldstjärnor) kan enligt Donaldsson (a.a.) ses som att vi har ett behov 
av bekräftelse av vad vi åstadkommit inför andra. Vi behöver få erkännande för de ansträng-
ningar vi åstadkommit. Likaså behöver vi få höra när vi är på rätt väg såväl som på fel väg 
och uppmuntras till att försöka igen.  
 
Stern (1991) delar tidigare åsikter om att nyfikenheten och lusten till att utforska omgivningen 
är viktiga drivkrafter för barns utveckling. Viljan styrs av lusten menar Brodin & Hylander 
(2002) som omsatt Sterns teori om självutveckling. Det är när jag ser sammanhang som jag 
får lust och vill lära. Därför menar Brodin och Hylander (a.a.) finns inga bättre tillfällen för 
lärande än dem barnet själv söker. Den vuxnes uppgift blir att uppfatta barnets intentioner, att 
erbjuda sitt engagemang och att ibland gå lite före och visa på nya vägar. I dessa lärande-
situationer ligger poängen i att den vuxne och barnet sida vid sida gemensamt undersöker och 
utforskar något för att få ökad kunskap, se nya samband och lösa problem. På så sätt görs 
barnet delaktig och tilldelas ansvar samtidigt som de ges hopp om att saker och ting går att 
lösa. Det grundläggande i situationerna är att barnet och den vuxne har uppmärksamheten och 
intresset riktat mot gemensamt fokus. Kärnan i Sterns teori (1995) innebär således att skapa 
mening och sammanhang utifrån gemensamt fokus. För läraren innebär det att det är hon/han 
som har ansvaret för att försöka skapa sammanhang där barnets nyfikenhet och lust kan få 
utlopp (Dahlberg & Lenz Taguchi, 2000). 
 
Enligt min tolkning av lust skulle lust innebära glädje och nyfikenhet att göra upptäckter och 
ta itu med utmaningar. Det innebär situationer där nyfikenhet och frågor förekommer hos 
barnet och där det lyckade resultatet leder till viljan att själv lyckas lösa problem och att vilja 
lära/kunna.  
 
 
3.1.2 Motivation 
 
Motivation är ett centralt begrepp när det gäller att förstå mänskligt beteende. Det är vanligt 
att vi definierar begreppet med det som orsakar aktivitet hos individen och håller denna 
aktivitet vid liv. Det är också motivation som ger aktiviteten mål och mening (Imsen, 2000). 
Motivationsbegreppet kan kopplas till lärandesituationer och användas både i positiva 
respektive negativa sammanhang. I positiva sammanhang talar vi om elever som aktiva, 
intresserade och nyfikna på det som är nytt och okänt. Motsatsen är brist på motivation och 
elever som är okoncentrerade samt upptagen av helt andra saker än det som försiggår i 
klassrummet (a.a.). Förklaringsmodeller inom psykologin ger oss olika antaganden för att 
förstå våra handlingar beroende på vilken teoritradition och grundläggande människosyn som 
de representerar. Den stora skiljelinjen tycks vara huruvida man antar att motivationen beror 
på inre respektive yttre faktorer (Pervin & John, 1997). Ett exempel på detta är ordet vilja som 
är ett centralt begrepp för den humanistiska teorin medan däremot belöning är ett viktigt led i 
de behavioristiska motivationsteorierna.  
 
När man skiljer mellan inre och yttre motivation talar man om inifrån styrt beteende 
respektive utifrån styrt beteende (Imsen, 2000). Med inre motivation menas att aktiviteten 
eller lärandet hålls levande genom intresse för saken, det man ska lära sig eller själva 
handlingen i sig. Man ägnar sig åt detta för att det helt enkelt upplevs som meningsfullt. Till 
skillnad mot inre motivation innebär yttre motivation att aktiviteten eller inlärningen hålls 
levande för att individen hoppas att få en belöning. Oavsett om det handlar om en inre glädje 
eller hopp om framtida belöning så menar man att det gemensamma för dem båda är 
erfarenheten eller förväntan som är källan till själva aktiviteten (a.a.).   
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När det gäller yttre motivation var Skinner den som la stor vikt vid betydelsen av förstärkning 
(belöning). Denna teori utesluter helt människan som subjekt. Beteendet styrs aldrig av 
medvetandet, utan är i sig ett resultat av det formbara beteendet. Denna teori utgår därmed 
från att människan snarare reagerar mekaniskt som om hon inte är en självständig tänkande 
individ, vilket starkt kritiserats (Jerlang m.fl., 1999). Motivationsbegreppet var något som tid-
igare var oförenligt med behaviorism då inre drivkrafter ansågs som helt ointressant i relation 
till att studera en observerbar och kontrollerbar variabel (Karlsson, 1998). Idag har det å andra 
sidan skett en förändring då nutidens behaviorister är något mer intresserade av begreppet 
motivation. Det gäller i synnerhet studier som har fokus på när vi lär. Motivationsbegreppet 
skulle kunna bidra till att förklara variationer i prestation och lärande.  
 
Som representant för den humanistiska teoritraditionen ser Maslow (1977) utifrån ett pers-
pektiv som lägger tonvikt vid vårt inre. Enligt denna tradition ses människan som en sökande 
varelse. När ett behov eller önskan är tillfredställt söker vi hela tiden efter något mer, vi blir 
aldrig riktigt tillfreds. Detta har Maslow försökt åskådliggöra med sin behovstrappa där ett 
steg på trappan innebär att man söker förstärkning från gruppen, man ser hur långt ens 
förmåga sträcker sig. Steget som är det tredje av fyra steg i trappan beskriver vad man kan 
kalla självhävdelsebehovet. Den största förtjänsten med denna modell enligt Jerlang (m.fl., 
1999) är den starka betoningen på att det bör vara ett subjekt-subjekt-förhållande mellan barn 
och pedagog. Man betonar därmed den mellanmänskliga samvaron och understryker ett 
jämställt förhållande mellan de inblandade parterna. Den kritik som däremot framförts är att 
det är en individcentrerad teori där man mer ser till att det är den enskilda individen som 
kämpar för sig. Det finns en risk menar författarna (a.a.) att det sker på bekostnad av andra. 
 
Historiskt sett talar man inom psykologin ofta i termer som antingen eller. Det skulle kunna 
innebära att vi först talar om att det antingen handlar om inre eller yttre motivation. Därefter 
diskuterar vi vilket som är mest betydelsefullt för att slutligen konstatera att det kanske är mer 
komplext än så. Den kritiska frågan handlar kanske snarare om att förstå hur de olika 
variablerna hänger ihop snarare än att välja mellan dem (Pervin & John, 1997).    
 
I denna studie identifierar jag motivation med inifrån styrt beteende. Jag finner 
attributionsteorin som pedagogiskt intressant då teorin fokuserar på hur en individ bedömer 
möjligheterna att klara av en situation man står inför (Pervin & John, 1997). Utifrån denna 
teori försöker man tolka orsakerna till framgång och nederlag. Hur vi kopplar ihop orsaks-
förklaringar med det som händer oss är viktigt eftersom det påverkar våra förväntningar. Det 
har visat sig att på det sätt som elever förklarar framgångar respektive nederlag är av stor 
betydelse i motivationssammanhang (Imsen, 2000). Lokalisering, stabilitet och kontroll-
erbarhet är tre dimensioner som är viktiga för att beskriva och analysera hur förväntningar 
inför framtida prestationer formas (Pervin & John, 1997). Med lokalisering menas var 
orsakerna ligger. Antingen kan orsakerna förläggas till individen själv som t.ex. hårt arbete 
(inre lokalisering) eller kan orsakerna ligga helt utanför individens räckvidd (yttre 
lokalisering) som att uppgiften var svår. Den andra dimensionen, stabilitet, syftar på 
beständighet. Stabila orsaker kan vara den egna förmågan eller den dåliga läraren. Instabila 
orsaker är exempelvis tur och dåligt humör. Kontrollerbarhet däremot handlar om orsaker 
som individen anger att de kan kontrollera eller inte. Egen ansträngning är möjlig att 
kontrollera medan faktorer som begåvning, tur och uppgifternas svårighet ligger utanför 
individens kontroll. Det medför att elever som förklarar sin framgång med inre och stabila 
orsaker har högre förväntningar på sig att lyckas än elever som anger inre okontrollerbara 
orsaker, t.ex. begåvning vilka skapar låga förväntningar om att lyckas (Imsen, 2000). Det är 
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med andra ord ingen idé att anstränga sig om orsakerna förläggs till yttre omständigheter då 
uppfattningen är att det ligger utanför individens kontroll. Denna uppfattning kallas för inlärd 
hjälplöshet.  
 
Men jag ser även på motivation utifrån Banduras teori om ”self-effiacy” (1997), där man ser 
både till inre och yttre motivation som kan betraktas som ytterligare ett perspektiv. Bandura 
(a.a.) ser individens förväntningar om framgång som det centrala i motivationen. När vi väljer 
vilka aktiviteter som vi vill ge oss in i kommer vi att investera olika mycket energi igenom-
förandet till följd av hur vi bedömer möjligheterna att lyckas. Det handlar om förväntningarna 
av att klara av handlingarna och att handlingarna får det utfall man förväntar sig. För att öka 
förväntningarna om framgång ser man stora möjligheter till motivation som ligger i 
rollmodeller och observationsinlärning. Man pekar även på betydelsen av direkt stöd och 
uppmuntran när det gäller elevernas förväntningar. Det hjälper med andra ord med positiv 
inblandning av en vuxen. Individens förväntningar om framgång kan därför inte isoleras till 
enbart individen själv utan måste också ses i den kontext som individen befinner sig i (a.a.).  
 
Begreppet ”self-efficacy” översätts vanligen med självförmåga eller handlingskraft (Nilsson, 
2000; Lindqvist, 2002). Som jag tolkar begreppet kopplat till denna studie handlar ”self-
efficacy” om individens förmåga att tro sig själv om att klara handlingarna d.v.s. tilltron till 
sin egen förmåga. I denna studie identifierar jag alltså motivation utifrån attributionsteorin 
och Banduras teori där man fokuserar på betydelsen av möjligheterna att klara av en situation, 
d.v.s. tilltron till den egna förmågan. Skriftspråkliga situationer som beskrivs som  
gynnsamma skulle således innebära att motivation handlar om inre faktorer där man ser till 
den egna förmågan kopplat till framgång. Men även yttre faktorer kan ha betydelse i detta 
sammanhang då den vuxne men även kamrater kan fungera som modeller samt ge stöd och 
uppmuntran. På så sätt kan lust uppstå att lära.  
 
Enligt min definition av begreppet motivation har det med upplevelsen av att känna att man 
klarar av det man gör och få bekräftelse för detta. Omgivningen inverkar på motivationen då 
vi lär genom att iaktta och ta efter hur andra gör. Mot bakgrund av mina frågeställningar ska 
ovanstående teorier ses som en möjlig ingång till att identifiera situationer som tycks vara 
gynnsamma för lusten att lära att skriva. 
 
  
3.2 Skriftspråksundervisning från form till funktion och form 
 
 
Barn över formaliteter – språket blir 
ett system av regler som ska inpräntas, 
inte en resurs för lärande.  
Skrivare skriver och menar. (Mehlum, 1995, s. 9) 
 
 
I jämförelse med skrivning har läsningen stått i fokus både vad det gäller undervisning och 
forskning (Allard & Sundblad, 1991). Att läsningen kommer först i skolan följt av skriv-
ningen kan ges en historisk förklaring. I ett internationellt perspektiv var svenskarna tidigt ett 
läsande folk, där majoriteten redan på 1600-talet kunde läsa. Detta berodde främst på att 
kyrkan kom att ställa krav på läskunnighet. Guds ord var rättesnöret och i Bibeln fann man 
sina levnadsregler vilket i sin tur innebar krav på läskunnighet för varje människa (Dahlgren 
& Olsson, 1999; Kullberg, 1992). Det var inte förrän på senare delen av 1800-talet som 



 15

svenskarna började utveckla skrivförmågan i samband med att man införde allmän skolgång. 
Behovet av att lära sig skriva kom att höra ihop med världsliga behov så som social rörlighet, 
handel och industrialism. Det sågs som en nödvändighet att man åtminstone kunde skriva sitt 
namn för att styrka sin identitet. Skriften kom i vårt land såväl som i andra länder att kopplas 
till religion och handel. Läsning infördes således mer av andliga skäl och för att kunna styra 
och kontrollera. Det man läste skulle man ta emot och rätta sig efter. Skrivningen som 
aktivitet kan beskrivas som en mer utåtriktad handling, ett sätt att säga sin mening vilket var 
förbehållen både kyrka och stat (Ahlsén & Allwood, 1995). 
 
När den obligatoriska skolan infördes 1842 var det framförallt för att bevara den sociala 
strukturen i samhället (Allard & Sundblad, 1991; Dahlgren m.fl., 1999). Den allmänna läs-
färdigheten, dock inte skrivningen, kom alltså att föregå införandet av den obligatoriska 
skolan. Införandet av skolsystemet kom således att syfta till kontroll av den redan utvecklade 
förmågan att läsa. Läs- och skrivkunnighet sågs därför inte som en rättighet för den enskilde 
individen utan var istället helt underordnad den religiösa och moraliska fostran. Det handlade 
snarare om att få gemene man till att följa lagar och förordningar, och då främst kyrkans 
(Kullberg, 1992).  
 
Att lära barn att läsa och skriva var till en början kyrkans och hemmets uppgift (Dahlgren 
m.fl., 1999). Undervisningen kom därefter att flyttas från hemmen till skolan. Skolan kom på 
så sätt att ta över en tidigt utvecklad och traditionsbunden läsfärdighet med andliga förtecken 
och en långsamt framväxande skrivfärdighet. Men skolan fick även överta en läs- och 
skrivinlärningsmetodik med en tyngdpunkt i färdighetsträning där läsningen skulle vara 
korrekt och ordagrann samt skrivning utan stavfel och vackert skriven. En inriktning som 
innebar en betoning på formaspekten (Dahlgren m.fl., 1999; Mehlum, 1995). Mot bakgrund 
av denna historiska utveckling har skriv- och läsundervisningen betraktats som skolans revir 
och ansvar (Eriksen Hagtvet, 2002; Larsson, Nauclér & Rudberg, 1992).  
 

Det blev experternas privilegium att lära barn läsa. Det har vi inte kommit ifrån, menar Ragnhild 
Söderberg. (Lauritzson, 1995).  
 

Gustafsson och Mellgrens visar med sin studie (2000) hur skolans historia och dess roll som 
samhällsinstitution att lära ut, också formar barns uppfattningar om vad man ska lära i skolan. 
Av barnens uppfattningar i undersökningen framgår att det är i skolan man lär sig att läsa, 
skriva och räkna. Utifrån barnens uppfattningar institutionaliseras således skriv- och 
läslärandet. Författarna (a.a.) uppmärksammar problematiken med att det förvisso sker ett 
lärande i skolan men att det inte sker med automatik bara för att barn börjar skolan. Dessutom 
understryker författarna att den monopolställning skolan haft vad beträffar att utveckla 
förmågan att skriva och läsa nu är bruten i och med att förskolan har fått en läroplan och man 
talar i termer om ett livslångt lärande. Gustafsson och Mellgren (a.a.) menar att det behövs 
 

… en tydlighet om dels vad barn och föräldrar kan förvänta sig av skolan, dels  
skolans förväntningar på dem. Samt vidare om vad skola och lärande är, varför  
man ska lära sig det som står i läroplanen och hur det går till. (a.a., s.148). 

 
Söderberg (1988) anser att skolans starka monopolställning bidragit till att läsning och 
skrivning är något som är förbehållet skolan trots att det visat sig att barn mycket tidigt kan 
lära sig dessa förmågor. Söderberg (a.a.) talar i termer som kulturellt och socialt tabu vilket 
leder till att man drar sig undan av rädsla för att göra fel. Skolans starka monopolställning har 
bidragit till att lärare inom förskolan och föräldrar därför lyst med sin frånvaro. Dahlgren 
m.fl.  (1999) menar att det är endast de djärvaste lärarna inom förskolan som vågat vandra in i 
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detta monopoliserade område. Lärarna inom förskolan har liksom föräldrarna ställts inför 
dilemmat om hur de ska hantera skrivning och läsning. Förskolans lärare har såväl som 
föräldrarna inte ansetts sig ha kompetens inom detta område och därför inte vågat sig på att 
skriva bokstäver av rädsla för korrektion från skolan (a.a.). Det är inte länge sedan läsforskare 
ansåg att vare sig lärare i förskolan eller föräldrar skulle medverka till att barn utvecklade 
förmågan att läsa innan de började i skolan. På så sätt ville man undvika senare läs- och 
skrivsvårigheter (Dahlgren & Olsson, 1995).  
 
Söderberg (1988) anser att skolan bidragit till en stark rädsla för att barn lär sig på fel sätt om 
de tillägnar sig skriftspråket utanför skolmiljön och före den lagstadgade skolstarten. Denna 
uppfattning framkom också i min tidigare studie (Magnusson, 1996) då jag undersökte 
förskollärarens arbete med att ge sexåringar förutsättningar att utveckla läs- och 
skrivkunnighet. I studien uttrycker förskollärarna en osäkerhet vad gäller yrkeskompetens och 
anser sig framförallt behöva fortbildning inom detta område. Gustafson och Mellgren (2000) 
resonerar i liknande termer. Samtidigt är författarnas erfarenheter från praktiken att det är 
vanligt att lärare i förskolan fokuserar på att t.ex. skriva bokstäverna åt rätt håll och på att 
hålla pennan rätt vilket innebär en betoning på formaspekten. Författarna (a.a.) hävdar att barn 
tidigt etablerar ett förhållningssätt till skriftspråket vilket snabbt tenderar att bli stabilt. Av 
denna anledning betonar Gustafson och Mellgren vikten av att skapa möjligheter för barn i de 
yngre åldrarna i förskolan att möta skriftspråket i naturliga situationer. Att kommunicera i tal 
såväl som i skrift bör ingå på ett medvetet sätt i verksamheten med de yngre barnen. 
Författarna (a.a.) framhåller att det krävs omfattande insatser för att anamma detta 
förhållningssätt. Av skolverkets rapport (2001) framgår att en ”skolifiering” sker i förskole-
klassen såväl som i den integrerade verksamheten snarare än att utveckla och finna nya 
arbetsformer med inriktning mot bl. a. lek och skapande. Verksamheten är inte anpassad 
utifrån sexåringarnas behov och klassrummet utgör heller inte den självklara plats för lek och 
skapande enligt uttalanden i rapporten. I de integrerade verksamheterna finns flertal exempel 
på hur man ”strävar att anpassa barnen till en skolkod av traditionell typ”. (Skolverket, 2001, 
s. 5). I en senare studie (Magnusson, 1999) där jag jämförde förskollärares och grundskol-
lärares arbetsmetoder vid barns möte med skriftspråket, framkom att förskollärare som arbetar 
inom skolan ger barn förutsättningar att utveckla läs- och skrivkunnighet i mindre utsträck-
ning än de förskollärare som är verksamma inom förskolan.  
 
Både den muntliga och skriftliga språkutvecklingen är områden som är obetydligt undersökta 
(Eriksen Hagtvet, 2002). Under de senaste tio åren däremot har den utveckling som äger rum 
före den formella skriv- och läsundervisningen varit föremål för intresse. Svårigheten vad 
gäller sådan forskning är många gånger att dra pedagogiska konsekvenser från forsknings-
resultat då dessa enligt Eriksen Hagtvet (a.a.) ofta kännetecknas av att de är mångtydiga. Trots 
det har en del studier som genomförts bland de yngre barnen kring skolstarten och 
skriftspråket visat på didaktiska kopplingar (Dahlgren m.fl., 1999; Eriksen Hagtvet, 2002; 
Häggström & Lundberg, 1994; Pramling Samulesson & Mårdsjö, 1997b). Dessa studier 
framhåller betydelsen av att rikta barnets uppmärksamhet mot skriftspråket i miljön. Man 
betonar också leken som ett viktigt redskap för lärande eftersom den både är motiverande och 
lustfylld.  
 
Inom den forskningsgren där man studerat barns tidiga skriv- och läsbeteende (emergent 
literacy) betonar man starkt betydelsen av en tidig mjukstart d.v.s. att redan i mycket unga år 
få ingå i skriftspråkspråkliga sammanhang. Det medför enligt Bjar och Liberg (2003) att barn 
ges en avsevärt längre ”startsträcka” där de i egen takt kan prova på att själv skriva och läsa. 
Vidare understryker författaren vikten av att få upptäcka och utforska vad man kan läsa och 
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skriva om och varför och hur man läser och skriver. Det kan tyckas som om skriftspråket 
länge är frånvarande och gömt. Men på olika sätt skymtar det fram långt tidigare än när barnet 
förvärvat skriv- och läsförmågan. Det kan visa sig i uttryck som t.e.x. att lekskriva med hjälp 
av klotter och hemlig skrift eller att låtsas läsa texter som barnen kan utantill (Dahlgren & 
Olsson, 1985, 1999; Hagvtet, 2002; Bjar & Liberg, 2003). Den inre motivationen, där barnets 
tilltro till sin egen förmåga är av betydelse såväl som den yttre, genom att personer som redan 
förvärvat skriftspråket tar upp barnet i en gemenskap. Dessa personer utgör viktiga sociala 
stödstrukturer. 
 
Som tidigare nämnts har varken skrivning eller skrivprocessen diskuterats på samma sätt som 
läsprocessen i Sverige (Dahlgren & Olsson, 1995). På 70-talet däremot fördes en livlig debatt 
kring LTG-metoden (Dahlgren & Olsson, 1985; Dahlgren m.fl.,1999). Denna metod som 
utformades av Ulrica Leimar (1974) tog talet och skrivningen som utgångspunkt i skrift-
språksundervisningen istället för läsningen. Barnets eget språk betonades som utgångspunkt 
för skriv- och läsövningar och stor vikt lades vid skrivning och läsning som funktion. 
Eftersom färdighetsträning dominerat skriftspråksundervisningen på 1900-talet (Dahlgren 
m.fl., 1999; Mehlum, 1995) har man haft en betoning på den formella aspekten. Mehlum 
(a.a.) menar att eleverna oftare skrev utifrån en isolerad färdighetsträning än att de skrev 
något för en mottagare. Inlärningen blev instrumentell och Mehlum (a.a.) talar i termer om ett 
kommunikationstomt rum. Visserligen fick eleverna redskap men dock utan att veta vad de 
skulle göra med det de lärt sig. Det saknade helt enkelt förmågan att skriva fullständiga och 
meningsfulla texter och tillfällen till att få utveckla sin kommunikativa förmåga. Dahlgren 
och Olsson (1985) har visat med sin studie om läsning ur ett barnperspektiv att skriftspråket 
har en funktionsaspekt och en formaspekt. Det handlar dels, om att kommunicera ett innehåll 
mellan personer som är åtskilda i tiden och i rummet, dels handlar det om skriftspråkets 
tekniska uppbyggnad. I skolverkets slutrapport (Lidholt & Granström, 2003) markeras detta 
tydligt genom att man betonar att både skrivning och läsning har två sidor. Det finns alltså 
både en funktionsaspekt och en formaspekt vilka tillsammans utgör skrivandets och läsandets 
idé (Lidholt & Granström, 2003; Dahlgren & Olsson, 1985; Dahlgren m.fl., 1999).  
 
När det gäller den tidiga skriv- och läslärandet i förskola och skola framhåller man att många 
barn inte förstår den funktion skriften har (Dahlgren m.fl., 1999). Skolverkets rapport (Liberg, 
1998) om skriv- och läsförberedande arbete i förskoleklasser och år 1 visar på en ganska 
begränsad syn av vad skrivande och läsande är. Den slutsats man nått i rapporten är att 
betoningen ligger på formaspekten och på träning av enskilda moment. Å andra sidan framgår 
av skolverkets diagnoser för både år 2 och år 5, vilket utformats som ett observationsmaterial, 
att tyngdpunkten ligger på funktionsaspekten (Myndighet för skolutveckling, 2003b).  
 
Om man tar fasta på att barn är nyfikna och aktiva, och försöker skapa mening eller ordning i 
vad de ser eller upplever, bör skriftspråket inledningsvis introduceras i meningsfulla 
sammanhang, där utgångspunkten är skriftspråkets funktion. De är först när barn förstår 
poängen med skriftspråket och kan se nyttan med skriftspråkets funktion, som de är 
motiverade och beredda att enligt Dahlgren m.fl., (1999) att erövra skriftspråket. Med andra 
ord har förståelse och sammanhang betydelse för lusten och motivationen att lära. Frågan är 
dock, menar Mehlum (1995), om skolan lyckas med uppgiften att frigöra sig från den långa 
traditionen av förmedlingspedagogik som man bär på, med avseende på formaspekten när det 
gäller skrivning.  
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3.3 Tidigare forskning  
 
 
Have we so confused literacy development  
with schooling that we have ignored what  
children learn about written language  
prior to formal instruction? (Goddman, 1993, s.16 i Liberg)  
 
Som tidigare nämnts har skrivning mer eller mindre ignorerats till förmån för läsning vilket 
också påverkat tidigare forskning vars fokus varit riktat mot läsning (Liberg, 1993). Inom 
detta område kan vi finna två perspektiv, närmare bestämt ett individualpsykologiskt 
respektive ett socialinteraktionistiskt perspektiv. Dessa två perspektiv skiljer sig åt med 
avseende på om man riktar ljuset mot den enskilde individens förmåga alternativt det sociala, 
kulturella och kommunikativa sammanhang som individen ingår i (Utbildningsdepartementet, 
1997).  Med ett individualpsykologiskt perspektiv betraktas läsning och skrivning som en 
färdighet som människan behärskar eller inte. I centrum står den enskilde individens 
biologiska, psykologiska och intellektuella förutsättningar. Intresset är inriktat på den enskilde 
individens sätt att förvärva läsning och att utföra aktiviteten (a.a.). Med denna utgångspunkt 
har man framförallt intresserat sig för läsmetoder d.v.s. hur läsning lärs ut på bästa sätt och 
hur läsaren bearbetar texten. Inom detta perspektiv har det funnits en polarisering mellan de 
olika företrädare som förespråkat en syntetisk metod i vilken man utgår från element och går 
till helhet i en svårighetsgraderad gång (bokstäver) och en analytisk, i vilken utgångspunkten 
är helheten och i vilken den som lär når elementen (bokstäverna) genom analys (Larsson 
Nauclér & Rudberg 1992: Kullberg, 1995). I detta sammanhang talar man i termer som 
”bottom-up-process” och ”top-down-process”, för hur läsaren anses bearbeta en text.  
 
Idag råder i de flesta fall en uppfattning om betydelsen av att kombinera ljudmetod och 
helordsmetod då läsaren anses bearbeta en text både genom att gå från de små delarna 
(bokstavsljuden) till helheten och genom att utgå från helheten (Liberg, 1993). Kullberg 
(1995) för ett resonemang om att det vore intressant och mångfacetterande att diskutera i 
termer av syntetiskt respektive analytiskt förhållningssätt. Författaren menar att det analytiska 
förhållningssättet kan sägas vara förankrat i en humanistisk människo- och världssyn och det 
syntetiska förhållningssättet kan sägas vara förankrat i en naturvetenskaplig syn på värld och 
människor. Man kan snarare anta menar Kullberg (a.a.), att de båda förhållningssätten 
kompletterar varandra och att under vissa tidsperioder har det ena varit mer poängterat än det 
andra. Det individualpsykologiska perspektivet är också det perspektiv som dominerat 
traditionell skriv- och läsundervisning (Liberg, 1993; Utbildningsdepartementet, 1997). Före-
trädare för detta perspektiv är b l. a. forskare som Lundberg (1995) vilken kan sägas ha en 
övervägande syntetisk syn på läsprocessen. Lundberg (2003) menar att det är naturligt att man 
i det första skedet i läsutvecklingen har tonvikt vid avkodning. I detta avseende betonar han 
lärarens roll i att stödja barnet genom att uppmärksamma texten kopplat till barnets 
förförståelse, bilder och innehåll. Lundberg framhåller också betydelsen av att barnets möte 
med läsning blir lustfyllt och betonar ”… mening, glädje, betydelse, budskap, upplevelse och 
förståelse.” (a.a., s.10).  
 
I slutet på 70-talet uppstod en ny forskningsinriktning kallad ”emergent literacy” som kom att 
uppmärksamma och lägga tonvikten vid samspelets betydelse (Söderberg, 1997). Denna 
forskning visar hur barn i förskoleåldern i nära samspel med en skrivande och läsande 
omgivning själva börjar upptäcka och utforska skriftspråket. Förutsättningarna är ett positivt 
klimat och en god kommunikation mellan den vuxne och barnet. Genom kommunikation och 
samspel med redan skrivkunniga personer skapas upptäckter som bidrar till lusten och 
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motivationen att själv förvärva förmågan att skriva och läsa. Vidare uppfattas leken vara av 
central betydelse för barnets lust att experimentera och göra försök med att skriva och läsa. 
”Låtsasskrivning” och ”låtsasläsning” är handlingar som efterhand utvecklas och leder fram 
till behärskande av skriftspråket. Söderberg (a.a.) skriver att 
 

… även om barnen inte själva når fram till konventionell läsning och skrivning förrän efter det 
att de börjar skolan, så betraktar forskarna barnens läsande och skrivande som verklig, äkta 
läsning och skrivning (a.a., s. 265).  

 
Forskare inom denna inriktning stöder sig på såväl Piagets som Vygotskijs teorier. 
Följaktligen ser de inte bara till barnets kognitiva inlärning, som varit utgångspunkt för den 
tidigare läsforskningen, utan är starkt inspirerade av barnet sett ur ett interaktionistiskt 
perspektiv. Det betyder att man ser på barnet som en individ som utvecklar skriv- och 
läsförmågan i interaktion med redan skriv- och läskunniga personer och på så sätt inlemmas i 
en skriftspråklig kultur (Söderberg, 1997).  
 
Inom denna forskningsgren har man alltså kunnat visa hur barn kan lära sig skriva och läsa 
mycket tidigt (Söderberg, 1988). Man har även funnit hur barns utveckling går från att 
använda sig av outvecklade former till att bryta den alfabetiska koden för att därefter utveckla 
skriv- och läsförmågan (Liberg, 1993). Inom detta perspektiv betraktas skrivning och läsning 
som en språklig aktivitet vilket man lär genom att skriva och läsa. Betoningen inom denna 
forskningsinriktning är ett socialinteraktionistiskt perspektiv där samtala, skriva och läsa 
betraktas som delar av människans totala kommunikation (Utbildningsdepartementet, 1997). 
Oavsett olika typer av språkande som t.ex. samtala och skriva, anser Liberg (1993) att 
motivationen för kommunikation är människans önskan att både skapa och vidmakthålla 
mening som deltagare i ett socialt sammanhang. Inom ramen för ett socialinteraktionistiskt 
perspektiv antas skriftspråket växa fram och utvecklas i interaktion med andra. Man betraktar 
med andra ord skriftspråket som en språklig aktivitet. Inom detta perspektiv finner vi forskare 
som Liberg och Söderberg (Kullberg, 1995). Där Söderberg, som poängterar betydelsen av 
det emotionella, kan sägas företräda ett socio-interationistiskt-emotionellt perpektiv (a.a.).  
 
Om ett individualpsykologiskt perspektiv har individfokus så kan sägas att ett 
socialinteraktionistiskt perspektiv har fokus på det sociala sammanhanget (Utbildnings- 
departementet, 1997). Den kritik som lyfts fram beträffande de båda perspektiven berör risken 
med att ”… alltför ensidigt peka mot en individcentrerad, diagnos- och färdighetsinriktad 
undervisning…” å andra sidan risken att ” … förlora den enskilda individen ur sikte och 
därmed det enskilda barnets eller den unga människans speciella situation.” (a.a., s.113). Vad 
beträffar forskning som innefattar ett stort antal studier av tidigt skrivande och läsande barn 
framgår av resultatet att fonologisk medvetenhet jämte erfarenheter av gemensamt skrivande 
och läsande är de viktigaste faktorerna för att kunna förutsäga barns fortsatta skriv- och 
läsutveckling (Myndigheten för skolutveckling, 2003a). Av resultatet kan tolkas att båda 
perspektiven är gällande.  
 
