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ABSTRAKT 

 

Vårt syfte med studien var att undersöka barns uppfattningar om läsning och skrivning, 

där vi utgick från frågeställningarna varför, hur och när. Tillvägagångssättet för att 

besvara våra frågeställningar var av kvalitativ art, där 16 barn intervjuades. Barnen 

befann sig i årskurs två i en skola i Kalmarområdet.  

 

Resultatet visade att de flesta barn förknippade syftet kring att lära sig läsa och skriva till 

framtiden eller vuxenlivet. Majoriteten av barnen upplevde att de läste och skrev både 

hemma och i skolan, dock skiljde det sig åt vad gäller mängden läsning som skedde i 

respektive miljö. En differens kunde även ses i vad de skrev om, beroende på om de var 

hemma eller i skolan. Barnens uppfattningar kring hur man lär sig läsa och skriva bestod 

mestadels av att man skulle öva men de såg också läraren och föräldrarna som en 

samspelande aktör. 
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1 INTRODUKTION 

 

Läsning och skrivning bör anses som något fundamentalt inom skolväsendet och 

samhället i stort. För de flesta förväntas läsning och skrivning vara något självklart, där 

både användning och syfte är uppenbara. Dock är det sällan man får ta del av barns 

tankar kring dessa fenomen, då fokus hos lärare snarare ligger på de didaktiska delarna 

för undervisningen än de funderingar som barnen har kring ämnet. Av erfarenhet har det 

alltid varit välkommet av ordinarie lärare att man frågar barnen om undervisningens 

upplägg, deras tankar kring skolan etc. Ändå tycks det inte vara något primärt inom 

skolväsendet att framhäva barnens tankar och funderingar. Tidigare forskning 

(Dahlgren, 1985; Pramling och Mårdsjö, 1997) har dessutom visat på vikten av att 

synliggöra barns tankar kring ett fenomen då det kan påverka deras kunskapsutveckling.  

 

Liberg (2006) betonar att om ett barn inte förstår varför man lär sig läsa och skriva 

påverkar detta skriftspråksutvecklingen och motivationen negativt. Denna studie kan 

visa på tendenser för lärare om vad för uppfattningar dagens barn har kring läsning och 

skrivning, vilket därmed kan tydliggöra att detta kan vara en vital del i didaktiken för att 

skapa de bästa förutsättningar för barnens skriftspråksutveckling.  

 

Lpo94 (Skolverket, 2006) talar om att främjandet av lärandet förutsätter en diskussion 

om kunskapsbegrepp, vad som är viktig kunskap och hur den utvecklingen sker. Dock 

framgår det inte om denna diskussion ska ske i samspel med elever eller med lärarna på 

skolan. Men den bild som man har fått är att den främst sker mellan lärare, om den väl 

sker. Det uppmanas att man öppet skall diskutera och kritiskt granska förhållanden (a.a.) 

men det finns inga uttryckliga direktiv i styrdokumenten som säger att man som lärare 

skall medvetandegöra barnens egna tankar kring ämnet och undervisningen. 

Förhoppningsvis kan vår studie skapa en större diskussion och ett tydliggörande av 

vikten av att framhålla barns uppfattningar om deras skriftspråk och hur lärandet kring 

detta fenomen äger rum. 
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2 BAKGRUND 

 

Avsnittet inleds med en definition av läsning och skrivning, där vi bland annat förklarar 

hur läs- och skrivprocessen går till. Efter följer en del där styrdokumenten kopplas till 

läsning och skrivning. Efterföljande avsnitt tar upp motivation och självbild anknutet till 

den skriftspråkliga utvecklingen. Vidare tas barns lärande upp utifrån olika pedagogiska 

perspektiv. Nästföljande handlar om miljöns betydelse utifrån skolan och hemmet och 

därefter de skriftspråkliga situationer som kan uppstå inom skolan. Avslutningsvis 

presenteras tidigare forskning som har skett inom det valda ämnet. 

 

2.1 Läsning 

 

Taube (2007) menar att läsning kan ses som en ekvation, där läsning = avkodning x 

förståelse. Avkodning syftar på förmågan att identifiera och känna igen skrivna ord. 

Förståelsen är i sin tur resultatet av tolkningen av orden (Elbro, 2004). Elbro har som 

åsikt att bra läsfärdighet kräver både god avkodning samt förståelse. Avkodning är en 

förutsättning för att förståelsen ska ha något att arbeta med. Språkförståelse innefattar 

dock mer än läsning; det är en förutsättning även för att uppfatta verbala meddelanden 

(a.a.).  Det är viktigt att avkodningen blir så pass automatiserad att eleverna i sin läsning 

inte behöver stanna upp alltför ofta. Är avkodningen istället en kontrollerad process, 

behöver barnet lägga mer tid och energi på de enskilda orden i texten. Det här kan göra 

att de glömt vad de tidigare läst, vilket i sin tur påverkar förståelsen av en text (Taube, 

2007).  

 

Variationen i läsningen, hur läsförmågan är, bestäms av produkten av avkodningen och 

språkförståelse. Detta betyder att om antingen avkodning eller språkförståelse saknas (är 

noll) så blir produkten noll. Det blir ingen läsfärdighet. Ett exempel på detta är 

dyslektiker; de kan ha bra språkförståelse, men saknar förmågan att avkoda. De kan 

förstå om någon läser, men har problem med att läsa själva (Elbro, 2004). 

 

Vidare finns det olika metoder för att avkoda ord. Ett sätt är att använda sig av 

situationsläsande, då är personen beroende av kontexten. Exempel på detta är att de tar 

hjälp av bilder, för att på så vis gissa sig fram till vad ordet ska vara. Målet är dock att de 

utan dessa hjälpmedel ska lära sig avkoda orden. Dock har kontexten ännu större 

betydelse vid förståelsen. Känner tre elever igen samma ord i en mening, är det inte 

säkert att betydelsen blir densamma för dem. Deras egna associationer och bilder 

påverkar hur de förstår hela meningen (Elbro, 2004).  

 

Läsforskare är överens om att de här två komponenterna ingår i läsprocessen; däremot 

skiljer det sig angående vilken komponent som är viktigast. Förespråkare för 

avkodningen menar att den är viktigast eftersom läsningen annars riskerar att bli en 

gissningslek. Prioriteras avkodningen inleds läsinlärningen med de små, icke 

meningsbärande delarna, det vill säga bokstäverna, som därefter paras ihop med 

motsvarande ljud. De här sätts i sin tur ihop till större enheter, det vill säga ord, som jag 
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sedan letar upp i mitt eget ”lexikon”. De här orden sätts sedan ihop till meningar och 

fraser, som därefter, förhoppningsvis, ska kunna tolkas. För att kunna tolka krävs det 

dock att läsaren har förstått de enskilda orden. Grundargumentet för att starta med 

avkodningen är att det är den del i läsningen som kan automatiseras. Blir avkodningen 

automatiserad, frigörs kapacitet för förståelsedelen, den del som aldrig kan 

automatiseras (Larson, Nauclér, Rudberg, 1992).  

 

Förespråkare för förståelsedelen vid läsinlärning menar att den språkliga helheten kan gå 

förlorad om fokus är på avkodningen. Fokuseras det för mycket på avkodningen, är det 

en överhängande risk att stanna där. Det här beror på att korttidsminnet överbelastas 

med små delar utan egen betydelse, det vill säga bokstäver, vilket i sin tur gör att eleven 

inte kommer vidare. När det sedan är dags att få ihop satsen, har de första delarna som 

kodats av glömts bort. När vi ska läsa för att förstå får inte korttidsminnet störas med 

bokstäver eller ord. För att motverka detta menar dessa förespråkare att det behövs 

meningsfulla texter med ett känt innehåll eller med anknytning till den egna 

erfarenheten, som då ger förförståelse av innehållet. I och med detta besitter de redan 

tolkningsberedskap av innehållet, vilket är till stor hjälp vid avkodningen. Med hjälp av 

förförståelse underlättas avkodningen, vilket i sin tur förbättrar förståelsen (Larson m.fl. 

1992) Är korttidsminnet så pass begränsat att det bara rymmer fyra- fem bokstäver, 

kommer läsningen brista i förståelse. Det är viktigt att korttidsminnet utvecklas; ifrån 

enskilda bokstäver, till att komma ihåg flera ord. Det som behålls i korttidsminnet kan 

benämnas som enheter; i korttidsminnet kan det maximalt vara sex-sju enheter 

samtidigt. Allteftersom vi utvecklar korttidsminnet, kan dessa enheter gå ifrån enskilda 

bokstäver, till hela ord, vilket i sin tur påverkar förståelsen. Ett problem som Smith lyfter 

fram är att barn inte lär sig läsa på en betydelsenivå; istället fokuserar de på att avläsa 

varje ord rätt. Här är han kritisk mot hur undervisningen är upplagd, där barnen får i 

uppgift att noga se till att de läser orden korrekt och lära sig svåra ord bokstav för 

bokstav. För att motverka detta är det viktigt att de får arbeta med material som är 

relevant för dem själva, genom detta kommer de att inse betydelsen av det de läser, och 

inte bara se läsning som en avkodningsprocess (Smith, 2003).  

 

Läsutvecklingen kan sägas vara stadieorienterad. Frost (2002) benämner tre olika 

stadier; den förberedande läsaren, nybörjarläsaren samt övergångsläsaren. Den 

förberedande läsaren utgår ifrån visuella kännetecken. Ett barn på den här nivån kan till 

exempel läsa logotyper och namn som det känner igen. Exempelvis skulle ett barn om 

det såg en McDonaldsskylt kunna ”läsa” skylten, om barnet besökt McDonalds många 

gånger tidigare. Skulle du däremot skriva det för barnet utanför den här situationen, 

skulle inte barnet kunna läsa det. Det här betyder att barnet fortfarande saknar insikt om 

de skriftspråkliga principerna (a.a.).   

 

Nybörjarläsaren har lyckats förse sig med en viss kännedom om relationen mellan 

bokstav och ljud. Om än bristfälligt, kan barnet tillämpa en fonologisk strategi vid 

läsning. Efterhand ökar den här förmågan, och till slut börjar de känna igen ord (Frost, 

2002).  

 

Övergångsläsaren har utvecklat förmågan att känna igen ord. Bokstaveringen 

automatiseras när den fonologiska bearbetningen utvecklas. I det här stadiet börjar 
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barnen bilda ”bilder” av ord som de kan känna igen utan att stava till dem. Här kan det 

vara stor variation mellan barnen; vissa lär sig detta fort, medan det tar väldigt lång tid 

för andra. När de klarar av detta har de inte bara utvecklat sin fonologiska kunskap, utan 

även sin ortografiska. Med hjälp av den ortografiska kunskapen kan eleven känna igen 

småord och delar av ord (Frost, 2002).  

