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ABSTRAKT 
  

Det är barnens egna uppfattningar som ligger till grund för den här studien, hur barnen 

uppfattar skriftspråket och skriftspråkets användningsområde. 20 barn i åldrarna 4-5 år 

har på två olika förskolor varit delaktiga i den här undersökningen. Studien är baserad på 

barnintervjuer och en experimentell skrivdel, barnen fick svara på olika frågor rörande 

ämnet samt att barnen även fick visa oss hur de använde skriftspråket. Genom att 

genomföra intervjuer hoppades vi på att få personliga och uttömmande svar från barnen. 

Frågeställningarna vi utgick ifrån var följande: Hur ser barnen på vikten av att kunna 

skriva? I vilka sammanhand och med hjälp av vem/vilka brukar barnen i 

undersökningen använda skriftspråket? Hur ser barns upplevelser av skriftspråket ut? 

Vad skriver barnen och hur gör de när de skriver? 

 

Det är viktigt att redan på förskolan börja med att stimulera den språkliga 

medvetenheten, skriftspråket ska läras in med hjälp av leken för att barnen inte ska 

uppleva det som ett krav från pedagogerna. Pedagogen måste vara medveten om var 

barnen befinner sig i skriftspråksutvecklingen för att kunna skapa en miljö som är 

utmanande för barnen. Det är viktigt att pedagogen visar intresse för barnens tidiga 

försök att tillägna sig skriftspråket för att barnens nyfikenhet inte ska dämpas. 

 

Resultatet som framkom under intervjuerna har delats upp i olika kategorier utifrån 

barnens svar. Det blev uppenbart att barnen relaterade skriftspråket både till hemmet och 

till förskolan och därför också både till förskollärarna och de anhöriga. Många av barnen 

kunde skriva sina namn och hade därigenom också skapat en viss förståelse för 

skriftspråket. Våra tidigare erfarenheter är att många förskolor arbetar med skriftspråket 

i vardagssituationer och försöker rikta barnens nyfikenhet mot det skrivna språket.   
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1 INTRODUKTION 

 

Det föll sig ganska naturligt för oss att välja ett ämne som handlade om barns 

språkutveckling eftersom vi båda har läst om detta mycket under vår tid på 

lärarutbildningen. Anledningen till att vi valde att intervjua förskolebarn är att vi 

båda är intresserade av att i framtiden arbeta i förskolan samtidigt som det är när 

barnen är i 4-5 års ålder som de börjar använda och intressera sig för skriftspråket. 

 

Det finns många teorier om hur barn lär sig skriva och det är genom att vi har tagit 

del av dessa teorier som vårt intresse för skriftspråket har väckts. Med utgångspunkt 

från den tidigare forskningen valde vi att genomföra en studie där barnens egna 

tankar efterfrågades. Vi anser att det är vetenskapligt intressant att barnens tankar 

uppmärksammas för att vi som pedagoger ska kunna skapa en stimulerande 

förskolemiljö. Att skriftspråket är en viktig del i förskolans värld går det inte att ta 

miste på. För att barn i förskolan ska kunna tillägna sig skriftspråket måste detta ske 

via det språk som de är bekanta med sedan innan, talspråket. Det är därför också 

viktigt att man som pedagog uppmärksammar det som barnen redan kan och skapar 

situationer som är utmanande för dem.  

 
Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen (Utbildningsdepartementet, 1998, s.6). 

 

När barnen är små är leken central och det är också genom den som barnen bearbetar 

händelser och lär sig nya saker, därför är det också viktigt att skriftspråket 

introduceras på ett lekfullt sätt (Hagtvet, 2002). Ibland kan det, enligt oss vara en 

balansgång mellan att hitta roliga utmaningar samtidigt som det också är viktigt att 

inte ställa krav eller eller göra inlärningen för svår för barnen. Skriftspråket är en sak 

som barn lär sig genom att leka, de provar sig fram genom att härma och lekskriva. 

Något av det första som små barn lär sig skriva är sina namn, detta är en viktig del i 

den tidiga skrivutvecklingen.                
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2 BAKGRUND 
 

I bakgrundkapitlet kommer vi gå igenom tidigare forskning och teorier kring barns 

skriftspråkslärande. Följande huvudrubriker kommer att behandlas: Skriftspråkets 

form och funktion, miljöns betydelse för  skriftspråksutvecklingen, självbildens 

betydelse samt förhållandet mellan talspråk och skriftspråk.  

 

2.1 Skriftspråkets form och funktion 
 

Skriftspråk är ett språk som inte innefattar någon kommunikation i form av gester 

och rytm. Ofta präglas detta språk av ett avstånd mellan du och jag samtidigt som det 

inte heller ges möjlighet till gemensamma snabba handlingar (Hagtvet, 2002). Skriva 

och läsa är varandras förutsättningar och båda aktiviteterna finns i begreppet 

skriftspråk. Det finns därför ingen mening med att skriva om ingen kan läsa det som 

har skrivits (Magnusson, 2004). Gustafsson och Mellgren (2000) skriver vidare att 

skrivning och läsning används för olika syften, i olika sammanhang men i ett 

samspel mellan text, den som skriver och den som läser. Det finns olika 

användningsområden för skriftspråket, det funktionella skriftspråket vars syfte är att 

överföra kunskaper från någon som är expert inom ett område till någon som inte kan 

lika mycket inom området. Skriftspråket kan också användas för att den som skriver 

är intresserad av något, alltså för nöjet. Skriftspråk kan också vara till för att övertyga 

om någonting, det gäller här att påverka läsaren och dennes uppfattningar. Via 

meddelanden exempelvis brevskrivning kan skriftspråket användas som ett medel för 

kommunikation, denna kommunikation är personlig och det skrivna kan läsas vid 

flera olika tillfällen. Det expressiva skriftspråket handlar enligt Gustafsson och 

Mellgren (2000) om att någon skriver en text i syfte att uttrycka sina känslor, texten 

skrivs inte till någon mottagare. Det sista användningsområdet av skriftspråket är det 

andliga, som har som syfte att ge den som läser texten ett andligt, etiskt och 

moraliskt budskap (a.a.).   

 

Den skriftspråkliga medvetenheten utvecklas först genom att barnen iakttar och 

tillsammans med andra utvecklar detta språk. När de senare har utvecklat en 

skriftspråklig medvetenhet utvecklas de eftersom de provar själva, de blir allt mer 

medvetna om användningen av skriftspråket (Björk & Liberg, 1999). Språklig 

medvetenhet handlar om barnens förmåga att reflektera över språket (det handlar 

både om den fonologiska medvetenheten och den skriftspråkliga medvetenheten). 

För att barnet ska kunna tillägna sig skriftspråket så behöver de också ha utvecklat en 

viss skriftspråklig medvetenhet. De behöver vara medvetna om skriftspråkets 

funktion, alltså vad det ska användas till och även skriftspråkets form, hur det 

utformas (Magnusson, 2004). Även Gustafsson och Mellgren (2000) poängterar 

vikten av att barnet förstår skriftspråkets form och funktion. Det är betydelsefullt att 

barn förstår varför det är viktigt att kunna skriva och att de också förstår att det är en 

kommunikation som inte är här och nu. Skriftspråket måste tydliggöras av andra 

personer. 