Presentation av tidigare forskning som fortsättningsvis följer, sker i huvudsak en avgränsning 
till förmån för ett socialinteraktionistiskt perspektiv. Mot bakgrund av mitt syfte att identifiera 
situationer och använda en etnografisk ansats med handlingar i fokus är detta perspektiv mest 
relevant mot syfte och metod.  
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3.3.1 Skriv- och läsförmågan växer fram i samspel  
 
Med utgångspunkt i fallstudier har Söderberg (1988) visat hur barn tidigt kan utveckla läs- 
och skrivförmågan innan de får den formella undervisningen i skolan. Söderberg skriver att: 
… det talade språket lär sig barn genom att tala, det skrivna genom att läsa och skriva.”  
(1982, s. 62). Denna uppfattning delas av Eriksen Hagtvet (2002) och Liberg (1993; 1999; 
2003) som menar att barnets skriftspråksutveckling liknar talspråksutvecklingen vilken 
utvecklas i samvaro mellan barn och vuxen. Söderberg (1988) anser att det är genom egen 
handling som barnet lär sig. Genom lekfulla prövningar utforskar och experimenterar barnen 
med alla sina sinnen. Barnet skapar självt och konstruerar sin förståelse, kunskapen utvecklas 
utifrån tidigare erfarenheter och insikter. Vuxna och äldre barn som erövrat den 
skriftspråkliga förmågan är viktiga då barn också enlig Söderberg lär i samarbete med andra. 
Pramling m.fl. (2000) stödjer sig emot Vygotskij och Piaget som poängterar samarbete och 
vikten av att barn i dessa situationer ges möjlighet till att lära av varandra för att främja 
lärandet på olika sätt. Dessa samarbetspartner fungerar som förebilder och medhjälpare för 
barnet samtidigt som de förmedlar en skriftspråklig tradition (Söderberg, 1995). Liksom 
Söderberg framhåller Eriksen Hagtvet (2002) och Bjar & Liberg (2003) betydelsen av att 
skriftspråket introduceras för barnet i en social gemenskap där man får uppleva läsandets och 
skrivandets glädje. I dessa gemensamma situationer av skrivning och läsning är det den goda 
kommunikationen och den delade erfarenheten som utgör grunden för att barnet efterhand 
slussas in i den skriftspråkliga kulturen. Liberg (1999) beskriver dessa situationer som 
”litterära amningsstunder” där barnet deltar i gemensamma stunder av skriftspråklig karaktär. 
Som exempel kan nämnas stunder av högläsning som för många barn leder till att de själva 
provar att efterlikna genom att låtsasläsa (återberättande) en bok. 
 
Liberg (2003) refererar till Vygotskij (1999) som framhåller betydelsen genom att till en 
början dela skriftspråkliga situationer med en vuxen som fungerar som vägvisare för barnet, 
verkar barnet inom zonen för proximal utveckling. Det innebär att barnet deltar i aktiviteter 
som de inte helt klarar av på egen hand men tillsammans med en individ som redan kan klarar 
barnet av att utföra aktiviteten. Vygotskij (a.a.) menar att dessa situationer som barnet delar 
tillsammans med en vuxen utgör viktiga sociala stödstrukturer. Liberg (2003) framhåller 
betydelsen av dessa sociala stödstrukturer för att barnet ska kunna utveckla skrivande och 
läsande på egen hand. Eriksen Hagtvet (2002) talar i detta sammanhang om den vuxne som en 
aktiv förmedlare. Hon menar att den vuxne ”… riktar barnets uppmärksamhet mot de 
förhållanden som hela tiden är väsentliga för att främja vidare utveckling och inlärning.” (a.a., 
s. 18). I dessa situationer som barnet delar med den vuxne handlar det om att den vuxne inte 
överskattar sin egen betydelse. Istället handlar det om att se till att det finns plats för barnets 
egna kreativa förmåga där det erbjuds möjligheter att ta egna initiativ såväl som eget arbete 
(Söderberg, 1982).  
 

I samarbetet med andra är det positiva känsloklimatet av stor betydelse för inlärningen – 
ömsesidigheten, gemenskapen, känslan av att man delar ett intresse för något, sympatin för 
partnern. (Söderberg, 1995, s.18)  

 
Inre faktorer, som tilltron till den egna förmågan, såväl som yttre faktorer, där vuxna och 
kamrater kan fungera som modeller samt ge stöd och uppmuntran, har enligt denna forskning 
betydelse för barns lust och motivation till att lära att skriva och läsa. Vuxna och kamraters 
betydelse i detta sammanhang är något som också betonas bland läsforskare med ett 
individualpsykologiskt perspektiv som Lundberg (2003). Han beskriver hur elever kan 
inspirera varandra till att upptäcka texter och på så sätt skapa lust till fortsatt läsning. Denna 
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uppfattning delas av Taube (1987) som pekar på betydelsen av att låta yngre och äldre barn 
dela med sig av sina läserfarenheter för att på så sätt stimulera läslusten. 
     
 
3.3.2 Lekens betydelse  
 
Lek är motiverande i sig. Liksom Hangård Rasmussen (1988) menar Knutsdotter Olofsson 
(2003) att lek är människans försök att förstå tillvaron. Det är ett spontant och ursprungligt 
fenomen i barns liv. Människan har en strävan efter att söka sammanhang och struktur. 
Innehållet i leken utgörs av barnets erfarenheter och upplevelser av omvärlden som stuvas om 
efter barnets intentioner. Leken står därmed i intim förbindelse med världen utanför i barnets 
strävan efter att försöka förstå världen och göra den gripbar och begriplig. Har barnet 
tillräcklig lust och möjlighet låter det sig frivilligt fångas och uppslukas av leken.  

 
Man brukar framhålla att lek är: lustfylld, frivillig, spontan, symbolisk och att medel dominerar 
över mål, d v s det finns inga utifrån ställda mål, ett aktivt engagemang och att den ofta är social. 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, s. 84)   
 

När barn leker är de fokuserade på lekens sammanhang och inte på de färdigheter som tränas. 
För barnet innebär lek att de kan delta i aktiviteter som de ännu inte behärskar (Eriksen 
Hagtvet & Palsdottir, 1996). På så sätt skapar leken nya utvecklingszoner (Vygotskij, 1980). I 
leken menar Vygotskij är det som om barnet vore huvudet högre än sig själv. Man kan leka 
bank även om man inte kan räkna eller skriva (Eriksen Hagtvet & Palsdottir, a.a.). Av denna 
anledning kan aktiviteter som anknyter till barns lek vara ett redskap för att kunna skapa 
förutsättningar för barn att bli bekanta och kommunicera med skriftspråket på ett meningsfullt 
sätt. 
 
Eriksen Hagtvet (2002) som har studerat tidig skriv- och läslärande bland förskolebarn 
framhåller leken som betydelsefull i barns möte med skriftspråket. Utifrån sin forskning visar 
hon på didaktiska kopplingar hur man kan knyta an till barns spontana intresse och glädje i att 
leka med bokstäver och ord. Författaren betonar ett lustfyllt möte med skriftspråket genom att 
stimulera barns skriftspråksutveckling genom lek i naturliga och strukturerade sammanhang. 
Med naturliga sammanhang avses de situationer som kommer gratis i samspel med barnen 
och som oftast inte går att planera in i förväg. Ett barn som utforskar ett nytt kompetens-
område leker sig in i det utifrån nyfikenhet och glädje och inte utifrån vuxnas föreställningar 
om vad som är rätt eller fel. Lärarens uppgift är att utgå från barnets nivå och nyfikenhet för 
att vidareutveckla i riktning mot en fungerande skriv- och läsfärdighet. Eriksen Hagtvet (a.a.) 
menar att leken är den äkta vägen till att lära både för förskolebarn och för skolbarn i de tidiga 
åldrarna. Dahlgren m.fl., (1999) och Pramling (Pramling Samulesson & Mårdsjö, 1997) visar 
också på didaktiska kopplingar utifrån sina fenomenografiska studier om barns uppfattningar 
om läsning. För dessa författare har leken en framskjuten position för att möta barns intresse 
för skriftspråket och erövra skriftspråklig kompetens. Såväl Dahlgren m.fl. (a.a.) som 
Pramling Samuelsson (a.a.) betonar funktionsaspekten när barn är i färd med att erövra 
skrifspråket. 
 
Leken har hitintills varit en ganska outnyttjad resurs i skolarbetet trots att forskning visar på 
en stor kapacitet för lärandet (Lindqvist, 1996; Moyles, 1995). I primary school i England (5-
11 år) använder sig lärarna av leken som pedagogiskt verktyg för att koppla samman olika 
ämnen. Hall (1995) menar att barn inte behöver uppmuntras till att leka. I sina lekaktiviteter 
återskapar de världen så som de upplever den både utanför och inom förskola och skola. Det 
är svårt att nämna något område i livet som inte återfinns i leken. Det är både självklart och 
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givet att lärarna uppmuntrar lekar där barn kan relatera till sina erfarenheter. Det som däremot 
inte är vanligt förekommande är att lärarna uppmuntrat lek som är relaterat till erfarenheter 
när det gäller skrivning och läsning. Detta trots att både skrivning och läsning ingår i det 
vardagliga livet (a.a.). Hall (a.a.) argumenterar för att väva samman lek med skrivning och 
läsning. Miljöer som inspirerar till skriv- och läsaktiviteter med skriftlig rekvisita bidrar till att 
barn får uppleva många olika situationer då skrivning och läsning ingår på ett naturligt sätt 
(Dahlgren m.fl., 1999; Eriksen Hagtvet, 2002; Hall, 1995; Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 
1997). I dessa realistiska lekmiljöer kan barnet själv laborera och utforska skriftspråket. 
Dessutom är det barnet själv som avgör hur skrivningen och läsningen används. Det ger 
barnet möjlighet att få visa vad de kan menar Hall (1995) snarare än vad det kan efterhärma. 
Vidare framhåller Hall att barn många gånger lyckas bättre än lärare att hjälpa andra barn att 
lära. När barn leker tillför de leken olika kunskaper och erfarenheter och genom leken får alla 
möjlighet att lära av varandra. Betydelsen av barns samlärande är också något som Pramling 
Samuelsson m.fl. (2000) lyfter fram för barns utveckling och lärande.  
 
Trots att man på senare tid alltmer har börjat lyfta fram betydelsen av att låta barn få leka sig 
in i skriftspråket så är detta inget nytt menar Eriksen Hagtvet (2002). Författaren framför att 
både Montessori och Vygotskij delade uppfattningen om att det var i leken som skrivning och 
läsning skulle utvecklas. Poängen är att dessa aktiviteter ska dras in i sammanhang som 
upplevs som meningsfulla för barn så att de upplevs som meningsfull skriftlig kommunikation 
(a.a.). Dessutom är leken befriad från prestationskrav och leder istället till kompetens enligt 
Knutsdotter Olofsson (2003). Innanför lekramen finns inga begränsningar där är allt möjligt 
och allt kan transformeras eller förvandlas (Lindqvist, 1996). Det finns en linje menar 
Knutsdotter Olofsson (a.a.) ”från barns intensiva lekande, över ett väl utvecklat tal, till deras 
förmåga att skriva berättelser och uttrycka sig i skrift” (s.79). Leken ger barn möjlighet till att 
utveckla skriftspråket. 
 

Leken är en väsentlig form för att lära, den innebär ett övande av kompetens, i situationer och 
sammanhang som väcker barns lust att sondera, spekulera, skrodera och gärna överdriva. De 
prövar på så sätt sina tankar i föreställda och samtidigt mycket verkliga situationer. De lär sig, i 
skolan eller på andra platser, och det krävs inte en lärare som lär ut,…Vuxna har viktiga 
uppgifter i barns lärande, men det är inte utlärandet som är det viktigaste. (Gummesson m.fl., 
1992, s.19).  

 
När man talar om att leka och att lära samt vad barns lek kan ha med skola att göra, så handlar 
det om lekens karaktär av övande och prövande aktivteter, som naturligt kan utgöra ett led i 
kunskapsbildningen. När barnet förstår och kan se sammanhang får de lust och vill lära. Lek 
är att skapa sammanhang där skriftspråket kan dras in på ett meningsfullt sätt av barnet 
(Hangård Rasmussen, 1988; Knutsdotter Olofsson, 2003). 
 
 
3.3.3 Budskapet som startpunkt 
 
Smith anser att det skrivna språket måste göras meningsfullt och användbart för barnet 
(2000). Användningen av skriftspråket är en social aktivitet som ger möjlighet för människor 
att överföra budskap över tid och rum (Dahlgren m.fl., 1995). Smith ser denna funktion som 
barnets naturliga startpunkt för att tillägna sig skriftspråket samtidigt som barnet själva måste 
förstå att de har nytta av denna förmåga. Har barnet väl förstått motiven kommer de efterhand 
att rikta sin uppmärksamhet på hur man gör när man skriver och hur det går till att lära sig att 
skriva (a.a.). Dahlgren och Olsson (1985) har i en studie med barn i förskoleåldern försökt 
beskriva hur skriftspråket ter sig utifrån barnens ögon. Utifrån frågeställningarna varför och 
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hur man gör när man läser undersökte de barnens uppfattningar om läsningens funktion och 
form. Studien återupprepades efter barnets första år i skolan i avseende att se om det skett 
några förändringar i barnens uppfattningar. Undersökningen visar att attityden till att lära har 
stort inflytande på barnets möjlighet att utveckla en god skriftspråklig förmåga. Beroende på 
om barnet uppfattar läsningen som ett krav eller en möjlighet kommer det att påverka 
skriftspråksutvecklingen. Sannolikheten för en sämre prognos är större om barnet förknippar 
läsningen med utifrån kommande krav där de inte ser möjligheterna att använda det för egen 
del (a.a.). Att barn tidigt etablerar ett förhållningssätt till skrivlärandet som också tenderar att 
bli stabilt är något som visar sig i Gustafsson och Mellgrens studie om barns skrivlärande 
(2000).  
 

Det går inte att vänta med att låta barnen börja skriva till dess de lärt sig alla bokstäverna, för då 
dröjer det för länge innan de kan skriva egna texter. (Björk & Liberg, 1999, s.113).  

 
En av fördelarna med skrivning är att barnet kan utgå från sin egen nivå och skriva många 
olika ord med ett ganska litet bokstavsförråd. Liksom Dahlgren m.fl., (1999) delar Björk & 
Liberg (1999) uppfattningen om att låta det grammatiska inledningsvis stå tillbaka för 
skrivande i meningsfulla och funktionella situationer. Eriksen Hagvet (2003) och Kullberg 
(1992) stödjer denna tes där kommunikationen poängteras. De framhåller betydelsen av att 
låta barnet få använda sin egen kreativa förmåga för att förmedla ett budskap. Barnets eget tal, 
skrift och tecknande är de bästa utgångspunkterna för att lära sig skriva enligt den alfabetiska 
koden menar Kullberg (a.a.). 
 
Barnet måste med andra ord själva förstå nyttan med att kunna skriva och läsa (Dahlgren 
m.fl., 1999). För lärarens del innebär det att ha kunskaper om hur man kan stödja denna 
utveckling av en funktionell språkanvändning. Det handlar om att skapa situationer där barn 
ges möjlighet till att skriva mycket där texterna ska vara meningsfulla med fokus på 
budskapet (Björk & Lidberg, 1999; Liberg, 2003). Det innebär att man erbjuder situationer 
där barn får skriva om det som ligger nära dem själva. Deras egna erfarenheter som t.ex. olika 
händelser utgör stoff för skrivandet och på så sätt tar de med sina liv in i sitt skrivande. 
Söderberg (1988) menar liksom Dahlgren m.fl. (1999) att barns skriftspråksutveckling skall 
ske i naturliga och vardagsnära sammanhang. Björk och Liberg (1999) talar om att eftersträva 
så autentiska skrivsituationer som möjligt och säger att när barnen ”… vet att det finns en 
verklig mottagare för det de skriver, blir deras ansträngningar mycket mer seriösa.” (a.a. s.  
116). 
 

I sådana sammanhang är innehållet så självklart, så bekant och viktigt att det i det närmaste ”slår 
ut” de begränsningar i fråga om formell skrivförmåga som hämmar barnet. Barnet kan rikta 
mycket konstruktiv uppmärksamhet på själva skrivaktiviteten, och budskapsförmedlingen är så 
viktig att förlägenheten över oförmågan skjuts åt sidan. (Eriksen Hagvtet, 2002, s.136) 

 
I dessa situationer är det barnets lust och motivation att kommunicera ett budskap som är 
utgångspunkten. Vad gäller det traditionella lärandet, där formaspekten varit dominerande, 
kan det betraktas som en kontrast till ovanstående förhållningssätt. Enligt Kullberg (1991) 
finns det mycket som tyder på att det allra första mötet med skriftspråkslärandet i skolan är en 
kritisk fas. Eriksen Hagtvet (2002) skriver: 
 
 Om det första mötet med skriftspråket blir för plötsligt och tekniskt, vet man av erfarenhet att 

många barn får ett främmande och opersonligt förhållande till läsning och skrivning. Läs- och 
skrivglädje blir bara en dröm. Läsning blir liktydigt med läxor, och skrivning blir en kamp med 
trilskande bokstäver och ologisk stavning. (a.a., s. 9) 
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3.3.4 Språklig medvetenhet 
 
Med begreppet språklig medvetenhet avses förmågan att reflektera över det egna språket 
(Eriksen Hagvet, 2002). Denna förmåga anses ha betydelse för barnets skriftspråksinlärning 
vilket innefattar både skriftspråklig medvetenhet och fonologisk medvetenhet (Dahlgren m.fl., 
1999) Skriftligspråklig medvetenhet menar Eriksen Hagtvet (a.a.) och Taube (1987) är 
nödvändigt för att barnet skall tillägna sig skriftspråket. Det innefattar att man både förstår 
skriftspråkets användning (funktion) och hur det är konstruerat (form). Skriftspråket som ger 
möjlighet till att kommunicera över tid och rum, skiljer sig i det avseende från det talade 
språket. Till skillnad från det talade språket som sker i ”här och nu-situationer” är det skrivna 
språket distanserat d.v.s. oberoende av situationen. För att mottagaren ska kunna förstå 
budskapet krävs att hela situationen beskrivs språkligt så att budskapet kan förstås oavsett 
situationen eftersom varken skrivare eller läsare kan se eller höra varandra (a.a.). 
Skriftspråklig kommunikation ställer alltså krav på en distansering d.v.s. att den som skriver 
kan ta mottagarens perspektiv och tänka sig in i hur budskapet uppfattas men det kräver också 
formmässig medvetenhet, d.v.s. hur skriftspråket är konstruerat (Dahlgren m.fl., 1999; 
Eriksen Hagtvet, 2002).  
 
En svårighet mellan talat och skrivet språk är kopplingen mellan tal och skrift (Häggström & 
Lundberg, 1994). För att få tillgång till skriftspråkskoden måste barnet kunna skifta 
uppmärksamhet från innehåll till form d.v.s från vad som sägs till hur något sägs eller skrivs. 
Man talar om att bli fonologiskt medveten (språkets ljudsystem). Det innebär att man 
uppmärksammar talspråkets ljud och ljudstruktur och förstår att språket har en formaspekt och 
en innehållsaspekt (Dahlgren m.fl., 1999). Med vetskap om barnets fonologiska medvetenhet 
har Lundberg (1995), vars forskarljus varit inriktad på förklaringar till och lösningar på 
enskilda individers skriv- och läsproblem, visat med en studie (Lundberg m.fl., 1988) att man 
redan i förskolan kan förutsäga kommande problem med att lära att läsa i skolan. Resultatet 
visar att man kan arbeta förebyggande med alla barn med strukturerade språklekar men att 
barn som kan vara i riskzonen för att utveckla skriv- och lässvårigheter i särskild hög grad 
gynnas. För att höja den fonologiska medvetenheten har material med språklekar utarbetats 
(Häggström & Lundberg 1992). I arbetet med språkprogrammet poängteras vikten av glädje 
och lek. Författarna (a.a.) menar att det är av stor betydelse att låta barn få leka sig in i språket 
på ett lustfyllt sätt utan känsla av motgångar.  
 
Å andra sidan menar Dahlgren m.fl., (1999) att barn efterhand förvärvar en språklig 
medvetenhet när de på olika sätt leker sig in i skriftspråket tillsammans med andra 
skrivkunniga personer. Därför vill författarna (a.a.) ”… varna för alltför starkt formaliserade 
(form) övningar kring språklig medvetenhet”. (s. 81). Vidare framhåller författarna att även 
om det finns olika program och material med språklekar för att höja den språkliga 
medvetenheten så är det endast en aspekt av språket. Man menar att förutom språklekar måste 
läraren ”… uppmärksamma barnet på det visuella inkodningssystemet med bokstäver som det 
minsta bärande elementet.” (a.a., s. 83). För barnet gäller det menar Björk och Liberg (1999) 
att förstå principen för hur bokstäverna ska användas och att dessa betecknar de ljud som 
uttalas i orden. Genom att utgå från meningsfullt och funktionellt skrivande lär sig barnet 
bokstäverna och läsningen i samband med att de vill skriva något. Motorn är lusten och 
motivationen att kommunicera ett budskap. På så sätt utforskar de ”… hur man gör när man 
översätter från det talade språket till ett visuellt språk”. (a.a., s. 101).  
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3.3.5 Självbildens betydelse 
 
Vi lever i ett skriftspråkssamhälle där läs- och skrivförmågan är högt värderad och en 
nödvändighet för att klara av vårt dagliga liv (Taube, 1987). Ett misslyckande på ett område 
som är högt värderat leder till konflikt mellan lusten att behålla eller öka tilltron till sin egen 
förmåga och lusten att lära sig läsa. Eftersom barn är olika, kommer de också till skolan med 
olika tilltro till sin egen förmåga och deras medvetenhet om språket varierar. 
Förutsättningarna för att lyckas med att lära sig att läsa ökar, menar Taube (a.a.), om barnet 
kommer till skolan med en positiv självbild, är glad och trygg i sig själv och har en stor tilltro 
till sin egen förmåga. Med en positiv självbild blir svårigheter i samband med läs- och 
skrivinlärning istället till utmaningar. Tilltron till den egen förmåga bidrar till att ta itu med 
dessa utmaningar med övertygelse om att klara av det. Positiv respons från lärare, kamrater 
och föräldrar medverkar till att ”goda cirklar” uppstår. Barnet känner att hon/han lyckas och 
får mer uppmuntran vilket resulterar i att tilltron till den egna förmågan växer. Att tro sig själv 
om att klara av utmaningar i samband med läsning har med andra ord betydelse för lusten och 
motivationen att förvärva skriftspråket. På samma sätt kan ”onda cirklar” uppstå. Om barnet 
kommer till skolan med en negativ självbild och rädsla för att misslyckas med att inte klara av 
det som förväntas utifrån de krav som skolan ställer, finns stor risk till att det använder sig av 
felaktiga strategier och hamnar i ”onda cirklar”.  
 
De finns också de barn som kommer till skolan med en positiv självbild men p.g.a. bristande 
språklig medvetenhet sjunker tilltron till den egna förmågan. Ett riskfyllt moment anser Taube 
(1987) är den brist på individualisering som sker vid skolstarten. I sämsta fall förstår inte 
barnet varför han/hon ska lära sig skriva och läsa. Å andra sidan menar Björk och Liberg 
(1999) att den traditionella läs- och skrivinlärningen förutsätter att barnet har en viss språklig 
medvetenhet. De barn som har brister inom detta område har skolan svårt för att klara av 
(a.a.). Om barnet inte kan se det meningsfulla, kan det lära sig att inte vilja, eller rent av tro att 
det inte kan (Smith, 2000). Barnet måste förstå nyttan med att lära sig skriva och läsa. 
Hon/han måste få ett ”ägarförhållande” till sin kunskap och förmåga. Därför är det av stor 
betydelse att barnet inte uppfattar skrivning och läsning som ett krav utifrån (Eriksen Hagtvet, 
2002; Taube, 1987). Om barnet inte behärskar denna förmåga på ett personligt sätt är risken 
stor att skrivning och läsning förknippas med olust och otrygghet. Det resulterar i ett 
främmande och opersonligt förhållande till skriftspråket. Av den anledningen måste läraren 
stimulera skrivning och läsning på barnets premisser. För höga krav som ställs kan lätt leda 
till bristande motivation och intresse. 
 

Det faktum att bokstäverna finns där som en gåva och inte som en press, skapar positiv 
motivation och forskarbehov. (Eriksen Hagtvet, 2002, s.117) 

 
Av den studie som genomförts av Gustafsson och Mellgren (2000) i syfte att undersöka barns 
skrivlärande, framgår av intervjuerna att en del barn upplever en ”frustration” som kan 
härledas till en obalans mellan undervisningen och dem själva. Resultatet (a.a.) visar att det 
hos dessa barn finns en avsaknad av delaktighet i skrivlärandet. Detta gäller både barn som 
upplever att kraven är för höga och barn som får för lite utmaningar. Författarna drar 
paralleller till Taubes (1987) resonemang om hur goda och onda cirklar kan uppstå och menar 
att avsaknad av sammanhang och delaktighet kan leda till att barn hamnar i onda cirklar. 
Samma studie (Gustafsson & Mellgren, 2000) visar också att skriftsspråkskoden framstår som 
otydlig för en del barn. Hos dessa barn finns en uppfattning av att inte kunna lära sig själva så 
som sina jämnåriga kamrater. Även i dessa intervjuer återfinns en avsaknad av delaktighet. 
Författarna poängterar vikten av ett meningsfullt sammanhang. De liknar skrivandet vid 
fotbollsträningar och menar att det till en början kan vara en utmaning att träna men att de 



 26

spelare i laget som aldrig blir uttagna till några matcher till slut tröttnar på att träna. Så är det 
också med skrivandet menar författarna (a.a.). 
 
Björk & Liberg (1999) lägger liksom Taube (1987) tonvikt vid ett positivt klassrumsklimat 
med en atmosfär av välvilja, tillit och trygghet. I ett klassrum med rådande klimat finner 
barnen att det är roligt att dela med sig av sina egna tankar genom att skriva ned dem.  
 

För att få barnen att förstå att man skriver för att kommunicera med andra, måste de ofta få läsa 
upp för kamraterna det de skrivit. (Björk & Liberg, 1999, s. 116) 
 

Det är av stor betydelse menar Björk & Liberg (1999) att barnen får skriva mycket både till 
sig själva och till andra. Genom att var och en få utgå från sin nivå utifrån egna erfarenheter 
och där ett utforskande arbetssätt råder skapar man förutsättningar för barn så att de får tillit 
till sin egen förmåga och förstår att de kan skriva. Barnets första trevande skrivförsök måste 
ge skrivaren positiva upplevelser. Det allra viktigaste poängterar Taube (1987) är lärarens 
accepterande av barnet och att skapa ett positivt klassrumsklimat. Att varje barn ska få känna 
sig som en medlem av en skriftspråklig klubb är en självklarhet menar Smith (1985). 
 
 
3.3.6 Barns tidiga försök att skriva 
 
Barns tidiga skrivutveckling avspeglar på flera sätt mänsklighetens skriftspråksutveckling 
(Eriksen Hagtvet, 2002). När barn tecknar betydelser i form av bilder tycks de ge uttryck för 
något allmänt, vilket också fortfarande förekommer i en del kulturer. Genom att barnen 
använder sig av tecken och bilder för att beteckna tankar och ord förstår vi, säger Björk och 
Liberg (1999), att de handskas med dessa som symboler som tillmäts betydelse. Studier runt 
om i världen visar hur dessa symboler utvecklas till att mer och mer likna de symbolsystem 
som används i respektive kulturs skriftspråk. Gustafsson & Mellgren (2000) talar i termer som 
att barnen återuppfinner skriftspråket. För att kunna förstå barns tidiga och spontana 
skrivutveckling har Björk och Liberg (1999) gjort en sammanställning som presenteras nedan. 
 

a) Lekskrivning, ren imitation 
b) Tecken som hjälp att minnas (ordnas i mönster) 
c) Eget system av uttrycksfulla symboler som tillmäts funktionell betydelse 
d) Symboler kan användas för att skriva allt; symbolerna betyder samma sak för alla 

 
Eriksen Hagtvet (2002) presenterar en liknande modell där fler steg tas upp. Där återges 
härmande klotter som ett steg innan barnet börjar med lekskrivning. Vi kan även finna 
konventionella bokstäver i rad efter lekskrivningen som ett fortsatt steg i skrivutvecklingen. 
 
Flera forskare beskriver hur skrivningen i praktiken kommer före läsningen för många barn 
(Dahlgren m.fl., 1999; Eriksen Hagtvet, 2002; Knutsdotter Olofsson, 2003; Björk & Liberg, 
1999).  I skolan, menar forskare som Dahlgren m.fl., (a.a.) samt Björk och Liberg (a.a.), att 
det däremot förhåller sig precis tvärtom. Där kommer läsningen först följt av skrivning, vilket 
har sina historiska orsaker som nämnts tidigare i bakgrunden. Eriksen Hagtvet (2002) för ett 
resonemang om att istället låta barn skriva sig in i läsningen. Liksom Björk & Liberg (1999) 
menar hon att det finns mycket som tyder på att det är lättare att skriva än att läsa. Eriksen 
Hagtvet & Liberg (a.a.) framhåller att det är lättare att skriva genom att ljuda ut än att läsa 
genom att ljuda ihop. Vidare anser författarna att fördelen med skrivning är att det sker på 
barnets egna premisser. De bestämmer själva vilka ord som ska skrivas till skillnad mot att 
läsa en text där någon annan bestämt vad som skrivits. I skrivandet använder barnet bokstäver 
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det kan och det är också möjligt att skriva ganska mycket med endast några få bokstäver. 
Eriksen Hagvet (a.a.) understryker att det finns lärare som startar med kreativ skrivning där 
barn redan efter några månader i skolan skriver egna berättelser men säger samtidigt att en 
sådan betoning på kreativ skrivning har en kort tradition.  
 
Liberg (2003) hänvisar till studier i olika delar av världen som visar att många barn knäcker 
skriftkoden genom att skriva egna texter. Men naturligtvis finns det barn, säger Liberg som 
föredrar att läsa och därmed knäcker koden i sina försök att läsa. För en del barn finns inget 
intresse för vare sig att skriva eller läsa. Ytterligare en väg in i skriftspråket menar Liberg 
(a.a.) kan vara att dessa barn istället föredrar att samtala, skriva och läsa tillsammans med 
andra och på den vägen knäcker koden i samtal om skriften. Eriksen Hagtvet (2002) för ett 
resonemang där hon menar att det snarare är så att skrivning och läsning interagerar med 
varandra där de alternerar mellan att vara den utvecklingsdrivande kraften. Skrivningens och 
läsningens betydelse skulle således variera med olika utvecklingsperioder. Författarens 
uppfattning är att skrivningen ”har en spesielt utvecklingsdrivende kraft idet barnet knekker 
den alfabetiske kode, mest typisk i vår kultur i fem- til suvårsalderen.” (Eriksen Hagtvet, 
1997, s.248). 
 
 
3.3.7 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att två forskningsinriktningar kan urskiljas, det 
individualpsykolgiska perspektivet och det socialinteraktionistiska perspektivet. Perspektiven 
har olika fokus där man kan säga att den ena haft ett uttalat individfokus och det andra mer 
med koppling till de sociala sammanhangen. Inom ramen för ett socialinteraktionistiskt 
perspektiv har studier (Söderberg, 1988) visat hur barn i mycket tidig ålder kan utveckla 
skriv- och läsförmågan. Av tidigare forskning framstår leken som ett mycket viktigt verktyg 
för barns skriftspråksutvecklingen då den ter sig lustfylld, motiverande och meningsfull. 
Vidare framhåller forskare barns lust och motivation att förmedla ett budskap som startpunkt 
då barn ska lära att skriva. Annan forskning har visat nödvändigheten av att vara språklig 
medvetenhet vid tillägnandet av skriftspråket. Självbilden är en annan viktig faktor som visat 
inverka på lusten och motivationen att lära sig läsa. Det finns också forskare som beskrivit hur 
skrivning kommer före läsningen för många barn och hur de ”återuppfinner” skriftspråket 
genom olika steg i skrivutvecklingen med start i klotter samt lekskrivning. 
 