 

2.2 Skrivning 

 

Gustafsson och Mellgren (2005) menar att skriften är en kulturell företeelse som har 

utvecklats med tiden och är ett resultat av människans behov av att kommunicera och 

dokumentera. Taube (2007) nämner skriften i samma spår och talar om att skrivandet är 

ett onaturligt kommunikationsmedel som tillkommit sent i mänsklighetens historia.  

Gustafsson och Mellgren (2005) anser dessutom att vi befinner oss i en tid där 

skriftspråket har skapat en ny dimension i och med de virtuella och digitala miljöerna. 

Människan är anpassad till att flitigt uttrycka sig i skrift via informationsteknologin 

såsom Internet, mobiltelefoner etc. Kursplanen i svenska (Skolverket, 2009) uttrycker 

sig också i relation till den teknik som har vuxit fram i dagens samhälle, ”Det skrivna 

ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 

tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och 

kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt 

förväntningar på språkförmåga hos alla.” (a.a. s 96). Gustafsson och Mellgren (2005) 

vidhåller dock att denna starka skriftspråkliga kultur inte förutsätter att alla barn lär sig 

skriva.  

 

Metalingvistisk medvetenhet, ett språk om språket, med dess kunskap kring språkets 

tekniska form har bl. a. inverkan på hur skrivutvecklingen sker för barnet (Ferreiro, 

1984). ”Reflektion är ett framträdande och effektivt verktyg i byggandet av ny 

kunskap.” (Liberg, 2006, s. 147). Björk och Liberg (1999) nämner att då barnet 

tillsammans med exempelvis läraren talar om skriftspråket och spekulerar kring dess 

egenskaper och karaktär ökar deras medvetenhet och de blir successivt aktivare och mer 

självständigt nyttjare av skriftspråket. Dock uttrycker de främst att det fundamentala i att 

tillägna sig skriftspråket för ett barn är att man får skriva. ”Detta att få börja sitt 

skrivande i meningsfulla och funktionella situationer är en av de mest effektiva 

metoderna för att lära sig att skriva och utveckla skrivförmågan.”  (a.a. s. 101). Taube 

(2007) definierar skrivkunnandet i förmågan att organisera sina tankar och att applicera 

dem till korrekt stavade och läsligt skrivna ord, systematiserade i meningar konstruerade 

enligt skriftspråkets normer. Vidare framhäver Björk och Liberg (1999) att skrivandet 

även är en effektiv metod för läskunnigheten. Men Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och 

Olsson (2006) framhåller dock att man i svenska skolor lagt tonvikten vid läsinlärandet 

och att skrivningen snarare har fått komma i andra hand, som ett resultat av läsningen. 

De menar dessutom att om man frågar ett barn vad man gör i skolan så kommer alltid 

skrivning i andra hand. 

 

Ett barn går från det begränsade skrivandet till det utvecklande skrivandet. Barnet första 

möte med skrivandet är ett preskrivande, en form av klotter där barnet gör tämligen 
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oförstående krumelurer men känner sig till viss del som en skrivare. Nästföljande 

stadium är situationsskrivande då barnets skrivande är beroende av situationen, att det 

således skriver av ett ord som står i dess närhet men utan att förstå själva innebörden i 

ordet. Helordsskrivande är nästa stadium då skriften inte är beroende av sammanhanget 

och man har en större medvetenhet kring ordens innebörd. Det som kännetecknar ett 

barn som sedan har nått det utvecklade effektiva skrivandet är att det kan skriva utan 

större uppehåll, det behöver inte stanna upp för att kontrollera stavning etc. (Liberg, 

2006). 

 

Skrivandet kan delas in i olika kategorier beroende på syftet, Dahlgren m. fl. (2006) 

definierar skrivandet utifrån; 

 

- Det funktionella 

- Kunskapsingivande 

- För nöjes skull 

- För att övertyga 

- För personlig kommunikation 

 

I det funktionella syftet används skrivandet för att handha praktiska situationer, såsom 

vägbeskrivningar, recept, manualer etc. Vid det kunskapsingivande är ändamålet att man 

ska lära sig något och vid nöjes skull är det snarare de underhållande kvalitéerna som är 

intentionen. I den övertygande aspekten kan detta vara exempel på reklam och dylikt, att 

skriva för att övertyga mottagaren. Slutligen är den personliga kommunikationen något 

som visar sig i brev eller någon form av meddelanden som sker i en etablerad relation 

(a.a.).  

 

 

2.3 Styrdokumenten 

 

Läsning och skrivning är en central del av skolan. Lpo94 nämner språket och lärandet 

som tätt förankrat, "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 

rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter 

att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga" (a.a. s. 5). Kursplanen i 

svenska (Skolverket, 2009) pekar på språket och litteraturen som en betydande del i den 

personliga identiteten. Läroplanen (2006) betonar även vikten att man som människa ska 

kunna uttrycka sina idéer och tankar i tal och skrift. Kursplanen i svenska (Skolverket, 

2009) fördjupar det talade och skrivande språkets mening och uttalar att detta ska leda 

till erövrande medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan. Kursplanen lägger 

även tonvikten på att det skrivande ska kunna appliceras i olika kontexter, ”Genom eget 

skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i 

språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika 

sammanhang.” (a.a. s 97). Kursplanen i svenska framhåller likaså läsning som en 

betydande del i utvecklingen och pekar på framåtskridandet i förmågan att möta texter 

av olika slag, att texter skall läsas, förstås, tolkas och upplevas. Förutom detta vidhåller 

Lpo94 (2006) att undervisningens grund ska bygga på nyfikenhet och lust till att lära. 
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2.4 Motivation och självbildens påverkan 

 

Motivation är ett centralt begrepp i det mänskliga beteendet och är grundläggande för 

aktivitetens mål och mening. Det kan uttrycka sig i att barnet känner nyfikenhet och 

intresse inför en uppgift och det motsatta att barnet känner sig oengagerad och 

okoncentration gentemot arbetet (Imsen, 2006). Gustafsson och Mellgren (2005) ger 

exempel på att en aktivitets mening och nytta bör uppenbaras för barnet för att det ska 

skapa sig en högre grad av intresse.  

 

Swalander (2006) talar om att motivationens och självbildens påverkan kan uttrycka sig 

i två olika jämförelseprocesser hos elever, en intern, och en extern. De här processerna 

formar sedan elevens akademiska självuppfattning. Vi gör hela tiden jämförelser mellan 

oss själva och andra. Den interna processen är en jämförelse med sig själv och sina 

förmågor. Den externa processen däremot är en jämförelse med andra, en yttre 

jämförelse. I denna process jämför jag mina förmågor med andra, inte med mig själv. 

Det är en social jämförelseprocess med kamrater. Taube (2007) talar om denna 

jämförelseprocess som en av tre olika delar som påverkar barnets värdering av sina 

förmågor och prestationer. Även hur viktigt barnet anser det att vara duktig inom läsning 

och skrivning samt kontrollen man har av de prestationer som man åstadkommer är 

avgörande. Vidare menar hon att redan tidigt i barnets möte med läsning och skrivning 

värderar barnet sig och kan skapa sig en ond cirkel av nederlag som påverkar hur de 

framtida prestationerna utvecklas och hur självbilden berörs. Gustafsson och Mellgren 

(2005) påpekar dessutom att det tidiga förhållningssättet som barnet etablerar i ett tidigt 

stadium gentemot skrivlärandet tenderar att bli stabilt. Däremot menar Juel (1988) 

utifrån sin studie, mellan årskurs ett till fyra, att skrivandets tidiga möten inte alls visar 

sig vara lika stabilt och förutseende för barnets senare utveckling inom skrivlärandet, då 

är det snarare läsinlärningens utveckling som har benägenhet till att bli varaktig 

beroende på de tidigare erfarenheter man haft. 

 

Magnusson (2004) menar att motivation är starkt förknippat med den språkliga aktivitet 

som barnet gör i samband med skriftspråkssituationer. När barnet samtalar, lyssnar, 

imiterar och samarbetar skapas en egen motiverad kunskap genom de sociala 

interaktionerna som sker med andra aktörer vilket således gynnar motivationen och 

lusten.  

2.5 Barns lärande 

 

Forskningens uppfattning om barns lärande har skiljt sig åt genom åren. Tidigare hade 

man uppfattningen att lärandet handlade om att utöka sin kunskapsmassa, att det vitala 

låg i att kunna många saker. Successivt har forskningen snarare värderat att barns 

lärande är något kvalitativt som sker utifrån den kunskap som den lärande själv skapar 

och sin egen konstruerade förståelse utifrån tidigare erfarenheter och insikter (Dahlgren 

m. fl. 2006). 
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Liberg (2006) framhäver tre perspektiv som är grundläggande för barns lärande: 

 

- Individualpsykologiskt perspektiv; hur ett barn lär sig utifrån ett individuellt 

plan 

- Sociointeraktionistiskt perspektiv; hur ett barn lär sig utifrån interaktion med 

andra aktörer 

- Sociokulturellt perspektiv; hur ett barn lär sig både utifrån interaktion med 

andra men även med beroende utifrån den rådande kulturen. 

 

Piaget och Vygotsky har varit stora företrädare inom den pedagogiska forskningen. Båda 

ansåg samspelet med omvärlden vara av vikt för barnets utveckling. Dock hade Piaget 

en teori som rörde sig mer mot att barnet skulle få undersöka och experimentera mycket 

själv medan Vygotsky lade större tyngd vid kulturen och interaktionen i påverkan på 

barns tankeutveckling (Dahlgren m. fl. 2006).   

 

2.6 Miljöns betydelse 

 

I den här delen kommer forskning som tar upp miljöns betydelse föras fram. Den första 

delen tar upp hur hemmets miljö påverkar, den andra delen tar upp hur skolmiljön 

påverkar.  

 

2.6.1 Hemmiljön 
 

För barnens språkutveckling är det viktigt att vuxna läser högt för barnen. Under 

högläsningen förstärks barnens språkliga begrepp, de lär sig att upptäcka språkliga 

sammanhang och de vänjer sig även vid skriftspråket. Ytterligare en viktig faktor är att 

situationen sker i ett socialt samspel, tillsammans med en vuxen (Frost, 2002).  Själva 

högläsningen kan dock variera i kvalité, beroende på hur pedagogen/föräldern tar tillvara 

på barnets reaktioner. Att under läsningen ställa frågor till barnet kan stärka barnets 

utveckling; barnet blir tvunget att reflektera vilket utvecklar dess förmåga att förstå 

texter. Genom att den vuxna ställer undrande frågor, blir den en förebild för barnet när 

det gäller att ta sig an texter (a.a.).  De Jong och Leseman (2001) differentierar kvalitén 

på två olika sätt; kvalité ur ett instruktionsperspektiv samt kvalité ur ett socialt- 

emotionellt perspektiv. Från ett instruktionsperspektiv innefattar barnets möjlighet att 

lära sig metoder att arbeta med en text, ta till sig strategier för att förstå det som läses. Ur 

ett socialt- emotionellt perspektiv handlar det inte om kunskap, utan om att i 

interaktionen mellan barn och vuxen utveckla intresset för skriftspråket. Positiva och 

givande lässtunder skapar motivation till att läsa mer, genom detta vistas de oftare i ett 

skriftspråkligt sammanhang, vilket i slutändan ger upphov till ännu fler möjligheter till 

högläsning med barnet. Det blir en snöbollseffekt, där det ena leder till det andra (a.a.).  