 

Enligt Vygotskij (2001) är inlärning som en psykologisk process, barnet måste ha 

uppnått en viss grad av mognad för att inlärning ska kunna ske. Det går exempelvis 

inte att lära ett treårigt barn att skriva om barnet inte är mogen för det som ska läras 

in. Barnet behöver ha utvecklat vissa funktioner och för att lära sig exempelvis 
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alfabetet så behöver det ha utvecklat sitt minne. Om tänkandet har uppnått en 

mognadsgrad som är så pass hög att det kan förstå sambandet mellan bokstäverna 

och deras ljud så kan skrivinlärningen påbörjas. Barnen behöver ha utvecklat en viss 

förståelse för skriftspråkets funktion för att kunna lära sig skriva. 
 

2.1.1 Barns tidiga skriftspråksutveckling 
 

När ett litet barn lär sig skriva gör de ofta det genom att på ett lekfullt sätt härma 

någon som redan kan. Något av det första som barnen lär sig skriva är sitt eget namn 

och bokstäverna i det egna namnet. Barns tidiga skriftspråksutveckling, fonologisk 

medvetenhet, härma och lekskriva samt namnskrivning är de underrubriker vi 

kommer att behandla i följande kapitel.  
 

Taube (2007) skriver att det är bra om pedagogerna redan på förskolan börjar med att 

stimulera barnens språkliga medvetenhet, avsikten med detta är för att förbereda 

barnen inför den kommande läs- och skrivinlärningen. Genom lekbetonade övningar 

och via rim och ramsor inspireras barnen till att stegvis upptäcka hur språket är 

uppbyggt. När barnen leker med ord, rimmar med orden och delar upp orden 

upplever inte barnen det som ett krav, utan de tycker det är kul. Det är viktigt att inte 

göra det för svårt för barnen, för barnen måste få känna att de kan, ingen ska behöva 

känna sig otillräcklig (a.a.). För de mindre barnen är orden något abstrakt som de 

med hjälp av andra kan lära sig. Barnets uppmärksamhet riktas oftast inte mot det 

formella språket utan snarare mot vad det är som sägs, uppmärksamheten riktas alltså 

inte mot regler som exempelvis grammatik och stavning. Små barn har också ofta 

svårt att se språket från ett utifrån perspektiv (Hagtvet, 2002).  

 
Språklig medvetenhet är en förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva. För att kunna 

knäcka den alfabetiska koden måste barnet kunna ha en viss distans till språket - se på det 

och analysera det. Det är inte så lätt för ett förskolebarn (Hagtvet, 2002, s 68). 

 

2.1.2 Fonologisk medvetenhet 
 

Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver att om ett barn har skapat en 

fonologisk medvetenhet har de utvecklat en förståelse för sambandet mellan 

bokstäverna och ljuden. Myndigheten för skolutveckling (2003) framhåller olika 

ståndpunkter gällande detta, den ena handlar om att läs och skrivutvecklingen och 

den fonologiska medvetenheten utvecklas samtidigt, i interaktion med varandra. 

Fonologisk medvetenhet kan också ses som en bra förutsättning för att ett barn ska 

lära sig läsa och skriva.   

 

När barnen lär sig känna igen bokstäverna, ljuda och skriva dem utvecklar barnen 

sakta sin fonologiska medvetenhet (Björk & Liberg, 1999). Pollo, Kessler och 

Treiman (2009) skriver att innan barnen börjar stava fonologiskt är deras stavning en 

slumpmässig rad av olika bokstäver. Efter att barnen har lärt sig hur de skriver 

bokstäver försöker de att skriva ord och meningar (a.a.). Barns skriftspråk utvecklas i 

en rad olika steg och barn kan använda inlärda ord innan de kan känna igen specifika 

namn eller ljud som hör till varje bokstav. Skrivning är en mekanisk färdighet som 

måste läras och visas för barnen (Drouin & Harmons, 2009). 
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2.1.3 Härma och lekskriva 
 

När barns intresse för bokstäver väl är väckt, har barnen ofta en period då de lekskriver och 

lekläser. Långa rader av bokstäver utan mening för andra än för barnet självt skrivs ner 

(Hagtvet, 2002, s. 125).  

 

Det är i utvecklingsskedet då barnet är mellan 2-7 år som barnets handlingar 

socialiseras och symbolspråk utvecklas. Redan som spädbarn lär sig barnet att 

härmas, här i form av enkla sensomotoriska rörelser ofta utförda med händerna. 

Denna härmning utvecklas med tiden och blir allt mer komplicerad, det är på detta 

sätt barnet så småningom utvecklar språket genom att härma ljud (Piaget, 1982). 

Kullberg (2006) skriver att små barn klottrar och klottret består av streck och svängar 

som hänger ihop i ett mönster. Många barn låter (ljudar) när de klottrar. Kullberg 

(2006) betonar att det redan i spädbarnsåldern finns en förståelse att man kan skriva 

eftersom barn klottrar. Efterhand blir klottret små figurer och så småningom skiljs 

bokstavsliknande figurer och bildsymboler åt. Barn har sett hur vuxna gör när de 

skriver och härmar, det betyder att när barn skriver så tar de pennan och för den upp 

och ner och fram och tillbaka på raderna. Idag kan barn skriva sitt namn med versaler 

ganska tidigt och de kan även läsa sitt namn om det är skrivet med versaler (a.a.). 

Även Dahlgren (2006) påpekar att barn härmar andra som redan kan skriva, barnen 

visar sin förståelse genom att efterlikna en person som redan är skrivkunnig. Att 

skriva på ett papper blir samma sak som att skriva. När barnen gör markeringar på 

sitt papper tycker de själva att de skriver, barnen har även lärt sig hålla i pennan så 

som skrivkunniga personer gör. Barnen utför skrivaktiviteterna mycket noggrant och 

de betonar att de inte får bli störda, skrivaktiviteterna genomförs med mycket allvar.  

 

Trageton (2005) framhåller i sin forskning att både läsning och skrivning är 

grundläggande faktorer i den skriftspråkliga utvecklingen men att läsningen är 

underordnad skrivningen. För barn i 3- 7 års ålder är lekskrivningen central, detta är 

för de ett sätt att skriva sig till läsning. Björk & Liberg (1999) skriver att barnens 

naturliga skriftspråksinlärning börjar med att barnen lekskriver och imiterar. Det 

andra steget är att barnen använder tecken som hjälp för att komma ihåg, efter detta 

utvecklar barnen ett eget funktionellt system med symboler. Det sista steget i 

utvecklingen kännetecknas av att barnen förstår symbolerna och använder dessa på 

ett korrekt sätt.   