 
3.4 Styrdokument med betoning på skriftspråket 
 
Med förskolans första läroplan kom skriftspråket att sättas i fokus (Gustafsson & Mellgren, 
2000). Ett stort ansvar läggs på förskolan att i naturliga sammanhang stimulera barns 
medvetenhet om skriftspråket. Det ska ske efter läroplanen på ett sådant sätt så att barn blir 
intresserade av skriftspråkets kommunikativa funktion och av språkets struktur. Vidare 
betonas att lärandet ska ske i meningsfulla sammanhang (Utbildningsdepartementet, 1998a). I 
läroplanerna för förskola och skola poängteras att de två olika verksamheterna skall länka in i 
varandra och genomsyras av samma syn på kunskap, utveckling och lärande. Vad som avses 
är att det som påbörjas i förskolan ska följas upp i förskoleklassen och skolan. Av skolans 
styrdokument framhålls att det är skolans ansvar ”… att varje elev efter genomgången 
grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer 
och tankar i tal och skrift". (Utbildningsdepartementet, 1998b, s12). Ett gemensamt synsätt 
finns i de båda läroplanerna med avseende av hur lärande och utveckling sker, vilket lärande 



 28

som är önskvärt och hur detta ska stödjas. Inom mål och riktlinjer för läroplanerna står att 
förskola och skola skall sträva efter att varje barn/elev: utvecklar sin lust och nyfikenhet att lära 
(a.a., s. 12; a.a., s. 11)  
 
Detta synsätt visar en tilltro till att barnet har en inneboende drivkraft och att lärandet är 
förenat med lust och motivation. De båda begreppen lust och vilja förekommer också i 
bakgrundstexten i de båda styrdokumenten där de kopplas samman till lärandet. Liksom 
förskolans läroplan markeras också en för skolan viktig uppgift, nämligen att skapa 
sammanhang. Vad beträffar lärande framför skolverket i sin rapport om integrationen mellan 
förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmen (Lidholt m.fl., 2003) ”… att det som är 
naturliga inslag i förskolepedagogiken – b l. a. lek, omsorg och skapande, ett temainriktat 
arbetssätt och barnets eget utforskande – bör få genomslag i skolan”. (a.a., s. 1). Lekens stora 
betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper är också något som särskilt betonas i 
skolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998, b). Vidare framhålls i läroplanerna att 
förskola och skola skall sträva efter att varje barn/elev utvecklar tillit till sin egen förmåga 
(Utbildningsdepartementet, 1998a; b). För skolans del betonas betydelsen av att språk, lärande 
och identitet är nära förknippade. Det betyder att tilliten till den egna förmågan har betydelse 
för barns skriv- och läsutveckling. I sammanhanget understryks att det är genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva som varje elev ska få ”… utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”.   (Utbildningsdepartementet, 
1998b, s. 7). Annat som framhålls i läroplanen för skolan vad gäller hur barn lär, är att barn 
”utvecklar sitt eget sätt att lära” (Utbildningsdepartementet, 1998b, s.11). Vad som avses är 
att barnet själv konstruerar sin kunskap. Dessutom kan man urskilja ett synsätt som bygger på 
att människor lär i grupp och att kunskap konstrueras i samverkan med andra.  
 

Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar 
utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är 
delar av en helhet. (a.a., s.8) 
Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 
vilja och lust att lära. (a.a., s.9)  

 
Det innebär ett interaktionistiskt perspektiv att se på barnet och lärandet. Av stor betydelse är 
vilken aktiv roll barnet tillåts spela i detta samspel med vuxna (Utbildningsdepartementet, 
1997). Några av de faktorer som betonas ha betydelse för samspelet mellan lärande och 
språkutveckling är upplevelsen av att bli sedd och att få tillhöra de skrivandes och läsandes 
förening. Det framgår även av läroplanerna (Utbildningsdepartementet, 1998a; b) att barns 
skriv- och läsutveckling utgör ett gemensamt intresse för såväl hem som för förskola, 
förskoleklass, fritidshem och skola. Vad beträffar forskning som bedrivits om individers läs- 
och skrivförmåga samt läs- och skrivsvårigheter är läs- och skrivkommitténs uppfattning att 
den haft en tydligt kvantitativ, experimentell eller medicinsk inriktning (Utbildnings-
departementet, 1997). Man skriver att: 
 

Det förekommer endast ringa forskning om vad som faktiskt händer i undervisningen i skolan 
och en mycket begränsad analys av hur framgångar och misslyckanden ”produceras” i den 
direkta undervisningen. Skolans inre värld är i många avseenden en svart låda som människor 
har allehanda åsikter om, men där de faktiska kunskaperna om verksamheten är dåliga. (a.a., 
s.305). 
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DEL II 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4 METOD  
 
I metodkapitlet diskuteras inledningsvis ansatsen samt tillvägagångssättet och analysen som 
använts i studien. Därefter beskrivs urval, undersökningspersoner och datainsamling. En 
diskussion förs om studiens giltighet och trovärdighet. Kapitlet innehåller också en 
beskrivning av forskningsprocessen från förberedelsetiden till dataproduktionen och hur 
materialet bearbetats. Den plats och den miljö där studien kom att genomföras beskrivs också. 
Avsnittet avslutas med forskningsetiska överväganden. 
 
 
4.1 Etnografi 
 
Studiens frågeställningar - vilka klassrumssituationer som är gynnsamma för lusten och 
motivationen att skriva samt vad som utmärker dessa klassrumssituationer - anger 
undersökningens inriktning mot en kvalitativ studie. Att beskriva dessa situationer innebär att 
ett ideografiskt tillvägagångssätt kan användas. Detta förfaringssätt kan användas för att 
beskriva det säregna och kan därför ses som en väg att gå för att erhålla och bidra till kunskap 
som denna studie har för avsikt att belysa. Utifrån mina frågeställningar insåg jag att det var i 
den vardagliga kontexten, i klassrummet, som jag skulle söka efter svar på mina 
frågeställningar. Det innebar att låta barnen komma till uttryck både genom ord och också 
handling i den kontext de befann sig i. I dessa klassrumssituationer strävade jag efter att se 
handlingen och det sagda för att upptäcka och beskriva situationerna som tycks vara särskilt 
gynnsamma för lusten och motivationen att lära att skriva.     
  
I sökandet efter en kvalitativ ansats kom jag för första gången på allvar i kontakt med 
etnografi genom att ta del av Birgitta Kullbergs forskning. Det gäller framför allt boken 
”Etnografi i klassrummet” (1996) vilken delvis bygger på Kullbergs avhandling i pedagogik 
(1991). Förutom det gemensamma intresset för barns skriftspråk och lärande, fann jag genom 
Kullberg ett tillvägagångssätt och förhållningssätt som pedagog och ”forskare” som 
överensstämde med mig personligen i båda dessa roller. Etnografins grundläggande tanke är 
”… att forskaren, för att förstå andra människors sätt att leva och lära, fångar dessa 
människors erfarenheter genom människornas uttryckssätt”. (Kullberg, 1996, s.15).  I 
etnografi som enligt Alvesson och Sköldberg (1994) uppmuntrar till en något friare ansats än 
andra empirinära kvalitativa metoder och som definieras av Fetterman (1998) som ”... the art 
and the science of describing a group or culture …”  ( a.a., s. 1), fann jag de 
forskningsverktyg som jag sökte efter. Enligt Kullberg (1995) har verksamheten för den 
etnografiske forskaren många likheter med lärarens arbete. Etnografen använder i sin studie 
lärarens verktyg som observationer och intervjuer, men förfinar dessa för att kunna använda 
dem i ett systematiskt kunskapssökande. Den stora skillnaden, menar Kullberg (1996), ligger 
dock i själva fördjupningen av tänkandet. I en etnografisk studie är det forskarens uppgift att 
ta undersökningspersonernas perspektiv för att försöka se världen genom deras ögon. Man 
kan uttrycka det så att det är undersökningspersonerna som lär forskaren hur de tänker och 
handlar kring det som forskaren studerar. Att använda etnografin som redskap för att söka 
kunskap om gynnsamma skriftspråkssituationer i klassrummet framstod därmed som en 
möjlig väg att gå. Metodologiskt innebär en etnografisk studie att en specifik kultur undersöks 
och ibland benämns denna studie för fältstudie (Kullberg, 1996). Fältstudien bygger på att 
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forskaren uppehåller sig under en längre tid på det fält som skall studeras. Utmärkande för 
etnografin är ofta den breda uppsättning av metoder som används. Enligt Fetterman är 
fältstudier” … the heart of the ethnographic research design.” (Fetterman, 1998, s. 2). Dessa 
studier kännetecknas av observationer av händelser och handlingar i naturliga situationer. 
 
Etnografin har som uppgift att undersöka och beskriva en grupp eller en kultur (Alvesson & 
Sköldberg, 1994; Kullberg, 1996). Vad som avgör vad kultur är menar Kullberg (a.a.) är de 
sammanhang, tankar utsagor och förhållanden som är karaktäristiska för en viss grupp. I 
denna studie kom klassrummet således att bli den specifika kulturen för studium. Ett flertal 
personer som befann sig på detta fält gav mig tillträde att ta del av de sammanhang som 
barnen i år ett befann sig i, då de stod i begrepp att lära sig skriva. Min uppgift blev att genom 
ett systematiskt kunskapssökande sträva efter att se bakom handlingen och det sagda. Det 
innebar att göra det osynliga synligt utifrån studiens huvudsyfte, att identifiera klassrums-
situationer som är gynnsamma för barns lust och motivation att lära att skriva samt beskriva 
dessa klassrumssituationer. 
 
 
4.2 Dubbla roller 
 
När det handlar om studier i klassrummets och skolans fält har det diskuterats huruvida det är 
möjligt att genomföra etnografiska studier eller inte på detta område. Vad man egentligen 
menar är att det i regel är skolfolk ”insiders” som utfört dess undersökningar och man kan 
ifrågasätta möjligheten att se något nytt (Kullberg 1996). Ett liknande resonemang förs av 
Alvesson och Sköldberg (1994) utifrån problemet med att vara för inläst inom ett område. De 
menar att risken finns att man inte förmår att se nya möjligheter. Jag funderade på att det 
fanns svårigheter med de dubbla rollerna att dels vara en forskare utifrån, dels en lärare 
inifrån. Att hitta ett förhållningssätt där jag kunde kombinera och hitta en balans i de båda 
rollerna var något som jag strävade efter. Å ena sidan skulle jag både samla data genom att 
ibland vara en i gruppen och ta de undersökningspersonernas perspektiv, en ”insider”, och 
vara en som såg på gruppen och personerna i gruppen utifrån, en ”outsider” (Kullberg, 2004). 
Å andra sidan skulle jag utföra ett arbete med barnen, jag skulle vägleda dem i skrivandet 
såväl som i det övriga lärandet under dagen. Mot denna bakgrund bör man betänka och göra 
klart för sig hur och om det är möjligt att distansera sig och skapa nya vinklar på 
forskningsobjektet, vilket innebär att se saker med nya ögon och göra det bekanta obekant 
(a.a.). Mina funderingar gällde möjligheterna att upptäcka något nytt utifrån att jag var väl 
förtrogen med fältet. Visserligen var jag både förtrogen med fältet och det område jag ämnade 
studera, men vad jag inte alls hade förtrogenhet med var att med jämna mellanrum ”ta ett steg 
åt sidan” och med ett utifrånperspektiv analysera och reflektera över barnets utveckling på 
skrivningens område. Jag var medveten om problematiken, samtidigt beaktade jag situationen 
och kom fram till att detta var det enda genomförbara alternativet med tanke på att jag vid 
sidan om min tjänstgöring i skolan också skulle genomföra undersökningen. 
 
 
4.3 Urvalsförfarande 
 
Den kvalitativa metoden har till syfte att upptäcka så många olika kvalitéer som möjligt hos 
företeelsen (Eneroth, 1994). Avsikten är att fastställa vilka kvalitéer som just tillsammans 
utgör kännetecken. Ett representativ urval är således inte av intresse i föreliggande studie där 
människan ses som unik och ägare av den kunskap som forskaren söker (Kullberg, 1996). 



 31

Mot denna bakgrund är det fullt möjligt att göra ett urval ur en grupp människor, där det som 
forskaren är intresserad av förekommer. Utifrån uppfattningen att vars och ens kunskaper 
anses unika, representerar en grupp människor ur samma kultur ändå kvalitativt skilda 
uppfattningar. Urvalsgruppen utgör således inte på några grunder något representativ urval ur 
någon större population. Detta urval kan liknas vid ett icke-sannolikhetsurval och är den 
främsta metoden i kvalitativa fallstudier, då generaliseringar inte är av intresse (Merriam, 
1994). I en kvalitativ studie är också syftet enligt Eneroth (1994) att utvinna ett så stort 
förståelsedjup som möjligt. Beslut måste därför fattas om vilka som skulle observeras, var jag 
skulle göra observationerna, hur de skulle göras, när de skulle utföras, vem jag skulle 
intervjua, vad jag skulle fråga om samt vad som under fältverksamheten skulle antecknas. Jag 
gjorde kontinuerliga urval vilket är ett vanligt urvalsförfarande inom den etnografiska 
forskningsmetoden (Kullberg, 1996).  
 
Utifrån mitt problem och min arbetssituation var urvalet av undersökningsplats och 
undersökningspersoner givet. Det skulle ske ute på fältet i elevernas egen miljö, i 
klassrummet på en skola. Det var i deras dagliga miljö jag skulle lära mig av eleverna hur de 
tänker och handlar kring det jag skulle studera. Informanterna i denna studie skulle således 
utgöras av barn i år 1 som stod i begrepp att lära att skriva. Valet av undersökningsplats föll 
på den skola där jag själv var verksam. Genom att studien genomfördes i min egen 
verksamhet gavs rika tillfällen att komma nära barnen och dela deras ”vardagsliv” i mötet 
med skriftspråket över en längre tidsperiod. I det dagliga arbetet gavs möjligheter till 
observationer i naturliga situationer. Jag var dessutom förtrogen med det fält som skulle 
undersökas och kunde rikta hela min uppmärksamhet mot det som skulle studeras. Ett annat 
skäl till att valet föll på min egen arbetsplats beror också på att den metod jag använt mig av 
är både tid- och arbetsmässigt krävande.  
 
För att få tillträde till det fält som skall undersökas är dock förutsättningarna enligt Kullberg 
(1996) att man får tillstånd och kommunicerar med rätt personer som gör det möjligt att bli 
”insläppt” genom grinden. I min studie var dessa grindvakter läraren i år 1, föräldrarna samt 
rektorn på skolan. Dessa personers tillstånd var nödvändiga för att kunna genomföra studien. 
Det gällde i synnerhet läraren i den klass om vilken vi skulle samarbeta och där det var tänkt 
att jag skulle utföra min studie. Eftersom läraren dagligen skulle komma att involveras i 
studien var hennes tillstånd och medverkan en förutsättning. Läraren och jag hade genom 
tidigare arbete erfarenhet av att arbeta tillsammans. Efter två års gemensamt arbete var vi väl 
förtrogna med varandras tankar och arbete. Det bidrog med största sannolikhet till att läraren 
var positivt inställd till att medverka aktivt. Jag är inte övertygad om att det annars varit 
självklart som lärare att delta i studien. 
 
Sammanfattningsvis valdes skolan utifrån: a. att jag som förskollärare skulle arbeta i den ena 
av de åldershomogena klasserna i år 1; b. jag var bekant med skolan och dess omgivning samt 
c. det fanns ett intresse av studiens genomförande såväl hos min närmaste lärarkollega i år 1 
som hos rektor för skolan. 
 
 
4.4 Undersökningspersoner 
 
Undersökningspersonerna, som i denna studie är barnen i år 1, är enligt Kullberg (1996) de 
personer i en grupp genom vilka etnografen söker information. Informanterna i denna studie 
kom att bestå av tolv barn i år 1 vilka stod i begrepp att lära sig skriva. Fördelningen i klassen 
var sex flickor och sex pojkar alla lika gamla, d.v.s. sju år. Eftersom det inte är av något 
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intresse att generalisera så övervägde det faktum att jag ansåg att det var en tillräckligt stor 
och hanterbar grupp att utföra mina observationer på. Jag skulle dessutom komma att 
tjänstgöra i denna klass och såg det unika tillfället att genomföra undersökningen i klassen. 
Samtliga föräldrar i den klass som var aktuell för genomförandet av studien tillfrågades samt 
informerades om undersökningen på ett föräldramöte. Vid detta möte garanterades alla barn 
anonymitet. I de fall namn förekommer i studien är de fingerade.  
 
 
4.5 Datainsamling 
 
I kapitlet presenteras insamling av data. I anslutning till varje presentation beskriver jag 
kortfattat hur genomförandet gått till. Insamlingen består av deltagande observationer, 
intervjuer, enkäter samt artefakter av skilda slag. 
 
 
4.5.1 Deltagande observationer  
 
Huvuddelen av dataproduktionen i denna studie består av deltagande observationer av 
händelser och handlingar i naturliga situationer. Kullberg (1996) talar om ett öppet sinnelag, 
d.v.s. vikten av att hålla alla sinnen öppna. Att se och lyssna är det viktigaste sättet att samla 
etnografisk information på (a.a.). Deltagande observation är således det mest karaktäristiska 
dataproduktionssätt i etnografiska studier. 
  

Det huvudsakliga instrumentet för insamlande av data är således forskaren själv. (Kullberg, 
1996, s. 65) 

 
Betydelsen av ”The prefield work”, d.v.s förberedelsetiden i etnografiska studier har med åren 
alltmer betonats (Kullberg, 1996). Redan på höstterminen år 2000, innan studien var utformad 
började jag att observera barnen och dokumentera barnens textproduktion. Jag hade alltid en 
liten anteckningsbok på mig i vilken jag hela tiden gjorde fältanteckningar som handlade om 
skriftspråkliga situationer. Utifrån dessa observationer förde läraren och jag regelbundet 
diskussioner med barnen och gruppen om skriftspråket. Det ledde så småningom till att 
diskussionerna även kom att omfatta lärandet överhuvudtaget, vårt förhållningssätt, och hur vi 
skulle gå vidare och utveckla arbetet tillsammans med barnen.  
 
När huvudstudien började 2001, har jag i rollen som deltagande observatör lyssnat, deltagit, 
observerat och frågat samt skrivit fältanteckningar i klassrummet under skoldagen. Dessa har 
sedan efter dagens slut sammanställts av mig i hemmet på datorn. Fältanteckningar har skett 
dagligen i tre månaders tid, from februari t.o.m. april. Eftersom analys sker kontinuerligt kan 
fältanteckningarnas omvandling till dagbok ses som ett led i den kontinuerliga analysen. 
Denna studie innehåller såväl en fortlöpande analys som en avslutande analys vilken är en 
fördjupning av den fortlöpande analysen. Mina observationer har jag regelbundet stämt av 
både med lärare och med föräldrar genom samtal kring datainsamlingen. 
 
 
4.5.2 Intervjuer 
 
Det finns olika slag av intervjuer som är mer eller mindre strukturerade (Patel & Davidsson, 
1994). Jag använde mig av ett bestämt antal frågor som jag ställde i tur och ordning. Dessa 
frågor hade en karaktär av öppna frågor då de lämnade utrymmet fritt för barnen att svara på. 
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I intervjuer är det lämpligt enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) att växla mellan 
både övergripande och specifika frågor. Med övergripande frågor ges barnet möjlighet till att 
välja inriktning på samtalet och man kan få fram det som barnet just då kommer att tänka på 
t.ex. när man ber dem berätta något. Begreppet hur kan användas i syfte att försöka få reda på 
något speciellt som t.ex. hur barnen känner sig inför att skriva. Det kan också fungera som en 
uppmaning för barnet att gå vidare i sitt berättande. 
 
När det gäller själva intervjufrågorna har jag dels använt frågor som använts i forskningssyfte 
för att studera barns skriftspråksutveckling. Dels formulerat egna frågor som är hämtade från 
studier som genomförts av Dahlgren m.fl. (1999) samt Pramling Samuelsson & Mårdsjö 
(1997). Fördelen med dessa frågor är att de tidigare är vetenskapligt beprövade. Mina tillägg 
är frågor som jag i förstudien uppmärksammat vara av betydelse för barnen då dessa 
frågeställningar ständigt återkom i den dagliga verksamheten kring skrivandet. Intervju-
frågorna är formulerade för att fånga in de båda områdena tilltro till den egna förmågan och 
motivation. Inom det första området som behandlar tilltron till den egna förmågan är tre 
frågor formulerade och inom området motivation är åtta frågor formulerade (se bil.1). 
 
Jag genomförde intervjuerna individuellt med varje barn i ett enskilt rum. Vid intervjutillfället 
använde jag mig av både papper och penna samt bandspelare. Jag berättade vad samtalet 
skulle handla om och varför det skulle äga rum. För att understryka vikten av barnets 
synpunkter berättade jag också att samtalet skulle spelas in på band. Innan intervjun började 
provade vi att spelade in för att barnet skulle få lyssna till sin egen röst. Barnens svar följdes 
upp på olika sätt utifrån vad barnet svarade. På så sätt gavs samtliga barn en möjlighet att ge 
uttryck för sina tankar. Eleverna har intervjuats i inledningen av studien (februari, 2001) samt 
i slutet av studien (april, 2001). Samtliga intervjuer har skrivits av ordagrant. Det ska tilläggas 
att i en etnografisk studie sker formella intervjuer först då ett behov har uppstått och planeras 
därefter in vid lämpligt tillfälle. På så sätt skiljer sig mitt tillvägagångssätt beträffande 
intervjuernas genomförande mot en etnografisk studie då jag redan i förväg hade bestämt 
tidpunkt för två intervjutillfällen. Dessutom används inga förutbestämda eller specifika frågor 
vilket har använts i denna studie. Anledningen är att min studie tog en annan riktning under 
studiens gång än vad jag tänkt mig i inledningsskedet då jag redan planerat in intervjuerna. 
Jag upptäckte dock under analysarbetet att det fanns värdefullt material som kunde bidra till 
resultatet. 
 
Den informella intervjun som är bruklig i etnografiska studier kan liknas vid ett samtal. Dessa 
samtal har skett kontinuerligt och spontant vuxit fram i samband med deltagande 
observationer. Frågorna har formats utifrån skriftspråkliga situationer och händelser i studien. 
I dessa samtal har jag strävat efter att försöka ställa frågor i det löpande händelseförloppet på 
ett så naturligt sätt som möjligt. Liksom den formella intervjun har ambitionen i samtalen 
varit att formulera öppna frågor för att undvika ja- och nejsvar. Mot bakgrund av 
observationer och samtal har jag också återkommit till barnen för intervjuer då jag önskat 
förstå hur barnen uppfattat något som framkommit i analysen.  
 
 
4.5.3 Enkäter 
 
Barnenkäten syftar till att fånga in de attityder/känslor som barnen har inför att lära sig att 
skriva. Enkäten ger mig som ”forskare” en bild av hur barnen upplever de olika specifika 
skrivsituationerna i det dagliga arbetet. Jag formulerade ett frågeformulär med 13 olika frågor, 
(se bil. 2). Då undersökningsgruppen är barn som är på väg att erövra skriftspråket har jag 
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använt mig av symboler i utformningen av enkäten för att undvika språkliga missförstånd. 
Samtliga frågor handlar om olika skrivaktiviteter som ingår i den dagliga verksamheten. Alla 
frågor inleds med, Hur känner du dig när du skriver….Svarsalternativen är utformade som 
fyra ansikten med olika munnar från en skala från mycket sur/ledsen, sur/ledsen, glad till 
mycket glad mun (Lundberg, 1979). Barnens uppgift är att skatta sig själva, d.v.s. ta ställning 
till vilket som stämmer in på henne/honom. Det finns dock ingen rak mun att välja på för de 
barn som inte vet eller kan bestämma sig. Det har jag medvetet valt bort då jag vill att barnen 
skall ta ställning till frågan. Svaret markeras genom att sätta ett kryss under det ansiktet som 
stämmer överens med det enskilda barnets uppfattning.  
 
Denna del av undersökningen genomfördes individuellt med varje barn i ett enskilt rum. Jag 
satt bredvid barnet med frågeformuläret framför oss. Frågorna lästes högt av mig och barnet 
fick peka på ”det ansikte” som bäst stämde in. Vid det första tillfället i februari (2001), 
använde jag mig till en början av både bandspelare och anteckningar. Men ganska snart la jag 
märke till att det blev både för mycket och svårt för barnet när jag ville fortsätta att följa upp 
varje fråga. Jag nöjde mig med att endast hålla mig till de givna enkätfrågorna och förde 
endast anteckningar. Vid det andra tillfället i april (2001), följde jag upp varje fråga och 
intervjuförfarandet fick mer en karaktär av samtal. Samtliga barn fick på så sätt möjlighet att 
utveckla sina tankar. Vid detta tillfälle använde jag mig av både anteckningar och 
bandspelare. Samtliga inspelningar har skrivits av ordagrant. Intervjutiden varierade dels 
mellan de båda intervjutillfällena i februari och april och dels beroende på det enskilda 
samtalet.  
 
Liksom den informella intervjun genomfördes enkäten i februari (2001) samt i april (2001). 
Förfarandet med enkäten avviker av samma skäl som den informella intervjun från gängse 
praxis när det gäller etnografiska studier, d.v.s. den var förutbestämd av mig.  
 
 
4.5.4 Artefakter 
 
Inom etnografins terminologi förekommer ordet artefakter vilket är benämningen på saker 
samt dokument och skilda skrivna och illustrerade arbeten (Kullberg, 1996). I denna studie 
utgörs artefakterna av barnens textproduktion. Det som barnen har skrivit inom olika 
skrivaktiviteter har systematiskt samlats in och dokumenterats. Barnens material, artefakter 
utgör således en viktig del av dataproduktionen i denna studie. Dokumentationen av barnens 
arbeten har det enskilda barnet och jag utfört tillsammans. Varje barn har haft en egen pärm 
med plastfickor, i vilken de samlat sitt material. Pärmarna har stått synliga och varit 
tillgängliga för barnen. Att dokumentera sitt eget skrivarbete har ingått som en naturlig del för 
barnet i den dagliga verksamheten. Både det enskilda barnet, föräldrarna, läraren och jag har 
på så sätt alltid kunnat ta del av barnets skrivutveckling. Diagnoserna i denna studie kan också 
betraktas som artefakter då de är dokument som innehåller information om informanterna. De 
diagnoser som genomförts är bokstavsstatus och fonolek. Den sistnämnda diagnosen 
innehåller övningar för att se hur språkligt barnet är. 
 
 
4.5.5 Sammanfattning 
 
Studien pågick i tre månader, från februari till april år 2001. För att få en överblick över 
datainsamlingen har jag sammanställt dessa i en tabell nedan. I tabellen finns även rubrikerna 
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datainsamlare och genomförande. Under dessa rubriker kan man utläsa både vem som utfört 
insamlingen samt när och hur det har gått till. 
 
 
Tabell 1 Vad datainsamlingen omfattar och vilka som samlat in data samt när och hur dessa har genomförts.  
 
Datainsamling 
 

Datainsamlare Genomförande 

Diagnoser 
 

Speciallärare - Ingrid Augusti – september 2000 

Förstudie  
 

Maria Augusti 2000 – Januari 2001 

Deltagande observationer Maria Februari 2001  - April 2001 
  Dagliga fältanteckningar i klassrummet 
  vilka sammanställs efter dagens slut i en dagbok 
Formella intervjuer Maria Februari 2001 och April 2001 
  individuellt med varje barn i enskilt rum 
Informella intervjuer Maria Dagligen, februari 2001 och april 2001 
Enkäter Maria Februari 2001 och April 2001 
  individuellt med varje barn i enskilt rum 
   
Artefakter Maria Februari 2001 – April 2001 
  daglig dokumentation  
  av barnens alster 
 
 
4.6 Giltighet och trovärdighet 
 
Det som utmärker en etnografisk undersökning är att man oftast arbetar med en bred 
uppsättning metoder. Det medför möjligheterna till att använda sig av triangulering (Alvesson 
& Sköldberg, 1994). Genom att använda sig av triangulering kan man se en sak från olika 
sidor. Om man litar till ensidiga data inom etnografiska studier förefaller risken stor för att 
analysen inte blir pålitlig (Kullberg, 1996).  
 

Om man däremot använder flera olika sorters data och dessa leder till samma resultat, kan 
forskaren lita på att resultatet är tillförlitligt. (Kullberg, 1996, s.117)  

 
Jag har använt mig av metodtriangulering. Genom att använda flera metoder kan rapportens 
giltighets- och trovärdighetskrav förstärkas, d.v.s. dessa metoder ger tillsammans en bild av 
vilka aspekter som är gynnsamma när barn erövrar skriftspråket med betoning på att lära att 
skriva. Sammantaget ger resultaten från de olika instrumenten en bild av ett sammanhängande 
mönster. De metoder som använts i studien för att samla in data är deltagande observationer, 
intervjuer, enkäter och artefakter. Dock finns det kritiker som menar att ”olika metoder fångar 
in olika slags aspekter, varvid det blir svårt att utifrån kombinationen av dessa nå fram till ett 
samstämmigt resultat”. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 111). Cohen och Manion (1994) 
anser däremot att triangulering är särskilt lämpligt att genomföra inom utbildningsområdet. 
Författarna menar att:  
 

so complex and involved is the teaching-learning process in the context of the school that the 
singlemethod approach yields only limited sometimes misleading data. (Cohen & Manion, 1994, 
s.238). 
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Trots kritik anses dock etnografins styrka vara variationen av metoder (Kullberg, 1996). En 
annan stark sida av denna typ av studier är tidsaspekten samt de två olika former av 
intervjuer, samtalet och djupintervjun, som brukar förekomma i dessa sammanhang. Som 
deltagande observatör befinner man sig under en längre tid på fältet. För min del kom jag att 
observera barnen dagligen i tre månaders tid från februari till april år 2001. Det som upptäcks 
under denna tid genom deltagande observationer kan observeras om igen då liknande 
situationer inträffar. Om resultaten blir desamma kan forskaren enligt Kullberg (1996) lita på 
att resultaten har giltighet. 
 
Även intervjun, både samtalsintervjun och den fördjupade intervjun som förekommer i denna 
form av undersökning ses som en styrka (Kullberg, 1996). Det är möjligt för forskaren att 
utifrån ett samtal belysa problemet, återkomma till informanten vid ett senare tillfälle för en 
djupintervju. Utifrån att jag ständigt var närvarande och observerade det som hände i 
klassrummet var det fullt möjligt att fånga upp en eller flera elever och genom samtal skaffa 
mig ännu mer information om det som jag studerade. Jag har dessutom använt mig av 
medbedömare som har varit läraren i år 1 och föräldrarna, för att kontinuerligt stämma av det 
som jag observerat både vad det gäller barnets skrivlust och skrivutveckling. Jag har genom 
daglig kontakt med olika föräldrar stämt av det som jag har observerat när det gäller just deras 
barn.  
 
Som redan framgått kan mitt arbete beskrivas som en studie där jag som forskare samspelar 
med det som utforskas. I denna undersökning är jag själv till stor del mitt eget instrument. Det 
innebär att studien påverkas av mina värderingar och det som jag bär med mig i min 
”ryggsäck”. I min undersökning lägger jag stor tonvikt vid empirin och redovisar mina 
tillvägagångssätt, på ett så noggrant sätt som möjligt. Enligt Lallander (1998) är det just denna 
öppenhet som forskaren visar när det gäller det egna tillvägagångssättet som gör att resultaten 
stärks, i den bemärkelsen att andra kan förstå hur kunskapen genererades. Eftersom den 
etnografiska beskrivningen dessutom oftast tillkommer genom en eller några få personers 
individuella forskningsarbeten (både vid materialinsamlandet i fält och vid redigeringen av 
anteckningarna och författandet av texten hemma vid skrivbordet) har man numera insett att 
de klassiska kriterierna för vetenskaplig objektivitet inte direkt kan tillämpas på den 
etnografiska texten. Detta innebär dock inte att den etnografiska beskrivningen är bristfällig 
”… tvärtom betyder det att den fortsatta utvecklingen och förfiningen av de etnografiska 
metoderna är lika angelägen som någons i syfte att tillhandahålla de bästa möjliga grunderna 
för förståelsen av människans kulturella mångfald.” (Nationalencyklopedin, 1991, s. 639).  
 
 
4.7 Forskningsetiska överväganden 
 
Jag har tagit hänsyn till de fyra huvudkrav som ställs enligt forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 1990). Vad beträffar informationskravet har samtliga föräldrar informerats 
om och syftet med studien samt frivillighet till att delta i denna. Det gäller även berörda lärare 
samt rektor.  Samtycke har givits av föräldrarna för barnens medverkan (se bil.3). Samtycke 
har även givits av läraren som arbetar i den aktuella klassen och av rektor för genomförandet 
av undersökningen. Jag har även beaktat konfidentialitetskravet, och i de fall namn 
förekommer i studien är de fingerade. Uppgifter om enskilda i studien är endast avsedd för 
forskningsändamål och därmed inte tillgängliga för andra syften.  
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5 PÅ UPPTÄCKSFÄRD 
 
 
När det gäller deltagande observation lärde jag mig snabbt  
att det bästa sättet var att kasta  studenterna i havet och  
låta dem simma själva. Man lär sig etnografi genom träning. 
och kanske lite som lärling. Det finns anvisningar men få regler. (Burawwoy, 2004, s. 163 i Gustavsson , förf.   
    övers.) 
 
I denna del beskriver jag min process i denna studie där jag dagligen kom att befinna mig på 
upptäcksfärd i klassrummet. Jag beskriver också hur materialet bearbetades och analyserades 
under den fortlöpande studien. Därefter följer en beskrivning av den plats där jag och 
informanterna uppehöll oss som omfattar både vad som finns i denna miljö och vad som 
hände tillsammans i den dagliga tillvaron. 
 