 
“In addition, literacy opportunities, especially when parent–child interactions 

are concerned, might stimulate a variety of oral language skills. Several 

studies revealed a relationship between the amount of literacy interactions in 
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the home and the development of vocabulary, conceptual knowledge, and 

language comprehension… These abilities are known to be important for the 

development of reading comprehension. Therefore, it seems likely that the 

facet of literacy opportunity will affect the acquisition of both word decoding 

and reading comprehension. ” (a.a., s. 3) 

 

Många barn vill höra samma historia flera gånger, vilket kan förklaras med att de då 

upplever att de har kontroll över språket och händelserna. På det här viset slipper de 

ägna all sin energi åt ny information, utan kan koncentrera sig på innehållet. De kan 

även ägna mer tid åt att ytterligare undersöka sambandet mellan det talade och det 

skrivna språket (Frost, 2002).  

 

Barn som vistas i en skriftspråklig miljö har en fördel när de sedan börjar med 

skriftspråklig undervisning i skolan. Bland annat utvecklar de en förmåga att 

överhuvudtaget behandla böcker på ett korrekt sätt, läsdirektion samt bokstavskunskap 

(Stainthorp och Hughes, 2000). Det kan spekuleras om huruvida den ökade förmågan att 

hantera skriftspråket på detta vis beror på miljön, eller om det, som Stainthorp och 

Hughes uttrycker det, beror på ”incidental learning”; det vill säga, att det är 

slumpmässigt. Dock menar Stainthorp och Hughes att även om det vore slumpmässigt, 

ökar möjligheten för slumpmässig inlärning i skriftspråksrika miljöer. Vidare menar de 

att barn som ser vuxna läsa och skriva med ett syfte utvecklar barnens förståelse för hur 

språket kan användas på ett kommunikativt sätt. Deras undersökning, där de undersökte 

hemmiljön hos barn som läst sig lära innan skolan, visade att många av barnen 

regelbundet gick till biblioteket med deras föräldrar vilket de menar signalerar att 

bibliotek är en plats som ska uppskattas och respekteras. Det ger också barnen möjlighet 

att tidigt fatta egna beslut om vad de vill läsa, vilket innebär att de kan uppleva olika 

sorters litteratur (a.a.) 

 

Ytterligare en skillnad som undersökningen visade var att familjer med läskunniga barn i 

högre grad införskaffade litteratur till barnen i form av till exempel serietidningar. 

Stainthorp och Hughes (2000) menar att det ställs höga krav för att kunna läsa en 

serietidning, då det krävs en god förståelse för hur en text ska läsas. Det kan också vara 

att de upplevde det som lustfyllt att läsa serietidningar, vilket gjorde att de läste mer, 

vilket i sin tur förbättrade deras skriftspråkliga förmåga. Det blir en god spiral, där 

duktiga läsare upplever läsning som lustfyllt och därmed vill läsa mer, vilket gör dem till 

ännu bättre läsare. Motsatsen är dåliga läsare, som upplever läsning som jobbigt och 

kravfullt. De kommer istället undvika lässituationer, alltså får de ännu mindre träning, 

och utvecklas kanske inte alls. De läskunniga barnen hade i väldigt stor utsträckning 

någon vuxen som fungerade som förebild i läsningen. Dessa vuxna läste för 

underhållnings skull, för att slappna av. Undersökningen visade också att föräldrarna 

läste någon gång varje dag för barnen, vilket har en positiv inverkan på deras utveckling 

(a.a.). 

 

 

2.6.2 Skolmiljön 
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Novick och Fisher (2002) tittade på 10 olika framgångsrika skolor i USA. Många av de 

här skolorna har blivit uppmärksammade då deras pedagogik har lyckats så pass bra. Det 

fanns vissa gemensamma drag som utkristallerade sig i undersökningen. Ett av dessa var 

att miljön präglades av ett klimat där barnen fick gensvar på sitt arbete, inte bara i 

läsning, utan inom allt. Det här gav goda förutsättningar för barnen att själva tänka och 

reflektera. På det här viset kunde de sedan utveckla en bra relation till de vuxna, vilket 

bidrog till att de upplevde en ökad trygghet i skolmiljön. Miljön präglades av barnens 

egna arbeten, vilket stimulerade dem ytterligare (a.a.). Bredmar (2003) har studerat 

lärmiljöer i Sverige, där hon bland annat var och undersökte en skola med Reggio 

Emilias arbetssätt. Ser man på de här två miljöerna finns det stora likheter. I den Reggio 

Emilia inspirerade miljön hade de vuxna en stor tillit till barnens förmågor. 

Verksamheten utgick ifrån barnens idéer. Språket var en viktig del i den här miljön, 

barnen lärde sig alltså främst genom samtal och reflektion. Här var rummen utformade 

på ett sådant sätt att rummen ”talade” till barnen om vilka aktiviteter som kan äga rum 

där. Här låg fokus på att skapa nyfikenhet och utmana eleverna från deras 

erfarenhetsvärld (a.a.). Att utmana barnen utifrån deras egen erfarenhetsvärld är det som 

även Smith (2003) vill se mer av i läsundervisningen, vilket nämnts tidigare.  

 

Ytterligare en viktig aspekt Novick och Fisher (2002) för fram är att språket utvecklas i 

autentiska situationer; det vill säga, situationer som är relevanta och en del av barnens 

erfarenhetsvärld. Barnen kan till exempel få i uppgift att intervjua en närstående, för att 

sedan redovisa resultatet inför klassen. De har en bredare syn på språket och är inte 

heller bundna av enbart böcker; de utnyttjar även sånger, berättelser och ordlekar.  De 

skriver i dagböcker och har även egna brevkompisar. Klassrummen har bokhyllor som 

innehåller många böcker, vilket gör böckerna till ett naturligt inslag i klassrummet. Den 

kanske viktigaste aspekten, som Novick och Fisher påpekar, är att lärarna använder det 

skrivna ordet för att beskriva känslor och tankar. Det här gör att barnen tar efter. 

”Language becomes a way to support children’s power- their ability to deal with a peer, 

with a conflict, with sad or scary feelings. Words empower them to express themselves- 

to handle life” (Novick och Fisher, 2002, s. 99). 

 

2.7    Skriftspråkliga situationer i skolan 

 

I den här delen följer det en översikt av hur undervisningen kan se ut för att gynna 

barnets skriftspråkliga utveckling. Till grund för det här avsnittet ligger avhandlingen av 

Magnusson (2004). Syftet med hennes undersökning var att identifiera 

klassrumssituationer, och vad som utmärker dessa situationer, som framstår som 

gynnsamma för barns lust att skriva och lära (a.a.). 

 

Magnusson (2004) har identifierat olika aktiviteter som anses vara stimulerande för 

barnets skriftspråksutveckling i skolan. I sin forskning har hon lagt stor vikt vid lust och 

motivation, vilket är en viktig del för allt lärande. En komponent för att utveckla 

skrivförmågan är att framträda med text inför kamrater och lärare. Under sina 

observationer la hon märke till att det var en aktivitet som skapade som lust och 

motivation, som i sin tur skapade ytterligare motivation till att vilja skriva. Intressant 
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nog verkade inte längden på texten ha någon betydelse för barnens vilja att läsa upp sin 

text. Efter att de läst upp sina texter, samtalade klassen tillsammans om vad som lästs 

upp (a.a.). Det här blir en form av respons, vilket är ytterligare en viktig del för barnens 

skriftspråksutveckling (Frost, 2002). Det är dock viktigt att responsen blir positiv, att 

lyfta fram det som var bra, annars kan det istället ha en hämmande funktion på barnet 

(Magnusson, 2004). I Magnussons undersökning var lärarna öppna för barnens vilja att 

spontant läsa upp något, vilket ger barnen en känsla av att det dem har att säga är viktigt. 

Känslan av att uppleva framgång i en berättarsituation kan öka tilltron till barnets egen 

förmåga och motivera till att fortsätta skriva (a.a.). Frost (2002) delar in den språkliga 

utvecklingen i tre steg; den kommenterande, den beskrivande och den förklarande. 

Genom att eleverna diskuterade varandras berättelser kan de sägas ha nått upp till den 

förklarande nivån. Den här nivån innebär att språket kan användas på ett 

argumenterande vis. Barnen kunde, om än någorlunda begränsat, använda språket på ett 

nyanserat och abstrakt sätt, vilket är en förutsättning för vidare utveckling (Magnusson, 

2004). 

 

I relation till detta visade undersökningen att det som utmärker de flesta 

klassrumssituationer är att interaktionen står i centrum. Fokus låg inte på att skriva eller 

läsa, utan på att kommunicera i ett socialt sammanhang (Magnusson, 2004). Vidare 

menar Magnusson att vi lär genom att handla tillsammans med andra; att 

lärogemenskapen går före individen. Genom att barnen tillsammans arbetar, diskuterar 

och iakttar kommer de utveckla sin skriftliga förmåga. Lärandet som sker i gruppen, blir 

sedermera individens lärande (a.a.). De här tankarna kan kopplas ihop med Vygotskijs 

tankar om lärande. Tyngdpunkten i hans pedagogik handlar om förmedlat lärande. 

Förmedlat lärande innebär att en kunskapsmässigt svagare person tar hjälp av en mer 

kunnig person, för att lära sig hur man kan tänka och resonera (Dahlgren m. fl. 2006). 

 

 

2.8  Tidigare undersökningar inom ämnesområdet 

 

I detta avsnitt har vi lagt fokus på relevant forskning som tidigare har skett i ämnet. 

Främst hämtas forskning från Dahlgren och Olsson (1985) samt Pramling och Mårdsjö 

(2007). 