 

Hagtvet (2002) menar att när barnens intresse för bokstäver väl har väckts så börjar 

barnen lekskriva under en period. De skriver ofta långa rader av bokstäver som inte 

betyder någonting för andra men som betyder något för barnen själva. När barnen 

lekskriver och kan skriva ett antal olika bokstäver kombinerar de ofta bokstäver i 

olika kombinationer. Barn lär sig en hel del när de lekskriver, bland annat lär de sig 

att skrivriktningen är från vänster till höger. Barn som lekskriver lär sig att de kan 

kombinera och skapa massvis med ord av de 28 bokstäver som alfabetet består av 

(a.a.). Lekskrivning kännetecknas ofta av att barnet inte har något budskap med det 

som skrivs utan är bara medveten om själva skrivandet. När barnet börjar känna igen 

bokstäverna använder barnet dem utan att förstå att de har en funktion och kan 

kopplas ihop med ljud (Gustafsson & Mellgren, 2000). För att barn som imiterar ska 

utveckla språket krävs att imitationen sker i samband med förståelse och reflektion. 

Ett barn som imiterar utan att förstå vad de har skrivit har inget begrepp om textens 

handling, barnet har bara en viss förståelse för processen i sig. Om barnet istället 
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reflekterar över det som skrivits kan det ofta berätta om textens innehåll, texten har 

en mening (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  

 

2.1.4 Namnskrivning 
 

Det finns likheter mellan barns skrivning och deras förståelse för bokstäverna och 

bokstavsljuden, denna kunskap hänger också ihop med individuell mognad. Barn 

utvecklar sin kunskap om bokstäverna genom att skriva. Namnskrivning är en 

mycket viktig del i den tidiga skrivutvecklingen, därför lär sig barnen vissa bokstäver 

fortare än andra. De fokuserar på det som finns i deras namn. Det är genom detta 

som barnen utvecklar en förståelse för bokstavsnamnen (Diamond, Gerde & Powell, 

2008). En studie genomförd av Drouin och Harmon (2009) vars syfte var att ta reda 

på sambandet mellan skrivning och bokstavskännedom i den tidiga 

skriftspråksinlärningen genomfördes på 114 förskolebarn 4 års åldern. Studien visade 

att det fanns ett starkt samband mellan barnens förmåga att skriva sina namn och 

deras bokstavskännedom. Ungefär hälften av barnen kunde skriva sina namn och 

känna igen bokstäverna i det. Det var också många av barnen som kunde skriva sina 

namn men de kunde inte känna igen bokstäverna som fanns i namnet, andra barn 

kunde känna igen bokstäverna men kunde inte skriva sina namn. 

 

Pollo, Kessler och Treiman (2009) har delvis undersökt om barnen kunde skriva 

bokstäver i den ordning som de kom i ordet, de undersökte även om barnen kunde 

skriva sina namn. Barnen fick sammanlagt genomgå tre olika tester, där man testade 

deras läs- och skrivförmåga. Det som undersökningen visade var att barn som har 

vissa bokstäver i sitt namn skrev ofta ord med dessa bokstäver. Barnen använde 

oftare bokstäverna som var med i deras namn när de skrev olika ord. Även Drouin 

och Harmons (2009) studie visade att namnskrivande och bokstavskännedom är 

relaterade till varandra, men det finns också skillnader. De barn som kunde känna 

igen bokstäverna i sina namn hade generellt en högre bokstavskännedom än de barn 

som kunde skriva sina namn men inte känna igen bokstäverna. Det är förhållandevis 

vanligt med en skillnad mellan namnskrivande och bokstavskännedomen (a.a.). 

 

Diamond m.fl. (2008) skriver att det är i förskolan man grundlägger för läs- och 

skrivundervisningen som barnen senare kommer att möta i skolan och det är i 

förskolan kännedomen om alfabetet grundläggs. Barns tidiga skrivande får mycket 

mindre uppmärksamhet än den tidiga läsningen och dess process. När förskolebarn 

börjar använda bokstäver när de skriver, fokuserar de ofta på att kopiera och sen 

skriva sitt eget namn, att skriva sitt namn är en viktig del av barnens 

experimenterande med bokstäver. Enligt Diamond m.fl. (2008) studie var det stor 

skillnad mellan fyraåringarna på förskolan vid terminens början, men i slutet av året 

kunde nästan hälften av barnen skriva sina namn korrekt. De som inte kunde skriva 

hela sitt namn kunde skriva enstaka bokstäver. Variationerna i skrivkunskapen var 

ihopkopplade med barnens kännedom om bokstavsnamnen (a.a.). En strategi som 

många barn använder när de skriver är att de läser ordbilder, till exempel namn och 

loggor. De lär sig känna igen olika namn och skriver dessa med hjälp av bilder som 

skapats i deras minne. De förstår fortfarande inte innebörden av bokstäverna utan 

minns endast dem som ett mönster. När barnet förstår innebörden av bokstäverna 

använder de ofta sig av konsonantskrift eftersom de ljuden är de som är tydligast 

(Gustafsson & Mellgren, 2000). 
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2.2 Miljöns betydelse för skriftspråksutvecklingen 
 

Förskolan ska utforma en skriftspråkande miljö som motiverar barnet till att vilja 

lära sig skriftspråket och det är pedagogernas uppgift att utforma en sådan miljö. 

Barn som undersöker skriftspråket behöver också vuxna som uppmärksammar deras 

försök att lära sig. Under denna rubrik tas även pedagogens roll upp.  

 

Cruikshank (2001) har i sin forskning tittat på hur ett barns skrivprocess växer fram. 

Under en tid observerades en 4- årig flicka. Den här flickan hade tidigare visat stort 

intresse för skriftspråket bland annat genom att hon skrivit en berättelse om vad som 

hänt på förskolan föregående dag. I och med detta var Cruikshank (2001) helt säker 

på att flickan hade en grundläggande förståelse för vad en berättelse är. Flickan fick 

olika skrivuppgifter varje gång och varje tillfälle varade i ca 10 minuter, varje gång 

var hennes mamma med. Det framkom även att flickan förstod att bokstäverna har 

olika ljud, han såg också att när flickan skrev använde hon oftast första bokstaven i 

ett ord för att representera hela ordet. Hon visste också att skrivriktningen är från 

vänster till höger.  

 

Cruikshank (2001) framhåller att små barn bör utsättas för olika ämnen som 

vanligtvis anses mer passande för de äldre barnen. Det är viktigt att föra in 

skriftspråket i förskolan när man märker att barnen är redo för det. Förskolebarn som 

vill lära sig läsa och skriva och som utsätts för rika läs- och skrivmiljöer utvecklar 

sin fantasi. Om förskolan har en sådan här miljö uppmärksammas den av alla barn 

inte bara de barn som är motiverade till att lära sig.  Men det är viktigt att inte 

presentera material som är för svårt för barnen. Gör den vuxna det kan barnet tappa 

inspirationen och inte vilja lära sig läs- och skrivning (Cruikshank, 2001). Björk och 

Liberg (1999) skriver att man med fördel kan arbeta med läsning och skrivning på 

förskolan eftersom det på förskolan kommer in naturligt i vardagssituationerna. Är 

man ute på promenad kan man läsa vad som står på skyltarna osv. Björk och Liberg 

(1999) betonar att det är viktigt att erbjuda barnen skrivsituationer som barnen finner 

som meningsfyllda, genom att exempelvis bygga upp en affär på förskolan kan 

barnen skriva inköpslistor och läsa varandras listor. Genom att bygga upp olika 

miljöer på förskolan möter barnen skriftspråket i en vardaglig miljö (a.a.). Barn 

behöver få uppgifter som är utmanade för dem menar Vygotskij det är därför också 

viktigt att skapa en stimulerande miljö. Barn behöver tänja sitt tänkande och det gör 

man genom att ställa utmanande frågor till barnen (Bråten, 1998). 