 
5.1 Förberedelsetiden 
 
Vad skulle jag observera? Hur skulle jag klara av att växla mellan mina dubbla roller i 
studien? Det var några av de många frågor som jag ställde mig när jag skulle förbereda mig 
inför genomförandet av studien. Under hela den tid då jag arbetat med studien har Kullbergs 
litteratur (1996) fungerat som en vägledning. I efterhand förstår jag att jag inte fullt ut kunde 
ta till mig författarens beskrivningar av hur det är att genomföra en etnografisk studie och hur 
man kan träna sig inför denna. Det är en sak att läsa om hur man kan gå till väga och något 
helt annat att själv genomföra det. När jag nu blickar tillbaka förstår jag att det inte är förrän 
jag själv genomfört observationerna som jag i egentlig bemärkelse börjar förstå ordens 
innebörd av att vara deltagande observatör. Konstigt nog var det som att ge sig ut på okänd 
mark i en terräng som jag samtidigt var väl förtrogen med. Jag som i så många år som 
verksam förskollärare var van vid att genomföra observationer, upptäckte märkligt nog att jag 
inte visste vad jag skulle observera. Dessutom visste jag inte hur jag skulle hantera de båda 
rollerna. Att vistas på hemmaplan och upptäcka att mina tidigare erfarenheter inte var lika 
gångbara skapade för ett tag en viss osäkerhet. 
 
Jag förstod utifrån litteraturen (Kullberg, 1996) betydelsen av att träna på att observera. 
Därför bestämde jag mig redan vid skolstarten med att börja med att göra direkta 
observationer. Jag bar hösten 2000 ständigt papper och penna på mig, iakttog med ett brett 
fokus. Något annat hade varit otänkbart i denna situation, samtidigt som det var oerhört 
frustrerande att inte veta vad jag skulle observera. När jag efter dagens slut läste igenom mina 
observationer upptäckte jag hur många intressanta situationer och händelser jag registrerat och 
tecknat ner. Dessvärre hade jag svårigheter med att se hur dessa situationer svarade mot min 
problemformulering. Jag upplevde att all information gick osorterat in genom ögat och ut ur 
handen ned på pappret. Det var en mödosam tid då jag från augusti (2000) till januari (2001) 
dagligen kom att göra direkta observationer. Efterhand lyckades jag så småningom snäva in 
till att fokusera på specifika situationer och händelser av skriftspråklig karaktär. Jag tränade 
helt enkelt upp skärpan, ögats förmåga att sortera situationer och handens förmåga att 
anteckna det som jag intuitivt kom att uppfatta som relaterat till min frågeställning. Jag 
lyssnade, tittade, samtalade och skrev. Det som mest kom att fascinera mig var barnens 
intresse för det som jag företog mig. De var nyfikna och ställde frågor, de iakttog mig och de 
fällde ofta små kommentarer kring det jag gjorde. Några av dem provade till och med att göra 
som jag, d.v.s. skriva lite halvslarvigt i en anteckningsbok. 
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I januari månad bestämde jag mig för att ta ytterligare ett steg. Det innebar att jag dagligen 
sammanställde mina observationer på datorn när jag kom hem. Dessa sammanställningar var 
mer utförliga och beskrivande. Observationsanteckningarna fungerade som ett stöd för denna 
senare beskrivning. I anslutning till mina beskrivningar började jag ägna mig åt att analysera 
det jag skrivit och i några korta ordalag avsluta min text med detta. På så sätt började jag även 
träna mig för analysarbetet som sker kontinuerligt under denna typ av studie. Men det ska 
framhållas att den mesta energin och koncentrationen gick till att försöka att få till en 
beskrivning utifrån mina deltagande observationer. 
 
 
5.2 Dataproduktionen och fortlöpande analys 
 
Väl framme vid studiens start i februari hade jag under flera månader ägnat mig åt direkta 
observationer, beskrivningar och analysarbete. Trots den krävande förberedelsetiden, då jag 
ägnat åtskillig tid till träning, upplevde jag ändå startpunkten för dataproduktionen som både 
nervös och spännande. I detta läge måste jag tillstå att det var en klar fördel att jag var väl 
förtrogen med fältet då jag inte behövde ägna min energi till att bekanta mig med miljön. Jag 
hade dessutom haft gott om tid att lära känna informanterna och dela deras vardag under en 
längre tidsperiod. Under den här tiden hade jag också försökt hitta ett sätt att förhålla mig då 
det gällde mina dubbla roller. Det hände att jag satte mig i samlingen eller på någon av 
elevernas platser som var lediga för att en stund försöka se situationen utifrån informanternas 
perspektiv. Samtidigt var jag medveten om skillnaden mellan barnen och mig då jag både var 
vuxen, skriv- och läskunnig samt lärare. Ibland tog jag ett kliv åt sidan, och satte mig vid 
sidan om när Lena hade lektion med barnen. Jag växlade mellan båda dessa perspektiv och 
kom också att fortsätta med detta under studiens gång. Det jag upptäckte trots skillnaden 
mellan barnen och mig, var att jag alltmer började leva mig in i deras situation och betraktade 
det som skedde utifrån deras utgångspunkt. Kullberg (1996) beskriver på samma sätt hur hon 
gradvis började känna en växande gemenskap med eleverna och hur hon började se på läraren 
och undervisningen med elevernas ögon.  
 
Den tid då jag observerade var i korta pass. Jag var inte bara där som deltagande observatör 
jag var ju också där som lärare, och det fanns ju också förväntningar på att jag skulle 
genomföra mitt arbete. Dessutom var det krävande att observera under längre perioder vilket 
jag tidigare hade upptäckt. Däremot var jag ständigt beredd med papper och penna. Jag 
upptäckte ganska snart hur fördelaktigt det var att under en längre tid befinna sig på samma 
arena som informanterna. Samtal med barnen kunde ske i anslutning till de händelser och 
situationer som jag noterade. I andra situationer kunde det vara lämpligare att avvakta för att 
återkomma igen vid senare tillfällen. Dessutom kunde jag komma tillbaka och samtala med 
barnen utifrån den fortlöpande analysen. Det som var lite ovanligt för mig var våra ombytta 
roller. Tidigare var det barnen som kom och ställde frågor till mig. Nu var det jag som skulle 
lära mig genom barnen utifrån att samtala och ställa frågor till dem.  
 
När det gällde själva analysarbetet upptäckte jag långt senare av en slump hur min egen 
läroprocess löpte parallellt med barnens. Vid det första tillfället då jag genomförde intervjuer 
och enkäter kunde jag se hur kortfattade barnens svar var. De hade svårt att formulera sig i 
ord om frågor som berörde dem själva och skriftspråket. De var helt enkelt inte vana att prata 
om sig själva och sitt eget sätt att lära. Att samtala om detta var något nytt för dem. I slutet av 
studien fann jag i den senare intervjun och enkäten fler ord som beskriver och förklarar 
samma frågor som jag ställde i början av studien. Detsamma gällde mig själv och 
analysförfarandet i dataproduktionen. Som förskollärare var jag visserligen van vid att både 
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observera och analysera det jag iakttog i verksamheten men att systematisera detta, reflektera 
och försöka relatera teorier var definitivt nytt för mig. När jag senare skulle bearbeta mina 
data kunde jag notera likheten med barnens korta svar i början på studien och mina första 
trevande försök till analys. Ju mer förtrogen jag blev med att handskas med dataproduktionen 
desto mer kunde jag analysera och finna kopplingar till teorier. Detta var inte något lätt 
moment. Jag vände mig dels till litteraturen för att söka stöd för mina analyser och stämma av 
teorier. Dels stämde jag regelbundet av med Lena och specialläraren Ingrid, om hur jag tolkat 
och beskrivit olika händelser och situationer. Det hände också att jag samtalade med 
föräldrarna. Så här i efterhand har det givit mig insikt i hur många olika moment studien 
innehåller och hur mycket erfarenhet det behövs för att bli skicklig på att behärska de olika 
momenten.  
 
 
5.3 Den avslutande analysen 
 
När den empiriska delen av studien var avslutad hade jag tillgång till en stor mängd data av 
skilda slag. Den största delen bestod av beskrivande texter utifrån mina observationer och den 
fortlöpande analysen. Andra data var intervjuer, enkäter och barnens artefakter. De bandade 
intervjuerna hade jag skrivit av ordagrant. Med andra ord jag hade en ansenlig databas, 
svårigheten var att hantera detta. I flera olika omgångar gick jag igenom mitt material men det 
ville inte lossna riktigt. Jag fann det oerhört frustrerande att inte komma igång med den 
slutliga analysen. Efter en längre tids samtalande och skissande med etnografisk expertis hade 
jag så äntligen någon slags idé om hur jag skulle kunna gripa mig an det hela. Jag skulle nu 
försöka omorganisera texten, försöka förstå och skapa någon slags mening ur mitt 
datamaterial. Den beskrivande texten som var skriven i en enda lång följd skulle nu brytas 
upp i mindre enheter. Genom noteringar i kanten av texten försökte jag identifiera och skilja 
ut olika situationer med fokus på mina frågeformuleringar. Frågorna kom att ändras under 
arbetets gång men dock aldrig på ett sådant sätt så att utgångsfrågorna helt förändrades.  
 
Jag sökte efter mönster och teman. Det blev särskilt tydligt då det handlade om att skapa 
struktur i materialet. Föreställ dig att alla pusselbitarna ligger på bordet och du upptäcker 
ganska snart svårigheterna med vilken bit du ska börja med. Efter ett flertal försök finner du 
så småningom några bitar som passar ihop och ju fler bitar du får att passa ihop desto 
tydligare blir bilden. Skillnaden och svårigheten i jämförelse med att lägga ett vanligt pussel 
är att inom etnografin kan samma pusselbit passa in på flera olika ställen.  
 
 
5.4 Textproduktionen 
 
Nästa fas i arbetet bestod i att skriva den slutliga rapporten vilket innebar att producera en text 
som skulle vara beskrivande och berättande med analytiska inslag. Det problematiska var att 
organisera textmassan. Enligt Hammersley & Atkinson (1995) finns det fem olika sätt att 
organisera och författa en etnografisk text. Som jag såg det fanns det två möjligheter utifrån 
författarnas definitioner. Det ena tillvägagångssättet är att organisera texten tematiskt, det 
andra är att skriva en redogörelse som innehåller separata berättelser och analyser. Min 
uppgift blev att omorganisera texten, gå tillbaka till mina frågeställningar, fundera på vad det 
var jag ville berätta och finna stödord som rubriker till olika avsnitt. Jag fann till slut det mest 
fördelaktigt att separera berättelsen och analysen från varandra. I detta arbete strävade jag 
också efter att avsnitten skulle skilja sig åt eftersom en av mina uppgifter var att identifiera 
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olika skriftspråkliga situationer som beskriver lust och motivation till att lära sig att skriva. 
Inför min rapportering hämtade jag också idéer från andra etnografers rapporter (Aspelin, 
1999; Kullberg, 1996; Lallander, 1998). För analys av data använde jag mig av Kvales (1997) 
tre tolkningssammanhang. Det innebär att jag i min sammanfattande analys använder första 
och andra typen av tolkning, vilka är begränsad till självförståelse och sunda förnuftets 
förståelse. Det betyder att jag i den första tolkningen försöker formulera vad barnen själva 
uppfattar som innebörden av sina handlingar, en omformulerad mening ur deras egen 
synvinkel som den uppfattas av mig. Samtidigt försöker jag förhålla mig kritisk till vad som 
sägs om handlingarna och använda mig av den andra typen av tolkningen, sunda förnuftets 
förståelse, som går utöver barnens självförståelse. Genom att införa en allmän kunskap om 
handlingarnas innehåll kan det enligt Kvale (a.a.) bidra till att ytterligare utvidga och berika 
tolkningen. Den tredje typen av tolkning, teoretisk förståelse används i diskussionen. Denna 
tolkning sträcker sig utöver självförståelse och sunda förnuftets förståelse samt kopplas till 
teorier.  
 
I arbetet med rapporteringen kom jag att pendla mellan mina texter och datamaterialet. Jag 
gjorde olika utkast, återvände till materialet, författade och ändrade tills jag var nöjd. Det jag 
inte räknat med eller förstått tidigare, var att jag ständigt upptäckte nya saker när jag 
återvände till materialet. Saker som jag tidigare hade förbisett. Desto mer bekant jag blev med 
mitt material och förstod hur de olika pusselbitarna var relaterade till varandra ju fler 
upptäckter i materialet. Det ska framhållas att jag märkte en förbättring av mitt skrivande 
efterhand och en större tillit till min egen förmåga att ta ut svängarna lite mer och lita på mig 
själv. Detta gällde i synnerhet analysen i rapportskrivningen då jag försökte stå på egna ben 
och lita på mina egna tolkningar av materialet.  När det gäller den övriga textproduktionen i 
studien kan nämnas att bakgrunden växte fram växelvis mellan rapportens olika delar. 
Textproduktionen var med andra ord ingen linjär process. 
 
 
5.5 Studiens ”setting” 
 
 
All the world´s a stage 
and all the men and women merely players; 
they have their exits and their entrances; 
and one man in this time play many parts. (William Shakespears) 
 
 
I en etnografisk studie är det av stor vikt att beskriva studiens ”setting” (Kullberg, 1996). Det 
ger läsaren möjligheten att sätta in resultatet i ett sammanhang och nå en djupare förståelse. 
Jag väljer att beskriva studiens ”setting” med hjälp av teatermetaforer. Att beskriva en 
”setting” kan liknas vid en prolog d.v.s. en inledning till en teaterföreställning där publiken tar 
del av manuset till historien. Här beskrivs själva platsen för skådespelet och de yttre ramarna. 
Beskrivningen innehåller också rollbesättningen där det ges en kortfattad presentation av de 
aktörer som medverkar i pjäsen. Manuset omfattar även vad som utspelar sig på scenen och 
den rekvisita som används till uppsättningen. I denna pjäs innehar jag flera olika roller där jag 
skiftar mellan att vara regissör, aktör och åskådare. Som författare är det viktigt att så 
noggrant som möjligt beskriva de förhållanden som gäller för aktörerna innan jag låter ridån 
gå upp. För att ge läsaren en uttömmande beskrivning har jag valt att illustrera texten med 
barnens artefakter samt utdrag ur fältanteckningarna. 
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5.5.1 Platsen där skådespelet utspelar sig - Skolan och klassrummet 
 
Skolan  
Studien genomfördes på en grundskola centralt belägen i en mindre stad. Skolan är en äldre 
byggnad och var från början byggd för elever från år 1-6. Sedan flera år tillbaka är skolan en 
1-9 skola med ca 500 elever och ca 80 anställda. På skolan arbetar man i arbetslag med olika 
lärarkategorier beroende på årskurs och behov. Arbetslagen är indelade i två spår som består 
av klasser från år 1-9. Det ena spåret består av åldershomogena klasser och det andra spåret 
består av åldersblandade klasser i de första åren 1-2, men därefter är samtliga klasser 
åldershomogena. Intill skolan finns också en byggnad i vilken det finns två förskoleklasser. 
Ett samarbete inleddes under denna period mellan lärarna i förskoleklasserna och år 1. Det 
skall dock tilläggas att förskoleklasserna vid denna tid tillhörde förskolans ledning. Hösten år 
2000 startade två åldershomogena klasser år 1 med tolv respektive femton elever i varje klass 
samtidigt som man tog in ett antal nybörjarelever till de två åldersblandade klasserna år 1-2. 
Det ska dock tilläggas att det inte fanns något särskilt skäl till att starta två mindre klasser 
förutom att man ansåg elevantalet om 27 elever vara för stort för att ensam bilda en klass. 
 
Klassrummet 
Vårt klassrum bestod av två mindre rum. Lokalerna gav ett ljust och charmigt intryck då det 
var högt i tak och stora fönster med spröjs som vette ut mot skolgården. Byggnaden var 
relativt nyrenoverad och hade ljusa mjuka kulörer. Det ena rummet var möblerat med barnens 
bord och stolar. Möbleringen av borden kom till efter ett förslag från Sofie, ett av barnen i 
klassen. På uppmuntran av oss skrev och ritade hon sitt förslag på ett papper. Både barnen och 
vi lärare tyckte att det var ett bra förslag och möblerade sedan rummet utifrån detta.                                         
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   1. Sofies förslag till möblering 
 

I detta rum fanns också tillgång till diskbänk med spis och skåp. På ena långsidan fanns en 
whiteboard och nedanför hade vi möblerat med en låg bokhylla. Hyllan innehöll flera olika 
fack med diverse material som barnen hade att tillgå. I rummet fanns också en bokhylla med 
böcker i olika genrer som vi lånade från stadsbiblioteket som byttes ut med jämna mellanrum. 
I bokhyllan förvarade barnen även sina pärmar där de dokumenterade sitt skrivna material 
som de kom att producera under året. Rummet var också möblerat med en soffa och en 
gammal kista som vi kallade för ”teaterkistan”. Här förvarade vi lärare rekvisita för att kunna 
spela och berätta sagor för barnen. I kistan fanns också ”sagohimmeln” som vi la ut under 
dagen vid de tillfällen då hela gruppen samlades. Väggarna var sparsamt dekorerade med 
barnens alster och texter kring det som de arbetade med. Barnen hade även tillgång till en 
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dator i klassrummet. Visserligen var den av en äldre modell men vi såg ändå värdet i att låta 
barnen använda den i det dagliga arbetet.  
 
Det andra rummet utformades som en ”skriv- och läsverkstad”. Här skapade jag miljöer 
utifrån olika teman där barnen på ett naturligt sätt kunde skriva och läsa i leken. Det ska 
nämnas att jag tagit intryck av tidigare forskning både vad gäller lek och skrift-
språksutveckling som b l. a. Knutsdotter Olofsson (2003), Eriksen Hagtvet (2002) samt 
Dahlgen m. fl. (1999). Dessutom hade jag arbetat på liknande sätt både i förskola och också 
skola. Genom att använda miljön som ett pedagogiskt redskap ville jag ta vara på barnens 
nyfikenhet och att de själva till viss mån skulle ha möjlighet att upptäcka och utforska 
skriftspråkets möjligheter. Rummet förvandlades under det första året från kontor till 
författarrum och så småningom till affär med försäljning av växter och fröer och allehanda 
ting för plantering. 
 
I rummet fanns material att tillgå för att inspirera och påverka innehållet. Vi såg alltid till att 
det fanns riktigt material att tillgå som olika sorters pennor och block, brevpapper, kuvert, 
stämplar, frimärken, kataloger och telefoner, kartotek, pärmar med register, almanackor, 
adressböcker, överblivna tangentbord, brevlåda, böcker och mycket annat material som 
associerades med skrivning och läsning. Här fanns också utklädningskläder att tillgå. Även i 
klassrummet försökte vi att skapa en attraktiv skriftspråklig miljö. Matsedel och almanacka 
var placerade synligt för barnen och användes varje dag i morgonsamlingen. Veckodagarnas 
namn hade vi textat på stenar. Komihåglappar och förslag togs tillvara. På hyllor, lådor och 
skåp fanns även skyltar på saker i klassrummet för att väcka nyfikenhet och intresse för 
skriftspråket. Vi hade också rikligt med skriv- och ritmaterial som förvarades i öppna hyllor 
tillsammans med ordböcker. 
   

Det är lunch och jag sitter i matsalen och äter tillsammans med barnen då en av 
skolans fritidspedagoger kommer fram till mig:  
 
-Du, jag måste bara säga det, vad fint klassrum ni har. Det inbjuder verkligen. 
Jag har tänkt att jag skulle säga det förut men nu måste jag bara säga det. 

 
Självfallet var vi båda måna om att försöka bidra till och skapa en inbjudande miljö för barnen 
även att det kom att bli mitt huvudansvar. Min uppfattning är att miljön utgör en viktig del i 
barns lärande, både den synliga och den osynliga. Av den anledningen var också rummen 
utformade på ett sådant sätt att det var möjligt för barnen att förflytta sig i rummen, där det 
pågick flera aktiviteter, för att ta del av varandras arbeten.  
 
 
5.5.2 Huvudaktörer – Barnen 
 
Informanterna i denna studie består av tolv barn i år 1 och utgör den grupp genom vilka jag 
sökte information. Fördelningen i klassen är sex flickor och sex pojkar, samtliga sju år. 
Pojkarna och flickorna kom från två olika förskoleklasser med undantag av en av flickorna. 
Barn och föräldrar inom respektive flick- och pojkgrupp var således redan bekanta med 
varandra före skolstart.  
 
För att få kunskap om barnens bokstavskännedom och om deras språkliga medvetenhet vid 
skolstarten utfördes två separata tester. I augusti månad genomförde specialläraren, Ingrid 
som brukligt i år 1, ett test för bokstavskännedom. Testet genomfördes individuellt med varje 
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barn i ett enskilt rum. Vid detta tillfälle får barnen titta på alfabetets bokstäver, vilka ej är i 
alfabetisk ordning, och berätta vilka bokstäver de känner igen d.v.s. benämna dem vid deras 
rätta namn. Det sker genom att barnen först får titta på versalerna och därefter gemenerna och 
tala om vad de heter. Om det visar sig att barnen är väl bekanta med alfabetet finns det 
möjligheter att gå vidare att läsa ord samt enklare text.  
 
I september månad genomfördes ytterligare ett test, fonolek av specialläraren. Även detta test 
genomförs återkommande av specialläraren och har genomförts individuellt med varje enskilt 
barn i år 1. Fonolek innehåller övningar för att se hur språkligt medvetet barnet är. I testet 
ingår segmentering, initialt ljud samt syntes. På varje del kan man få från 0-10 p. Poängen 
från samtliga delar läggs därefter ihop och utifrån det får man poäng på en skala (stanine). 
Medelvärdet är 5.0 poäng. I denna klass fanns det barn som hade från ett till sju poäng. 
Medelvärdet var 4,4 poäng, d.v.s. under medelvärdet. Det kan jämföras med parallellklassen 
vars medelvärde var 5,9. Utifrån resultatet i min klass blev jag intresserad av ifall resultatet 
för min grupp var ovanligt lågt på vår skola. Jag undersökte därför vilka resultat som tidigare 
klasser i år ett hade presterat på fonolektestet. Jag fann för läsåret 99/00 att 1A hade ett 
medelvärde på 6,0 och 1B hade 6,4. Läsåret innan dess, år 98/99 var medelvärdet i de båda 
ettorna 4,9. Förmodligen är det så att resultatet varierar från år till år av naturliga skäl 
beroende på den speciella elevgruppens sammansättning. Av resultatet på fonoleken som 
mätte den språkliga medvetenheten fann jag att min grupp uppvisade ett sämre resultat än den 
andra ettan och i samtliga ettor två år tillbaka i tiden. Däremot visade resultatet på läsktestet  
våren 2001, vilket genomförs på samtliga skolor i Kalmar kommun, att barnen i 
undersökningsgruppen hade poäng motsvarande från medel och uppåt vad gäller den 
skriftliga delen. 
 
 
5.5.3 Medaktörer - Lärarna  
 
Lena och jag hade båda lång yrkeserfarenhet som utbildad lågstadielärare respektive 
förskollärare. Vi var relativt nya på skolan och hade erfarenhet av att samarbeta med en klass, 
år 1. Då vi tidigare arbetade tillsammans hade vi använt flera olika tillvägagångssätt vid den 
första läs- och skrivinlärning. Vi valde olika strategier för olika elever och olika situationer. 
Jag har tidigare arbetat med olika lärare. I Lenas och mina diskussioner talade vi öppet med 
varandra om hur färgade vi är av de olika kulturer som vi representerar. Samtidigt upplevde 
jag att det fanns en ömsesidig respekt för vars och ens kunskaper. Det fanns också en 
öppenhet till att pröva nya idéer och tankar. En annan inte helt oväsentlig aspekt i 
sammanhanget är att det var tillåtet att både lyckas och misslyckas med det som vi företog oss 
i klassrummet. Förmodligen bidrog det till att vi kände oss trygga med varandra fast att vi inte 
alltid delade samma uppfattning. Det var inte alltid Lena och jag arbetade tillsammans med 
barnen i klassrummet då ingen av oss arbetade heltid. Lena arbetade 60 % och jag själv 
arbetade 70 %. Fredagar arbetade jag helt ensam i klassen. Men utifrån sysselsättningsgrad, 
planeringstid och temaarbeten gavs det ändå tillfällen till att verka samtidigt i klassrummet.  
 
Som förskollärare i både förskola och skola har jag tagit intryck av tidigare forskning kring 
lek och skriftspråksutveckling. Det gäller framförallt studier som genomförts av Knutsdotter 
Olofsson (2003), Eriksen Hagvtet (2002) samt Dahlgren m.fl. (1999). Dessa författares tankar 
och idéer kom jag i kontakt med i projektarbete, ”Man lär så länge man leker” (Magnusson 
& Wallin, 1992). Projektet genomförde jag tillsammans med en kollega under två år i en 
grupp med äldre förskolebarn. Arbetet med att utveckla verksamheten för de äldre 
förskolebarnen och mötet med skolan bidrog till mitt fortsatta intresse för barns skriftspråks-
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utveckling. Nedan ska jag föröka göra en beskrivning av mig själv som kan ge en närmare 
bild av vem jag är i syfte att synliggöra den ”ryggsäck” jag bär med mig in i studien.  
 
Idag kan jag blicka tillbaka på tjugo år som förskollärare i både förskola och skola. Under den 
här tiden har jag medverkat till att starta två kommunala förskolor såväl som ett privat 
föräldrakooperativ. Vid sidan om har jag som tvåbarnsförälder tillsammans med andra 
föräldrar även medverkat till att öppna ett kommunalt föräldrakooperativt där mina egna 
pojkar gått. Efter ett flertal år som förskollärare kom jag att ägna mig åt de äldre barnen inom 
förskolans verksamhet. Då debatten var som livligast när det gällde sexåringarna och flexibel 
skolstart sökte och erhöll jag tillsammans med en kollega ekonomiska medel av 
socialstyrelsen och kommunen för att utveckla verksamheten för de äldre förskolebarnen. 
Detta projekt kom att pågå under två års tid. Det andra projektåret kom förskolan att ligga 
integrerat i skolans lokaler. Arbetet är dokumenterat i boken ”Arbetsmodell för äldregrupp” 
(Magnusson & Wallin, 1992) samt i videon ”Man lär så länge man leker” (a.a., 1993). 
Arbetet med att utveckla verksamheten för de äldre förskolebarnen och mötet med skolan 
bidrog till mitt fortsatta intresse för barns skriftspråksutveckling. När det öppnades en 
möjlighet att tjänstgöra som förskollärare på en skola såg jag möjligheten att fortsätta 
utveckla detta intresse. Samtidigt som jag bar med mig frågeställningen: - Vad är bra för barn 
i åldrarna kring skolstarten? Men oavsett om jag arbetat som förskollärare i förskola eller i 
skola har det i båda dessa kulturer varit lika främmande att kombinera lek med skriftspråk 
som skriftspråk med lek beroende på var jag tjänstgjort. Utifrån mina erfarenheter som 
förskollärare ser jag det som en viktig del i mitt arbete att bidra med att underlätta övergången 
för barnen mellan förskola och skola. Jag ser också min uppgift i att skapa ett lustfyllt möte 
med skriftspråket i samband med barns skolstart. Det jag hade med mig i bagaget var leken 
som redskap för lärandet och mina erfarenheter av barns tidiga möte med skriftspråket där 
lusten och motivationen var utgångspunkten för att utforska skriften.  
 
 
5.5.4 Regi och rekvisita - Undervisningen 
 
Från det att barnen började skolan i augusti 2000 och fram till studien påbörjades i februari 
2001 kom Lena och jag att arbeta med en rad olika strategier när det gäller skrivutveckling i 
klassrummet. Dessa strategier kom sedan att utvecklas under studiens gång. Då jag anser att 
denna period är av betydande vikt för undersökningens genomförande och resultat ges en kort 
sammanfattning med inslag av observationer. Denna period kallar jag för förstudie då jag på 
olika sätt började förbereda mig att genomföra studien. Vårt mål som lärare var vid 
skolstarten framförallt att väcka skrivglädje hos barnen. Vi resonerade som så att har barnen 
väl fått grunderna och glädjen med att skriva är de inne i en positiv spiral vilket 
förhoppningsvis leder till en god skrivutveckling. Det fanns också en poäng med att låta 
skrivningen ta större utrymme än vad man traditionellt brukar göra i år 1. Detta för att barnen 
har en bättre kontroll över den egenhändigt skrivna texten i jämförelse med att läsa andras 
texter. Dessutom beaktade vi möjligheten för barnen att erövra skriftspråket genom att skriva. 
Mot bakgrund av detta satte vi upp följande målsättning:  
 

• att stimulera barnen till att skriva oavsett vilken nivå de befinner sig på, d.v.s. det är 
lika legitimt att leksskriva eller skriva ”hemlig skrift” som att skriva enligt den 
alfabetiska koden. Det viktiga är att barnen inledningsvis kommer igång och skriver.  

 
• att ge barnen rika tillfällen till att utforska och laborera med skriftspråket. 
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• att ge barnen tillfällen till att skriva i många olika sammanhang där kommunikationen 
betonas  

 
För att nå målen var vår ambition att sätta in skriftspråket i meningsfulla samanhang. Vi 
försökte ta tillfället i akt att skapa situationer genom att använda oss av vardagliga rutiner för 
att barnen skulle förstå nyttan och värdet av att lära att skriva. Eftersom skriftspråket kan ha 
många olika användningsområden gällde det att visa för barnen att det kan brukas på sätt som 
de tycker är meningsfulla. Naturligtvis handlade det också om att skapa lust att kommunicera 
med skriftspråket. Nedan ges en kort beskrivning av hur vi gick tillväga för att nå ovanstående 
mål.  
 
Lekläsa och lekskriva 
För att barnen skulle kunna utforska och laborera med skriftspråket i leken utformade vi en 
skrivarverkstad. I denna miljö var syftet att låta barnen använda sig av redskap som papper, 
penna och annat skrivmaterial för att träna sig i hur man använder dessa utan att för den skull 
kunna behärska dem fullt ut. I leken är det dessutom barnen som helt och hållet bestämmer 
hur skrivningen används vilket innebär att de själva kan kontrollera sina produkter. 
Skrivarverkstan var alltid tillgänglig för barnen.  
 
Bild 
En dag i veckan arbetade vi med bild och skrift. Vi ville gå via bilden till skriftspråket genom 
att låta barnen komplettera och förstärka sina bilder med ord, meningar eller texter. En del 
barn valde till en början ”hemlig skrift” medan andra skrev enligt den alfabetiska koden. 
 
Meddelanden  
Från första dagen i skolan lät vi barnen själva skriva meddelanden hem till föräldrarna. 
Barnen uppmuntrades att använde sig av bild, ord eller texter för att föra fram sitt budskap så 
att någon annan skulle kunna förstå och ta del av meddelandet. Barnen använde sig av olika 
lösningar utifrån vad de behärskade när de löste dessa uppgifter. De tog även del av varandras 
resultat och lärde sig både av och med varandra. Att skriva meddelanden var ett bidragande 
skäl till att barnen blev delaktiga i kommunikationen mellan skola och föräldrar. Därmed la vi 
också över ansvar på barnet för sina egna aktiviteter som var förknippade med skolan. 
  
Komihåglapp 
På samma sätt som med meddelanden lät vi barnen formulera komihåglappar att sätta upp i 
klassrummet. Komihåglappar användes även för mer personliga ändamål som att skriva 
inköpslista när vi t.ex. handlade på bageriet. Recept var ett annat sätt att skriva för att komma 
ihåg. Ytterligare exempel på att använda sig av symboler eller text var när vi fick besök av 
föräldrar och vi fick ta del av deras kunskaper som t.ex. lära oss massera. Vid detta tillfälle 
skrev och/eller ritade de symboler till en saga som de både muntligt och med sina händer 
skulle ”berätta” för en kamrat på ryggen. 
 
Hemliga klubböcker 
En strategi för att väcka nyfikenhet och öka barnens motivation till att använda skriftspråket 
var att i inledningsskedet skapa tillfällen till att ha egna klubbar och skriva hemligheter. För 
att göra det extra spännande och speciellt tog vi tillfället i akt att dela ut en hemlig bok till 
bara ett barn vid ett lämpligt tillfälle. De andra barnen visade snabbt både nyfikenhet och 
intresse och kom efterhand och bad om att också få en hemlig bok. Till slut hade alla sina 
hemliga böcker och vi gav barnen tillfällen då de fick ha sina klubbmöten. Vi arrangerade det 
hela genom att göra tillfälliga kojor i klassrummet med skynken över borden i slutet på dagen.  
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I dessa hemliga klubböcker gavs barnen möjlighet att både utforska och laborera med 
skriftspråket. För att ytterliggare ge tyngd åt det hela förvarade vi böckerna i ett guldskrin. 
Hemliga klubböckerna var i praktiken inget märkvärdigare än små röda anteckningsböcker.  
 
Önskelistor 
Det ges många tillfällen i vardagen till att skriva, som när barnen fyller år eller när det närmar 
sig jul och barnen börjar fundera över vad de önskar sig. Vi tog dessa tillfällen i akt och 
barnen skrev sina egna önskelistor både för hand och vid datorn.   
 