 

Dahlgren och Olsson (1985) kunde i sin undersökning urskilja två grupper bland barnen 

angående läsningens funktion. Den ena gruppen såg läsning som en möjlighet att få veta 

saker, få information, få en upplevelse av textinnehållet samt att de kände att deras egen 

läsutveckling gynnades. De såg nyttan och nöjet med att lära. Den andra gruppen såg 

läsning som ett krav, där de på grund av yttre faktorer kände sig tvungna att läsa. De 

nämnde skäl såsom att de läste för att föräldrarna skulle slippa läsa för dem, för att man 

var tvungen att kunna läsa för att inte löpa risk att bli retad, skolan kräver att de ska göra 

det samt att det är ett måste för att bli vuxen. Istället för att se läsning som något lustfyllt 

och roligt, blir läsningen ett sätt att undvika krav eller hot.  Deras undersökning visade 

att de barn som såg läsning som en lustfylld upplevelse lärde sig läsa under det första 

skolåret, medan den andra kategorin fick problem med läsningen. Det här visar hur 
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viktigt det är med att barnen förstår nyttan med att läsa; att de ser det som en lärorik 

upplevelse, inte som ett yttre krav.  

 

Pramling och Mårdsjö (2007) har intervjuat barn angående deras uppfattning om läsning 

och skrivning. De kategoriserar barnen annorlunda mot hur Dahlgren och Olsson (1985) 

gör, men det är ändå stora likheter mellan de båda undersökningarna. I undersökningen 

frågade de barnen hur man gör när man läser. Utifrån detta kunde barnen kategoriseras 

in i olika grupper; aktiviteten i sig, delarna, helheten samt ingen uppfattning alls. Ses 

dessa kategoriseringar ur kvalitetssynpunkt, har de barn som ser läsning och skrivning 

som en helhet kommit längst i sin skriftspråkliga utveckling. De har till viss del 

automatiserat avkodningen, då de säger att de läser genom att titta på texten eller ordet 

och direkt kan se vad de står. Vidare har de förstått att de är de själva som är ansvariga 

för innebörden; de har med andra ord kopplat ihop läsningen med tänkandet (a.a.).  

 

De barn som pratar om att ljuda fram bokstäverna tillhör kategorin som fokuserar på 

delarna. De relaterar läsning till att uttala bokstäverna med syftet att höra hur varje 

enskild bokstav låter, för att slutligen läsa ihop ord. De har inte en fullt lika utvecklad 

förståelse för läsprocessen, men är på väg att få det. Den sista kategorin, de barn som ser 

aktiviteten i sig, relaterar läsning till specifika situationer. Till exempel att fröken sitter 

på en stol eller att man håller en bok (Pramling & Mårdsjö, 2007).   

 

Vidare visade undersökningen att många barn kopplade läsning till skolan. Genom att 

börja skolan, lär de sig läsa. Någon reflektion till hur de lär sig läsa var i princip 

obefintlig: ”Hur lärandet där går till funderar barnen sällan över. De säger att lärandet 

sker där eller att läs- och skrivkunnighet krävs i skolan.” (Pramling & Mårdsjö, 2007, 

s.112). Här går det att se en tydlig koppling till vad Dahlgren och Olsson (1985) fann i 

sin undersökning angående de barn som såg skrivning och läsning som ett krav från 

skolan. Ytterligare en kategori angående hur man lär sig läsa och skriva är de barn som 

nämner att någon lär ut. De får hjälp utifrån och imiterar eller kopierar någons agerande 

i en skriftspråklig situation (Pramling & Mårdsjö, 2007). Här kan det ses en koppling 

mellan vad Stainthorp och Hughes (2000) skriver om i sin rapport, där de påpekar vikten 

av ett socialt samspel i skriftspråkliga situationer.  

 

Slutligen undersöktes barnens syn på varför man skall lära sig läsa och skriva. 

Intervjuerna utmynnade i tre olika kategorier; de som såg aktiviteten i sig, de som ansåg 

att man kan ha glädje av det i framtiden samt att man kan lära sig förstå innehållet i 

budskapet. De barn som såg aktiviteten i sig nämner till exempel möjligheten att kunna 

skriva och läsa brev, utan att i någon bemärkelse beröra att förstå något. De ser inte 

kopplingen mellan att läsa och förstå, utan är fokuserade på avkodningen i sig (Pramling 

och Mårdsjö, 2007). Det här betyder dock inte att de inte kan uppleva läsa och skriva 

som lustfyllt, tvärtom, de kan uppleva glädje över att skriva och läsa. Det är inte ovanligt 

att barn i början av sin läsutveckling inriktar sig på formen, vilket de här barnen gör 

(Kullberg, 1992).  

 

De barn som relaterar det till framtiden ser det mer som ett krav och ett måste för att 

kunna klara sig. De ser det som ett tecken på att vara vuxen (Pramling & Mårdsjö, 

2007).  
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Den slutliga kategorin, de barn som nämner budskapet, är på det klara med att det är 

nödvändigt för att förstå vad andra läser för dem eller har skrivit till dem. De har förstått 

att läsning ger information, kunskaper eller fungerar som kommunikationsmedel, således 

kan de sägas ha nått långt i sin skriftspråkliga utveckling.  
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3 PROBLEM 

Vårt syfte med denna studie är att ge oss en bild av hur uppfattningarna ser ut för barn, i 

den yngre skolåldern, kring läsning och skrivning. Deras tankar och funderingar kan 

vara av vital vikt för den pedagogiska rollen och vara essentiell del i de didaktiska 

metoderna och undervisningen. 

 

Vad är 16 barns uppfattningar om läsning och skrivning? 

- Hur funderar barnen kring syftet med att läsa och skriva? 

- När upplever barnen att de läser och skriver? 

- Vad är deras uppfattning om hur de lär sig läsa och skriva? 
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4 METOD 

 

I metoden kommer tillvägagångssättet som har använts i vår studie diskuteras och 

motiveras. Vi inleder med att motivera den valda metoden och 

undersökningsinstrumentet. Vidare beskrivs vårt urvalsförfarande samt hur vår 

datainsamling och bearbetning har skett. Därefter kommer de etiska ställningstaganden 

lyftas fram och avslutningsvis resoneras det kring begreppen reliabilitet och validitet 

med en efterföljande metoddiskussion. 

 

4.1 Metoder och undersökningsinstrument 

 

Då vi har syftet att identifiera vilka uppfattningar och tankar barnet har kring läsning och 

skrivning blir det således en studie som bygger på kvalitativa intervjuer med elever. 

”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos något, t. ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

fenomen.” (Patel och Davidson, 2003, s. 78). Vidare skriver Doverborg och Pramling 

(1995) att intervjuer är ett utmärkt instrument när syftet är att bilda sig en uppfattning 

om barnens synpunkter.  

 

Under intervjuerna använde vi oss av en bandspelare, vilket medförde att i 

intervjusituationen kunde fullt fokus läggas på barnen. Skulle vi istället valt att anteckna, 

hade vårat fokus varit delat på två olika håll, vilket hade kunnat påverka kvalitén på 

intervjuerna negativt. Vidare är det viktigt att intervjuaren fungerar som en 

samtalspartner, som hjälper till att föra samtalet vidare och hålla det vid liv (Patel & 

Davidsson, 2003). Att anteckna under tiden hade försvårat detta. Doverborg och 

Pramling (1995) menar att väsentlig information kan försvinna vid anteckningar, vilket 

styrker det val vi gjorde.  

 

4.2 Vetenskapliga spörsmål 

 

Vår studie är av kvalitativ art, följaktligen ett förfarande som enligt Patel & Davidson 

(2003) handlar om att tolka och förstå, att analysera människors upplevelse. Ett problem 

med den metod vi använt oss av är att när transkriberingen görs, sker det ofta en mer 

eller mindre medveten påverkan för underlaget av analysen. Talspråk och skriftspråk 

skiljer sig, och i transkriberingen försvinner företeelser som gester, mimik, betoningar 

och kroppsspråk (a.a.).  

 

Undersökningsgruppen bestod endast av elever från en klass, vilket medför att man 

endast kan visa på tendenser kring hur barn uppfattar läsning och skrivning; således 

visar den inte på någon allmängiltig uppfattning. Om undersökningsgruppen hade bestått 

av ännu en klass hade detta inte nödvändigtvis gett en högre grad av generalitet men det 

hade kunnat ge undersökningen ett bredare underlag till att finna en mer generell bild av 

barns uppfattningar kring läsning och skrivning. 
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4.3 Urvalsförfarande 

 

Intervjuerna ägde rum på en skola där en av oss tidigare haft vfu. Huruvida det är en 

fördel att ha en relation till de intervjuade sedan innan diskuterades. Utifrån vad 

Doverborg och Pramling (1995) säger, gjordes dock bedömningen att det vore en fördel. 

”… det blir ingen bra intervju om man inte skapat en relation som bygger på barnets 

förtroende.” (a.a. s. 27). I och med att en av oss redan hade en relation till eleverna, 

kunde antalet nya faktorer vid detta tillfälle begränsas ytterligare. Det kan antas att det är 

enklare att dela med sig av sina tankar till en person med en redan befintlig relation.  

Barnen som intervjuades befann sig i årskurs två och var representerade från en skola i 

Kalmar. Det var 16 stycken som vi intervjuade, alltså ca 2/3 av det antal elever i den 

klassen. 

 

4.4 Datainsamling och bearbetning 

 

Insamling av data skedde utifrån enskilda intervjuer med barnen. Doverborg och 

Pramling (1995) betonar den skepsis det finns till att låta ett ensamt barn bli intervjuat, 

placerat i denna utsatta situation. Men i enlighet med Doverborgs och Pramlings 

erfarenheter tycker barnet det är roligt att få gå ifrån och bli intervjuade en och en. Patel 

och Davidson (2003) nämner det viktiga i att analysera och transkribera medan den 

kvalitativa undersökningen fortfarande är i färskt minne. Vi har transkriberat tidigt efter 

intervjutillfällena samt gjort en löpande analys under intervjuernas gång, ”Fördelen med 

att göra en löpande analys, t.ex. direkt efter en intervju eller ett observationspass, är att 

det kan ge idéer om hur vi ska gå vidare” (a.a. s. 119). Exempelvis märkte vi tidigt att 

intervjufrågan ”Hur tror du man kan lära sig läsa?” var svår för barnen att uppfatta och 

tolka. Även fast vi hade känslan att barnen hade kunskapen att ge relevanta svar på 

frågan hade vissa barn svårigheter med att förstå vad vi ville ha svar på. Således 

omformulerade vi frågan till ”Vad tror du man ska göra för att lära sig läsa?”, en 

omformulerad fråga med samma syfte som föregående. Hädanefter blev inte frågan 

någon missuppfattning från barnens sida. Vår bearbetning har skett genom att vi lyssnat 

till intervjuerna via bandspelaren och skriftligt ställt samman våra data som helhet. 