 

En given omständighet för att barnen ska utveckla en kunskap och bli en 

skriftspråkande person är att förskolan erbjuder en miljö som ger uttryck för detta. 

Barn som vistas på förskolan och som har pedagoger som hjälper dem att utforska 

skriftspråket på ett sätt som möter barnet på ett lekfullt vis har lättare för att bli 

intresserade av skriftspråket (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Detta är 

även något som Gustafsson och Mellgren (2005) framhåller och skriver vidare att det 

kan finnas en fara med att vänta på att barnet ska mogna, de tidiga tendenserna i 

skriftspråket kan spegla det fortsatta lärandet. En annan fara kan vara om pedagogen 

lägger över läs- och skrivansvaret på barnets föräldrar. Bråten (1996) skriver om 

Vygotskijs proximala zon, han ansåg att barnets utveckling inträffar i samspel med 

barnets omgivning. Vygotskij var speciellt intresserad för vad barnet kan och vad 

barnet skulle kunna lära sig med hjälp ifrån någon vuxen som redan kan eller ifrån en 
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annan kamrat. Detta kallas för den proximala utvecklingszonen, Vygotskij anser att 

det är i den proximala utvecklingszonen som all inlärning sker.  

 

För att förebygga senare problem med att skriva är det betydande att barnen får 

använda sig av språklekar där språket lärs in på ett lekfullt sätt. Barn behöver få 

uppleva språket i sammanhang som är lustfyllda och som inte kännetecknas av 

motgångar (Magnusson, 2004). Trageton (2005) framhåller att datorn kan användas 

när barnen lär sig skriva. Den första fasen vid skrivinlärning på datorn innebär att 

barnen gör så kallade bokstavsräckor. Detta är en slags lek med bokstäver där barnen 

skriver massa bokstäver i långa rader. Användning av datorer i par eller i grupp 

framhålls som betydande eftersom barnen ska kunna samtala och utbyta erfarenheter, 

ofta kan barnen olika bokstäver och kan hjälpa varandra. 

 

2.2.1 Pedagogens roll  
 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) skriver att i och med att läroplanen 

fördes in i förskolan har ett arbete med skriftspråk blivit mer accepterande i 

förskolan. I enighet med Johansson & Pramling Samuelsson (2007) är en av de 

viktigaste uppgifterna som pedagogen i förskolan har är att rikta barnens 

uppmärksamhet mot det som ska läras (a.a.). För att skriftspråksinlärningen ska ske 

på ett bra sätt behöver pedagogen ha en kompetens inom skriftspråket, det är också 

betydande att pedagogen kan överföra sin teoretiska kunskap till praktisk kunskap. 

Pedagogen måste  kunna reflektera över det som sker i praktiken samtidigt som man 

också behöver lägga vikt vid barnens förståelse för skriftspråket. Det är också upp till 

pedagogen att se till varje individ samtidigt som det är centralt att vara medveten om 

vart barnet befinner sig i skriftspråksinlärningen, detta för att kunna utmana barnet 

och anpassa undervisningen efter barnets behov (Gustafsson & Mellgren, 2005). 

Barn som undersöker och leker med skriftspråket är i behov av att det finns en vuxen 

till hands som kan hjälpa till att rikta barnets uppmärksamhet mot det som barnet 

försöker undersöka. På så sätt blir den vuxna en aktiv förmedlare av skriftspråket. 

Den kompetensen är viktig för att barnens lekskrivning och lekläsning ska bli så 

stimulerande aktiviteter som det kan bli. Barn som leker med skriftspråket blir 

nyfikna och frågande och dessa barn ska mötas av en pedagog som är kompetent 

(Hagtvet, 2002). Även Trageton (2005) framhåller vikten av att pedagogen är 

medveten om vad som påverkar den skriftspråkliga utvecklingen, för att kunna 

utforma en skriftspråksstimulerande undervisning. 

 
Barn blir intresserade om de har kompetenta lärare som använder och hjälper dem erfara 

grundläggande skriftspråk på ett sätt som möter det lekande lärande barnet (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2007 s. 123).  

 

Ett barn som undersöker något okänt är ofta nyfiket och utforskar det som är nytt 

med hjälp utav leken. Barnen leker på sina villkor och inte efter vuxnas 

föreställningar om vad som är rätt eller fel. Många barn i förskolan är nyfikna på 

bokstäverna, men en del utav dessa barns nyfikenhet har kanske stillats beroende på 

att en del pedagoger har rättat bokstäverna som barnet skrivit. Det räcker med att de 

vuxna med kroppsspråk visar att det inte finns något intresse för det barnet har 

åstadkommit. Att lära sig alla regler som finns i skriftspråket är en lång process som 

tar flera år (Hagtvet, 2002). Johansson och Pramling Samuelsson (2007) har gjort en 

undersökning där syftet var att se om skriftspråkandet fanns i förskolan. 
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Undersökningen visade att ibland var det pedagogen som förde in skriftspråket i 

leken och ibland var det barnen. De såg att ett flertal gånger började barnen 

intressera sig för bokstäver som satt uppsatta på väggarna. Barnen i undersökningen 

förde spontant in bokstäver i sin lek, ett barn vill exempelvis skriva sitt namn och 

barnet frågar vilken bokstav som kommer först och pedagogen ljudar och frågar 

barnet om det hör vad som kommer sen. En del barn lägger bokstäver på golvet i 

långa rader och ber sedan pedagogen läsa vad som står. I båda dessa exempel har 

pedagogen en lekfull stämning och en pedagog som är med i leken på barnens 

villkor, utan att tala om det är rätt eller fel. Barn använder skriftspråket frivilligt i 

olika situationer. Pedagogerna på förskolan tar också varje tillfälle i akt att för att få 

barnen att skriva.   

 

2.3 Självbildens betydelse  
 

För att barnen ska kunna tillägna sig skriftspråket på ett bra sätt är det viktigt att 

barnen tycker att det är roligt. Barnen bör förknippa skriftspråket med positivitet för 

att inte tappa intresset. I kapitlet nedan kommer självbildens betydelse för 

skriftspråksinlärningen att belysas. 

 

Det är viktigt att barn inte ser läsning och skrivning som ett krav utan de måste 

istället förstå att det finns en nytta med det. Skrivningen och läsningen ska för barnen 

vara något som är en personlig förmåga och om det inte är detta kan det leda till 

otrygghet. Barnen måste känna en trygghet och därigenom skapa en medvetenhet om 

sin egen förmåga när det gäller skrivning (Magnusson, 2004). I Gustafsson och 

Mellgren (2000) undersökning framkom det att barnen inte var delaktiga i 

skrivlärandet tillräckligt. Barnen upplevde för höga krav och för få utmaningar. När 

barnen har lärt sig något och genom det utvecklar ett intresse för fortsatt inlärning så 

är detta ett tecken på kunskap. För att skapa ett lustfyllt lärande behövs kunskap, 

frustration skapas ofta av de motgångar som barnen möter. Delaktighet och ett 

sammanhang behövs för att barnen ska tillägna sig kunskap på bästa sätt.  