Veckorapport 
Vi har vid olika tillfällen medvetet skapat lärtillfällen kring rutinsituationer. Exempel på dessa 
rutiner har varit när vi låtit två barn summera dagen genom att skriva och läsa upp ett 
”dagblad”. Vid veckans slut har alla barn fått med sig en kopierad veckorapport hem om vad 
som hänt i veckan. Genom att skriva ett dagblad har barnet fått träna på att summera och 
kortfattat återge händelser under dagen. Att samspela och komma överens om vad man skall 
skriva om är en annan aspekt på det hela. Veckorapporten är ett exempel på hur man kan 
överföra budskap till andra genom att skriva. Det är också ett led i att göra barnen delaktiga i 
kommunikationen mellan skolan och hemmet. Andra tillfällen då vi har tagit vara på 
rutinsituationer har varit t.ex. när barnen skrivit städlistor varje vecka på whiteboarden. 
Återkommande frågeställningar har varit; vad ska städas och av vem. Barnen har tagit eget 
ansvar över detta och turats om att skriva ansvarsfördelningen på tavlan. 
 
Brev 
Ett sätt att försöka gynna lusten och motivation till att skriva och läsa var att skaffa 
brevvänner till barnen. Att skriva brev ger en bra träning i att formulera sig sammanhängande 
och uttrycka sig så att någon annan förstår vad man menar. Dessutom tränar man att skriva 
om det som inte händer ”här och nu”, d.v.s. att uttrycka sig oberoende av situationen vilket är 
mycket svårare än att prata om ”här och nu”. Vi vidtalade läraren i år sex om han kunde 
inspirera sina elever att skriva brev till våra barn i ettan. Under skoltid ordnade vi ibland 
tillfällen för gemensamma aktiviteter. Brevväxlingen mellan barnen i år 1 och 6 höll i sig 
under hela först skolåret. 
 
Temaarbete 
Tillsammans med två klasser i år 2 arbetade vi med gemensamma teman då vi träffades en 
gång i veckan. Inspiration till våra teman hämtade vi ur konsten och litteraturen och vi kom 
att arbeta med såväl svenska konstnärer som svenska barnboksförfattare. Vid varje tillfälle 
introducerade vi arbetet genom någon form av gestaltning. Barnen kom att arbeta över 
åldersgränserna i olika grupperingar med olika språkuttryck där skriften var ett sätt att 
uttrycka sig på. Som exempel kan nämnas att en grupp skrev manus till en pjäs för att 
framträda med en saga. Att skriva manus är också ett exempel på att skriva för att förstå 
nyttan med skriftspråket. Parallellt med detta arbete hade Lena och jag kontinuerligt 
bokstavsgenomgångar med samtliga barn. Detta skedde med hjälp av handdockor där vi 
kunde gå in i en dialog med barnen och även ta vara på de olika kunskaper som fanns i 
gruppen. I arbetet med bokstäverna bestämde barnen själva i vilken ordning de arbetade med 
bokstäverna. Däremot fanns det vissa förutbestämda moment som barnen skulle arbeta med 
när de tränade på att forma bokstäverna som att spåra bokstaven och skriva bokstaven i 
sanden, på griffeltavlorna samt att måla med akvarell. De arbetade även med färdiga 
arbetsblad av mer traditionell karaktär. En kort stund varje dag lekte vi även språklekar efter 
Bornholmsmodellen och andra lekar som vi själva utformat.  
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Föräldrarna 
På första föräldramötet tog vi tillfället i akt att dela ut en skrift med information om att skriva 
och läsa på vår skola, ”Jag kan, Jag vill, Jag vågar” (Landberg, Magnusson & Redegard, 
2000). Skriften har utarbetats på eget initiativ i samarbete mellan de båda speciallärarna på 
skolan och mig som förskollärare. Karin Taube har varit behjälplig i arbetet med texten. I 
skriften ges en kort information om barns skriv- och läsutveckling. Därefter ges några 
exempel till föräldrarna hur de kan stödja sitt barn i denna utveckling. Syftet med skriften är 
att medverka till att tona ner de eventuella krav som föräldrarna har på barnet inför att de ska 
lära att skriva och läsa eftersom det kan påverka barnet negativt.  
 
En betydande del av arbetet bestod i att skapa ett gott klimat i klassrummet och samtidigt 
organisera arbetet så att det fanns utrymme för att ta vara på barnens idéer parallellt med en 
klar struktur på lärandet. Visserligen är dagliga rutiner och struktur viktiga för barn eftersom 
de skapar trygghet och ordning. Men vår bestämda uppfattning var att det samtidigt måste 
finnas möjlighet till både improvisation och variation. Varje vecka var inte helt lik den andra 
men det fanns ändå en viss gemensam struktur. Den ungefärliga ramen såg ut på följande sätt: 
 
Schema 
Kl. 8.15 -  Varje morgon handhälsade vi på varje barn i dörren till klassrummet. På så sätt 

fick vi både ögon- och kroppskontakt med alla barn. Det gav tillfälle till att 
växla några ord och känna av hur de mådde. Därefter samlades vi på sagohimlen 
på golvet. Vi inledde med att lyssna på klassisk musik och att barnen masserade 
varandra. Därefter genomförde vi språklekar efter Bornholmsmodellen 
(Häggström & Lundberg, 1992) i syfte att stimulera språklig medvetenhet. Vi 
avslutade med att samtala om dagens innehåll och planerade aktiviteter med 
utgångspunkt att lära att skriva, läsa eller räkna. Under den här stunden fanns 
också utrymme för barnen att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 
När barnen arbetat en stund på fm. tog vi paus för högläsning. 

 
Kl. 9.30 - Högläsning förekom dagligen. Det var ett sätt att stimulera läsintresset och 

berika barnens ordförråd. Dessutom tog vi också tillfälle till att tala om sagans 
innehåll och budskap. Barnen tog endast en kortare paus för att sedan återgå till 
sitt arbete. 

        
Kl. 10.30- Lunch  
 
Kl. 11.30- Efter lunch fanns utrymme att fortsätta på sitt arbete alternativt att vi arbetade  

med något gemensamt beroende på innehållet på förmiddagen. Här gavs även 
möjlighet till att delge kamrater av textmaterial och bilder innan man fortsatte 
med sina arbeten. 

 
Kl.12.30- Den sista timmen av dagen var alltid planerad för lek.  
 
Kl. 13.30-  Innan vi slutade skoldagen samlades vi återigen på sagohimlen. Vi avrundade  

med en kort sammanfattning av dagen. I avslutningen lämnade vi också öppet 
för om någon ville delge sitt arbete till den övriga gruppen.  

   
Eftersom vi anser att barn behöver tid för att gå in i något och bli engagerade var vi mycket 
flexibla när det gällde tidsåtgång för olika aktiviteter som vi genomförde både individuellt 
och i grupp. Olika barn har dessutom olika uthållighet därför ansåg vi det nödvändigt att 
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barnen under en stor del av dagen hade möjlighet att ägna sig åt olika saker. Lek och rörelse 
kunde därför pågå samtidigt som andra barn ägnade sig åt t.ex. att skriva, vilket skedde i ett 
angränsande rum. Innehållet i dagarna var naturligtvis olika på samma sätt som veckorna 
också kunde se olika ut. Men veckan hade en ram från vilken såg ut på följande sätt: 
 
Måndag: Bokstavsgenomgång med handdockor 
Tisdag: Em - Läsläxa/utedag   
Onsdag: Temadag för hela arbetslaget 1a, 2a och 2b fram till lunch 
Torsdag:  Em - Matteläxa/utedag 
Fredag: Bild & skrift 
 
Barnen hade två läxor i veckan från det att de började i skolan. Istället för traditionella 
läseböcker lånade barnen böcker på skolbiblioteket. I samråd med barnen bestämdes läsläxan 
och vartefter de läste ut böckerna lånade de nya. Det ska tilläggas att vi själva hade köpt och 
samlat på oss ett eget litet bibliotek med småböcker som förvarades i klassrummet. Dessa 
böcker hade en tydlig progression från bilder med enstaka ord till bilder med enklare text som 
allteftersom blev svårare. Till början fick de guidning av valet av böcker men efterhand som 
de blev mer läskunniga tog de själva mer ansvar för sina val.  
 
Matteläxan som barnen hade en gång i veckan var individuell på så sätt att det var möjligt att 
lösa frågan utifrån sin egen förmåga som i följande exempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
2. Williams räknesaga om dubbelt                        3. Williams räknesaga om hälften 
   
 
5.5.5 Uppsättning - Våren 
 
Efter höstterminens slut var samtliga barn engagerade i skriftspråket. Sammanfattningsvis kan 
man beskriva denna tid som en period där barnen fick möjlighet i att utforska och laborera 
med skriftspråket. Samtidigt som detta skedde, ”språkade” barnen regelbundet språklekar 
efter Bornholmsmodellen. De övade även på att forma bokstäver enligt en viss gång som de 
själva var med och utvecklade. Efterhand som vi arbetade med att utforska skriftspråket, blev 
de hemliga tecknen till ord för att sedan utvecklas till meningar och enkel text. För de barn 
som redan kunde skriva och läsa en del vid skolans början, växte de enkla meningarna till allt 
längre texter. Barnen delgav sina texter till varandra genom att läsa upp dem högt för 
varandra. De kunde även ta del av varandras texter, meddelanden, berättelser m.m. som sattes 
upp i klassrummet. Betoningen på de skriftspråkliga aktiviteter som skedde under hösten låg 
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framförallt på en mer omedelbar kommunikation för att visa på möjligheterna och nyttan med 
att själv kunna skriva som t.ex. meddelanden. 
 
Inför starten på vårterminen förde Lena och jag en diskussion om hur vi skulle gå vidare och 
utveckla barnens skrivande när nu samtliga barn var igång med att skriva enligt den 
alfabetiska koden. Vi fann det lämpligt att utgå från Dahlgren m.fl. (1999) tankar kring vad 
och på vilket sätt skriftspråket kan brukas. Författarna (a.a.) beskriver sju olika 
användningsområden för skriftspråket. Vi fann tre olika användningsområden för skriftspråket 
som lämpliga att utgå ifrån: 
 

1. Skriftspråk för personlig kommunikation – karaktäriseras av att avsändare och 
mottagare av ett brev eller meddelande redan har en etablerad relation. 

 
2. Skriftspråk för att få kunskaper – skrivning och läsning används i syfte att lära sig 

något. 
 

3. Skriftspråk för nöjes skull – det innebär läsning och skrivning för deras underhållande 
kvaliteter. 

 
Med skriftspråk för personlig kommunikation var vår målsättning att barnen skulle utveckla 
sitt förhållande till att skriva. Dels tekniskt, dels innehållsmässigt skulle de utveckla sitt 
skrivande genom att fortsätta att skriva till barnen i sexan. Att skriva brev ger en bra träning i 
att formulera sig sammanhängande och uttrycka sig så att någon annan förstår vad man 
menar. Dessutom upplevde vi att denna form av skrivande var mer av privat karaktär och vi 
förstod av barnens agerande att denna kommunikation var mycket viktig. Vi ansåg att det var 
av största vikt att värna om denna kommunikation. Det andra området handlar om att skriva i 
syfte att lära sig något. Tillsammans med vårt arbetslag, bestående av en etta och två tvåor, 
beslutade vi oss för att hämta vårt tema från litteraturens värld. Vi ville inspirera barnen till att 
både uttrycka sig i skrift och i bild genom att arbeta med författare och illustratörer. Barnen 
valde själva utifrån en presentation av olika författare vilken de ville fördjupa sig och lära mer 
om. Detta arbete skulle barnen sedan delge varandra i någon uttrycksform som de själva fann 
lämpligt. När det handlar om att skriva för nöjes skull bestämde vi oss för att skriva sagor 
med barnen. Jag ansåg också att det var lämpligt att inom detta område integrera Eriksen 
Hagtvets (2002) forskning i vilken hon använt sagor som utgångspunkt för arbetet med 
berättelsestrukturen. Det innebär att en text ska ha en plan eller en struktur; inledning, 
handling och avslutning. I sagoarbetet ges också möjlighet till att lära sig att formulera sig 
sammanhängande och att de i ord måste beskriva allt det som man i en situation normalt kan 
lukta, smaka, känna, se och höra (a.a.). 
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   DEL III 
___________________________________________________________________________  
 
 
6              SKRIFTSPRÅKLIGA SITUATIONER I KLASSRUMMET 
 
Syftet med denna studie är att identifiera och beskriva klassrumssituationer som är 
gynnsamma för barns lust och motivation att lära att skriva, samt vad som utmärker dessa. Jag 
har tidigare redovisat forskning som framhäver vikten av lust och motivation vad gäller att 
lära att skriva. I följande avsnitt presenteras situationer där jag identifierar lust och motivation 
att skriva hos barnen. Trots att det är svårt att formulera sig skriftligt i början och att detta tar 
tid fann jag att lusten och motivationen tog överhand i dessa situationer. Vid bearbetning av 
datainsamlingen fann jag olika teman för dessa situationer vilka har givit namn till rubrikerna 
i kapitlen. Texten är upplagd på så sätt att jag beskriver de olika teman var och en för sig och i 
direkt anslutning till denna följer en sammanfattande analys. De två tolkningssammanhangen, 
självförståelse och sunda förnuftets förståelse används vid analysen (Kvale, 1997). En 
övergripande teoretisk koppling till resultatet följer i kapitel 7. Vid något enstaka fall då jag 
anser att det förtydligar analysen väver jag in relevant forskning. Utdrag ur fältanteckningar 
och samtal (informell intervju) markeras i texten med indragen text och times new roman 12. 
Djupintervjuer (formell intervju) och enkäter markeras på samma sätt med den skillnaden att 
det är kursiv stil. 
 
 
6.1 Framträda med sin text inför kamrater och lärare 
 
Elevernas lust och vilja att producera eget material som de senare läste upp inför sina 
kamrater och lärare kom att spela en viss roll för att utveckla den egna skrivförmågan. Att få 
stå i centrum och framträda inför gruppen framstår som lustfyllt och tycks motivera till 
fortsatt skrivande. Detta fenomen var genomgående för de flesta elever även om det kom vid 
olika tillfällen för barnen och uppstod i olika sammanhang. För Isabelle t.ex. verkade detta ha 
en stor betydelse för hennes fortsatta skrivutveckling. Jag har valt Isabelle som exempel även, 
om detta inträffade för flera barn, eftersom det framstod tydligast för Isabelle.  
 

Isabelles egna erfarenheter, intresse och kunskaper kring djur blir 
utgångspunkten för Isabelle när hon är i färd med att lära sig skriva. Vid ett 
tillfälle i klassrummet samtalar jag med Isabelle om detta: 

 
 Maria: Hur kommer det sig att du valde att skriva en bok om kaniner? 

Isabelle: För att jag tycker så mycket om djur. Man kan läsa om man vill veta 
lite mer om kaniner. Jag ska göra en om höns. Men då får jag ta kort på hönsen 
för jag hittar inga bilder på höns. 
 
På vägen till matsalen tar jag upp tråden igen och vi samtalar om Isabelles 
arbete med kaninboken. Jag frågar Isabelle hur det egentligen kom sig att hon 
fortsatte att skriva fast det ibland var jobbigt som hon själv uttryckte det. 
 
Isabelle: Fast jag inte orkade så tänkte jag att den skulle bli klar i alla fall. På 
några stunder orkade jag inte men jag tänkte att jag ville bli klar.  
Maria: Hur gjorde du för att orka? 
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Isabelle: Jag tvingade mig. 
Maria: Hur gör man då? 
Isabelle: Först tänkte jag att jag måste bli färdig med den här. 
Maria: Varför? 
Isabelle: För jag vill läsa upp den för barnen! 
 

Att det låg stor möda bakom elevernas textproduktion gick inte att ta miste på, vilket även 
uttrycks i följande citat: 
 

Maria: Hur kommer det sig att det går bra för dig att skriva din saga nu? 
Martin: Jag kämpar! 
 

Längden på texterna varierade precis som innehållet och kunde vara allt från långa brev eller 
mattesagor till små meddelanden och andra texter som barnen hittat på själva. Längden på 
texten verkade inte ha någon avgörande betydelse för lusten att framträda. 
 
 Sofie: Kan jag få läsa, fast det inte är så mycket? 
 
Av enkäten framgår också betydelsen av att få läsa upp för andra det man själv skrivit vilket 
Martin ger uttryck för när jag frågar hur han känner inför att skriva veckorapporten. 
 
 Martin: Det är roligt för att man får läsa upp vad vi gjort idag.  
 
Till en början läste barnen upp det dom skrivit på uppmuntran av oss lärare men efterhand 
ökade intresset av att få framträda inför gruppen. Det bidrog till att allt fler av barnen på eget 
initiativ bad om att få läsa upp sina texter. Ibland kunde man se på hela kroppsspråket hur 
förväntansfulla en del var inför detta moment vilket Josefin ger uttryck för när hon väntar på 
att få läsa upp sin berättelse. 
 
 Josefin tittar på mig, skrattar och ler med hela kroppen, ögonen glittrar; 
 

- Jag vet att det är min tur nu! 
 
Lusten och viljan att få framträda inför gruppen var genomgående för flertalet av eleverna 
även om en sådan lust uppstod vid olika tidpunkter för barnen och i olika sammanhang med 
mer eller mindre stöd och uppmuntran av oss pedagoger. Ett av dessa tillfällen var när 
Isabelle efter flera dagars hårt arbete äntligen var klar med sin kaninbok och satt i sagostolen 
för att läsa inför gruppen. Efter hennes läsning diskuterade eleverna texten och ställde frågor.  
Under denna stund pågick ett samtal mellan barnen där det skedde ett utbyte mellan deras sätt 
att tänka och de olika kunskaper de förvärvat. I följande exempel har diskussionen redan 
pågått en stund när barnen diskuterar vad mocka är. 
 
 Josefin: Vad är mocka? 
 Isabelle: Det är när man ska ta bort bajset, så gör man rent hos kaninen. 
 Mårten: Tänk om det blir jättestora bajshögar? 
 Isabelle: Man måste ta bort hela tiden. 
 Ingrid: Jag har en kanin och man ska städa i buren en gång i veckan. 
 Sofie: Det gör jag varje onsdag. 
 Josefin: Vad är matte? 
 Isabelle: Det är den som äger. 
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 Anders: Som du. 
 
 Dialogen fortsätter och efter en stund säger författaren: 
 
 Isabelle: Jag ska ha en kaninkurs sen. 
 Martin: Man kan säga klubb (syftar på kurs) 
 Josefin: Vad är spillning? 
 Isabelle: Det är trevligare att säga det än bajs. 
 Josefin: Varför skrev du bajs förut då? 
 Isabelle: Jag kom inte på det då. 
 

Diskussionen fortsätter men avslutas med att Ingrid som också är kaninägare 
helt enkelt konstaterar att hon nu fått lära ännu mer om kaniner. 

 
 Ingrid: Nu har jag fått veta lite mer om kaniner, och jag har ju en kanin. 

Isabelle: Jag går en djurskötarkurs och det är nog därför jag lärt mig så mycket. 
 
Vi kunde observera hur Isabelle som drivs av lusten att få ”läsa upp för barnen”, fortsätter 
med att skriva på temat om djur efter ett möte med gruppen där hon får respons. Inom detta 
område tycks det inte finnas några begränsningar på vare sig uppslag till nya böcker eller att 
utveckla detta intresse till att även omfatta egna djurkurser av olika slag. I valet av innehåll 
till djurböckerna utgick Isabelle först och främst utifrån det som hon själv hade erfarenheter 
och mest kunskaper om vilket illustreras i kaninboken.  
 
 
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

               4. Isabelles kaninbok 
                           
Att Isabelles erfarenheter och kunskaper var utgångspunkten för textproduktionen framkom 
även i ett av samtalen. 
                                                                      
 Isabelle: Jag vet inte om jag ska skriva om hundar eller katter? 
 Maria: Vilket är du mest sugen på? 
 Isabelle: Katter! För jag vet mer om det. 
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I skrivandet om de olika djurböckerna kan man säga att Isabelle går från att skriva om kaniner 
och katter som hon har erfarenheter och kunskaper om till att skriva om djur som hon inte kan 
lika mycket om. Detta illustreras ytterligare i Isabelles grisbok. Men vi kan också ta del av hur 
Isabelle går vidare både bild- och skrivmässigt i arbetet med grisboken. Det sker efter att 
Isabelle och jag tillsammans lånat och tagit del av olika faktaböcker om grisar. I böckerna kan 
Isabelle studera utifrån fotografier hur grisar ser ut i verkligheten och även ta till sig ny 
faktakunskap om dessa djur. I sin egen bok omsätter hon sina kunskaper och får möjlighet att 
öva på att beskriva samt hur man formulerar sig vid uppräkning.  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5. Isabelles grisbok                    6. Isabelles grisbok  
  
För varje bok som Isabelle tillverkade bad hon omedelbart att få läsa upp den vid samlingen. 
Lusten och viljan till att skriva och tillverka djurböcker tycks vara, vilket tidigare nämnts i 
texten, att Isabelle fick läsa upp sina texter för gruppen. Hade Isabelles erfarenheter och 
kunskaper inte varit efterfrågade (ingen respons) hade hon kanske inte skrivit vare sig om djur 
eller fortsatt utvecklat sitt djurtema. Så kom Isabelle att under mars månad producera 
sammanlagt sex faktaböcker om olika djur. Dessa kom att handla om kaniner, katter, marsvin, 
hundar, höns och grisar. Samtliga böcker är inbundna och på framsidan står både titel och 
namn på författaren. När det gäller begreppen  författare och illustratör var barnen väl bekanta 
med dess innebörder då vi arbetat med ett tema-arbete kring detta. Däremot gjorde Isabelle 
själv upptäckten att man kan numrera sidorna, vilket hon också gjorde i sina egentillverkade 
böcker. Dessutom består varje sida av både bild och text. I barnlitteratur som vänder sig till de 
yngre åldrarna är bilden lika central som texten vilket jag tolkar som att Isabelle utgått från 
sina erfarenheter och tagit fasta på detta. Antalet sidor i djurböckerna varierar från fem till åtta 
A-4 sidor.  
 
Lusten att framträda verkade inte enbart avhänget av det material som barnen producerat i 
skolan. Det var ett ganska vanligt fenomen att barnen tog med produkter till skolan som de 
skrivit hemma. Många gånger var de uppfyllda av detta redan vid första mötet på dagen, som 
när Isabelle en morgon stod förväntansfull i dörröppningen när skolan skulle börja: 
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Isabelle stannar upp i dörröppningen när hon hälsar godmorgon på mig och 
utbrister glatt: 
- Jag har massor av brev med mig! 

 
Isabelle håller fram en plastmapp som innehåller brev. Vi tittar omgående i 
mappen, där vi står i dörröppningen. Det framgår tydligt av hennes röst och iver 
att detta är något mycket angeläget för henne. Isabelle berättar att hon skrivit 
brev hemma till sin brevkompis i sexan. Hon har skrivit ett brev, ritat två 
teckningar med figurer med överskriften ”färglägg bilden” och en bild där man 
genom att fylla i siffror får fram en bild som föreställer en häst.  

 
Jag frågar om hon vill läsa sitt brev i samlingen och får ett nickande svar varvid 
Sara som står jämte Isabelle frågar om hon också får läsa i samlingen.  

  
I samlingen sitter Isabelle jämte mig på sagohimlen. Vi går igenom de vanliga 
morgonrutinerna. Under tiden frågar Isabelle mig vid ett flertal tillfällen när det 
ska bli hennes tur att få ”läsa upp”. När turen kommer till Isabelle reser hon sig 
självmant och ställer sig inför gruppen. Hon läser och visar sedan upp sitt 
material. Barnen är mycket intresserade av det som Isabelle har skrivit och gjort 
själv hemma. De frågar Isabelle om breven och bilderna samtidigt som de 
uttrycker: 

 
- Får jag se Isabelle! 
 
Tillsammans bestämmer vi oss för att kopiera bilden med siffrorna så att alla 
barn kan få en varsin bild att fylla i. 

 
 
 
                                                          
                                                            
                                                                            
  
  
  
 
 
 
 

    7. Isabelles häst   
 
Att få visa vad man kan och få  positiv bekräftelse av kamraterna och lärarna som t.ex. i 
samlingen är ett återkommande tema både när det gäller böcker, brev och annan skrivning 
som barnen ägnat sig åt vare sig det var i skolan eller hemma. I dessa situationer framstod 
också betydelsen av att klappa händerna som viktigt till någon som framträtt för såväl den 
som framträdde som för den som lyssnade. 
 

Det är samling och Josefin berättar att hon har ett brev att läsa upp vilket hon 
sedemera också framför inför gruppen. Efter en stund påtalar ett av barnen att vi 
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glömt att ge Josefin en applåd. Detta stämmer dock ej överens med situationen. 
Jag förklarar att vi gjort det och att vedebörande nog bara har glömt bort det. 
När jag framför det hela tycks allt vara i sin ordning.  

  
Dessa situationer kunde upplevas som ett  lustfyllt moment, ett tillfälle till att lära och att få ta 
del av något som är ganska privat. Förutom att barnen framför situationen som ett lärtillfälle 
och ett lustfyllt moment så är det ett återkommande tema att man vill framträda för att andra 
ska  få ta del av det som man själv producerat.  
  
 När Isabelle och några av de andra barnen läst upp sina brev frågar jag barnen  
 i samlingen:  
 
 Maria: Hur kommer det sig att ni vill läsa upp era brev i samlingen? 
 Josefin: För då lär man ju sig mer. 
 Erik: Då får vi ju veta vad det står i brevet. 
 Anna: Det är bara det att det är roligt att läsa. Man lär sig skriva mer och läsa. 

William: Det är ju jättekul att läsa så att de andra får höra vad man skrivit. 
 

Sammanfattande analys 
Upplevelser av skriftspråkliga framgångar i samband med framträdanden inför gruppen kan 
öka tilltron till den egna förmågan och motivera till fortsatt utforskande av skriftspråket. 
Viljan att skriva var hos de flesta barn stark trots att de som nybörjare hade en mängd olika 
svåra moment att brottas med i sina första trevande försök att lära sig skriva. Moment som 
både måste tränas och finslipas innan man kan bli en god skrivare. I dessa försök att skriva 
ställdes det inte bara krav på barnet att lära känna igen hur bokstäverna låter och att kunna 
forma dessa. De skulle dessutom rent motoriskt kunna skriva läsliga texter och uttrycka sig i 
skrift så att t.ex. deras kamrater och föräldrar kunde tolka budskapet. Dessa svåra moment 
tycks vara möjliga att övervinna genom att barnen i sina första trevande skrivförsök gavs 
möjligheter till att möta positiva upplevelser som skrivare. Mot bakgrund av att lusten var 
stark skapades en stark vilja i dessa situationer att få läsa upp det som man själv skrivit inför 
sina kamrater och lärare. Längden på textinnehållet varierade precis som innehållet och kunde 
vara allt från långa brev eller mattesagor till små meddelanden och andra texter som barnen 
hittat på själva. Längden på textinnehållet verkade inte ha någon avgörande betydelse. Det 
verkade istället handla om att få bekräftelse/respons på det man själv åstadkommit. Till en 
början läste barnen upp det dom skrivit på uppmuntran av Lena och mig men efterhand ökade 
intresset av att få framträda inför gruppen. Det bidrog till att allt fler av barnen på eget 
initiativ bad om att läsa upp sina texter. Att som Isabelle, få stå i centrum och vara 
huvudpersonen vars material diskuteras av alla, anses lustfyllt. I uppföljande samtal ger hon 
själv uttryck för sin starka lust att få läsa upp det som skrivits för barnen. Av betydelse är 
troligen tillfällen avsatta till att framträda och att det finns mottagare för de texter som 
produceras. Positivt gensvar och att uppmuntran direkt kan erhålls från den övriga gruppen 
verkar också vara av stor vikt.  De positiva gensvar som åsyftas är aktivt lyssnande och 
deltagande i det samtal som uppstod kring textmaterialet. Det tycks som barnen i dessa 
situationer uppfattar att det som nedskrivits har betydelse för andra.  Det är som William 
uttrycker det; ”jättekul att läsa så att de andra får höra vad man skrivit”.  
 
I de uppföljande samtalen som utspann sig mellan barnet och den övriga gruppen är det 
författaren som är expert på sina texter och också den person som sitter inne med svaren. Att 
få känna att man klarar av att kommunicera via skriftspråket och att hantera skriftspråkliga 
situationer som dessa verkar öka tilltron till den egna förmågan. Upplevelser av skriftspåkliga 
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framgångar uppfattas leda till viljan att ta itu med nya utmaningar. För Isabelle ledde det till 
nya upptäckter som att använda skriftspråket till att lära sina klasskamrater om djur.  
 
 
6.2 Lära sina kamrater om ett innehåll  
 
Som framgått i tidigare avsnitt har Isabelle intresse och erfarenhet av viss kunskap om olika 
djur. Dessa tidigare erfarenheter och kunskaper kan Isabelle dra nytta av då hon håller på att 
lära att skriva. Hennes kunskaper om djur får en ny betydelse med hjälp av skriftspråket. 
Genom att Isabelle skriver faktaböcker om djur kan hon delge sina kunskaper till de andra, 
vilket Isabelle uttrycker i en av intervjuerna. 
 
 Maria: Kan du berätta för mig varför det är så bra att kunna skriva? 

Isabelle: Det är kul att skriva om djur för då kan man lära sina kompisar. Jag 
tror att jag lärt mina kompisar rätt så mycket om djur t.ex. om kaniner, grisar, 
hönor och katter.   

 
I samma intervju som jag genomförde (februari, 2001) framkom hur positivt Isabelle såg på 
sig själv och den vilja som fanns till att lära vilket vi kan ta del av nedan: 
 
 Maria: Hur bra skriver du? 
 Isabelle: Jag tycker att jag skriver fint och att jag är duktig. 
 Maria: Hur kommer det sig att du skriver så fint och är så duktig? 
 Isabelle: Jag har väl övat mig. Jag är nöjd med det jag gör.  
 
Isabelle förklarar sina skriftspråkliga framgångar med att hon har övat. Därmed kan hon 
koppla resultatet till inre orsaker, d.v.s. sitt eget beteende vilket bör leda till högre förvänt-
ningar om att lyckas nästa gång. Isabelles tolkningar av sina skriftspråkliga framgångar har 
således betydelse för lusten och motivationen att ta itu med nya utmaningar. När jag senare 
under våren (maj, 2001) frågade Isabelle om det var något som hon ville bli bättre på vad det 
gällde att skriva fick jag följande svar: 
 

Isabelle: Att lära mig skriva engelska! Att lära mig skriva andra länders språk. 
 
Med denna positiva bild av sig själv och lust till att erövra ytterligare kunskaper om 
skriftspråket, fortsätter Isabelle att skriva djurböcker. Det leder efterhand till att Isabelle vill 
delge sina kunskaper på ett annat sätt än genom böcker. Hon vill istället starta djurkurser för 
barnen. I detta sammanhanget utforskar Isabelle skriftspråkets funktion. Hon finner andra 
former för att föra fram sitt budskap. 
 

Det är samling och Isabelle har läst upp sin bok om katter som barnen samtalar 
om då en av pojkarna frågar Isabelle om hennes djurkurser. 
 
Martin: Du ska ju starta både kaninkurs och kattkurs, hur ska du hinna med det? 
Isabelle: Det är på olika dagar. Och så ska jag starta hönskurs. 
Sofie: Vilka dagar ska det vara? 
Isabelle: Jag kan göra en lista så kan ni skriva upp er. Sedan kan jag skriva ett 
brev till er. 
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Jag ger Isabelle en extra ”puff”  i rätt riktning för att hon skall kunna ta ett steg framåt i 
skrivprocessen. Därefter skriver Isabelle en lista på sina olika djurkurser och presenterar 
sedan denna inför klassen. I denna situation gavs möjlighet som lärare att ta vara på det 
gynnsamma tillfället att leda Isabelles tankegångar vidare om hennes föreställningar och idéer 
om hur man kan skriva en anmälningslista för deltagarna. Vid ett tillfälle samtalar jag med 
Isabelle om var barnen ska skriva sina namn och får så till svar att de ska skriva dem i rutorna. 
Jag går då vidare och frågar hur man ska skriva om man har ett namn med många bokstäver. 
Isabelle funderar ett kort tag och det ser ut som hon inser att det kan uppstå problem med att 
få plats med att skriva sitt namn. Hon presenterar lösningen för mig genom att berätta att det 
är sina initialer som man ska skriva i rutan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      8. Isabelles anmälningslista 
 

Klassen har samlats och Isabelle presenterar sin lista på sina olika kurser. 
Tanken är att barnen ska fylla i de kurser de vill gå. Isabelle förklarar hur det 
hela ska gå till. Barnen lyssnar uppmärksamt. Isabelle har kopierade exemplar 
av listan i sin hand. 
 