Därefter har det mest relevanta i utsagorna från eleverna markerats och i nästa skede har 

dessa centrala uttalanden legat till grund för de mönster vi har funnit. Mönstren har i sin 

tur utmynnat i kategoriseringar som motsvarar de frågeställningar som ställts. Lantz 

(2006) framhäver att dessa kategoriseringar ger en godare översikt till hur barns 

uppfattningar kring ett fenomen ser ut. Samtidigt fick vi också bedöma det relevanta i 

barnens utsagor, vissa svar kunde i efterhand uppfattas som alltför svårtolkat och därmed 

inte varit tillräckligt väsentliga för att besvara syftet. 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

 



 18  

De inblandade har deltagit med full anonymitet, vilket också har klargjorts för både 

barn, föräldrar och lärare. Det var viktigt för oss att klargöra detta i lappar som tilldelats 

föräldrar, där de kunde ge eventuellt samtycke till intervjun, då vi inte ville få några 

negationer pga. föräldrarnas rädsla för deras barns brist på anonymitet. Patel och 

Davidson (2003) upplyser om att vare sig man gör intervjuer eller enkät är man 

beroende av individens villighet att svara på frågorna, och det viktiga i att de intervjuade 

är medvetna om syftet till intervjuerna. Syftet klargjordes tidigt för barnen, även fast det 

var uppenbart att alla barnen uttryckte en glädje i att bli intervjuade och inte var direkt 

intresserade av syftet var det ändå viktigt utifrån ett etiskt ställningstagande.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

 

Vid intervjuer är tillförlitligheten i stor utsträckning förknippad med intervjuarens 

förmåga (Patel & Davidsson, 2003). För att uppnå en god reliabilitet krävs det att 

intervjuarna är tränade, annars kan deras bedömningar vara felaktiga. Utifrån denna 

aspekt kan reliabiliteten i vår undersökning kritiseras. Ingen av oss har någon större 

erfarenhet av att utföra intervjuer, vilket i sin tur kan ha påverkat slutresultatet av våra 

bedömningar. Intervjuerna var i hög grad standardiserade; det vill säga, frågorna ställdes 

i samma ordning till alla som intervjuades. Ett visst mått av flexibilitet präglade dock 

intervjuerna, där det utifrån respondenternas svar kunde formuleras nya följdfrågor. 

Används standardiserade intervjuer, kan reliabiliteten räknas som förhållandevis god 

(a.a).  

 

För att ytterligare stärka reliabiliteten användes bandspelare under intervjuerna. Det här 

är ett bra hjälpmedel vid intervjuer, då det ges möjlighet att gå tillbaka och lyssna 

igenom intervjuerna flera gånger för att på så sätt försäkra sig om att analysen blir 

korrekt (Patel & Davidsson, 2003). Genom det här tillvägagångssättet har vi inte missat 

något som barnen sagt, vilket hade kunnat vara fallet ifall istället anteckningar förts 

under intervjuerna.  

 

Under transkriberingen har vi varit noga med att tänka på att inte ”förenkla” intervjun. I 

den mån som gått har vi skrivit ut pauser, skratt, mimik etc., vilket ofta försvinner vid 

transkribering (Patel & Davidsson, 2003). Det är viktigt för validiteten att fundera och 

reflektera över hur informationen hanteras samt hur det kan påverka analysen (a.a.).  

 

4.7 Metoddiskussion 

 

En diskussion som var aktiv innan genomförandet var om intervjuerna skulle ske 

gruppvis eller enskilt. En gruppdiskussion hade möjligen kunnat ge ett annorlunda 

resultat. Doverborg och Pramling (1995) talar om en fördel vid att intervjua i grupp, ”… 

barnen kan bli medvetna om olika sätt att tänka på, då de på så sätt får ta del av 

kamraternas tänkande och reflekterande. Detta kan då leda till att något eller några barn 

kommer att förstå saker på ett annat sätt än de gjorde tidigare” (a.a. s. 30). Vissa av de 

barn, som vi intervjuade, som hade svårt att uttrycka sig kanske hade kommit mer till sin 

rätt om de hade fått tala i grupp. De hade kunnat bli inspirerade av varandra och kunna 
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följa upp någon annans tråd. Men samtidigt var barnens eventuella brist på svar inte 

något direkt problem för oss, det skedde men inte i någon större omfattning. I samma 

diskussion talar Doverborg och Pramling även om att barns reflektioner självklart sätts 

igång vid enskilda samtal också samt att i en gruppintervju kan det tysta blyga barnet 

inte få samma utrymme som det hade fått vid ett enskilt samtal. 

 

Patel och Davidson (2003) talar även om det genuina intresse och förståelse man måste 

ha för intervjupersonen, ”Det är alltför lätt att väcka en försvarsattityd hos 

intervjupersonen om han upplever att vi dömer eller kritiserar honom” (a.a. s. 71). 

Denna försvarsattityd ville vi förhindra, och vi klargjorde tydligt för barnet att vi inte är 

ute efter ett rätt svar utan allt handlar bara om vad man själv tyckte. Barnens utveckling 

och attityd gentemot skriftspråket skiljer sig och därför var det viktigt att tydliggöra ofta 

för dem att det inte finns några fel i deras påståenden. 

 

 

Den ena av oss kände barnen sen innan, vilket Doverborg och Pramling (1995) nämner 

är positivt, att man skapat en relation innan som bygger på barnens förtroende. Det 

skapa större förutsättningar för att de berättar och delar med sig av sina tankar. Hade inte 

barnet haft förtroendet för åtminstone en av oss hade vårt resultat kunnat ge en 

annorlunda bild av barnens uppfattningar kring läsning och skrivning, då Doverborg och 

Pramling (1995) menar att utan förtroende hade barnet sannolikt varit mer återhållsamt 

med vad det berättar. Samtidigt kan det påverka en som intervjuare om man känner 

barnen sen innan, att ett barn som påstår sig inte veta något kring ett fenomen kan då bli 

ifrågasatt eftersom man har vetskapen om att det barnet har exempelvis visat prov på 

kunskap om det innan. Kanske det har skett omedvetet men vår uppfattning är att 

samtliga barn intervjuades på lika villkor och att ingen gavs annorlunda premisser 

beroende på vetskapen kring deras skriftspråksutveckling. 
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5 RESULTAT 

 

Resultatet av barnens uppfattningar kommer att behandlas via kategorier. 

Frågeställningarna kommer besvaras i samma ordning som frågorna följer i 

problemavsnittet. Det kommer således att inledas med barnens uppfattningar kring syftet 

med läsning och därefter skrivning; när barnen upplever att de läser och efteråt när de 

skriver, uppfattningarna i hur man lär sig läsa och därpå lära sig skriva. 

 

5.1 Vad är syftet med att lära sig läsa? 

 

Alla barnen utom ett hade någon form av uppfattning varför man ska lära sig att läsa. 

Efter både betänketid och följdfrågor kunde det trots allt inte ge något uttryck för varför 

det skulle finnas någon nytta med att lära sig läsa: 

 
Intervjuare: Varför tror du att man ska lära sig läsa? 

Elev 3: Hm…vet inte. 

Intervjuare: Finns det ingen nytta med att lära sig läsa? 

Elev 3: …näe… 

Intervjuare: Men om du väntar, och funderar lite, kan det finnas någon anledning till att lära sig 

läsa? 

Elev 3: (Paus)…nä…vet inte. 

 

5.1.1 Framtidssyn 
 

En majoritet av barnen kopplade samman syftet att läsa till framtiden. Många anslöt det 

till att man annars inte kunde få arbete senare i livet, eller att det åtminstone blev enklare 

att skaffa sig ett om man hade kunskapen att läsa. Nedan följer ett exempel: 

 
Intervjuare: Varför tror du att man ska lära sig läsa? 

Elev 4: Ja…för annars kan man inte läsa. 

Intervjuare: Men varför ska det vara bra tror du? 

Elev 4: Ja…för annars kommer man inte börja jobba. 

 

En annan elev gav också exempel på andra saker relaterat till det framtida livet: 

 
Intervjuare: Varför tror du att man ska lära sig läsa? 

Elev 7: Det blir enklare när man blir större…när man ska göra saker… 

Intervjuare: Hur menar du då? 

Elev 7: Ja att ifall det står något viktigt…om jag ska gå iväg på ett viktigt möte…så kanske jag 

inte kan för jag ser inte vad det står. 

 

 

5.1.2 Vardagsaktiviteter 
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Många av barnen uttryckte typiska vardagsaktiviteter där läsning kunde vara av värde att 

kunna. De flesta av dessa situationer som gavs var läsning av skyltar. Nedan följer ett 

exempel där ett barn uttrycker nyttan med att kunna läsa skyltar man ser: 

 
Intervjuare: Varför tror du att man ska lära sig läsa? 

Elev 13: Det är bra att kunna i livet…om man ska läsa någon skylt man ser. 

Intervjuare: På vilket sätt kan det vara bra? 

Elev 13: Jo för om man läser att det står ’stopp’ där så vet man inte ska gå där. 

 

Andra vardagssituationer där läsning kan vara användbart är vid möten med olika 

medier. Det gavs exempel på både tv och dator som medier. Nedanför berättar en elev 

om nyttan med läsning vid möte med datorn och Internet: 

 
Intervjuare: Varför tror du man ska lära sig läsa? 

Elev 16: Ehm…ja om man ska läsa olika saker som kommer upp på nätet. 

Intervjuare: Jaha, vad skulle det kunna vara för något? 

Elev 16: Jo för att när det kommer saker på nätet och man klickar ’Yes’ så kan man inte alltid 

veta vad som kommer hända. 

 

5.1.3 Lust 
 

Endast två elever pekade på syftet att man lär sig läsa för att det gav tillfredsställelse för 

läsningen i sig. Nedan visas ett exempel: 

 
Intervjuaren: Varför tror du man ska lära sig läsa? 

Elev 14: För det är kul att läsa. Det är jättebra om man vill läsa en bok helt själv. 

 

 

5.2 Vad är syftet med att lära sig skriva? 

5.2.1 Framtidssyn 
 

Det vanligaste svaret som gavs under intervjuerna var i någon form relaterat till 

framtiden. Det kunde handla om att det var viktigt för att skaffa sig ett jobb, för att klara 

sin utbildning eller för att kunna betala räkningar. Nedan berättar en elev om sin syn på 

syftet med att skriva: 

 
Intervjuare: Varför tror du att man ska lära sig skriva? 

Elev 13: Hm… jo, det är bra att lära sig skriva i skolan så man kan det. 

Intervjuare: Varför tror du att det är bra att kunna? 

Elev 13: Jo, för att om man vill bli fröken eller något och jobba på en skola, då måste man kunna 

stava till alla orden.  

Intervjuare: Så kan det ju vara. Tror du det finns någon mer anledning? 

Elev 13: Hm… nä men alltså, man måste ju skriva och få ett bra tryck så man blir en bra 

människa och får ett bra jobb.  

 

Angående att betala räkningar uttryckte ett barn sig på följande vis: 
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Intervjuare: Varför tror du att man ska lära sig skriva? 

Elev 16: För annars kan man inte skriva brev och så, när man ska skriva räkningar. Då måste man 

kunna skriva rätt. 