 

Det är i 2-7 årsåldern, som barnens handlingar och värderingar börjar ses i relation 

till de känslor som är självvärderande. Barn kan om de misslyckas med någonting 

känna en känsla av mindervärde och om de istället lyckas med någonting kan de 

känna en känsla av överlägsenhet. De framgångar som barnen möter höjer barnens 

förväntningar på sig själv, i en positiv bemärkelse. Gradvis kommer barnet utvecklas 

genom de omdömen som de når fram till, detta har stor inverkan på utvecklingen. 

Om ett barn känner ångest kan det bero på inbillade eller verkliga misslyckanden 

(Piaget, 1982). Taube (2007) skriver att en del barn kommer att prestera sämre i 

läsning och skrivning och att detta beror på olika anledningar. De barn som presterar 

mindre bra kan komma att hamna i en ond cirkel. Det är en slags självuppfyllande 

profetia där barnets egna förväntningar och omgivningens förväntningar spelar en 

stor roll. Läraren, barnets föräldrar och klasskamraterna ser att barnet har svårt för 

läsning eller skrivning. Det leder till att dessa personer i barnets omgivning 

accepterar att barnet fortsättningsvis ska vara en ”svag” elev. Via språket eller 

kroppsspråket överförs förväntningarna till barnet. Barnet tolkar detta som att läraren 

eller föräldrarna inte tror på att barnet ska klara läs och skrivningen och barnet ser 

sig själv som en dålig läsare. Barnets självuppfattning faller och det leder till att 

barnet inte satsar på läsningen och skrivningen. Barnen ger lätt upp när det blir svårt, 
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barnet kan se skolan som en plats där de blir förödmjukade och där det ofta sker 

misslyckanden. Tyvärr är ju läs- och skrivundervisningen en så stor del av skolan, så 

har barnet problem med detta så drabbar det många områden. I en god cirkel däremot 

klarar barnet av den första läs- och skrivinlärningen bra och läraren ger barnet positiv 

uppmärksamhet. Läraren ger barnet en förväntan om att barnet fortsättningsvis ska 

göra bra ifrån sig. Barnet blir uppmuntrad och vill ha svårare material. En elev som 

hamnar i en god cirkel känner sig trygg och kan lägga all energi på att lösa ett 

problem (Taube, 2007).  

 

2.4 Förhållandet mellan talspråk och skriftspråk 
 

Talspråket och skriftspråket liknar varandra men det finns också stora skillnader, 

skriftspråket kan också ses som en utveckling av det talade språket. I följande kapitel 

kommer förhållandet mellan talspråk och skriftspråk förklaras närmare. 

 

Skriftspråket är en funktion som är ny för barnen och som ska läras in genom att 

barnen går igenom de huvudsakliga utvecklingsstegen liknande de steg de gick 

igenom när de lärde sig talspråket. Detta är en vanlig förklaring till att barnens 

skriftspråk är mycket mindre utvecklat än talspråket. Enligt Vygotskij är ordförrådet, 

de grammatiska formerna och syntaxen i skriftspråket detsamma som i talspråket och 

därför är detta något som barnen redan behärskar. Barnen ska alltså inte lära sig allt 

från grunden. Skriftspråket är abstrakt och saknar allt som har med ljudet att göra, 

detta är något som skiljer det skrivna språket från det talade språket. Ofta är 

skriftspråket ett språk som inte har någon mottagare, det är en monolog med ett 

papper (Vygotskij, 2001). Även Arnqvist (2008) framhåller skillnaderna mellan det 

talade och det skrivna språket. Skriften är oberoende av tiden och kan inte göras 

tydligare genom kroppsspråk och tonläge. Skriftspråket kan vara svårt för 

förskolebarn att tillägna sig just eftersom de har svårt att sätta sig in i en annan 

situation än den de befinner sig i. Att uttrycka sig klart är viktigt när man skriver, 

detta för att läsaren ska kunna inta det perspektiv som den som skriver har. En annan 

skillnad mellan talspråket och skriftspråket är att talspråket ofta fokuserar på språkets 

innehåll.  

 

Bokstäver och språkljud är faktorer som kopplar ihop talspråket och skriftspråket 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003) men det finns också skillnader. Det går inte 

att skriva likadant som man talar och det går heller inte att tala likadant som man 

skriver. En skriven text kräver att författaren försöker sätta sig in i mottagarens 

perspektiv och hur denna kan tänkas reagera på texten (a.a.). Det skrivna språket kan 

ses som en naturlig efterföljande del av talspråket, det är i de naturliga 

sammanhangen som barnen möter som de utvecklar skriften och talet. Både talet och 

skriften är kommunikationsmedel som används för att framföra olika meddelanden. 

Både tal och skrift lär sig barnen genom att prova sig fram, de lär sig alltså att skriva 

på samma sätt som de lär sig tala. Till skillnad från det talade språket är det när 

barnen lär sig skriva extra viktigt att uppmärksamma skriftspråkets. Det skrivna 

språket ger ett avstånd till skillnad från det talade språket, i skriften krävs det att man 

formulerar sig tydligt för att läsaren ska förstå. När vi pratar med någon finns ett 

direkt samspel men när man skriver saknas det direkta samspelet. Ett annat drag som 

också är viktigt är att i talet har barn svårt för att säga vilket det första ljudet i ett ord 
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är men i texten blir det tydligt för barnet eftersom skriften består av bestämda 

bokstäver (Arnqvist, 2008).  

 

2.5 Sammanfattning 
 

Skriftspråket utvecklas tidigt och därför är det viktigt att börja arbeta med det redan i 

förskolan. För att barn ska kunna lära sig läsa och skriva behöver de ha en 

grundläggande medvetenhet om språkets form och funktion. Små barn lekskriver 

vilket betyder att de har skapat en viss förståelse för skriftspråkets form, när barnen 

lekskriver härmar de skrift som andra har skrivit. För att barn ska kunna lära sig läsa 

och skriva behöver de också ha utvecklat en viss fonologisk medvetenhet, en 

förståelse för bokstäverna och bokstavsljuden. Något av det första som barn lär sig 

skriva är sina egna namn, detta gör de genom att experimentera och leka med 

bokstäverna.  

 

Som pedagog är det viktigt att möta barnen på deras utvecklingsnivå för att kunna 

utforma en miljö som är stimulerande för barnen. Det är också betydelsefullt att 

pedagogen riktar barnens uppmärksamhet när de blir nyfikna på skriftspråket. Det är 

viktigt att barnen får lära in skriftspråket på ett lekfullt sätt tillsammans vuxna och 

andra barn och att det sker på barnens villkor. Förväntningar från barnet och 

omgivningen har en betydande roll för barnets skriftspråksinlärning, negativa 

reaktioner kan leda till att barnet känner sig otillräckligt. Detta kan i sin tur leda till 

att barnets försök att tillägna sig skriftspråket uteblir. En svårighet med skriftspråket 

kan vara att det inte ger en direkt respons till barnen till skillnad från talspråket, 

vilket kan göra det svårt för barnen att ta till sig.  
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3 PROBLEM 
 

Syftet med studien är att med hjälp av barnintervjuer få en inblick i barns tankar om 

skriftspråket och genom att låta barnen visa vill vi även se vad de skriver. Med hjälp 

av intervjuer av förskolebarn i åldrarna 4- 5 år finns förhoppningar om att barnen ska 

delge sina tankar om hur de uppfattar skriftspråket och dess användningsområde. 