Isabelle: Dom här papprena kommer ni att få i era lådor. Här ska man fylla i sina 
initialer. Jag skulle t.ex. skriva I.G. 
Ingrid:Var ska man vara? Var ska man ha samling någonstans? 
Isabelle: Det kommer i brevet. 
Josefin: Hur många kurser får man gå? 
Isabelle: Man får gå hur många man vill. 

 Martin: Om rutorna tar slut då? 
 Isabelle: Då gör jag nya. 
 Erik: Snart är det om hela jordklotet, om apor, leoparder,och schimpanser! 
 Lena: Tycker du att Isabelle kan mycket om djur? 
 Erik: Jaaa… 
 Isabelle: Jag vill lära mig mer om hundar 
 Maria: Hur ska du kunna lära dig mer om hundar? 
 Isabelle: Titta i en bok, fråga någon som jobbar med hundar 
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 Anna: Ska kursen vara på 4 H-gården? 
 Isabelle: Den ska vara hemma. 
 Martin: Kan den inte vara här på skolan 
 Isabelle: Nej här finns ju inga djur. Jag ska ha flera kurser sen om papegojor  
 och leoparder. 
 Sofie: Kan du alla om djur? 
 Isabelle: Om jag inte kan så får jag läsa. 
 Andreas:Leoparder är inte farliga. 
 William: Nu behöver man inte skriva om det för nu vet alla det! 
 Ingrid: Jo det kan man för man vet kanske inte på vilket sätt de är farliga. 
  

När det är tid för att gå ut på rast sitter två av pojkarna på golvet och samtalar 
om Isabelles djurskurser samtidigt som de knyter sina skor.  

 
 William: Du, ska du anmäla dig till hönskursen? 

William säger det med glimten i ögat och de småskrattar tillsammans  och 
konstaterar att det vore nog roligast att gå hönskursen.  

  
Hos barnen uppstod ett intresse kring anmälan och djurkurserna. Några av barnen prövade 
dessutom att gå på några av Isabelles djurkurser. Jag tolkar det som att Isabelle fått idén och 
inspiration till djurskötarkursen utifrån att hon själv har gått en. Skriftspråket utvecklas och 
hon använder det i ett för henne meningsfullt sammanhang där hon har ett syfte med det. 
Isabelle får möjlighet att skriva utifrån sina erfarenheter och sitt intresse vilket medför att hon 
kan lära sina kompisar om det som är unikt just för Isabelle. 
 
Sammanfattande analys 
Att få bekräftelse på att man betyder något för andra tycks bidra till att tro sig själv om att 
kunna ta sig an nya skriftspråkliga utmaningar. Vi kan ta del av hur Isabelle som med positiva 
erfarenheter i bagaget av att framträda inför gruppen tar sig an nya skriftspråkliga utmaningar. 
Av intervjun framgår att hon kan koppla ihop sin egen prestationsförmåga med sina 
framgångar med att lära att skriva. Det medför att det är hon själv som har kontroll och kan 
påverka och styra över det som ska läras. Hon har även positiva tankar om vad hon själv kan 
prestera. Hur Isabelle ser på orsakerna till varför hon lyckas har troligen betydelse för hennes 
motivation i sammanhanget.  Med denna positiva bild av sig själv som Isabelle har och den 
respons hon får av sina kamrater och lärare för det som hon själv presterat i sina produkter 
tycks det vara möjligt att övervinna de svårigheter som kan uppstå. Som tidigare konstaterats 
verkar framträdandet vara en lustfyllt situation för Isabelle. Då ges tillfälle till att läsa upp det 
som hon själv har producerat, d.v.s sina egna djurböcker vilket är unikt just för Isabelle. Det 
är i detta sammanhang som Isabelle med hjälp av texten kan förmedla sitt budskap till de 
andra barnen och framstå som den som ”lär sina kompisar” om djur. Att framstå som någon 
som kan lära andra något tycks vara en lustfylld aspekt i själva framträdandet. Det är som 
Isabelle själv uttrycker det ”jag tror att jag lärt mina kompisar rätt så mycket om djur.” En god 
spiral är skapad och Isabelle fortsätter att producera och får återigen en positiv bekräftelse och 
vad hon kan åstadkomma. Detta förstärks ytterliggare när Isabelle tar eget initiativ till att 
starta egna djurkurser hemma. Skapandet av anmälningslistan och brev till klassmraterna 
medverkar till att Isabelle är modell för de andra barnen om hur skriftspråket kan användas i 
olika syften.  Isabelle är även modell i den bemärkelsen att hon genom handlingar visar att 
eleverna själva besitter olika kunskaper som de kan dela med sig till varandra. Det är inte 
enbart läraren som sitter inne med kunskaper. Att använda sig av skriftspråket som Isbelle för 
att lära andra framstår som både lustfyllt och motiverande. Det kan i sin tur leda till nya 
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upptäcker hur skriftspråket kan användas för olika syften. En annan gynsam situation kan vara 
att skriva i någon annans namn för att göra upptäckten av hur skriftspråket kan användas för 
egna syften. 
 
 
6.3 Utforska skriftspråket genom att vara någon annan  
 
Att lusten och viljan inte alltid infinner sig när man skall erövra skriftspråket är i sig inte 
något konstigt. För ett av barnen i gruppen blev däremot olusten till ett hinder vilket orsakade 
passivitet och sänkt motivation. För oss lärare innebar det en stor utmaning. Här fanns inga 
givna regler att följa, vi fick pröva oss fram efter hand. Efter flertal försök utan resultat 
provade vi att ta vara på Mårtens intresse för sina leksaksdjur. Det visade sig vara en 
framgångsrik väg att gå. I en av Mårtens utvärderingar, som han skrev tillsammans med mig, 
kan vi ta del av hur han ger uttryck för detta intresse. Lägg märke till att Mårten inte tycker 
om att skriva förutom när det gäller att skriva önskelista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  9. Mårtens utvärdering 
 
När det handlar om något som har stor betydelse för en själv så kan förutsättningarna 
förändras och lusten infinna sig. Så var också förhållandet med hans favoritdjur Fantomen. 
Att ta vara på lekens oanade möjligheter att vara någon annan person, som Fantomen, tycktes 
vara av avgörande betydelse för att väcka intresset för skriftspråket. Det var inte förrän han 
började brevväxla i Fantomens namn som Mårten upptäckte den kommunikativa förmågan att 
skriva. Fantomen kunde helt plötsligt användas i syfte till att skriva och kom därmed att bli 
inkörsporten till skriftspråket. Förutom att skriva brev kunde Fantomen dessutom ställa till 
med fest och skicka meddelanden till de andra barnen. Han blev t.o.m omnämnd, av Mårten i 
veckorapporten till föräldrarna, när han var på besök i skolan som vilken självklar gäst som 
helst.  
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10. Mårtens inbjudan                                      11. Mårtens veckorapport 
 
När Fantomen skrev ”slapp Mårten vara sig själv” vilket kunde medverka till att våga sig på 
att skriva. Ett eventuellt misslyckande kunde på så vis föras över på Fantomen. Tidigare hade 
Mårten alltid funnit på råd för at ta sig ur de olika skriftspråkliga situationerna som vi bjöd in 
till. Hans uppfinningsrikedom var stor och han var en mästare på att hantera dessa situationer. 
 

Det är slutet på dagens sista lektion och vi har samlats för en gemensam 
pratstund. En del av barnen hämtar på eget initiativ brev och matte-sagor som de 
vill läsa upp för de andra. Jag försöker bjuda in Mårten till att läsa sitt brev:  
 
Maria: Vill du läsa ditt brev i samlingen? 
Mårten: Det här är inget läsa-upp-brev!!! 
 

Ytterligare ett exempel får belysa Mårtens uppfinningsrikedom   
 

Lena tar del av pojkarnas diskussion om olika regler som ska gälla i deras nya 
klubb. Eftersom Mårten fått en hemlig klubbok av Lena och mig för att 
stimulera till skriftspråket, vill Lena ta tillfället i akt och uppmuntra Mårten att 
skriva reglerna i boken. 
 
Mårten:- Nääh, för det här är en ”hjälpa-till-klubb” och det får Anders göra!! 

 
Genom att vi helt bytte strategi och istället lät Mårten skriva i Fantomens namn skapade vi 
lust för Mårten att skriva. Att skriva under täckmantel av leken visade sig även vid andra 
tillfällen ha betydelse för Mårtens lust att skriva. Ett sådant tillfälle var att skriva på kontoret 
som låg intill klassrummet. Detta rum var inrett med allehanda skrivmateriel för att barnen 
skulle kunna ”babbla” med skriftspråket på egna villkor.  
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              12. Mårten - lekskriva                    13. ”De ska få två kronor i lön” - Mårten  
 
Då Mårten lekte på kontoret och själv fick uppleva att hans intresse och tillvägagångssätt var 
bestämmande verkade han bli motiverad att t.o.m våga laborera med skriftspråket. Detta 
beskriver Mårten i ett av samtalen i enkäten i slutet av vårterminen (-01). 
 

Maria: Du säger att du känner dig glad när du skriver på kontoret hur kommer 
det sig? Berätta! 

 
Mårten: Då skriver jag slarvigt och snabbt och det gillar jag, när jag själv får 
bestämma vad jag får göra. 

 
Att utforska skriftspråket genom lek verkar stimulera till att skriva samtidigt som man har 
roligt. Detta förefaller vara viktigt och framkommer i enkäten när barnen framför sina 
uppfattningar om hur de känner sig när de skriver på kontoret. Att man dessutom själv kan 
bestämma och kontrollera själva aktiviteten tycks också vara av betydelse. 
 

William: Då är jag glad. 
 

Moa: Det tycker jag är jätteroligt! Om jag har det kul när jag skriver 
 tycker jag är jätteviktigt. 
 
 Anna: Det är roligt för då leker man också! 
 

Josefin: Det är roligt! För vi har riktiga papper, telefonlista och telefon som 
varit riktiga. 
 

 Isabelle: Man kan bli bättre, bättre och bättre och ha roligt. 
  

Andreas: Det är kul att bara sitta och skriva lite hur som helst. Jag kladdar 
bara lite. 

 
 Erik: Det är jättekul. Om man ska leka brevbärare då har man ett kontor och då  
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 kan man skriva brev till varandra. 
 
Att föreställa sig vara någon annan och skriva inom lekens ramar oavsett om man är 
brevbärare eller Fantomen kan tydligen få en oanad lust och vilja till att lära att skriva. Det 
kan dock vara intressant att notera att när Mårten identifierar situationer som lek ser han inte 
detta som någon lärandesituation. De situationer som han däremot förväntas lära sig känner 
han däremot stor olust inför. 
 

En dag under våren berättar Mårten för en annan kamrat om hur dötråkigt det 
var att gå i skolan. Jag frågar Mårten senare hur det kom sig  

 
Mårten: För lite tid att leka. 
Maria: Hur skulle du vilja att det var? 
Mårten: Att jag får leka mer. 
Maria: Skulle du vilja leka hela dagarna om du själv fick bestämma? 
Mårten: Nä, inte hela tiden för då lär man sig ju ingenting. 
Maria: Förut sa du att det var roligt att skriva hur är det med det? 
Mårten: Nä, det är inte så kul. 
Maria: Vi kanske ska tänka på att jag hjälper dig mer? 
  
Mårten stirrar på mig och utropar plötsligt: 
 
Mårten: Nä, då blir det bara svårare!  
Maria: Hur menar du då? 
Mårten: Det kan jag faktiskt inte förklara. 
Maria: Kan det vara så att när jag sitter bredvid så måste du skriva. Är det detta 
som är jobbigt? 
Mårten: Jaaaa. (Mårten nickar och ler samtidigt) 
Vi diskuterar vidare. 
 
Mårten: Jag behöver lite tid till att tänka och fundera och fantisera, kan jag få  
lite tid till det? 
Maria: Det går bra 
Mårten: Tack! (ser mycket nöjd ut med svaret)  

 
Skillnaden mellan olust och lust var alltså starkt förknippad med om situationen hade karaktär 
av lek eller om den mer var tillrättalagd där han förväntades prestera. Detta gav Mårten också 
uttryck för när jag intervjuade honom om hur han kände sig inför att skriva för hand. I 
Mårtens svar kan man ana känslan av olust som den prestationsångest han bar på inför dessa 
situationer. 
 

Mårten:Det är lite jobbigt att skriva. Jag känner på mig när vi ska skriva och då 
blir jag lite illamående. Jag är inte det på riktigt men det känns så. Det är svårt 
att forma bokstäverna och att få dom små. Hur många år har jag på mig?  

 
Att skapa tillfällen att väva samman lek och skriftliga aktiviteter verkar innebär att erbjuda 
flera av barnen positiva lärosituationer. I dessa situationer kan upplevelsen av 
prestationsångest och outtalade krav stå tillbaka till förmån för upplevelsen av lust och 
motivation att skriva. Man kan knappast mista sig på att Fantomen hade stor betydelse för 
Mårten. 
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Mårten och jag sitter och pratar om bokstäverna i alfabetet.  När vi kom till 
bokstaven f stannar Mårten upp och säger; 

  
 Mårten:Vet du hur jag kommer ihåg det? 
 Maria: Nää? 

Mårten: Jag tänker på Fantomen! 
  
Sammanfattande analys 
Att använda skriftspråket i eget syfte genom att agera som någon annan var troligtvis de 
situationer som fick Mårten att bryta den ”onda cirkel” att inte vilja lära att skriva. Genom 
detta agerande minimierade han risken för att misslyckas i sina försök att lära att skriva. Att 
Mårten var inne i en ond cirkel rådde det knappast något tvivel om. Mårten hade redan vid 
skolstart agerat utifrån att undvika skriftspråkliga situationer där han kunde riskera att 
misslyckas. När det gällde att behålla sin självbild inför nya krav eller förväntningar hade 
Mårtens försvar varit att visa sitt ointresse och öppet demonstrera för oss att han inte ”la två 
fingrar i kors” för att lära att skriva. När de andra barnen skrev kunde det hända att han bara 
satt och stirrade rakt ut utan tillstymmelse till att göra något försök till att skriva. Han visade 
vare sig någon nyfikenhet eller lust till att utforska skriftspråket och till att lära. Det gällde 
även skolarbetet i övrigt. För Mårtens del framstod det som om lusten att lära sig skriva 
kommit i konflikt med att värdera sig själv positivt. Eftersom det har högre prioritet att 
behålla sin bild av ett duktigt ”jag” blev konsekvensen att han med alla medel undvek 
situationer där han riskerade att misslyckas. För Mårtens del var bortförklaringar och passiv 
inlärningsstil några av de tekniker som han använde sig av. När en negativ bild av 
prestationsförmågan väl har installerat sig behövs det en mängd lyckade inlärningstillfällen 
för att man skall kunna byta till en positiv självbild igen.  
 
Det är i detta sammanhang leken får en framträdande roll som ett viktigt redskap för att ge 
Mårten friheten att frigöra sig från denna negativa bild genom att vara någon annan. Som 
fiktiv person ges Mårten möjlighet till att interagera och kommunicera med skriftspråket både 
med oss lärare och med de andra barnen. Därmed ges också positiva tillfällen till att lyckas 
och att få bekräftelse på, att jag är någon. Att signera brev i Fantomens namn kan vara ett sätt 
att bygga upp sitt självförtroende på. Bara i rollfigurens namn ligger en förväntan om att bli 
betraktat som en person som klarar av att bemästra svåra situationer. I leken är det möjligt att 
förvandla både sig själv och sina handlingar. Därmed blir det också möjligt att agera som 
Fantomen och samtidigt utforska och experimentera med skriftspråket. Men lek är inte bara 
glädje utan också djupt allvar. Att agera som Fantomen innebär en risk eftersom den kräver 
att Mårten måste utmana sig själv (Hangård Rasmussen, 1988). För att besvara ett brev som är 
adresserat till Fantomen innebär det att Mårten måste göra mer än vad han just nu kan, han 
måste konfronteras med det obehag han känner inför att skriva. En av fördelarna med leken är 
dock att om det blir för farligt finns det alltid möjlighet till att återvända till verkligheten. Det 
finns med andra ord en nödutgång utan att man för den skull behöver tappa masken.  
 
Att få lekskriva, eller ”skriva lite hur som helst och kladda lite” som Andreas uttrycker det 
upplevs som positivt då det inom lekens ramar stimulerar till att utforska skriftspråket på egna 
villkor. Den fysiska miljön kan här ses som ett vikigt redskap då den kan utformas till att 
inbjuda till att experimentera med och använda skrivning på många olika sätt. Det var också i 
denna miljö som Mårten laborerade med att skriva snabbt och slarvigt. Att det fanns ”riktiga” 
saker på kontoret som associeras med skrivning tycks också vara viktigt för lusten att skriva. 
Barnen uttalar sig också om att de känner sig glada och att det är viktigt att ha kul när man 
skriver. Kontoret tycks erbjuda denna möjlighet då de kunde använda skriftspråket i en 
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realistisk miljö där de själva hade kontroll över den aktivitet som de var upptagna med. Att 
själv få bestämma, var också något som Mårten betonade att han gillade när han skrev på 
kontoret och som bidrog till att han kände sig glad. Kanhända att det t.o.m. är så för barn med 
känslor av otillräcklighet att det är just dessa inlärningstillfällen, över vilka de själva får 
känna kontroll över som att skriva på kontoret eller som Fantomen, som gör att de trots allt 
skriver, och medverkar till att man vågar försöka skriva igen. Genom att finna ett motiv som 
var meningsfullt för Mårten var ytterliggare ett steg taget till att närma sig att lära att skriva. I 
detta sammanhang framstår leken som en möjlighet till att ge barnen tilltro till sin egen 
förmåga samtidigt som den ger lust, glädje och verkar motivationsskapande. Att ha riktiga 
mottagare för sina texter, som när Mårten skriver en inbjudan till de andra barnen i Fantomens 
namn, är heller inte en helt oväsentlig aspekt i sammanhanget. Det framkom även av den 
brevväxlingen som skedde mellan våra elever och de äldre eleverna på skolan. 
 
 
6.4 Brevväxla med kända mottagare 
 
Barnens engagemang och intresse för brevskrivning är ett centralt tema vilket framgår av 
olika data i materialet. Det jag noterade var att brevväxlingen med eleverna i år sex var något 
som engagerade och stimulerade barnen till lusten och viljan att skriva. De allra flesta barn 
började intensivt skriva brev till varandra. De frågade redan på morgonen när de kom om de 
fick lov att skriva. Att skriva till kända mottagare bidrog till en inre motivation vilket 
resulterade i att flera av barnen spontant vid olika tillfällen under dagen framförde att de ville 
skriva brev. 
 
 Andreas: Jag vill skriva brev till Per! 
 

Några dagar senare kommer Anders fram till mig: 
 
-Nu har jag ett brev att svara på för jag fick ett av Per! 
 

   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Andreas brev 
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Det innebar att flera elever blev alltmer aktiva som skrivare i den bemärkelsen att de själva 
tog initiativ till att skriva, men också att skapa situationer då de kunde besvara sina brev. De 
lyckades också upprätthålla lusten att fortsätta skriva på sina brev trots att vi som lärare 
kanske inte alltid fångade eller tog vara på denna lust. Det var också svårt för dem att få 
sammanhängande skrivtid till följd av att de blev avbrutna av att skolklockan ringde för rast. 

    
Lektionen är precis slut och det är dags för barnen att gå på rast. Josefin rusar 
fram till mig samtidigt som hon viftar med ett brev i handen. Hennes ansiktet 
strålar av lycka och hon utropar högt av glädje:  
  
Josefin: Jag fick ett brev av min brevkompis! Kan jag svara på mitt brev på en 

                      gång?      
Isabelle: Jag vill fortsätta på mitt brev. Jag vill skriva med dig Maria! 
Josefin: Det kan jag med!  

 
Josefin och Isabelle tittar på mig i väntan på ett svar.  

 
Maria: Jamen, det är rast nu.  
 
Därefter pratar jag med barnen om att vi skulle arbeta med bild efter rasten och 
vi för ett resonemang om hur de kan fördela tiden så att de både kan skriva brev 
och arbeta med bilduppgiften. Båda flickorna tycker att det är bra. Josefin går 
därefter bort till soffan framför fönstret och tittar ut. 

 
 Josefin: Jag vill inte ha någon rast! 
 Lena: Ni behöver lite frisk luft. Ni kan ju skriva ute?! 
 

Josefin nappar inte på förslaget, istället föreslår Lena att de kilar ut och springer 
två varv runt huset och sedan skriver sina brev. Flickorna kommer sedan in och 
skriver sina brev och påbörjar därefter sina bilduppgifter. 

 
 
Att bli alltmer aktiv som skrivare innebar att flera barn i större utsträckning tog ansvar för att 
kontrollera sina egna produkter för att bli förstådd. I nedanstående observation kan vi ta del av 
hur Andreas en dag upptäcker och kommer till insikt om att han måste omformulera sig för att 
hans fadder Per verkligen ska förstå vad han menar. Vid genomläsning av sitt brev intar han 
läsarens roll. Det  kräver dock att han kan distansera sig för att försäkra sig om att budskapet 
ska uppfattas på det sätt som han önskar. Det blir plötsligt uppenbart för honom när han läser 
igenom sitt brev. 
 

Andreas som är intresserad av att fortsätta skriva sitt brev, som han tidigare 
påbörjat, skriver en mening där han frågar vad Per tycker om matchen. När han 
läser igenom det som han skrivit utbrister han:  
 
- Jag måste ändra på det annars vet man ju inte att det är handboll. Då kan 

man ju tro att det är vilken match som helst! 
 
Vid ett annat tillfälle upptäcker Andreas också att att mottagaren inte kan förstå 
att det är fotbollströjor han menar när han skriver och frågar om tröjorna är 
snygga. För att förtydliga sig skriver han en förklaring längst ner på sidan.  
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15. Andreas brev 

 
I intervjun (maj –01) ger också Mikael uttryck för att det är bra att kunna skriva utifrån 
aspekten att andra också ska kunna förstå vad man skriver: 
 

Martin: Man kanske ska skicka ett brev, så kanske man skriver något konstigt så 
kan inte den andre läsa det. 

 
Att skriva brev till sin fadder inspirerade en del barn till att också skriva både hemma och i 
skolan. Det hände att de kom och bad om att få ta skrivpapper med sig hem. Moa berättade en 
dag för mig hur hon kände sig ”sugen” på att skriva brev till sin fadder och att hon kunde 
skriva lite både hemma och i skolan, därför behövde hon också papper att ta med sig hem. 
Denna positiva kommunikation mellan barnen i år 1 och år 6 ledde också till att barnen tog 
kontakt med varandra både på raster och ibland under lektionstid. De yngre barnen såg upp 
till de äldre vilka tog hand om de yngre. Brevskrivandet till eleverna i sexan medförde också 
att några av barnen träffades vid något tillfälle utanför skoltid. En del av barnen hälsade på 
hemma hos varandra, andra gjorde någon aktivitet tillsammans. I Anders brev till sin fadder 
kan vi utläsa hur angelägen han är om ha en relation till sin fadder. Han tar själv ansvar och 
initiativ till att ge olika förslag på att träffas. Som väl var fick Anders förfrågan ett positivt 
gensvar genom att de båda brevskrivarna senare träffades för att åka skridskor tillsammans.  
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   16. Anders brev  
 
I Josefins brev kan vi också ta del av den positiva kontakt som skapades mellan de yngre och 
äldre barnen som ett resultat av brevväxlingen. Att uttrycka och formulera sina känslor och 
upplevelser i skrift är också ett led i skriftspråksutvecklingen. 
 
 
 
 
 
 
                 
                                      17. Josefins kommentar 
 
Att få brev från sin fadder och att ha en relation till denna förstod vi således hade en stor 
betydelse för barnen. De var också mycket stolta när de fick sina brev, som när William kom 
springande till mig en dag efter lunchen för att visa upp sitt brev. I de intervjuer som jag 
genomförde (maj –01) framkommer också fadderns betydelse för lusten att skriva brev. 
 

Anna: Jag tycker så mycket om min fadder och mitt  
fadderbarn att jag vill skriva. 

 
William: När jag skriver till Kalle är det jättekul, särskilt när jag skriver på 
datorn. 

 
Att eleverna i år 6 blev faddrar till våra barn var ett resultat av den brevväxling som skedde 
mellan barnen. I sina brev uttryckte barnen på olika sätt sin önskan om detta. Man kan anta att 
sexornas sociala status, att de står i högre rang har en inverkan på de yngre barnen.  
 
      
  
 



 69

 
 
 
 
 
 
 
                                   

        18. Brev    
 
I detta sammanhang gavs också rikliga tillfällen till att indirekt träna på lära sig skriva. I de 
brev som Anna skrivit vid olika tidpunkter som december, januari och april kan vi följa 
hennes skriftspråksutveckling. Vi kan se hur Anna tar ett allt större kommunikationsansvar, 
d.v.s ansvarar för själva monologen och att uttrycka sig på ett mer sammanhängande sätt. I det 
första brevet skriver Anna till en lärare som har fått barn och de andra två breven är ställda till 
Annas fadder. I det sista brevet kan vi också läsa mellan raderna hur Anna har ett mer 
avslappnat sätt att skriva på vilket förmodligen bottnar i en större säkerhet i att formulera sig i 
skrift. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Annas brev till en av lärarna                                20. Annas brev till sin fadder    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Annas brev till sin fadder 
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Det framgår även av breven att barnen i något sammanhang lärt sig och visar intresse för mer 
skrivtekniska detaljer. Detta kan vi ta del av i Moas två brev som är skrivna med två veckors 
mellanrum. I båda breven gör hon en uppräkning av saker som hon är intresserad av. Det som 
skiljer de två breven åt är att Moa vid det andra tillfället inför kommatecken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Moas första  brev till sin fadder             23. Moas andra brev till sin fadder 
 
Förutom att ta ett allt större ansvar för formaspekten i sina brev visade de också stort ansvar 
för brevskrivandet genom att handla aktivt och själva skriva och påtala till sin fadder om 
han/hon inte svarat på hans/hennes brev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                24. Brev till faddern 
 
I deras sätt att handla fanns också en förväntan hos sändaren att mottagaren också skulle 
kommunicera tillbaka. För Anna tycks det vara något självklart att hon skall skriva tillbaka till 
sin fadder även att hon själv inte ännu behärskar skriftspråket fullt ut (maj – 2001). 
 
  

Anna: Vi har ju fått faddrar och då måste man ju skriva tillbaka. 
 
Brevväxlingen mellan barnen i år 1 och 6 höll i sig under hela första skolåret. Det 
medverkade på så sätt till positiva kontakter mellan de yngre och äldre barnen som troligen 
bidrog till att stärka lusten och motivationen till att skriva brev. 
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Sammanfattande analys  
Att brevväxla med äldre elever tycks uppmuntra och engagera barnen till att skriva. Indirekt 
medverkade det till att tro sig själva om att kunna utföra skriftspråkliga handlingar med redan 
skrivkunniga personer. Vetskapen att det fanns kända mottagare för de texter man 
producerade tycks också bidra till lusten och motivationen att anstränga sig för att mottagaren 
verkligen skall uppfatta budskapet. Själva poängen med brevskrivandet var att barnen 
utvecklade skrivfärdigheten på ”köpet”. Deras eget engagemang och intresse för att skriva 
brev till eleverna i år sex resulterade i flera skrivtillfällen där de indirekt tränade på att lära att 
skriva. Skrivande skedde på så sätt i ett verkligt sammanhang för barnet som också innehöll 
själva idén med att skriva.   
    

Om barnen är engagerade i för dem meningsfulla aktiviteter utvecklar de skriv- och 
läsfärdigheter som en biprodukt. Om pedagogen däremot har skriv- och läskunnighet som mål 
och blir överengagerad blir skriftspråksstimuleringen det samma som bokstavsarbete och att lära    
sig skriva och läsa. (Dahlgren & Olsson mfl. 1993, s. ) 

 
Det förefaller också troligt att barnens skriftspråk utvecklas bäst i ett sammanhang som ger 
någon mening och ett innehåll som barnet också kan relatera sina erfarenheter till. Att skriva 
brev skulle kunna vara ett sådant meningsfullt sammanhang. Att mottagarna var kända för 
barnen och att skrivandet skedde i meningsfulla sammanhang kan förklaras med att barnen 
själva tog initiativ till att skriva sina brev både hemma och i skolan. För oss lärare ledde detta 
också till diskussioner om hur vi på bästa sätt skulle ta vara på barnens initiativ och kunna 
fånga lusten här och nu. Utmaningen för Lena och mig låg b.la. i att ta vara på denna lust och 
skapa utrymme under dagen där brevskrivandet fick ta plats. 
 
Förutom att en del av barnen började ta ansvar för sitt brevskrivande kan man anta att de 
också uppfattat skriftspråkets kommunikativa funktion. Det innebär att veta varför man ska 
skriva samt hur man gör när man skriver. Förutom att kommunicera med frågor och svar 
krävdes också av barnen att de skulle kunna känna igen bokstäverna och kunna forma dessa. 
Detta kan dock inte betraktas som en enkel uppgift för en som just  tagit sig an skriftspråket. 
Men skriftspråket ställer inte bara krav på en formmässig medvetenhet, d.v.s. hur skriftspråket 
tekniskt är konstruerat. Det ställer också krav på att den som skriver skall kunna sätta sig in i 
läsarens ställe och tänka sig in i hur budskapet kan uppfattas, d.v.s. distansering eller social 
decentrering. Båda dessa saker utgör tillsammans skrivandets essens.  
 

Skriftspråkets situation är en situation som kräver att barnet genomför en dubbel abstraktion: från språkets 
ljudmässiga sida och från en samtalspartner. (Vygotskij, 1999, s. 317). 

 
Den motivation och lust som  barnen kunde uppleva genom att skriva brev till eleverna i år 
sex medverkade på så sätt indirekt till att träna på att sätta sig in i läsarens situation och 
förmågan att uttrycka sig på ett situationsoavhängigt språk.  För att detta ska kunna ske krävs 
dessutom att man använder ett mer abstrakt språk med en mer komplicerad satsbyggnad och 
ett annat ordval än det talade språket. Att skriva brev kan tolkas som en god möjlighet till att 
utmana och utveckla barns språkkunskaper samtidigt som de betraktar aktiviteten som 
lustfylld. En av fördelarna med att skriva brev var att just varje barn kunde arbeta utifrån sina 
egna erfarenheter och förmåga oberoende av sina jämnåriga kamrater på den nivå där hon/han 
befann sig. De kunde använda sig av sina kunskaper i ett meningsfullt sammanhang som 
förefaller helt naturligt. Indirekt medverkade sexornas brevväxling med ettorna till att 
eleverna i år ett förväntades kunna skriva. Denna förväntan var ju möjlig för barnen att 
uppleva då de meddelade sig med varandra via skriftspråket. Denna förväntan svarade barnen 
upp mot om än på olika nivåer med mer eller mindre stöd av lärare och klasskamrater. I detta 
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sammanhang kan man anta att förväntningarna om att kunna svara på sexornas brev d.v.s att 
faktiskt kunna meddela sig genom att skriva, troligen påverkade barnens motivation och lust 
till att också skriva. De förväntades kunna skriva och de skrev också tillbaka. I denna 
situation tycks eleverna i år sex vara betydelsefulla för barnens värderingar av sina egna 
förmågor och egenskaper på så sätt att de troligen bidrog till att öka motivationen till att 
skriva.  
 
Det handlar även om att bli uppskattad som någon som kan betyda något för andra. Klass- 
kamraterna, eleverna i år sex, lärarna och även föräldrarnas förväntningar i vilka barnen 
kunde spegla sina reaktioner kan antas ha stor betydelse för motivationen och lusten att 
skriva. För våra barn handlade om att betyda något för eleverna i år sex genom att få svar 
d.v.s bekräftelse på sina brev. Att som nybörjare lyckas med att bemästra färdigheten att 
kommunicera via skriftspråket med redan skrivkunniga personer bidrog förmodligen till att 
tro sig själva om att klara av skriftspråkliga handlingar. När barnen väl förstått funktionen 
med skriftspråket tycks uppmärksamheten riktas kring frågor som berörde själva 
formaspekten.  
 
 
6.5 Korrigera egna texter tillsammans med kamrater      
 
Till en början hade barnen stöd av oss lärare som vid första tillfället tog tid till att skriva brev 
tilsammans med ett barn i taget. Det innebar att varje barn fick egen tid för att komma igång 
med att skriva. Vi diskuterade huruvida vi verkligen skulle ta så stor tid i anspråk för ett barn 
åt gången. Lena och jag kunde ganska snart erfara att när barnen väl kommit igång att skriva 
tog barnen egna initiativ och skötte ofta skrivandet på egen hand eller med hjälp av en eller 
flera kamrater. Samarbete medförde att en del av barnen successivt började korrigera sina 
egna texter när det gällde stavning. 
 
 Det är lektion och Andreas och Anders skriver brev till sina brevkompisar 
 i sexan. Andreas har skrivit ”pukabaken” i sitt brev. Anders skall  

skriva samma ord och frågar mig hur det stavas. Jag ljudar  
hög och tydligt.  Anders lyssnar, och när jag kommer till l frågar han; 

 
 Anders: Ska det vara ett l där? 
 Maria: Jaa. 
 Andreas: Å, nej! Ska det vara ett l! 
 