5.2.2 Kommunikativt hjälpmedel 
 

Ett antal barn menade att det var viktigt att kunna skriva för att kunna göra sig förstådd. 

Många nämnde brev, de menade att det var viktigt att kunna skriva för att skriva brev till 

sina kompisar och att göra sig förstådda. Som en elev uttryckte sig: 

 
Intervjuare: Varför tror du att man ska lära sig skriva? 

Elev 7: För att andra ska förstå. 

Intervjuare: Jaha, hur menar du då? 

Elev 7: Jo men… Om man ska skriva något meddelande, så kanske det råkar bli ’har du bajsat 

eller’.  Ifall man ska skriva i en tidning, så kanske man skriver fel när man gör recept, så kanske 

det blir marsipantårta. 

 

5.2.3 Övriga uppfattningar 
 

Det var endast två elever som nämnde något som inte rörde syftet att kunna skriva brev 

eller något framtidsrelaterat. Den ena talade om att det var bra att kunna skriva för att då 

kan man skriva dikter, och det andra talade i dylika termer fast hänvisade till 

dagboksskrivande. Nedan berättar en elev om syftet relaterat till att skriva dikt: 

 
Intervjuare: Varför tror du att man ska lära sig skriva? 

Elev 12: Det är jätteviktigt att kunna, för sen när man skriva någon dikt. Det är jättebra att kunna 

för annars kanske man tycker ’å nej inte nu’. 

 

Barnet som talade om att skriva dagbok följer nedan: 

 
Intervjuare: Varför tror du att man ska lära sig skriva? 

Elev 2: Så att folk kan förstå… sedan beror det på om man ska skriva dagbok. Då måste man ju 

kunna skriva. 

 

5.3 När upplever barnen att de läser? 

 

Barnens svar var i princip av samma karaktär. Samtliga barn menade att de både läste i 

skolan och hemma, dock i varierande grad, vissa läste mer hemma och vissa mer i 

skolan.  

5.3.1 I skolan 
 

De aktiviteter under skoltid där de läste varierade, men majoriteten refererade till ”tyst 

läsning” som brukade förekomma under lektionerna. Nedan ger en elev exempel på två 

aktiviteter i skolan där han menar att han läser: 

 
Intervjuaren: När läser du? 
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Elev 1: Mest i skolan…då vi har tyst läsning. 

Intervjuaren: Jaha…finns det fler gånger då du läser i skolan? 

Elev 1: Hm…näe…eller jo i matteboken…läser jag ju när jag gör uppgifter i den. 

 

Några elever påpekade även att de behövde läsa när t. ex. fröken hade skrivit något på 

tavlan: 

 
Intervjuaren: Kommer du på fler tillfällen då du läser i skolan? 

Elev 8: Hm…nja eller…om fröken skriver något på tavlan så måste man ju läsa det. 

 

5.3.2 Hemma 
 

Alla barnen menade att de läste även hemma, men kunde även påstå att det ibland 

knappt blir något eftersom de är trötta på kvällarna. Då det gavs exempel på då de läste 

hemma så pekade majoriteten på att det var på kvällen innan de gick och la sig, att de 

läste en läsebok. Nedan följer utdrag på ett sådant exempel: 

 
Intervjuaren: När läser du? 

Elev 5: Jag brukar läsa mest hemma. 

Intervjuaren: Jaha, brukar någon förälder vara med då? 

Elev 5: Nä…jag läser mest på mitt rum ensam. Jag gillar spännande böcker. 

 

En elev nämnde flera exempel på när det läste hemma, mer än bara läsebok på kvällen: 

 
Intervjuaren: När läser du? 

Elev 14: Jag läser nästan varje dag? 

Intervjuare: Ja vad bra, när brukar det bli då? 

Elev 14: Hm…ja mest i skolan…eller näe faktiskt mest hemma. Jag brukar ju titta på film varje 

dag, å så läser jag på teven…och jag går in på sidor och läser varje dag. 

Intervjuare: Jaha, vad är det för sidor menar du? 

Elev 14: Ja asså det är ju på nätet då…hemma på datorn. Sedan när jag ska spela Nintendo DS så 

måste jag med läsa. Så det är väldigt mycket grejer. 

 

Under intervjuerna var det ett barn som uttryckte trötthet som en anledning till att hon 

inte läste mer hemma.  

 
Intervjuare: Tror du att du läser mest i skolan eller hemma? 

Elev 15: Hmm… Tror nog att jag brukar mest läsa i skolan, jag är så trött på kvällen… Men när 

jag inte orkar så brukar mina föräldrar läsa för mig ibland.  

 

5.3.3 Med föräldrar 
 

En stor del av barnen nämnde att de läste då de var tillsammans med någon förälder. 

Detta kunde ske främst i egen läsebok, på kvällen innan barnet skulle gå och lägga sig. 

Det gavs även exempel på läsning med någon förälder då det var läxrelaterat. Nedan 

följer ett exempel: 

 
Intervjuare:  När läser du hemma? 
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Elev 16: Jaa…med föräldrarna… 

Intervjuare: Jaha…när kan det vara då? 

Elev 16: Ja det kan vara innan jag ska sova…då brukar mamma och jag läsa för varandra… 

 

5.3.4 På resande fot 
 

Det fanns de barn som gav exempel på, utöver hemma och i skolan, att de läste då de var 

på resor eller då de var på väg någon stans med ett visst transportmedel. En elev menade 

att det läste när det satt på flygplan, bil och tåg. Dock framkom det inte vad resornas mål 

var. Nedan följer ett utdrag från när en elev beskriver när det läser på resande fot: 

 
Intervjuare: Finns det något mer tillfälle då du läser? 

Elev 16: Ehm…ja jag brukar läsa när jag är på olika resor. 

Intervjuare: Jaha, när läser du då? 

Elev 16: Asså…jag sitter i bilen då kan jag göra. 

Intervjuare: Ja det är ju smart, vad brukar du läsa då för något? 

Elev 16: Jag tycker det är kul å läsa på skyltarna när man åker… 

Intervjuare: Jaha, du tittar ut genom fönstret och tittar på skyltar? 

Elev 16: Ja precis…det tycker jag är kul…jag försöker läsa dem. 

 

5.4 När upplever barnen att de skriver? 

 

Samtliga barn relaterade deras skrivsituationer till antingen skolan eller hemmavid. 

Dock kunde det skilja sig i vad de skrev om beroende på om de var i skolan eller 

hemma. 

 

5.4.1 I skolan 
 

De allra flesta barnen relaterade skrivning till skolans värld. Nedan beskriver barnet när 

den upplever sig skriva och vad den skriver då:  

 
Intervjuare: När brukar du skriva? 

Elev 4: Ehm…i skolan…då skriver jag mycket. 

Intervjuare: Vad brukar du skriva om? 

Elev 4: Ja när man ska skriva om något…ett djur kanske…någon sån fakta om något. 

 

Barnen beskrev inte enbart skrivning som arbete med bokstäver, utan många nämnde 

även matematik som ett exempel när de skrev i skolan: 

 
Intervjuare: När brukar du skriva? 

Elev 5: I skolan.. fast lite hemma också. I skolan blir det mycket matte…då brukar jag skriva. 

 

5.4.2 Hemma 
 



 25  

Många av de här barnen brukade skriva brev till andra kompisar. Ett av barnen beskrev 

glädjen i att han skrev då han satt framför datorn, på MSN: 

 
Intervjuare: När brukar du skriva? 

Elev 14: Varje dag, fast mest i skolan. Eller näe… kanske mest hemma ändå. Jag sitter på MSN 

och skriver varje dag, det är kul.  

 

Vissa barn beskrev även att då de skriver hemma skriver de dikter. Nedanför berättar en 

elev om detta: 

 
Intervjuare: När skriver du? 

Elev 11: Ibland hemma…brukar skriva dikter… 

 

5.4.3 Med föräldrar 
 

Det var en stor del av barnen som relaterade skrivsituationer hemma till att skriva med 

föräldrar. De flesta av dessa barn hänvisade till läxrelaterade ting som de gjorde i 

samspel med föräldrarna. Dock fanns det även exempel på barn som pekade på 

vardagliga skrivsituationer som kunde ske i interaktion med föräldrarna. Nedan följer ett 

exempel på detta: 

 
Intervjuare: När brukar du skriva hemma? 

Elev 5: Jo när mamma ska handla eller nåt så brukar hon skriva en lapp då så hon kommer 

ihåg…och då brukar jag va me… 

Intervjuare: Jaha, va bra, på vilket sätt då menar du? 

Elev 5: Jo men vi skriver ju upp vad vi ska köpa…å då kan ibland mamma säga det å så skriver 

jag… 

 

Nedan berättar en elev när det skriver med hjälp av föräldern vid läxa: 

 
Intervjuare: När brukar du skriva hemma? 

Elev 4: När jag har läxa…då skriver jag…med föräldrarna då. 

Intervjuare: På vilket sätt hjälper dem dig? 

Elev 4: Ja när det kanske är något svårt ord eller så…som jag inte kan…då hjälper dem mig. 

5.5 Hur lär man sig att läsa? 

 

Det kom fram många idéer till hur man ska lära sig läsa. Den mest övergripande tanken 

barnen hade var att det krävdes mycket läsning, att man behövde öva och träna mycket. 

Det nämndes bl. a. att man måste ”öva, öva, öva” och att ”man aldrig ske ge upp”. 

 

5.5.1 Övning 
 

Övningen som många av barnen pekade på kunde röra sig om både mängden i läsningen 

som man behövde ta sig an men också att kunna lära sig bokstäverna. Många tryckte på 

att man måste läsa många böcker och att man ska läsa ofta för att man ska lära sig. En 
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elev menade att man även kunde öva på rim, att man skriver och tittar på dem. Nedan 

ges ett exempel på hur en elev tänker kring bokstäver: 

 
Intervjuare: Hur tror du att man kan lära sig läsa? 

Elev 4: Ja man får lära sig bokstäverna. 

Intervjuare: Aha…på vilket sätt är det bra? 

Elev 4: …ja man måste kunna sätta ihop orden…om man håller på att titta på bokstäver å så lär 

man sig dem så kan man sätta ihop dem. 

 

En elev kunde även ge uttryck för hur man stegvis skulle göra för att lära sig läsa: 

 
Intervjuare: Hur tror du att man kan lära sig läsa? 

Elev 12: Ja först så ska man bara titta lite i böckerna…sen efter det kan man börja titta lite på 

bokstäverna och testa lite först. Så är det bara att öva, öva hela tiden. 

 

 

5.5.2 Läsa hemma 
 

Tre barn nämnde att man behöver läsa hemma, inte bara i skolan, för att man ska lära sig 

att läsa. Nedan följer ett exempel: 

 
Intervjuare: Hur tror du att man ska lära sig läsa? 