Målet med undersökningen är att få en inblick i barns tidiga skriftspråkslärande, 

innan de har börjat skolan och mött en undervisning där skriftspråket är centralt.  

 

Med utgångspunkt i vårt syfte har undersökningen riktat in sig på att få svar på 

följande frågor: 

 

 Har ser barnen på vikten av att kunna skriva? 

 

 I vilka sammanhang och med hjälp av vem/vilka brukar barnen i 

undersökningen använda skriftspråket? 

 

 Hur ser barnens upplevelser av skriftspråket ut? 

 

 Vad skriver barnen och hur gör de när de skriver? 
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4 METOD 

 

Undersökningen som gjorts är en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av 

barnintervjuer samt även genom experimentell skrivdel. Vi genomförde först en 

pilotstudie för att se om våra intervjufrågor var användbara, därefter intervjuades 20 

barn i åldrarna 4- 5 år. Vi har valt att integrera metoddiskussionen i metodkapitlet 

och kommer därför även att löpande diskutera valet av metod.  

 

Följande rubriker kommer att bearbetas i metodavsnittet: Undersökningsmetod, 

urvalsgrupp, undersökningsinstrument, genomförande, databearbetning, forsknings-

etiska principer och reliabilitet och validitet.  

 

4.1 Undersökningsmetod 
 

Studien baseras på två delar, en skrivdel och en intervjudel. Den experimentella 

delen där barnen fick skriva var också den del som genomfördes först, alltså fick 

barnen först skriva och sedan svara på frågor. Frågorna som ställdes till barnen 

utgick först från vad de hade skrivit, de fick förklara vad de hade skrivit för något 

och även visa hur de gjorde när de skrev. Därefter fick barnen svara på frågor 

gällande deras uppfattningar om skriftspråket. Studien genomfördes på två olika 

förskolor. Tanken med att genomföra barnintervjuer var för att få höra barnens 

tankar och därför valdes metoden kvalitativa intervjuer. Anledningen till intervjuer 

valdes som tillvägagångssätt var att vi upplevde att vårt syfte krävde denna typ av 

metod för att det skulle bli ett så trovärdigt resultat som möjligt. Eftersom vår 

undersökning riktar in sig på barn i 4-5 års åldern anser vi att det är viktigt att prata 

personligen med barnen och detta gjordes lättast med intervjuer.  Bell (2006) 

framhåller fördelarna med att använda intervjuer som metod, hon skriver att 

intervjuer förmedlar känslor och gör att det går att bygga vidare på idéer. 

 

I en kvalitativ intervju ger frågorna som ställs utrymme för den intervjuade att svara 

med egna ord. Man kan som intervjuare välja att ställa frågorna i en viss ordning för 

att få en bättre strukturering, det går även att bestämma sig för att ställa frågorna i en 

ordning som blir bäst vid varje intervju. Syftet med att göra en kvalitativ intervju är 

att hitta och identifiera egenskaper hos något. Det kan till exempel vara att man vill 

få reda på den intervjuades åsikter om något fenomen. Det gör att man aldrig kan 

utforma färdiga svar eller bestämma vad som är det "riktiga" svaret på en fråga. Det 

är också viktigt att den som ska genomföra intervjun är förberedd och har kunskaper 

i det område som ska studeras (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Bell (2006) skriver vidare att formuleringen av frågorna är viktiga för att den som 

intervjuar ska få ett bra svar. Det är viktigt att formulera frågorna så att den som blir 

intervjuad förstår dem samtidigt som svaren bör följas upp av följdfrågor. När vi 

genomförde undersökningen var det viktigt att formulera oss på ett tydligt sätt för att 

barnen skulle förstå frågorna, detta eftersom det var yngre barn som intervjuades. 

Följdfrågor ställdes också men dessa formulerades beroende på svaret som framkom 

när huvudfrågorna hade besvarats av barnen i undersökningen. (Bilaga 2). 

 

Elfström (2008) skriver att en fråga blir lättare att svara på om den innehåller ett 

”tror du”. Istället för att fråga efter ”rätt svar” frågar den som intervjuar istället om 
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personens egna tankar om uppgiften. På så sätt centreras frågan till personen istället 

för fakta, det blir mer personligt. Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) 

skriver om en annan frågetyp som innebär att intervjuaren ber barnen berätta 

någonting, exempel på frågor kan vara: ”Berätta för mig när du brukar skriva”. Dessa 

frågor upplevs av barnen som lätta frågor, när dessa frågor används har intervjuaren 

styrt barnens berättande mot det för studiens väsentliga syfte. Frågorna i 

undersökningen formulerades enligt Elfströms (2008) ”tror du” princip.     

 

4.2 Urvalsgrupp 
 

Eftersom vår studie efterfrågar barn i åldrarna 4-5 år genomfördes intervjuerna på två 

olika förskolor, för att urvalsgruppen skulle bli tillräckligt omfattande. Det uppstod 

ett visst bortfall eftersom föräldrarna inte gav sitt samtycke i några fall samt att ett 

par barn var bortresta eller sjuka vid intervjutillfällena.  Sammanlagt skickades 

samtyckesinformation ut till 29 föräldrar och det var 24 av dessa som gav sitt 

samtycke. Resterande bortfall berodde på att barnen var bortresta eller sjuka när 

intervjuerna genomfördes.  Resultatet kan ha påverkats av antalet barn som deltog i 

intervjuerna, något som bör uppmärksammas vid läsning av studiens resultat. Arnér 

och Tellgren (2006) påpekar att det är genom att samtala med barnen som det också 

ges möjlighet att betrakta omvärlden ur barnens perspektiv. Eftersom studien 

efterfrågade barnens egna uppfattningar om skriftspråket föll valet att genomföra 

studien på de äldsta barnen i förskolan. Dessa barn efterfrågades eftersom deras 

språkliga förmåga är så pass väl utvecklad att de därför hade möjlighet att framföra 

sina tankar om de ville.  

 

Barnen var bekanta med oss sedan tidigare men eftersom det var längesedan barnen 

träffade oss gjordes valet att intervjuerna skulle ske i grupper, fyra barn i varje grupp. 

Fördelen med att göra intervjuerna i grupp är att barnen får ta del av varandras tankar 

och därför kan det skapa en förståelse för att det finns flera olika sätt att tänka på 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000. Det var sammanlagt 20 barn som deltog i 

studien, det var tio barn på varje förskola. Det var åtta pojkar och tolv flickor som 

deltog i undersökningen, alltså en ganska jämn könsfördelning. Det var endast en 

intervjuare som närvarade vid varje intervjutillfälle, för att barnen skulle känna sig 

trygga. En annan anledning till att vi valde att genomföra gruppintervjuer var för att 

gruppen skulle skapa en trygghetskänsla för barnen. Det var pedagogerna på 

förskolan som valde ut barnen som skulle medverka i studien i samråd med oss. 