 Andreas går direkt bort till sitt brev och ändrar i det han skrivit. 
 
Det hände inte sällan att flera ”brevskrivare” involverades i ett samlärande och lärde sig av 
och med varandra när det gällde just stavning.  
 
 Josefin, Sofie och Ingrid sitter och skriver brev.  
 
 Josefin: Hur stavas lakrits? Vänder sig till mig. 
 Maria: Vi kan titta i ordlistan. 
  
 Josefin och Ingrid tittar i ordlistan tillsammans med mig. 
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Sofie: Jag tror jag vet. Ljudar ” l a k r i s”. 
 Josefin: Nej! (tittar i ordlistan) Det stavas ”l a k r i t s”. 
  
I intervjun (maj-01) på frågan ”Hur ska du lära dig bli ännu bättre på att skriva?”  svarar 
Josefin med att hon ska lära sig av dom andra och räknar därefter upp alla klasskamraterna 
och de vuxna. Hon betonar också att man måste träna sig. För Josefin som har ett relativt 
torftigt ordförråd tycks det som om samspelet med andra är något centralt för att hon skall bli 
bättre på att skriva. Att hon själv också i denna kontext är någon att räkna med d.v.s. att vara 
någon som kan något, kan man i detta avseende också förmoda är en viktig del i lärandet för 
Josefin som stolt berättar för Annas mamma vad hon lärt Anna: 
 
 Josefin: Vet du Anna har fått reda på av mig att gympa stavas med g! 
  
Förutom att jag i de dagliga skrivsituationerna kunde observera barnens samverkan kring sina 
texter, kunde jag även uppmärksamma hur de i dessa situationer växlade roll mellan att vara 
lärare och lärande. I motsats till ovanstående observation då Josefin ”lärt” Anna hur gympa 
stavas kan vi ta del av hur Josefin i ett annat sammanhang intar rollen som lärande och hur 
kamraten agerar lärare. 
 

Josefin skriver veckorapporten tillsammans med Andreas. De blir osäkra på hur 
måndag stavas och Josefin vänder sig till Ingrid. 

 
Josefin: Hur stavas måndag? (frågan är riktad till Ingrid som står i närheten) 
Ingrid: Som det låter. 

 
I den kommunikation som uppstod mellan barnen i dessa situationer var det inte heller 
ovanligt att barnen delade med sig av sina kunskaper om hur ord stavas, trots att dessa 
kunskaper inte alltid var efterfrågade. 
 
 Moa och Anders skriver veckorapporten tillsammans då Anders plötsligt säger:  
  
 Anders: Kan du stava till ”fick”? 
 

Anders visar sedan Moa hur man stavar till ”fick” genom att skriva ordet allra 
överst på pappret. 

 
Hur ord stavas tycks alltså vara föremål för barnens uppmärksamhet. Deras uppfattningen av 
att själv lära sig och och att bli förstådd verkar i detta sammanhang spela en viss betydelse för 
deras skrivande. Detta framkommer i de enskilda intervjuer (maj-01) när jag frågar dem hur 
viktig det är att stava rätt. Samtidigt som de är väl medvetna om vikten av att bli förstådd 
tycks de inte uppleva någon press på att de måste stava rätt eftersom man gör så gott man kan. 
 

Ingrid: Rätt så viktigt, för då förstår den andra mycket bättre och så lär man sig 
mycket mer att skriva de orden rätt. 

   
William: Man kan ju göra det man kan, så övar man sig ju. Man kan ju öva sig 
och om man gör fel så gör man ju allt man kan.  
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Josefin: Jo, för annars står det ett annat ord där. På ”Josse” t.e.x står det två s, 
om man inte har det så står det något annat. 
 
Erik: Det är viktigt. Om någon ska skriva så kanske dom skriver ”r ä t” och  
”rätt” stavas med två t:n, så ”rät” blir det ju då. Så det är mycket enklare att 
läsa om man stavar rätt. 

 
Förutom tidigare exempel på barnens samverkan kring stavning, vilket framgår ha betydelse 
för barnen, kunde jag också notera att barnen uppmuntrade och bjöd in varandra till samarbete 
i andra skriftspråkliga situationer. Det visade sig att de ganska ofta valde att gemensamt lösa 
problem som uppstod och att de föredrog kamraten som lärare. 
 

Det är lektion och barnen arbetar med olika arbetsuppgifter. Under lektionen får 
Martin ett brev av sin fadder. Han söker upp William och uppmanar honom till 
att de ska läsa brevet gemensamt. 

 
Martin: William kom så läser vi brevet!  
 
Martin och William läser brevet och när de har läst färdigt ropar de på mig:  
 
- Maria nu har vi läst brevet! 

 
Dagen därpå läser Martin upp sitt brev i samlingen. Han läser bra men blir snabbt osäker. Han 
säger upprepade gånger att hans brevkompis skriver precis som hans pappa (underföstått att 
hans pappa skriver slarvigt). Jag hjälper Martin men han säger snabbt att han inte behöver min 
hjälp. Han ber istället William om hjälp. 

 
Martin: Jag kan själv, William kan hjälpa mig. Kom du ihåg när vi läste igår 
William? 
 
Martin och William hjälps åt även om det är  Martin som leder det hela och 
William mer fungerar som ett stöd. När Martin läst klart avslutar Lena med att 
ge Martin beröm. 
 
Karin: Vad fint du läser Martin. 
Martin: Jag känner mig alldeles snurrig! 
 

Att lära av varandra skulle också kunna leda till att barnen till att börja med först löser 
problem tillsammans med andra men efterhand kommer att lösa dem själva. 
 

Vi håller på att avsluta dagens sista lektion. Anna har fått ett brev av sin fadder 
som hon stolt håller upp i luften. 
Anna: Titta här Maria vad jag har fått! Kan jag och Josefin först läsa brevet 
tillsammans och sedan du och jag och sedan läser jag upp det för barnen? 

 
Samverkan i praktiken hade en positiv inverkan på barnen till att aktivt medverka till att lära 
sig själv såväl som att lära andra om hur ord stavas och till att korrigera sina egna texter. 
Denna samverkan innefattar också att ta ansvar till att självständigt lösa problem som uppstod 
kring olika skriftspråkliga situationer där barnen ibland föredrog kamraten som lärare.   
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Sammanfattande analys 
Att få egen tid tillsammans med läraren för att komma igång med att skriva verkar leda till 
lusten och viljan att agera självständigt och bemästra skriftspråkliga situationer tillsammans 
med kamrater. I dessa samarbetssituationer tycks barnen motiverade till att ta itu med och 
försöka lyckas lösa skriftspråkliga situationer som tycks fånga deras intresse som att stava 
rätt. När barnen samarbetade kring skriftspråket verkar det som att de uppfattade möjligheten 
att lära av varandra genom att de växlade roller mellan att vara lärare och lärande. I samtalet 
med Josefin bekräftar hon gruppen som betydelsefull för sitt eget lärande. Att lära barn att 
lära förmodas också ha inverkan på hur barnet står rustad för det fortsatta lärandet. Vilken 
betydelse det även har på hur barnet betraktar sig själv och sin förmåga kan också diskuteras 
utifrån hur Josefin hanterar sin situation. Det skulle innebära att Josefin kan tyckas vara 
medveten om sina begränsningar och anser gruppen som nödvändig för att utveckla ny 
kunskap. Samtidigt tar Josefin tillfället i akt för att också bekräfta sin egen förmåga och 
betydelsen att vara någon i denna kontext genom att förstärka sin egen roll till att bidra till 
lärandet. Detta ger Josefin utryck för när hon berättar för Annas mamma vad hon lärt Anna.  
 
När Josefin verkligen ställer en fråga för att hon vill lära sig något, som att stava till lakrits, är 
detta ett utmärkt läge för att lära. Olika miljöer ger däremot olika förutsättingar för ett 
frågande och en kommunikation. Pramling Samuelsson & Mauritzon (1997) för ett resone-
mang utifrån tidigare forskning där de refererar till Berg (1989) som lyfter fram innehållet 
som i störst utsträckning är det som fångar barnets intresse. Kommunikationen i brev-
skrivningen var just något som fångade barnets intresse. Om såväl personal som barn fångas 
av samma intresse och innehållet blir intressant kommer barnet också att ställa frågor om 
detta i olika sammanhang. Innehållet skapar därmed situationer där barnet ställer frågor 
utifrån ett eget behov och barnet får därmed nytta av sin lärandekompetens (a.a.). Genom att 
kommunicera via brev med kända mottagare uppstod ett behov hos barnet att bli förstådd och 
därmed blir det också värdefullt att kunna stava rätt. De olika exemplen från observationerna 
och intervjuerna visar att formen har stor betydelse för barnen. Detta är intressant med tanke 
på att vi i inledningen av år 1 lät barnen både lekskriva, skriva ord och hela texter samtidigt 
som vi la tyngdpunkten vid att alla barn skulle komma igång och uppleva behovet och glädjen 
med att skriva. Formen var med andra ord underordnad själva lusten och utforskandet av att 
skriva. Detta tillvägagångssätt kan betraktas som kontroversiellt. Det kontroversiella kan ligga 
i att lärare och föräldrar kan ha en oro och rädsla för att barnen inte ska lära sig sådant som 
hör till själva formaspekten som att kunna stava rätt. Men om barn får utgå från sina 
erfarenheer och möjligheten till att lekskriva bidrar det förhoppningsvis till att upptäcka 
glädjen och nyttan med att skriva och de är inne i en positiv cirkel. Frågor som rör själva 
formaspekten kommer dock inte i bakgrunden eftersom barnen har behov av att bli förstådda. 
De verkar mycket måna om att stava korrekt. 
 
Som framgår i ovanstående observationer vände sig barnen ofta till varandra. Det kan tolkas 
som om de inte enbart såg de vuxna som alltid ska lösa alla problem. Det var inte ovanligt att 
de själva prövade och sökte efter olika lösningar. I denna samverkan mellan barnen skulle 
man kunna anta att Martin vänder sig till William för att få stöd att läsa sitt brev, utifrån att 
han betraktar William som en mer kunnig person. I situationen är Martin beroende av 
Williams stöd och handledning men med tiden är det sedan möjligt för Martin att ta ett allt 
större ansvar för handlingen för att så småningom kunna hantera tankegången eller den 
fysiska praktiken på egen hand. I detta fall kan vi också se att William tar sitt ansvar. Ett 
annat sätt att se på samma situation är att Martin främst vänder sig till William för att de är 
relativt övverens, det är bara en liten skillnad i tänkandet, och därmed kan de ha lättare att 
prata med och förstå varandra. Martin skulle också vara mer mottaglig för både argument och 
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återkoppling eftersom det sker från ett annat barn. I situationen kan Martin ges en konstruktiv 
återkoppling på sitt sätt att förstå något genom att de lär tillsammans. Att samarbeta med 
kamrater uppfattas följaktligen som lustfyllt. Det tycks leda till gemensamma upptäckter och 
skapar motivation till att på egen hand klara av skriftspråkliga handligar där barnen många 
gånger föredrog kamraten som lärare framför läraren. Detta fenomen kunde också iakttas då 
barnens intresse för datorn väcktes i samband med att de brevväxlade med sexorna. 
 
 
6.6 Datorn som skrivredskap  
 
Breven som skrevs på datorn av eleverna i år 6 väckte stor uppmärksamhet bland barnen. De 
föranledde diskussioner i barngruppen kring utformningen av själva texten. Så småningom 
resulterade det i skrivsituationer kring datorn då barnen skrev egna brev. Vid dessa tilfällen 
deltog ofta flera barn där de hjälpte varandra. Till en början var dock uppmärksamheten 
enbart riktat till att själv erhålla ett brev från sin fadder skrivet på datorn.  
 
 
 
 
 
 
 
   

                25. Anders brev till sin fadder 
 
Det framgick tydligt av barnens reaktioner att detta var något nytt för dem vilket fascinerade 
såväl pojkar som flickor.  
 
 Anna kommer fram till mig under lektionen. 
 

Anna: Vet du, jag har bett att Eva ska skriva till mig på datorn nästa gång. Fast 
de har mindre text och sedan kan man få det i färg, det har inte vi. Jag såg det på 
Josefins brev. 

 
 Det är uppenbart att breven bidrog till att rikta barnens uppmärksamhet mot variationer av 
hur man grafiskt kan utforma en text. Det var inte ovanligt att de samlades för att visa och 
jämföra sina brev med varandra. Pojkarna var särskilt imponerade av de äldre pojkarnas 
utformning av breven och ibland kunde de fälla kommentarer som: 
 

- Åh, det där skulle jag vilja ha! 
 
Även om de hanterade datorn i skolan och fick brev som var skrivna med datortext gjorde 
barnen inte direkt kopplingen till att använda datorn i detta sammanhang. Det är inte förrän 
William en dag kommer och själv ber om att få skriva brev på datorn som barnen i klassen 
börjar efterfråga detta verktyg i samband med brevskrivning. Samtidigt som Wiliam ber om 
att få skriva på datorn betonar han att det ska vara med en annan text och syftar på olika 
typsnitt. Man kan anta att han har de äldre elevernas brev i åtanke och tagit intryck av dessa 
och inspirerats till att själv utforska skriftspråket på datorn. William ber mig om hjälp och 
precis som barnen fick egen tid tillsammans med en vuxen för att skriva brev för hand får 
William även egen tid för detta. 
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26. Brev skrivet på datorn av faddern                       27. Brev skrivet på datorn av William 
 
Några dagar efter att William skrivit brev på datorn kommer Martin och vill göra likadant. 
Liksom William poängterar han att han vill skriva, enligt egna ord, med ”annorlunda stil”. Jag 
hjälper Martin med hans brev. Under tiden som Martin skriver sitt brev kommer flera av 
klasskamraterna fram till Martin vid datorn för att titta när han skriver. När Martin avslutat 
sitt brev ber han om att få läsa upp det vid dagens slut. I samband med att Martin läser upp 
och visar sitt brev i samlingen vänder Sofie sig om till mig och frågar: 
 
 Sofie: Kan du visa mig hur man skriver skrivstil på datorn? 
 
Jag lovar och nästa dag återkommer Sofie till mig och ber om att få skriva brev på datorn. 
Även Mårten vars sjävbild som var något ”naggad” i kanten tycktes också bli motiverad att 
skriva brev på datorn och finner således ut en egen strategi för detta.  
 

Det är lektion och Mårten tar kontakt med Anders. Han ber Anders skriva åt 
honom på datorn. Anders sitter vid tangentbordet och Mårten står snett bakom 
Anders. Mårten dikterar till Anders som skriver precis det som Mårten säger. 
Vid samlingen visar Mårten sedan stolt upp sitt brev för de andra barnen, vilket 
är skrivet med ett annat typsnitt. Dagen efter kommer Sofie och ber om att få 
skriva brev på datorn. Sofie frågar mig hur man skriver skrivstil på datorn. Sofie 
sitter och skriver hela fm.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       28. Mårtens brev skrivet på datorn  
 
Att skriva på datorn erbjöd rika tillfällen till samspel. Det var vanligt att barnen uppmuntrade 
och bjöd in varandra till samarbete kring dessa situationer. I dessa situationer uppstod 
spontant samarbeta utan vuxeningripande och precis som i ovanstående exempel föredrog de 
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ofta kamraten som lärare. I dessa situationer lärde barnen av varandra och kunde förmodligen 
också lättare ta korrigeringar när det gällde formaspekten som när Moa ”rättar” Anna.  
 

Anna sitter och skriver på datorn. Hon skriver såmmar. Moa kommer fram och 
läser det som Anna skrivit   

 
Moa: Det ska vara ett o där ( pekar samtidigt på årstidsbilderna). 
Anna: Åhhh! 

 
Tack vare att eleverna i år sex skrev sina brev på datorn kunde vi notera hur barnen kom att 
använda sig av datorn som verktyg för att tillsammans utforska skriftspråket och lära av 
varandra.  
 
Sammanfattande analys 
Skriftspråkliga situationer kring datorn tycks alltså inbjuda till samspel där barnen är 
delaktiga och kan fungera som modeller där man stödjer varandra i läroprocesssen med att 
skriva. Även om barnen i år sex och år ett inte rent fysiskt befann sig i samma klassrum 
förekom dock ett lärande mellan barnen i de olika åldrarna. Detta lärande konstruerades 
genom att de skrev brev till varandra. Lärandet och motivationen för brevskrivandet förekom 
således i flera grupperingar. Dels skedde det mellan eleverna i år sex och år ett, dels skedde 
det mellan barnen i år ett. Breven som de äldre barnen i år sex skrev på datorn verkade bidra 
till att skapa ett intresse kring skriftspråkets form som medförde ett annat sätt att utforska 
skriftspråket på. Det är i detta sammanhang som barnen riktar sin uppmärksamhet mot 
skriftspråkets form på ett nytt sätt. Genom att ta del av och jämföra sina brev tycks de 
upptäcka  variationer av hur man grafiskt kan utforma en text. Det skapade lust till att på eget 
initiativ skriva brev på datorn. I samband med detta provade de hur de kunde utforma sin text 
och använda sig av olika typsnitt. Detta kunde då ske till en början tillsammans med lärare 
eller en kamrat.  
 
Användningen av datorn som skrivredskap bidrog på så sätt till lärosituationer där flera av 
barnen involverades. Enligt Marton & Booth (1997) är kommunikation och mångfald en av 
grundbultarna i lärandet. Till skillnad mot när barn arbetar ensamma framkommer fler 
perspektiv och idéer när barn arbetar tillsammans med en eller flera kamrater. På så sätt 
menar författarna (a.a.) blir också varje barns enskilda perspektiv synligt, eftersom det är just 
i utbyte med andras idéer som de egna kan bli synliga. Man kan anta att användningen av 
datorn som skrivredskap inbjöd till dessa situationer. Alexandersson m.f.l. (2001) bekräftar 
också i sin studie (LärIT) hur datorn erbjuder rika utrymmen för samspel. Vid dessa tilfällen 
då barnen skrev  på datorn visualiserades barnens egenproducerade texter på bildskärmen. Det 
innebar att själva texten blir ett gemensamt fokus för flera barn där de kan ta del av varandras 
texter. Dessa situationer kring datorn kan innebära att skrivförmågan utvecklas både vad det 
gäller innehåll och form genom att skrivandet blir en kollektiv process. Det är också möjligt 
att delta aktivt även om man inte själv sitter vid tangentbordet, som i exemplet när Moa går in 
och berättar för Anna hur sommar stavas. Att arbeta tillsammans kan också innebära att man 
vågar ta risker och utmana sina erfarenheter som när Mårten ber Anders skriva åt honom på 
datorn.  
 
När det handlar om omgivningens förväntningar kan man anta att det fanns samma slags 
förväntan att barnen skulle skriva tillbaka på datorn som när de svarade på det första brevet 
för hand. De äldre barnens brevskrivande bidrog troligen till att barnen motiverades samtidigt 
som de troligen indirekt uppmuntrades till att tro sig själva om att även kunna skriva svar på 
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datorn. Men det är inte bara eleverna i sexan som inspirerar barnen till att skriva på datorn. 
Man kan även förmoda att våra barn medverkar till detta genom att de visar och läser upp sina 
brev i samlingen. Att få göra en utskrift och stolt visa upp sin produkt som i Martins fall, och 
berätta hur man gjort kan bidra till att skapa intresse att själv utforska datorn som redskap. Att 
skapa situationer som stimulerar till aktivt deltagande är alltså av stor betydelse och kanhända 
avgörande för motivationen. Situationer för samspel och aktivt deltagande framstår 
följaktligen som betydelsefullt för barnens skrivutveckling. Datorn visade sig vara ett 
stimulerande redskap som tycks inbjuda till dessa situationer. Kombinationen kamrat-
samverkan och datoranvändning verkar uppmuntra till skriftspråkliga handlingar där barnen 
vågar pröva nya idéer och vidare utforska skriftspråket. Mina skriftspråkliga handlingar som 
deltagande observatör var ett annat tema som kom att fånga barnens nyfikenhet och intresse 
för skriftspråket. 
 
 
6.7 Den deltagande observatörens skriftspråkliga handlingar 
 
Barnen uppmärksammade mitt arbete med observationer och intervjuer som jag genomförde i 
klassen. De ställde frågor som berörde både innehåll och form och de var också intresserade 
av varför jag skrev. Det framgick av deras frågor att mina anteckningar och intervjuer hade 
betydelse för dem. Att i handling visa intresse för barnen och deras skrivande genom att 
intervjua, spela in på band och samla deras artefakter i pärmar, resulterade i respons från 
barnens sida. 
 

Jag gör enskilda barnintervjuer och använder mig samtidigt av bandspelare. 
Inledningsvis får varje barn spela in och lyssna på sin röst innan själva  
intervjun börjar. Jag intervjuar Mårten och när vi är klara avslutar han med 
följande kommentar; 

 
Mårten: Vad synd att inte Lena gör detta! 
Maria: Menar du intervjuerna? 
Mårten: Jaa.. 
Maria: Hur tänker du då? 
Mårten: Jo, för hon skulle behöva veta lite mer hur vi tänker! 

 
Att få tillfälle till att berätta hur man tänker är viktigt för barnen och framkommer även under 
samlingen då ett av barnen utbrister:  
 
 -Nu vill jag berätta hur jag tänkte! 
 
Barnens uppmärksamhet förstärktes också av att dokumentationen pågick under en längre 
tidsperiod. 
 

Ingrid och Sofie läser veckorapporten som sitter uppsatt på dörren. De står och 
kommenterar stavningen. 

 
Ingrid: Det ska vara ett o där istället för ett å.  

 
Plötsligt vänder sig Ingrid om till mig och utbrister: 

 
Ingrid: Vad gör du Maria? 
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Maria: Jag skriver i boken. 
Ingrid: Jaha. Du är fortfarande intresserad av mitt skrivande. 

 
I Ingrids uttalande finns ett slags konstaterande att mitt intresse för hennes skrivande 
fortfarande tycks hålla i sig. Hon tycks uppmärksamma att det tidigare inte bara var någon 
enstaka handling från min sida utan som hon själv säger, jag är fortfarande intresserad av 
hennes skrivande. De tycks också vara angeläget att förvissa sig om jag verkligen skriver 
barnens namn när jag gör mina anteckningar. 
 

Min bok som jag antecknar i är slut så jag tar fram en ny anteckningsbok. 
 

William: Skriver du barnens namn? 
Maria: Varför vill du veta det? 
Andreas: Nu är du precis som jag! Jag säger alltid det, varför det, varför det? 
William: Om du inte skriver barnens namn så kan du inte komma ihåg vem som 
sa det. 
Sofie: Har du en ny bok! 

 
Sofia noterar samtidigt att jag har en ny bok. Å ena sidan kan man tolka det som att hon blir 
förvånad över att man kan skriva så mycket. Å andra sidan kan man tänka sig att det i hennes 
uttalande ligger en stor förvåning över att det som jag skrivit om barnen har blivit en hel bok. 
Kanhända är det både och. Hur mycket jag skriver i boken tycks även fånga barnens intresse. 
  

Under lektionen kommer Ingrid kommer fram och frågar mig: 
 
 Ingrid: Hur mycket har du kvar att skriva i den där boken? 
 Maria: Vi tittar efter tillsammans. 
 
Under den tid som studien pågick och jag gjorde mina anteckningar la de hela tiden märke till 
mitt skrivande och ställde frågor kring detta, som när jag observerade Anders och Mårten. 
 

Anders och Mårten sitter bredvid varandra och skriver på sina brev.  
 

Anders: Jag skall skriva ända dit. (Pekar med fingret på raden allra längst ner.) 
Mårten: Jag vet inte hur långt jag ska skriva. 

 
Jag antecknar deras konversation i boken och direkt frågar pojkarna mig: 

 
Anders & Mårten: Vad skriver du? 
Maria: Jag skriver vad ni arbetar med och det ni säger till varandra. 
Anders: Jaha. (Sedan återgår de till att skriva.) 

 
Barnen visade även intresse för hur jag skrev, vilket visar att de även uppmärksammar 
formens betydelse.  
 

Martin: Man ser inte ens vad du skriver! (Tittar på mina anteckningar som jag 
gör i anteckningsboken.) 
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Det är inte svårt att instämma i Martins uttalande. För en utomstående, och i synnerhet för en 
som precis håller på att erövra skriftspråket, var min text ganska oläslig då den i hastigheten 
var ganska slarvigt skriven. Det faktum att jag skrev snabbt tycktes också fascinera barnen. 
 
 Det är samlingen och jag gör mina noteringar i anteckningsboken, Anders sitter  

intill mig och iakttar det hela. 
 
 Anders: Vad snabbt du skriver! 
 
Ibland samanföll intresset för både innehåll och form samtidigt som man förvissade sig om att 
jag verkligen skrev deras namn i boken. 
 

Jag sitter intill flickorna och skriver i min anteckningsbok samtidigt som de 
skriver sina texter: 

 
Josefin: Jag chansar ibland när jag skriver bokstäver. Skriver du Josefin? (syftar 
på mina anteckningar) Och där har du skrivit Ingrid! Kan du inte skriva Ingrid 
på skrivstil? 

 
Jag visar.  

 
Josefin: Jag ser direkt när du skriver Ingrid. (Pekar i boken på olika ställen och 
fortsätter sedan att skriva.) 

 
Men det var inte bara formen och innehållet som upptog barnens nyfikenhet och intresse för 
skriftspråket. Syftet med mitt skrivande föranledde också en del frågor som när Josefin undrar 
varför jag skrev så mycket. 
 

Josefin: Varför skriver du så mycket? Nästan varje ord vi säger. 
Maria: För att jag ska lära mig av er hur ni gör när ni lär er skriva. Sedan pratar 
Lena och jag om det och hur vi ska planera arbetet. 
Josefin: Är det därför ni pratar så mycket när vi är på fritids! 

 
Samtidigt som barnen var intresserade av det jag skrev i anteckningsboken gav de mig också 
möjligheten att välja om jag ville delge detta offentligt till alla när vi samlades. Man kan likna 
detta tillfälle med när barnen framträdde med sitt textmaterial för kamraterna och lärarna. 
 
 Vi sitter i samlingen och samtalar och jag för anteckningar. 
 

Anna:  Maria, kan du inte berätta vad du har skrivit? 
Erik: Det är hennes egna bok, hon kanske inte vill läsa upp! 

 
I detta läge funderade jag snabbt på att jag faktiskt hade två val. Upplevelsen av 
att kunna välja var ganska skönt. Jag kunde faktiskt välja att inte läsa upp vad 
jag noterat. Det måste förmodligen upplevas på samma sätt som för barnen. I ett 
svagt ögonblick kände jag att det skulle vara ganska bekvämt att låta bli, Erik 
hade dessutom givit mig ett legalt skäl. I ärlighetens namn tänkte jag mest på 
hur jag skulle förklara mina noteringar för barnen. Jag tog chansen och läste upp 
observationerna för barnen. Den innehöll en del om textredigering och jag 
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visade på tavlan hur Ingrid gjorde med kommatecken när hon skrev. Detta 
resulterade i ett inlärningstillfälle för barnen hur man gör när man kommaterar.  

  
Samtalet kom att utspinna sig till att ytterligare tala om mitt arbete med 
undersökningen. Vi  kom in på forskning och vad en forskare gör, då ett av 
barnen frågar mig:  
 

 - Vill du bli en forskare? 
 
För en del av barnen väckte mina anteckningar ett sådant intresse att några av barnen tog 
initiativ till att själva pröva på att göra detta. 
 

Vi sitter och samtalar i samlingen och jag skriver i boken. En av flickorna 
frågar: 
 
Ingrid- Kan vi få skriva upp vad barnen säger? 
Maria: Javisst! 
 
Därefter går några av barnen och hämtar sina ”hemliga klubb-böcker” och 
skriver när barnen pratar. De gör likadant som jag gör. 

 
Att kunna lära sig hantera skriftspråket för att snabbt kunna skriva om hur barn tänker och 
handlar kring detta fenomen tycks vara viktigt. Det framgår av Williams uttalande när jag 
frågor honom i intervjun om hur viktigt det är att kunna skriva snabbt. 
 

William: Om man kanske ska börja i en skola eller nåt och då ska man kunna 
skriva snabbt, ifall man ska skriva vad barnen säger. Det är mycket viktigt. 

 
Sammanfattande analys  
Att mitt intresse för barnens skriftspråk i studien i sig kunde medverka till en positiv respons 
hos barnen var inget jag tidigare hade någon tanke med eller förutsåg. Det var något som jag 
upptäckte efterhand i studien och framkom som ett mönster i datasamlingen. Barnens 
uttalanden och handlingar visar på att intresset för deras skrivande som jag visade utifrån min 
roll som ”forskare” var viktigt för dem. Effekten av att jag uppmärksammade barnen på ett 
sätt som skiljde sig från vad som var brukligt i den dagliga verksamheten är viktig att lyfta 
fram. En parallell kan dras till studien i Hawthorn och den så kallade Hawthorneeffekten 
(Asplund, 1987). Resultatet i denna studie visar på att uppmärksamheten från forskarnas sida 
ledde till en  påtaglig effekt för arbetarnas produktion i positiv riktining. Det tycks som om 
det fungerade på likanande sätt i denna studie. 
 
När det gällde den dagliga verksamheten var vi båda noga med att fråga efter barnens 
uppfattningar. Men förmodligen var det inte det som Mårten syftade på när han ville att Lena 
skulle intressera sig för hur han tänkte. Istället kan vi anta att det är omständigheterna runt 
omkring Mårten som han hade i åtanke. Att för en stund gå ifrån klassrummet, att få odelad 
uppmärksamhet av en vuxen och prata ostört, var det som skiljde från det vanliga samtalet i 
klassrumsamtalet då vi efterfrågade barnens uppfattningar. Dessutom var barnen väl 
medvetna om att hela samtalet spelades in på band. Det är detta som utmärker och skiljer den 
dagliga verksamheten och situationen från den vetenskapliga undersökningen då jag använde 
mig av olika instrument för att samla data. Att jag dessutom som Josefin gav uttryck för skrev 
”nästan varje ord” som barnen sa och att jag ”fortfarande var intresserad” enligt Ingrid, för 
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deras skrivande trots att det gått en tid, bidrog förmodligen till att förstärka upplevelsen av 
mitt intresse för dem.  
 
En annan effekt av min roll som ”forskare” i klassrummet som jag heller inte hade förutsett, 
var de frågor som rörde själva skriftspråket som väcktes efterhand hos barnen då de dagligen 
kunde ta del av mitt skrivande. På detta sätt kunde jag ta vara på barnens nyfikenhet kring 
skriftspråket utan att för den skull undervisa i traditionell mening. I samband med mitt 
skrivande gavs det också rika tillfällen för barnen till att förstå funktionen med att skriva.  Det 
innebar att jag själv skrev i situationer för min egen skull och inte i situationer som var till för 
att i första hand åstadkomma lärandesituationer för barnen. Jag var med andra ord en aktivt 
skrivande person bland barnen som skrev för att jag själv hade nytta av det. Dessutom 
brukade jag skriftspråket i olika situationer vilket skulle kunna bidra till att förstå att 
skriftspråket kan användas på många olika sätt. Därmed blev mitt dokumenterande av 
lärsituationer också bidrog till att barnen själva tog initiativ till att fråga om både innehåll och 
form. Detta gällde även frågeställningar som berörde själva syftet med att skriva. På detta sätt 
fick barnen i naturliga situationer ta del av hur jag som vuxen använde mig av skriftspråket, 
vilket inte kan betraktas som något vanligt i klassrumsundervisningen.  
 
Min roll i studien medverkade förmodligen till att fästa barnens uppmärksamhet kring 
användningen av skriftspråket. Men det är också troligt att mitt intresse av deras 
skriftspråkliga handlingar bidrog till en positiv effekt.  
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DEL IV 
________________________________________________________ 
 
 
7 DISKUSSION  
 
Följande avsnitt inleds med en metoddiskussion där ett resonemang förs kring val av metod.  
Därefter förs en diskussion om lust och motivation med utgångspunkt från studiens resultat.  
Kapitlet avslutas med en epilog.  
 
 
7.1 Metoddiskussion  
 
Kvasiexperiment eller etnografi? Denna studie hade likväl kunnat utformas som ett kvasi-
experiment där ett arrangemang görs i syfte att undersöka om ett visst stimulus kan ha någon 
verkan (Johannessen & Tufte, 2003). Det ska medges att studien inledningsvis stod på två 
ben. Att genomföra det som ett kvasiexperiment hade varit möjligt med tanke på att jag hade 
tillgång till data gällande barnens språkliga medvetenhet. Dessutom hade jag i förväg planerat 
in intervjuer och enkäter vid två olika tillfällen som innebar att jag kunde göra en jämförelse 
mellan de olika mättillfällena. Men de två tillvägagångssätten innebär olika vägar att gå 
beroende på syftet med undersökningen. Det innebär ett val mellan att använda sig av siffror 
alternativt ord och bilder för att beskriva resultatet. Även om de båda alternativen var möjliga 
var mitt syfte att låta barnen vara huvudaktörer och studien kom att utformas efter en 
etnografisk design.  
 