Elev 6: Man kan öva…och ofta. Men läsa hemma måste man göra…man kan låna egna böcker 

och så…och läsa dem hemma. 

 

En av eleverna pekade på att man kunde ta hjälp av medium när man ska lära sig läsa:  

 
Intervjuaren: Finns det några fler sätt till att lära sig läsa? 

Elev 10: Man kan träna sig genom att lyssna på engelska filmer och läsa texten.  

 

5.5.3 I samspel med andra 
 

Vissa barn menade att man kan lära sig genom att läsa med andra. Det kunde både vara 

att läsa själv för någon i sin familj men också att man kunde få hjälp av någon. Två barn 

berättade om att de brukade läsa för sitt yngre syskon, och att man då kunde bli bättre på 

att läsa.  Somliga nämnde att man kunde lära sig läsa genom att få hjälp av någon annan. 

Nedan berättar en elev om att man kan ta hjälp av någon vid läsning: 

 
Intervjuare: Jaha, finns det några fler sätt som man kan göra för att lära sig läsa? 

Elev 16: Man kan fråga någon annan om man inte kan, någon som vet… 

Intervjuare: Ja…vem skulle det kunna vara? 

Elev 16: Ja…fröken…eller mamma och pappa… 

 

 

5.6 Hur lär man sig att skriva? 
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Liksom läsning hänvisade många barn till övning, att det skulle krävas för att man skulle 

lära sig skriva. Men det framkom även att man också kunde vara beroende av hjälpen 

från någon som redan kan eller att lusten gentemot skrivandet behövdes. 

5.6.1 Övning 
 

Nästan samtliga barn menar att genom mycket övning, kommer de sedan att lära sig 

skriva. De flesta menade att man ska skriva mycket och ofta för att lära sig, samt att ett 

stort antal förknippade denna övning med att lära sig bokstäverna. Genom upprepad 

träning uppfattade barnen som om de skulle lära sig skriva. Nedan följer ett exempel av 

detta: 

 
Intervjuare: Hur tror du att man kan lära sig skriva? 

Elev 12: Först så måste man öva. 

Intervjuare: Jaha, vad tror du man måste öva på då? 

Elev 12: Hmm… Först måste man lära sig alfabetet och att lära sig skriva alla bokstäver. Annars 

går det inte att skriva, om man inte kan alla bokstäver. 

 

Ett av barnen ger för övrigt exempel på mer specifika saker som man ska öva på för att 

lära sig skriva: 

 
Intervjuare: Hur tror du att man kan lära sig skriva? 

Elev 9: Man kan behöva skriva varje dag…öva mycket. 

Intervjuare: Vad tror du man behöver öva på? 

Elev 9: Jaa…man tränar på bokstäverna…tränar på att skriva ord…tränar på att skriva 

siffror…tränar på punkt…utropstecken…stora bokstäver…jaa…så. 

 

5.6.2 Med hjälp av någon 
 

Endast ett fåtal nämner att man kan lära sig skriva genom att man kan få hjälp av någon 

vuxen, vid vuxen hjälp nämns både läraren och föräldern. Nedan ger ett barn exempel på 

när man kan få hjälp av en förälder: 

 
Intervjuaren: Hur tror du man kan lära sig skriva? 

Elev 12: Man kan få hjälp av sina föräldrar… 

Intervjuaren: Jaha, på vilket sätt då? 

Elev 12: Man kan fråga föräldrarna först…när man inte kan…sen kan man det tills nästa gång. 

 

När läraren kunde vara den hjälpande handen beskrivs nedan av en elev: 

 
Intervjuaren: Hur tror du man kan lära sig läsa? 

Elev 13: Ja om jag inte kan nåt så kan jag ju fråga nån… 

Intervjuare: Jaha, vem skulle det kunna vara? 

Elev 13: Ja fröken kan jag fråga då…så kan hon det och så vet jag sen vad jag ska skriva. 

5.6.3 Lust 
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Endast ett av barnen talade om att det måste vara kul för att det ska bli lättare att lära sig 

skriva. Detta barnet berättade även om de två ovannämnda delarna men visade även på 

att lusten var viktig. Exempel nedan: 

 
Intervjuaren: Kommer du på några fler sätt som kan hjälpa en att lära sig skriva? 

Elev 8: Hm…man måste ju tycka att det är kul…det kan vara viktigt… 

Intervjuaren: Varför kan det vara viktigt? 

Elev 8: Jaa…annars blir det tråkigt…och då blir det inte kul och då kanske man inte vill lära sig. 
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6 DISKUSSION 

 

I detta avsnitt kommer våra resultat diskuteras och ställas i relation till bakgrunden. 

Inledningsvis kommer det diskuteras kring barnens tankar om syftet med att lära sig läsa 

och skriva med efterföljande diskussion kring när de läser och skriver och hur man lär 

sig detsamma. Avslutningsvis följer en sammanfattning och förslag på vidare forskning i 

ämnet. 

6.1 Syftet med att lära sig läsa och skriva 

 

Många av barnen hänvisade till vuxenlivet, till varför man skulle lära sig läsa och skriva. 

Deras tankar handlade mycket om att läsningen och skrivningen var beroende av de 

framtida jobb som de skulle införskaffa. Både Pramling och Mårdsjö (2007) och 

Dahlgren och Olsson (1985) hade i sina undersökningar upptäckt likasinnad uppfattning 

hos barn, men kopplade denna relation till vuxenlivet som ett krav eller hot. Vi vill dock 

ifrågasätta denna syn, att en sådan kategorisering automatiskt bör refereras som ett krav 

eller dylikt. Man kan snarare se det som att barnen är införstådda med värdet av att lära 

sig läsa, att de är medvetna kring läsningens syfte ur ett framtida perspektiv, att läsning 

är ett krav för framtiden behöver nödvändigtvis inte ses som något negativt.  

 

Kopplingar kunde ses till Dahlgren m.fl. (2006) definitioner av skriftspråket. En del av 

barnen nämnde läsning och skrivning utifrån en ”funktionell” aspekt. De nämnde bland 

annat att det var viktigt att kunna för att kunna läsa skyltar och recept. Det fanns även de 

barn som läste för ”nöjes skull”, som såg syftet att lära sig relaterat till det lustfyllda i 

själva läsaktiviteten. Väldigt många barn nämnde brevskrivning som en anledning till att 

lära sig skriva, vilket kan relateras till det Dahlgren m.fl. definierar som ”personlig 

kommunikation”.   

 

Slutligen var det två barn som nämnde läsning som en lustrelaterad aktivitet. Ser man till 

vad Gustafsson och Mellgren (2005) skriver kan de här barnen förutspås ha ett fortsatt 

gynnsamt förhållningssätt till skriftspråket. Det torde vara som Gustafsson och Mellgren 

säger, men samtidigt är det som Taube (2007) nämner att även de prestationer man 

åstadkommer säkerligen har betydelse för attityden till skriftspråket. Bara för att barnen 

upplever läsning som en lustfylld aktivitet i sig, betyder det inte nödvändigtvis att de 

kommer ha en fortsatt positiv inställning till skriftspråket. Dessutom menar Juel (1988) 

att medan attityden till läsningen kan tänka sig vara varaktig beroende på tidigare 

erfarenheter, är detta inte fallet med skrivandet. En möjlig förklaring till det Juel säger 

kan tänkas vara i den respons som Magnusson (2004) förespråkar. Det kan spekuleras i 

hur frekvent barn får respons på skriftliga arbeten i jämförelse med när de läser. Men  

den respons de får kan utmynna i antingen en god eller negativ uppfattning om sig själva 

i skriftliga sammanhang. Om responsen i lässammanhang inte förekommer i lika hög 

grad i skolan, kan det möjligen förklara varför attityden till läsning inte fluktuerar lika 

mycket.  
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6.2 När barnen upplever att de läser och skriver 

 

När det gäller läsning refererar de flesta elever till ”tyst läsning”, att läsning främst är 

relaterat till böcker. Detta kan till viss del ses som logiskt men Novick och Fisher (2002) 

talar om en bredare syn på språket och hänvisar även till sånger, berättelser och ordlekar. 

Utifrån de resultat vi har fått tycks lässituationerna i skolan enbart handla om tyst 

läsning i böcker. Vi kan dock tänka oss att de språkaktiviteter som Novick och Fisher 

nämner utöver läsning i böcker är vanligt förekommande i skolan men barnen nämner 

trots allt inte detta under intervjuerna.  

 

Novick och Fisher (2002) lyfter även upp dagboksskrivande som en positiv komponent i 

den skriftspråkliga utvecklingen i skolan. För det första är det väldigt få barn som pekar 

på dagboksskrivande och för det andra är detta inte något som de förknippar med 

skolverksamheten utan snarare något som sker hemmavid. Det kan i och för sig ses 

naturligt men en metod för lärarna i detta sammanhang kan vara att låta elever använda 

sig av en loggbok där deras känslor och tankar framhävs, således en form av 

dagboksskrivande som är mer inriktat mot skolan. Detta kan i sin tur, som Novick och 

Fisher också talar om, förbättra elevens relation till läraren genom att de ständigt får 

gensvar på deras tankar och reflektioner samtidigt som de då övar upp sin språkliga 

förmåga. Dessutom kan detta bli ett steg i ledet till en godare undervisning, som Smith 

(2003) framhäver, då barn ges möjlighet att uttrycka sig utifrån deras erfarenhetsvärld. 

Detta kan möjligen leda till en ökad lust och motivation, vilket Magnusson (2004) lyfter 

fram som två viktiga delar i barnets skriftspråkliga utveckling.  

 

Gustafsson och Mellgren (2005) framhäver den informations- och 

kommunikationsteknik som har skapat en ny dimension till skriftspråket. Trots att det 

endast är ett barn som uttryckligen talar om skriftspråk i sådant sammanhang under 

intervjuerna torde en större del av barnen ha någon form av erfarenhet kring detta. 

Kursplanen i svenska (2009) nämner det ökade kravet på människans språkliga aktivitet 

i och med det IT-samhället vi lever i, och i relation till detta kan det tyckas att våra 

resultat borde visa på en tydligare språklig verksamhet riktat mot informations- och 

kommunikationstekniken. Det kan spekuleras i om detta beror på att barnen i själva 

verket har en större erfarenhet mot detta än vad som visas eller om det kan bero på 

skolverksamhetens inställning gentemot tekniken. 