Anledningen till att dessa två förskolor valdes ut är för att vi har varit där tidigare 

både i samband med arbete och verksamhetsförlagd utbildning 

 

Arnér och Tellgren (2006) har genomfört samtal med barn och skriver att de anser att 

genomförs samtal med barn ska samtalen genomföras på barnens förskola i den miljö 

där barnen känner sig ganska hemma och trygga. Det är viktigt att barnet och den 

vuxna har en förtroendefull och öppen relation till varandra, detta är en förutsättning 

för att barnet ska våga öppna sig och formulera sina tankar och känslor (Arnér & 

Tellgren, 2006). Intervjuerna genomfördes på förskolor där de flesta av barnen kände 

igen oss men vi hade inte en förtroendefull relation till barnen, något som kan ha 

påverkat barnens svar och resultatet. Men trots att Arnér och Tellgren (2006) skriver 

att det är lättare om den vuxna och barnet har en förtroendefull relation till varandra 

och att detta är en förutsättning för att barnet ska våga öppna sig och berätta om sina 
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tankar, så gick intervjuerna bra. Barnen svarade på de frågor vi förberett och delgav 

oss några tankar de hade, om barnen hade haft en närmre relation till oss kanske de 

hade delat med sig mer av sina tankar.   

 

Det var endast ett barn som inte fick förfrågan om att delta i intervjuerna, något som 

endast berodde på språksvårigheter. Annars var det inget barn som valdes bort utan 

alla barn i åldersspannet fick vara med om de ville och hade samtycke från sina 

föräldrar.   

 

4.3 Undersökningsinstrument 
 

Vår studie är baserad på en pilotintervju och en kvalitativ huvudintervju. I stycket 

som följer förklaras den genomförda pilotintervjun samt även kvalitativa 

gruppintervjuer. 

  

4.3.1 Pilotintervju 
 

För att testa de tänkta intervjufrågorna innan den rätta intervjun genomfördes en 

pilotstudie. Enligt Patel och Davidson (2003) kan en pilotstudie vara bra att 

genomföra för att pröva studiens upplägg och frågor. Pilotstudien utförs på personer 

liknande dem som ska delta i undersökningen, detta är en form av förundersökning. 

Pilotstudien görs för att förbättra upplägget och undersökningsinstrumentet vid den 

rätta intervjun. Pilotstudien utfördes på en utav förskolorna, det var fyra barn som 

deltog och intervjuerna utfördes i ett avskilt rum på förskolan. Barnen fick svara på 

tre huvudfrågor: När brukar du skriva? Varför tror ni att man behöver kunna skriva? 

Samt Hur känner du dig när du skriver? De fick även svara på några följdfrågor. Vid 

pilotstudierna framkom att barnen hade svårt att sätta ord på hur de kände sig när de 

skrev. Eftersom barnen inte förstod frågan valdes den bort från intervjuguiden. Den 

fråga som istället frågades vid huvudintervjun var om barnen tyckte det var lätt eller 

svårt att skriva.  

 

4.3.2 Kvalitativa gruppintervjuer 
 

Intervjuerna genomfördes på förmiddagarna eftersom barnen vanligtvis är som 

piggast då. Huvudfrågorna var de som barnen först fick svara på därefter ställdes 

även följdfrågor. Följdfrågorna ställdes i syfte att få barnen att fördjupa svaren. 

Huvudfrågorna ställdes i en specifik ordning för att ingen fråga skulle bli bortglömd.  

 

Kvalitativa intervjuer har ofta en låg grad av standardisering, den som blir intervjuad 

får utrymme för att svara hur de vill på frågorna. Dessa kvalitativa intervjuer syftar 

till att undersöka någons uppfattningar om någonting, det finns inga svar som är rätt 

eller fel (Patel & Davidson, 2003; Bjereld m.fl, 2009; Bell, 2006). Eftersom syftet 

var just att ta reda på barnens uppfattningar om skriftspråket föll valet på att 

genomföra en kvalitativ undersökning. Det var också viktigt att barnen fick svara 

precis vad de ville på frågorna och de uppmuntrades också att göra det, intervjuaren 

lyssnade med intresse.  

 

När gruppintervjuer görs är det viktigt att vara medveten om att gruppens 

sammansättning kan påverkar barnens svar. Det kan finnas barn som har svårt att 
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hävda sig i gruppen medan ett annat barn kan ta väldigt mycket talutrymme 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Häger (2001) samt Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) tar upp problematiken med att intervjua tystlåtna barn 

och skriver att barnen behöver tänka färdigt och att det ofta lönar sig att vänta ett tag 

på att barnen ska svara (a.a.). När intervjuerna genomfördes gavs barnen tid att tänka 

och om de inte ville svara på någon fråga så behövde de inte göra det. 

Gruppsammansättningarna kan ha påverkat det resultat som framkom men detta 

motverkades genom att det ställdes direkta frågor till de barn som hade svårt att 

komma till tals. Upplevelsen att barnen vågade svara på frågorna fanns, något som 

skulle kunna bero på att de kände igen oss och att barnen kände sig trygga för att 

intervjuerna genomfördes i grupp.  

 

Patel och Davidson (2003) skriver om strukturering och standardisering, de 

intervjuer som vi har genomfört har en ganska hög grad av strukturering och en låg 

grad av standardisering. Detta innebär enligt Patel och Davidson (2003) att 

intervjufrågorna var förutbestämda men anpassades efter barnens svar och att barnen 

fick mycket svarsutrymme. Eftersom intervjuerna genomfördes utifrån huvudfrågor 

och följdfrågor användes en viss grad av strukturering men även om intervjuerna var 

strukturerade till viss del hade barnens svar stor inverkan på hur intervjuerna 

fortlöpte. 

 

Bell (2006) framhåller vikten av att frågeformulering, till exempel att inte ställa 

ledande frågor. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver å andra sidan att 

det är inte bara frågorna och formuleringen av dessa som har betydelse för vad 

intervjuerna och resultatet visar. Det är minst lika betydelsefullt att skapa en kontakt 

med barnen som intervjuas, för att barnen ska delge sina tankar (a.a.). Barnen kände 

igen den som intervjuade men det fanns ingen djup relation, detta är något som kan 

ha påverkat barnens svar. 

 

4.4   Genomförande 
 

Första kontakten togs via ett personligt besök där förskolorna informerades om vår 

tänkta studie, här gavs också tillstånd för intervjuerna. Det var i samband med första 

besöket som samtyckesinformationen till föräldrarna lämnades ut (Bilaga 1), för att 

få deras godkännande. Pilotintervjun och huvudintervjun genomfördes efter att 

föräldrarna gett sitt samtycke, barnen intervjuades i grupper om fyra barn i varje.  