Frågan gällande kvasiexperiment eller etnografi kan också ställas mot bakgrund av att jag 
själv arrangerat den situation jag undersöker, vilket också skulle kunna liknas vid 
genomförandet av ett kvasiexperiment (Johannessen & Tufte, 2003). Av denna anledning kan 
det tyckas tveksamt att arrangera sin egen situation då det inom etnografiska studier är vanligt 
att man träder in i en situation som arrangerats av andra än en själv. Problematiken, som jag 
ser det, skulle snarare kunna återfinnas i mina dubbla roller som lärare och forskare. Som 
lärare är min uppgift att dagligen skapa lärandesituationer d.v.s. arrangera situationer. 
Dessutom är det rimligt att anta att jag också utövar någon slags påverkan i dessa situationer i 
riktning mot att skapa positiva lärandesituationer. Detta i enlighet med mitt läraruppdrag att 
utveckla verksamheten.  Forskarens uppgift är däremot att systematiskt samla in data som 
kopplas till teorier i syfte att presentera ny kunskap. Kullbergs avhandling ”Learning to learn 
to read” (1991) är dock ett exempel på en studie där forskaren är delaktig i utformningen av 
situationen. 
 
Då jag i denna studie både arrangerat situationen och själv utgör ett instrument är det trots allt 
lämpligt att ställa sig kritisk till dess genomförande. Samtidigt skall framhållas att etnografin 
erkänner subjektiv påverkan (Hammersly & Atkinson, 1995). Forskaren har som bekant inom 
denna ansats till uppgift att synliggöra handlingar och händelser i naturliga situationer. 
Genom sitt deltagande på fältet kommer hon/han också att handla med sin omvärld. 
Hammersly & Atkinson pekar därmed på det omöjliga i att studera den sociala världen utan 
att själv vara en del av den. De är av uppfattningen att ”… social researchers are part of the 
social world they study.” (a.a., s.16). Emellertid är det trots allt skillnad på vad man lär sig 
bara genom att vara där, d.v.s. oreflekterad kunskap, och på att systematiskt undersöka det för 
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givet tagna och reflektera över detta. Som verksam på fältet såg jag trots allt möjligheten med 
denna relativt unga forskningsansats att beforska min egen praktik. Med ett problem taget ur 
min egen lärarvardag kan praktiken gynnas av att synliggöra skriftspråkliga handlingar vilka 
kan bidra till de pågående diskussioner som förs i ämnet.   
 
Utövningen av de etnografiska verktygen ska därmed ses som en väg att gå för att synliggöra 
och beskriva skolans inre värld kring vilken forskning förekommer i ringa utsträckning vilket 
också nämnts inledningsvis (Utbildningsdepartementet, 1997). En studie av detta slag handlar 
således om överförbarhet. Det innebär i vilken omfattning resultatet i denna studie kan ge 
mening förutom i just denna undersökning. Att få ta del av barnens röster och deras material 
kan ge mening i den bemärkelsen att det kan bidra till dels igenkänning, dels skapa förståelse 
för det barnen gör och säger samt vad det kan betyda för dem själva. Genom att försöka ta 
elevernas perspektiv kan ökad förståelse inom området förhoppningsvis bidra till att utveckla 
och skapa lärandesituationer som kan gynna barns lust och motivation att lära att skriva.  
 
 
7.1.1 Så här i efterhand … 
 
Så här i efterhand när jag blickar tillbaka på studien förbisåg jag Alvesson & Sköldebergs 
(1994) ord om etnografi som tidskrävande metod och upplevelser av personlig frustration. I 
ärlighetens namn hade jag inte kunnat föreställa mig att undersökningen skulle ta så stor tid i 
anspråk. Inte heller kunde jag föreställa mig vad det var för personlig frustration som skulle 
uppenbara sig. Men visst är det lätt att vara efterklok! Med tanke på tidsaspekten och alla 
frustrationer så överväger trots allt fördelarna. Till dig som har tankar på att göra en 
etnografisk studie kan jag varmt förorda detta tillvägagångssätt då den å andra sidan erbjuder 
ett rikligt material och en stor valfrihet med att ”berätta” fram resultatet.  
 
Eftersom att det är en tidskrävande metod kan man minimera studien och begränsa tiden för 
att göra det hela mer hanterbart. Ett sätt är att styra upp undersökningen genom att utgå från 
ett antal frågeställningar när man skall genomföra sina deltagande observationer. Det kan 
underlätta och spara tid då man dels vet vad man ska rikta fokus på vid datainsamlingen, dels 
utgöra ett stöd vid analysen. Att söka utvinna rubriker från frågeområdet kan också vara till 
hjälp för att hitta den röda tråden när man ska börja producera texten. Det leder förhopp-
ningsvis till att undvika en del av den frustration som ligger i att försöka lägga ett pussel där 
flera bitar kan passa in på flera ställen. I många fall har man endast det insamlade materialet 
att hålla sig till.  
 
Även om etnografin bjuder in till användning av en bred uppsättning av tekniker för 
insamling av data, är en bra utgångspunkt att inte försöka greppa över allt. När man är sitt 
eget forskningsinstrument är det svårt att ha överblick hur och när man ska använda de olika 
teknikerna. Dessutom ska materialet bearbetas och analyseras både under och efter studien. 
Vad gäller mina egna intervjuer och enkäter tror jag inte att det hade varit möjligt för mig att 
göra på något annat sätt, d.v.s. att i förväg planera in dem i studien. Orsaken är att det helt 
enkelt krävs mer erfarenhet för att laborera med och ta in fler instrument under en pågående 
studie enligt min uppfattning. Det är med andra ord tillräckligt att starta med deltagande 
observationer och intervjuer, eller varför inte artefakter. Då det verkar ovanligt med etno-
grafiska studier inom pedagogik kan Ivarssons (2003) studie rekommenderas att ta del av 
förutom tidigare studier som nämnts. Till sist, innan du genomför din undersökning starta 
gärna med att träna i att vara deltagande observatör och att göra uppmärksamhetsskiften. Inled 
gärna med att bara titta och lyssna innan du börjar med anteckningar.  
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7.2 Skriva som en social aktivitet: en diskussion om vad som skapar 
lust och motivation 

 
Begreppen lust och motivation är centrala i studien. Dessa begrepp fungerar som en 
vägledning i syfte att identifiera klassrumssituationer som framstår som gynnsamma för barns 
lust att lära att skriva. I denna studie är barnen huvudpersonerna vars utsagor och artefakter 
utgör datamaterialet för att identifiera dessa situationer. Min roll i studien kan liknas vid 
”översättarens” uppgift att tolka och översätta från en värld till en annan. Där den ena världen 
utgörs av barnens tankar och handlande i klassrummet och den andra världen den veten-
skapliga förståelsen av dessa företeelser. I denna övergripande analys har jag för avsikt att 
redogöra för det jag finner gemensamt för de olika teman som kopplas till relevanta teorier. 
Att jämföra och koppla teman till teorier kan leda till en djupare förståelse av vad som 
utmärker dessa situationer av lust och motivation till att lära att skriva. De preciserade 
frågeställningarna som legat till grund för denna empiriska undersökning är: 
 

• Vilka klassrumssituationer framstår som gynnsamma för lusten och 
motivationen att lära att skriva?  

 
• Vad utmärker dessa klassrumssituationer?   

 
Studien stöder tidigare forskning inom det socialinteraktionistiska perspektivet. 
Undersökningen visar att det utmärkande för flertalet klassrumssituationer är att interaktionen 
står i centrum. I studien framstår barnen som deltagare i ett socialt sammanhang där 
kommunikation är i fokus och där lärandet att skriva är en underordnad process. Viljan att lära 
att skriva framstår därmed som en social aktivitet. Det innebär att jag i följande avsnitt utgår 
från ett sociokulturellt teoriperspektiv när jag redogör för det jag finner gemensamt för de 
olika klassrumssituationerna. Inom detta perspektiv är lärande och lärmiljö centrala begrepp 
(Dysthe, 2003). Kunskap uppstår enligt denna uppfattning genom samarbete i ett samman-
hang och således inte i första hand genom individuella processer. Interaktion och samarbete 
blir därmed helt avgörande för lärandet. Det betyder att deltagande i den sociala praktiken blir 
väsentlig eftersom det är där själva lärandet sker. 
 
Kombinationen av handling och språklig interaktion tycks alltså skapa situationer som 
stimulerar till aktivt deltagande. Ur dessa situationer framträder två teman där lust och 
motivation är framträdande för viljan att lära att skriva. Det första temat handlar om 
betydelsen av bekräftelse som motivation till att delta i skriftspråkliga aktiviteter. I det andra 
temat diskuteras samspelsformens betydelse för lusten och motivationen att utforska det 
skrivna ordet. 
 
 
7.2.1 Handlingsgemenskap 
 
Denna studie visar att gynnsamma situationer för att lära att skriva har med deltagande och 
aktivt engagemang att göra. Skapande av skriftspråkliga klassrumssituationer där olika 
interaktionsformer och relationer kan äga rum tycks hänga samman med lusten och 
motivationen att lära att skriva. Barnen framstår i dessa situationer som de centrala aktörerna. 
De föredrar många gånger kamrater som lärare och undervisar varandra i olika situationer där 
de turas om att vara den lärande och den som lär ut. Lärarens roll framstår mer som den som 
finner struktur för lärandet. Wengers (2002) teori om lärande i handlingsgemenskap 
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(community of practise) tycks användbar för tolkning av dessa situationer. Enligt Wenger är 
socialt deltagande fundamentalt för lärandet. Vi lär genom att handla tillsammans med andra. 
Han riktar således fokus på lärogemenskapen istället för individen. I ett sådant resonemang 
förefaller lärande mer handla om produktion av kunskap och mindre om att tillägna sig 
kunskaper och färdigheter. Att lära att skriva genom deltagande betyder att lärandet främjas 
genom att eleverna har olika kunskaper och färdigheter. Dessa kommer till uttryck när barnen 
interagerar med varandra i olika skriftspråkssituationer genom att samtala, lyssna, imitera och 
samarbeta. Skriva framstår därmed som en aktivitet som man lär sig genom att iaktta, delta 
och praktisera i olika autentiska skriftspråksaktiviteter/konkreta sammanhang. Den kunskap 
som utvinns i den sociala interaktionen är därmed också individens. Lusten och motivationen 
tycks sammanflätade med interaktionen och samarbetet mellan de olika aktörerna. Vidare 
framhåller Wenger (a.a.) att lärandet ska producera mening. I de gemensamma skriftspråkliga 
handlingar som barnen deltog i kan mening skapas genom att barnen utgår från sin egen nivå 
där deras egna erfarenheter har betydelse för textproduktionen. Det skrivna språket blir 
därmed användbart och meningsfullt även för andra. Det finns mottagare för deras texter.  
 
Wenger (a.a.) beskriver i sin teori hur lärandet hör ihop med att röra sig från ett 
nybörjarstadium till ett fullvärdigt medlemskap. Till att börja med är deltagandet i lärogemen-
skapen perifert. Nybörjaren saknar det mesta av den kunskap som krävs för att vara en 
fullvärdig medlem. Deltagandet blir ständigt mer komplext där nykomlingens riktning mot 
centrum gör henne/honom till en mer kompetent deltagare. När barnen till att börja med 
framträder och diskuterar sina texter i gruppen, kan eleverna betraktas som perifera deltagare 
enligt denna teori. Det skulle betyda att barnen successivt inkultureras in i en gemenskap som 
skriftspråkare där de efterhand blir mer kompetenta utövare av detta redskap. Att socialiseras 
in i gemenskapen innefattar även relationer till andra människor som exempelvis att 
interagerar och samarbetar med andra. Inte minst menar Wenger (a.a.) handlar det om att 
utveckla en identitet.  I enlighet med ett sociokulturellt perspektiv är vi beroende av att bli 
bekräftade av andra. För eleven som perifer deltagare skulle det betyda att miljön och 
samspelsformerna i klassrumssituationerna är av stor betydelse för att känna sig accepterad. 
Av studien framgår att gruppens reaktioner i form av språkliga handlingar kan tolkas som 
signaler på bekräftelse då barnen framträdde med sin textproduktion. Detta i sin tur verkar 
motivera och leda till fortsatt deltagande av skriftspråkliga aktiviteter. Det är troligt att dessa 
situationer bidrar till upplevelser av att duga och att vara någon, vilket antas inverka på det 
egna jaget. Meads teori (Berg m.fl., 1982) om symbolisk interaktionism verkar relevant att 
göra kopplingar till för att jämföra med dessa situationer. Utgångspunkten i denna teori är att 
medvetandet om det egna jaget skapas i interaktion med andra. Enligt symbolisk 
interaktionism är det yttre iakttagbara (tal, gester) såväl som de inre aspekterna (motiv, 
upplevelser ) av intresse för analys av vårt handlande.  
 
Troligtvis är det just gruppens yttre reaktioner som eleven observerar när hon/han framträder 
inför de andra. Med utgångspunkt i Meads teori (Berg m.fl., 1982) är förmågan att leva sig in 
i hur andra ser på oss möjlig, genom att Mead gör en åtskillnad mellan självet som består av 
ett omedvetet handlande jag (”I”) och ett medvetet observerande mig (”Me”).  Vilket betyder 
att vi kan betrakta oss själva och våra handlingar genom andras reaktioner. Konsekvensen av 
detta resonemang betyder att det sociala samspelet föregår och skapar självmedvetande och 
reflektionsförmåga.  Även om barnet utvecklat en självbild är denna dock fortfarande 
mottagligt för modifikation. Lärare och klasskamrater som är viktiga personer i skol-
sammanhang används således som en betydelsefull utgångspunkt för värdering av det egna 
jaget. Återkopplingen av barnens prestationer, när de framträdde med sitt textmaterial, har 
därför stor betydelse eftersom det signalerar barnets värde i just denna situation. Troligtvis var 
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upptäckten av den inre upplevelsen av att bli uppskattad som någon som kan något 
(Hörnqvist, 2000) och att betyda något för andra motivet till lusten att framträda inför 
gruppen. Att bli bekräftade som elev på olika plan kan tolkas som en viktig aspekt av 
motivationen och engagemanget i situationen. Det handlar om att bli uppskattad som någon 
som kan något.  Hörnqvist talar om vikten av att skapa en personlig relation till arbetet som i 
sin tur medför en stolthet över produkten/resultatet och det agerande som leder fram till 
produkten/resultatet. Han menar att vi då blir subjekt i vårt eget lärande och inte objekt för 
någon annans önskningar. Exempel på detta är Isabelle som har uppfattningen om att hon lär 
sina kamrater om djur och hur hon deltar i diskussioner och samtal som uppstår kring hennes 
djurböcker och djurkurser. Men även Mårten finner vägar in i skriftspråket och kan så 
småningom interagera med kamrater vid datorn. Att veta hur man interagerar med andra både 
i handling och också språkande kan bidra till tilltron till den egna förmågan som 
skriftspråkare. Av denna anledning blir gruppens bekräftelse genom delaktighet och 
engagemang betydelsefull för det enskilda barnet. 
 

This idea of identity/membership is strongly tied to a conception of motivation. If the person is both a 
member of a community and agent of activity, the concept of the person closely links meaning and 
action in the world. (Lave & Wenger, 1991, s. 122)  

 
Med utgångspunkt i Wengers (2002) teori leder resonemanget fram till att när vi interagerar i 
ett sammanhang där vi är fullvärdiga medlemmar så är vi på familjärt område. Då kan vi 
uppträda kompetent, vi erfar kompetens och vi är erkända som kompetenta d.v.s. bekräftade. 
Vi vet hur vi ska agera med andra, vi förstår varför vi gör de sakerna vi gör. Tid och 
engagemang kan i gruppen ägnas till att investera i mer kompetens för att erövra skriftspråket. 
Eleverna är med andra ord involverade i gemensamma aktiviteter där de interagerar med 
varandra. Att göra och att kunna tillsammans med andra framstår som lustfyllt och 
motiverande. Bekräftelse av gruppen kan bidra till att inkultureras in i rollen som 
skriftspråkare och därmed är det även möjligt att träda fram i andra skriftspråkliga situationer 
med uppfattningen om att vara en kompetent medlem av gruppen. Att framträda föregås som 
jag ser det av att träda fram.  
 
 
7.2.2 Guidat deltagande  
 
Interaktion med skrivkunniga tycks engagera och motivera till att samhandla och samtänka i 
skriftspråkliga handlingar. På så sätt får eleverna tillgång till olika redskap i form av olika 
erfarenheter och kunskaper för att så småningom förstå att olika ljud symboliseras av 
bokstäver. De fäster även uppmärksamhet på betydelsen av att stava rätt samt att utrycka sig 
begripligt för att budskapet ska uppfattas på ett korrekt sätt. De lär sig inte bara om 
skriftspråkets funktion och form de lär också hur man interagerar med andra för att hantera 
och lösa problem. Det innebär en rörelse från ett perifert deltagande till en utveckling av 
ömsesidig undervisning och kamratsamverkan där deltagandet blir mer komplext enligt 
Wengers teori (2002), vilket också beskrivits i tidigare avsnitt. Av studien framstår en av 
drivkraften till ”denna rörelse” vara sammankopplad med att skrivkunniga erbjuder sitt 
sociala engagemang. Att interagera med skrivkunniga personer (lärare och elever i år 6) som 
tar upp eleverna i en skriftspråkskultur genom att kommunicera med dem som skriftspråkliga 
partners engagerar och motiverar till skriftligt deltagande. I interaktionen och 
kommunikationen mellan aktörerna ges barnen vägledning in i skriftspråket. Genom 
deltagande i kommunikation bekantar sig barnen med ett sätt att resonera och handla som 
sedan kan användas av dem själva. Säljö (2000) talar i detta sammanhang om att låna av 
varandras insikter och förståelse i kunskapsbildningen. Detta gav barnen senare uttryck för 
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genom att de allt mer efterhand kom att utveckla en form av ”lärlingslärande” kring 
skriftspråkliga aktiviteter. 
 
Det kan jämföras med Rogoffs (1990) begrepp om ”guidat deltagande” (guided participation) 
som jag finner relevant i sammanhanget. Rogoff menar att det är genom ”guidat deltagande” 
med andra som barn utvecklar förståelse och färdigheter för att kunna delta i de specifika 
aktiviteter som är utmärkande för just deras kultur. Med termen guidad i begreppet ”guidat 
deltagande” avser Rogoff (2003) inte bara den formella lärsituationen utan det innefattar allt. 
Man införlivar även de etiska värderingar och förmågor som är specifikt för det samhälle man 
är medlem i. Allt lärande sker genom överföring såväl explicit som implicit med mer 
erfarna/kunniga personer inom den specifika kulturen. Författaren utgår i sitt resonemang från 
Vygotskijs teori om zonen för möjlig utveckling (zone of proximal development, ZPD) vilket 
innefattar det som ett barn kan utföra i en samarbetssituation tillsammans med läraren eller en 
mer kunnig kamrat, för att senare utföra det självständigt. Författaren (a.a.) utvidgar begreppet 
genom att lägga tonvikten på barnet som en aktiv deltagare av sin egen utveckling. Barn 
strävar efter struktur och fordrar även assistans av människor i deras närhet för att komma 
underfund med och lösa problem av olika slag. De iakttar sociala aktiviteter och deltar efter 
förmåga. Genom ”guidat deltagande” involveras vuxna/kamrater som utmanar och stöder 
barnet i processen i riktning mot att lösa problem. Det sker såväl genom arrangemang för 
barnens aktiviteter som också interaktion där barnet ges möjlighet till att observera och delta 
på en lagom utmanande nivå. Rogoff (a.a.) betonar därmed de kompletterande inbördes 
funktionerna som de båda aktörerna har inom ZPD för att utveckla barnets lärande. ”Guidat 
deltagande” innebär således att man fäster vikt vid delaktighet i aktiviteter som kommuniceras 
med ord och handling.  
 
I den brevväxling som uppstod mellan eleverna i de olika åldrarna, kan sexorna betraktas som 
skriftspråkliga modeller som verkar inom zonen för proximal utveckling. De medverkar till 
att tänja på gränserna med tanke på barnens skriftliga förmåga. I egenskap av att de förvärvat 
skriftspråket bjuder det barnen i år 1 på utmaningar. Trots att de flesta av våra barn inte fullt 
ut behärskar skriftspråket finns en outtalad förväntan och uppmuntran att skriva tillbaka. Det 
engagerar barnen och motiverar dem till att delta i gemensamma skriftspråkliga handlingar. 
Den skriftliga korrespondensen som uppstod mellan skrivkunniga och nybörjare inom detta 
område kan definieras som ”guidat deltagande” enligt Rogoffs begrepp (1990).  Med tillägget 
att det skedde på distans. Trots att eleverna i år 1 inte behärskar skriftspråket fullt ut kan det 
genom ”guidat deltagande” överföra information och känslor som har betydelse eller väcker 
engagemang hos andra. Det sker genom att lärare och elever är involverade och deltar i 
gemensamma aktiviteter individuellt såväl som i grupp.  T.ex. bidrog mina skriftspråkliga 
handlingar som deltagande observatör till förhållanden av ”guidat deltagande”. Vid dessa 
tillfällen gavs möjlighet för eleverna att iaktta hur skriftspråket brukas i autentiska situationer 
vilka motiverar till deltagande genom imitation men även till samtal kring skriftspråket.  
 
Resultatet av interaktion mellan skrivkunniga och nybörjare visar i denna studie ett allt större 
ansvarstagande från elevernas sida för handlingen d.v.s. att lära att skriva. Barnen blev 
därmed medskapare av en kultur där de många gånger kom att föredra kamrater som lärare i 
deltagande av gemensamma skriftliga aktiviteter. Skapandet av denna klassrumskultur 
resulterar i att barnen rör sig ganska fritt i klassrummet och bildar olika konstellationer av 
smågrupper. Deras egna erfarenheter bildar underlag och blir utgångspunkten i deras 
textproduktion. I denna läroprocess tycks de röra sig från att primärt överföra ett budskap till 
andra, för att därefter rikta uppmärksamhet kring utformning och design på budskapet d.v.s. 
från funktion till form. I denna interaktion är inte alltid frågor och svar uttänkta och givna i 
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förväg av lärarna. Dessa skapas i interaktionen mellan skrivkunniga och icke skrivkunniga. 
”Guidat deltagande” skulle således innebära att det är i de gemensamma handlingarna med 
redan skrivkunniga som motivationen ligger. Genom att erbjuda sitt deltagande och dela med 
sig av sina erfarenheter kan mening, förståelse och kunskap skapas. Dessutom utvecklas vår 
kommunikativa förmåga när vi agerar som partner i samspel med redan kunniga inom 
området. Det kan i sin tur bidra till lusten att tillsammans med kamrater söka efter olika 
lösningar och ta itu med nya utmaningar.  
 
I de två ovanstående avsnitt där diskussionen förts beträffande lust och motivation i relation 
till att lära att skriva tycks Wengers (2002) och Rogoffs (1990) teorier komplettera varandra. 
Bekräftelse på att bli en alltmer kompetent deltagare av gruppen kan bidra till lust och 
motivation. Det kan bidra till en spiraleffekt där lusten att lära att skriva och det engagemang 
som guiden visar agerar i en ömsesidighet. Att bli bekräftad som en deltagare i gruppen och 
lära genom aktivt deltagande är socialt. Det skapar lust och motivation.  
 
 
7.3 Fortsatt forskning 
  
Beträffande tidigare studier inom det socialinteraktionistiska perspektivet finns enligt 
Claesson (1999) ingen skiljelinje mellan lek och arbete. Utifrån min tolkning och beskrivning 
av lekens betydelse framstår lek som en aktivitet där barn genom guidat deltagande kan skapa 
mening, förståelse och kunskap. Som perifer deltagare kan leken bli ett redskap för att 
förstärka det egna värdet. I interaktion med guiden blir det möjligt att utmana sig själv och 
”… att möta det okända, att byta perspektiv och att se sig själv i ett nytt ljus. ” ( Hangård, 
Rasmussen, 1988, s. 46). En förutsättning är dock att det finns vuxna som själva kan fantisera 
och inbjuda till lek (Norén-Björn, 1991). Leken kan således betraktas som en genial väg för 
att lära som i ett och samma andetag både ger lust och motivation. Att involveras i sitt eget 
lärande genom guidat deltagande där samarbete, lek och fantasi har en framskjuten position 
framstår som både lustfyllt och motiverande. Samtidigt kan individen i lekens skepnad också 
ges möjlighet till att låta andra sidor framträda som annars kanhända inte varit möjliga. Det 
vore därför intressant att koppla ovanstående resonemang till teorier om roller för att 
undersöka vilka plattformer skolan skapar för elever att se sig själv i ett nytt ljus, d.v.s. 
möjligheten att anta en annan roll än den man har med sig in i skolan för att på så sätt kunna 
se andra sidor hos sig själv.  
 
Ett annat intressant forskningsområde är datorn som redskap och dess fördelar i klassrummet. 
I studien tycks datoranvändningen stimulera barnens lust att utforska skriftspråket samtidigt 
som datorn visar sig erbjuda rika utrymmen för samspel. Det faktum att barnens texter 
visualiseras på datorskärmen innebär att texterna blir gemensamt fokus för flera. Det tycks 
bidra till engagemang och aktivt deltagande där skrivandet blir en kollektiv process. I denna 
process tycks såväl innehåll som form vara av intresse. Resultatet verkar överensstämma med 
Folkessons (2004) studie där hon lyfter fram fördelarna med att tidigt använda datorn med de 
yngre barnen i skolåldern. Folkesson betonar datorns betydelse för såväl utveckling av 
språkandet som barns delaktighet i sin skolvardag. Liksom Folkesson framhåller Lung-Djärf 
(2004) de positiva sidorna av användning av datorn vilken presenteras i studien om datorn i 
förskolan. Det språkliga samspelet kring datorn vore därför ett intressant undersöknings-
område då förmågan att delta i språkliga samspel och dess betydelse för det fortsatta skriv- 
och läsutvecklingen är ett relativt outforskat område enligt Skolverkets rapport (2001). I 
rapporten nämns barns aktiva vokabulär, förmåga att återge och förstå enskilda meningar och 
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hela berättelser samt förmågan att delta i språkliga samspel som tänkbara prediktorer för barns 
fortsatta utveckling av skriftspråket . 
 
Kanhända att det jag finner mest intresseväckande och samtidigt fascinerande är just 
upptäckten av att mina skriftspråkliga handlingar som deltagande observatör tycks fånga 
barnens uppmärksamhet kring skriftspråket. De iakttar mig när jag skriver för min egen skull, 
de ställer frågor om skriftspråket, och prövar att göra som jag gör d.v.s. imiterar. Liksom 
Lorentzen & Evensen (1995) kan jag inte undvika att reflektera över skolsystemets 
organisation när barn ska erövra skriftspråket. Vanligtvis sätter vi samman nybörjare i lika 
ålder i en klass där de flesta än så länge kommunicerar förhållandevis lite via skriften och där 
den enda litterata personen ibland eleverna är läraren. Därtill använder läraren förhållandevis 
liten tid i klassrummet till att skriva och läsa. I min studie framstår handlingarna, närmare 
bestämt de skriftspråkliga handlingarna, ha betydelse för barnen i den bemärkelsen att lära 
tycks vara förknippat med handlingar. Jag finner Larssons studie (2004) tänkvärd i vilken han 
framlägger att kompetensen framträder i handling. Författaren, som har undersökt skolor som 
integrerat IT i sin verksamhet i syfte att skapa förändring, visar att det finns en avgörande 
betydelse mellan de skolor som ingick i studien. Av studien framgår att den avgörande 
skillnaden är att i de skolor där personalen kan se varandra agera i undervisningen skapas 
gynnsamma förutsättningar för förändring. Det är när vi ser andra agera som vi uppfattar 
kompetens. Därmed görs antagandet att kompetens kan definieras som kunskap i handling. 
Utifrån studiens resultat kan konstateras att handlingar är en viktig lärbetingelse för andras 
lärande och kompetensutveckling. Vanligt är annars menar författaren att det omvända 
förhållandet existerar i skolan då reflektion och samtal ska leda till förändrat handlande. Här 
finns enligt mitt menande ett mycket intressant fenomen att studera, nämligen handlingar. 
Särskilt spännande blir det då man kan fundera över betydelsen av skriftspråkliga handlingar i 
relation till att eleven skall utveckla förmågan att skriva och läsa, och till följd därav bli 
deltagare i en skriftspråkskultur.  
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8 EPILOG 
 
Jag har kommit till den punkt i denna ”etnografiska resa” som närmar sig sitt slutmål. Innan 
våra vägar skiljs åt för denna gång vill jag sammanfatta studien med följande citat; 
 

The most important motivating power is anyhow the feeling of succeeding in playing the part of being 
literate in a community of literates. ( Lorentzen & Evensern, 1995, s. 3).  

 
Handlingsgemenskap och guidat deltagande i kunskapsprocessen framstår i denna studie som 
två nyckelbegrepp som har betydelse för gynnsamma situationer att lära at t skriva. Mot 
denna bakgrund är en viktig slutsats att skriftspråket på ett framgångsrikt sätt kan växa fram 
och utvecklas genom handlingar tillsammans med redan skrivkunniga. I en ömsesidig 
kommunikation har båda parter inflytande på varandra vilket bidrar till att eleverna är 
medskapare i den kultur som växer fram i klassrummet. Dessa klassrumssituationer som 
utmärks av handlingar tillsammans med andra bekräftar deltagarna och bidrar således till att 
skapa lust och motivation. I processen är ”lekskrivning” en konkret aktivitet där barnet är ett 
handlande subjekt som utforskar skriftspråket till skillnad från ett objekt som är föremål för 
formell undervisning. Fokus hamnar på eleven som delaktig i skapandet av sin egen 
utveckling snarare än som mottagare av förmedlad kunskap. I en skriftspråkskultur där 
samhällets inbyggda förväntningar på medlemmarna är att förvärva och kunna hantera 
skriftspråket som redskap, blir frågan för utbildningssystemet hur man skapar lärande-
situationer för detta. I motsats till att enbart rikta strålkastarljuset till det enskilda barnet, 
pekar studien på vikten av en uppmärksamhetsförflyttning från individ till hela 
aktivitetssystemet. Det innefattar såväl individen som relationer och miljö. Ett led i denna 
utveckling är att rikta blickarna framåt och fundera på hur lärarrollen kan utvecklas och 
förändras genom att lära av barnen. Genom aktionsforskning tillsammans med lärare kan 
betydelsefull och intressant kunskap erhållas och vara en framgångsrik väg på denna 
etnografiska resa i klassrummet. Dessutom utgör den obetydliga förekomsten av forskning i 
skolans inre värld enbart i sig ett motiv. Med stöd av b. la. Wengers (2002) och Rogoffs 
(1991;2003) teorier kan denna etnografiska studie tjäna till ökad förståelse för vad lust och 
motivation kan vara och hur gynnsamma lärandesituationer kan skapas för lusten och 
motivationen att lära att skriva. Studien kan även bidra till att synliggöra och framhålla hur 
etnografiska redskap kan användas av lärare för att distansera sig till sin undervisning och sig 
själva.  
 
Så har resan nått sitt slut. Att vara upptäcksresande i ett landskap som utgörs av klassrummet 
har varit ett stort äventyr. Tillsammans med barnen har denna resa varit glädjerik och full med 
överraskningar. Att släppa taget, låta sig guidas och lära av barnen, innebär att se med nya 
ögon. Som när jag plötsligt upptäckte Eriks ord. De hade stått där hela tiden, i den lilla röda 
hemliga klubboken. De spretiga bokstäverna, orden som bildar en mening och med ett tydligt 
budskap:  
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide 
 
Tilltro till den egna förmågan 
 
1) Hur bra skriver du? 
 
Olika alternativ beroende på vad barnet svarat på frågan ovan. 
 
2a) Finns det något du vill bli ännu bättre på? 
 
2b) Vad tycker du är viktigast att bli bättre på när det gäller att skriva? 
 
3) Du sa tidigare att du är bra/inte så bra på att skriva, hur kommer det sig? Berätta! 
 
 
Motivation 
 
1) Varför är det bra att kunna skriva? 
 
2) Hur viktigt tycker du att det är att: 
 

• skriva snabbt 
• skriva mycket 
• skriva fint 
• stava rätt 
• skriva så att andra förstår vad du menar 
• skriva så att andra tycker att det är roligt att läsa det som du skrivit 

 
Varför tycker du det? Berätta! 
 
3) Hur ska du göra för att skriva ännu bättre? 
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Bilaga 2 
 
 
Enkät 
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Bilaga 3 
 
 
Protokoll från föräldramöte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