 

Både inom läsning och inom skrivning upplever ett stort antal barn att dessa aktiviteter 

sker i samspel med någon förälder. Dessa barn kunde ge exempel på 

skriftspråkssituationer då barnet läste tillsammans med föräldern. Frost (2002) 

framhåller just högläsning av förälder som något väldigt gynnsamt i barnets 

språkutveckling. Det är svårt att avgöra kvalitén på själva högläsningen, då De Jong och 

Leseman (2001) ser detta ur både ett instruktionsperspektiv och ett socialt- emotionellt 

perspektiv men det kan antas att barnet åtminstone utvecklar ett högre intresse för 

skriftspråket i och med denna sociala interaktion. Denna sociala interaktion har en 

övervägande positiv effekt enligt bl. a. Stainthorp och Hughes (2000); De jong och 

Leseman (2001); Frost (2002); Magnusson (2004).  
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Ett annat exempel då föräldern var en del av den skriftspråkliga situation var då ett barn 

beskrev en händelse där barnet kunde utnyttja sitt skriftspråk i samband med 

nedskrivningen av en inköpslista. Stainthorps och Hughes (2000) menar att då ett barn 

kan se ett tydligt syfte i den vuxnes skriftspråk kommer detta utveckla barnets 

kommunikativa förståelse till språket. Dock hade vi förväntat oss att en större andel av 

barnen refererade till liknande situationer, då skriftspråket sker i samspel med föräldern, 

då detta kan anses vara en vanligt förekommande företeelse i samtliga hem. 

 

Det förekom även barn som talade om att läsning hemmavid kunde ske främst enskilt, 

utan någon inblandning av förälder. Trots det gynnsamma i att möta skriftspråket i 

sociala interaktioner behöver det enskilda mötet inte nödvändigtvis vara något negativt. 

Dahlgren m. fl. (2006) hänvisar till Piagets teori om att barnet behöver utforska och 

undersöka saker och ting själv för att främja lärandet. Detta barn kan möjligtvis se en 

större tillfredsställelse i att läsa ensam, interaktionen kan denne eventuellt se som något 

hämmande snarare än något som gagnar. 

 

 

6.3 Hur barn lär sig läsa och skriva 

 

Gemensamt för läsning och skrivning är att de flesta barnen menade att träning är en 

viktig förutsättning för att lära sig. I samband med detta nämndes bokstäverna som en 

viktig punkt. Ytterst få nämnde förståelsedelen i läsningen. De två grundkomponenterna 

för läsning är forskarna överens om, avkodning och förståelse, däremot tvistas det om 

vilken av de två som är viktigast. Smith (2003) är i viss mån kritisk till att avkodningen 

ska ha högre prioritet än förståelsen och menar att det blir för fokuserat på enskilda 

bokstäver samt ord. Samtidigt menar Larson m.fl. (1992) att av dessa två komponenter 

är endast förståelsedelen inte automatiserad, vilket talar för att avkodningen trots allt 

borde ges större utrymme än förståelsedelen. Vi kan tycka att det borde finnas utrymme 

för båda perspektiven. Dock vill vi även belysa det som Smith (2003) talar om då han 

säger att barn borde arbeta med material som är relevant för dem själva, för att på så sätt 

motverka att avkodningen tar överhanden i undervisningen.  

 

Som nämndes ovan hade barnen, även när det gällde skrivandet, uppfattningen att 

övning var en viktig del för att man skulle lära sig skriva. Deras tankar rörde sig i mångt 

och mycket kring mängden och frekvensen i skrivandet. Dessa funderingar kan tyckas 

vara föga förvånande och relativt självklara men å andra sidan menar Björk och Liberg 

(1999) att det mest grundläggande i att lära sig skriva är att man just ska få möjlighet att 

få skriva. Samtidigt fortsätter Björk och Liberg med att säga att skrivandet ändå ska ske i 

meningsfulla sammanhang, och att i samspel med läraren skapa förutsättningar för en 

ökad reflektion, hos barnet, kring skriftspråkets egenskaper och dess karaktär. Det är 

upplyftande att se dessa tankar hos barnen uttrycka sig men man får också hoppas att 

barnen får uttrycka sig skriftligt i dessa meningsfulla kontexter. 

 

I såväl läsning som skrivning talar barnen om det gynnsamma i att göra detta i samspel 

med någon annan. Dahlgren m. fl. (2006) hänvisar till Vygotskys teorier kring barns 
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lärande, där den sociala interaktionen med andra aktörer och samspelet med 

omgivningen har en fundamental betydelse för barns lärande och utveckling. I resultatet 

definierade barnen denna samspelande part som läraren eller föräldern, med andra ord 

hade inget barn uppfattningen att barnen kunde lära av varandra. Magnusson (2004) 

kunde i sin studie påvisa det fördelaktiga i att barn samspelade i skriftspråkliga 

situationer. Det ökade inte bara barnens lust och motivation utan även deras skriftliga 

förmåga utvecklades. Ur ett skriftspråksutvecklande perspektiv hade det varit positivt 

om barnens tankar kring den samspelande aktören inte bara hade innefattat vuxna utan 

även barn. Utifrån vårt resultat kan man fråga sig om det inte borde ges mer utrymme för 

dylika skriftspråkliga sammanhang, som Magnusson visar på, då dessa 

skriftspråkssituationer kan skapa ett mer gynnsamt förmedlat lärande, som Dahlgren m. 

fl. (2006) refererar till. Det kan bli gynnsammare på så sätt att barnen befinner sig i 

samma mognadsnivå, till skillnad från lärare och förälder, och kan förstå den aktuella 

problematiken på ett mer nyanserat sätt. 

 

För att fortsätta i de ovanstående tankegångarna tror vi att sådana skriftspråkliga 

sammanhang även kan skapa en större lust hos barnet. Lusten är en viktig del i allt 

lärande, enligt Magnusson (2004). Magnussons studie visade framförallt att det var 

utifrån barnens erfarenheter man utgick och att de fick respons på det de skrivit, och att 

detta låg till grund för lusten att lära. Dessutom lägger Lpo94 (2006) tyngd i att lusten 

ska vara en grundläggande del i undervisningen. Trots detta är det endast ett barn som 

nämner att lusten är en förutsättning till att lära sig skriva. Frågan är hur man ska 

förhålla sig till detta, att något tämligen elementärt inom barns lärande bara uttrycks av 

en elev. För man borde anta att alla intervjuade elever har erfarit mer eller mindre lust i 

något skriftligt sammanhang och att de då kan ha upplevt att prestationen i någon form 

påverkats.  Man kan inte förutsätta att eleverna reflekterar över sitt lärande men 

samtidigt ställer man sig frågandes till varför då denna elev nämner lusten som en del av 

lärandet. Eleven kan ha upplevt positiva och givande gensvar i skriftspråkliga 

sammanhang i hemmiljön i större utsträckning än andra elever. Den givande responsen, 

talar inte bara Magnusson (2004) om, utan även Novick och Fisher (2002) som menar att 

en miljö präglat av gensvar på barns arbete ger goda premisser till att barnen själva 

tänker och reflekterar. I deras fall rörde sig sammanhanget om skolmiljön men samtidigt 

torde en eventuell respons hemifrån ge goda effekter på elevens lärande och 

reflektionskapacitet. 

 

6.4 Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad barn hade för uppfattningar kring 

läsning och skrivning. Generellt sett hade de flesta barnen en liktydig uppfattning kring 

syftet med att lära sig läsa och skriva. Den mest framträdande bilden var att det 

relaterades till framtiden och vuxenlivet, att läsa och skriva var en förutsättning för att 

man skulle klara sig i livet. De situationer då barnen upplevde att de läste och skrev 

hänvisades främst till skolan och hemmavid, och att hemmavid hade många barn 

föräldern som en samspelande aktör i skriftspråksutvecklingen. Barnens uppfattning om 

hur man lär sig läsa och skriva var tämligen samstämmig. Majoriteten pekade på att 
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övning var den främsta komponenten för att lära sig att läsa och skriva. Det fanns dock 

barn som pekade på samspelet med lärare och föräldrar som ytterligare en del i läs- och 

skrivinlärningen.  

 

Positivt från undersökningen var att många elever hade ett klart syfte för sig kring varför 

de skulle lära sig läsa och skriva.  De refererade inte till läsningen och skrivningen som 

ett krav från exempelvis lärare, utan kunde se den långsiktiga nyttan med att behärska 

det skriftliga språket. Dock uppstod förvåning när resultatet ändå visade på så pass 

liktydiga svar, vi hade snarare förväntat oss en större variation i svaren än vad som var 

fallet.  

 

Utifrån barnens svar framkom det inga tendenser på att barnen såg sig själva som 

potentiella medhjälpare i skriftspråkssituationer. Det är värt att fundera över, då barn kan 

ha stor nytta av varandra i sin strävan efter att bli kompetenta utövare av det skriftliga 

språket.  

 

 

6.5 Vidare forskning 

 

Ett vidare koncept inom det här området skulle kunna vara att jämföra olika årskursers 

uppfattningar om läsning och skrivning. Uppfattningarna skulle säkerligen skilja sig åt, 

men det skulle vara intressant att se hur de skiljer sig. Då hade man möjligtvis kunnat se 

hur uppfattningarna skiljer sig åt beroende på ålder. Ännu en aspekt värd att undersöka 

hade kunnat vara att se något perspektiv från läraren, exempelvis hur lärarens didaktiska 

metoder står i relation till elevers uppfattningar. Ytterligare fokus hade kunnat läggas på 

hemmiljöns betydelse och hur detta förhåller sig gentemot elevers tankar och 

funderingar kring skriftspråket. 
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BILAGA 1 
Brev till vårdnadshavarna: 

 

Hej! 

 

Efter min praktik i klass XX så är jag nu mitt uppe i examensarbetet, och ska således 

tillsammans med min skrivpartner vilja intervjua vissa av barnen i klassen. Vår intervju 

har syftet att ge oss en bild av vad barnen har för uppfattningar om läsning och 

skrivning.  Resultaten av intervjuerna kommer att ingå i examensarbetet men barnen 

kommer att ha full anonymitet och även klassen och skolan kommer inte att kunna 

spåras. Ert barn kan bli intervjuat och därför behövs först ert eventuella medgivande. 

 
Jag godkänner att mitt/vårt barn intervjuas       JA           NEJ 
   
 
Elevens namn:______________________________ 
 
Vårdnadshavarens underskrift:_____________________________________ 
 

Tack! 

Mvh Mats Edenwall & Stefan Ingesson 

Vid frågor eller dyl. Mats mobil: 07xx-xxxxxx 



   

BILAGA 2 

 

Intervjumall: 

 

Vad tänker du på när du hör ordet ”läsa”? 

 

Hur tror du man kan lära sig läsa? Hur gör du? Berätta! 

 

Varför tror du att man ska lära sig läsa? 

 

När läser du? Berätta! (Hemma?  I skolan? Föräldrarnas roll?) 

 

Vad tycker du om att läsa?  

 

Vad tänker du på när du hör ordet ”skriva”? 

 

Hur tror du man kan lära sig skriva? Hur gör du? 

 

Varför tror du att man ska lära sig skriva? 

 

När skriver du? 

 

Vad tycker du om att skriva? 

           

 

 
 