 

Innan varje intervju genomfördes förklarades det tydligt för barnen att deras 

medverkan var helt frivillig och att de när de ville fick avbryta intervjun. Syftet med 

intervjun klargjordes och bandspelaren presenterades för att barnen inte skulle 

koncentrera sig på den. Barnen informerades om att det inspelade skulle vara till för 

att vi skulle komma ihåg vad de sagt och att innehållet på bandet skulle raderas efter 

att vi lyssnat på det. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att det är 

nästintill omöjligt att hinna skriva ner allting som barnen säger, det är viktigt för att 

resultatet ska bli trovärdigt. Intervjuerna genomfördes i alla fall utom ett i avskilda 

rum på båda förskolorna, det var en trygg miljö för barnen. Under en av intervjuerna 

fanns det ingen möjlighet att få ett avskilt rum på grund av ombyggnad, detta är 

något som kan ha påverka de svaren som framkom. Rummen valdes för att barnen 

inte skulle utsättas för störningsmoment under intervjuerna. Häger (2007) framhåller 
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vikten av att befinna sig i en trygg miljö och skriver att det är särskilt viktigt att 

intervjua personer som är blyga i en miljö där de känner sig hemma.  

 

Intervjuerna började med att barnen fick papper och penna och fick därefter skriva 

tre olika saker. Först fick de skriva vad de ville, sen fick de skriva sina namn och till 

sist fick de i uppgift att skriva ett ord. En av anledningen till att barnen inledningsvis 

fick skriva var att de skulle bli bekväma i situationen. I samband med att barnen 

skrev ställdes också första intervjufrågan Hur gör du när du skriver? Detta för att 

barnen skulle få möjlighet att visa om de ville.  

 

Intervjuerna varade i ungefär 30 minuter, valet gjordes att avbryta intervjuerna när 

barnen började bli trötta och inte ville sitta stilla längre. Sammanlagt var det ungefär 

2,5 timmars inspelat intervjumaterial som sedan transkriberades. 

 

4.5 Databearbetning 
 

När intervjuer genomförs enligt den kvalitativa metoden innebär det oftast att 

intervjuerna skrivs ut. När detta sker händer ofta en medveten eller omedveten 

påverkan på materialet. Talspråk och skriftspråk är två helt skilda saker. När 

intervjuaren bearbetar materialet från samtalet till texten så försvinner gester, 

betoningar och kroppsspråk. I talspråket kan oavslutade meningar finnas med, men 

för den person som gör om intervjuerna från tal till skrift är det lätt att göra 

meningar, sätta dit punkt och hoppa över pauser för att texten ska bli tydligare. Det 

är viktigt att vara medveten om detta och att det kan påverka undersökningen (Patel 

& Davidson, 2003). Även Bell (2006) framhåller vikten av transkribering och skriver 

att tillförlitligheten kan ifrågasättas om transkribering inte sker, eftersom intervjuaren 

annars kan formulera resultatet efter eget tycke. Samma dag som intervjuerna 

genomfördes transkriberades det intervjumaterial som framkom, transkriberingen 

utfördes av den person som genomfört intervjuerna. Personliga tolkningar av det 

resultat som framkom kan ha skett, men detta motverkades genom att båda läste 

igenom det transkriberade materialet. Materialet transkriberades ordagrant. 

 

4.6 Forskningsetiska principer 
 

När undersökningen genomfördes togs hänsyn till de fyra huvudkrav som 

Vetenskapsrådet (2002) framhåller som viktiga när denna typen av undersökningar 

genomförs. De krav som undersökningen har tagit hänsyn till är: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Innan studien 

genomfördes skickades information ut till föräldrarna där det framgick vilket syfte 

studien hade samtidigt som det informerades om att studien också skulle vara helt 

anonym. Det framgick tydligt att den information som spelades in vid intervjuerna 

skulle raderas snarast möjligt efter att vi hade tagit del av den. I detta första steg gav 

föräldrarna sitt samtycke men innan intervjuerna påbörjades informerades också 

barnen om att det var frivilligt att deltaga och att de kunde avbryta när de ville. Ett av 

barnen valde också att avbryta intervjun efter ett tag. Vetenskapsrådet (2002) skriver 

att de som ska delta i undersökningen ska upplysas om att deras medverkan är 

frivillig och att de kan välja att avbryta intervjuerna.    
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I enighet med konfidentialitetskravet som Vetenskapsrådet (2002) tar upp framhålls 

att det är betydelsefullt att den som forskar är medveten om att även om ingen 

detaljerad information om personer framgår så kan individer eventuellt identifieras 

iallafall genom att informationen är mycket detaljerad. Detta är något som vi har 

varit medvetna om när vi har formulerat det resultat som har kommit fram. Eftersom 

barnen har skrivit sina namn kan inte alla citat styrkas med deras bilder. Det fjärde 

och sista kravet som Vetenskapsrådet (2002) skriver är viktigt handlar om 

nyttjandekravet. Det forskningsmaterial som vi har använt oss av är inget som vi 

kommer att dela med oss utav, vi har varit tydliga med att informera om att det 

inspelade materialet endast var till för oss själva, för att vi skulle minnas vad barnen 

hade sagt. Patel och Davidson (2003) har kommit fram till att användningen av en 

bandspelare vid en intervju kan påverka svaren man får. Det brukar inte vara några 

problem att få den man intervjuar att prata inför bandspelaren. Men Patel och 

Davidsson (2003) skriver att det händer ofta något när den stängs av, det blir mer 

spontant.  

 

Detta är även något som Vetenskapsrådet (2002) tar upp och skriver att ingen 

utomstående ska kunna identifiera någon som är med i undersökningen. Det 

föreligger en risk att det som infogades i resultatet där barnen själva fick skriva 

skulle kunna identifieras av någon på grund av handstil eller liknande. Genom att 

välja bort alla dokument som innehöll namn har försök gjorts att tillgodose 

konfidentialitetskravet, dessutom har alla namn ändrats för att försvåra 

identifieringen.  

 

4.7   Reliabilitet och validitet  
 

När intervjuer genomförs och när dessa tolkas är det viktigt att ha en ömsesidig 

referensram, det är lättare att förstå och tolka ett barns svar om personen som 

intervjuar är bekant med barnet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Det är 

viktigt att alltid vara kritisk till det material som framkommer när 

informationsinsamlingen sker. Att mäta tillförlitligheten eller som det också kallas 

reliabiliteten, handlar om att ett tillvägagångssätt ska kunna visa på att resultatet blir 

liknande vid olika tidpunkter men med liknande förhållanden (Bell, 2006). 

Reliabiliteten i vår studie kan ha påverkats av att två personer har intervjuat och 

genomfört transkribering. Även Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) framhåller 

detta, man kan låta en annan person testa reliabiliteten genom att låta exempelvis en 

annan forskare utföra vissa delar av undersökningen för att upptäcka om svaren blir 

samma.  

 

Patel och Davidson (2003) skriver att när intervjuerna bearbetas från talspråk till 

skriftspråk så hoppar man över pauser och sätter punkt med mera för att det ska låta 

bättre. Vi är medvetna om att det barnen svarade kan ha ändrats under 

transkriberingen, detta är dock något som tagits hänsyn till och motverkats på så hög 

grad som möjligt.  

  

Validiteten är den enhet som beskriver om en viss fråga undersöker det som den har 

för avsikt att undersöka (Bell, 2006). Bjereld m.fl. (2009) skriver att en hög validitet 

kännetecknas av att undersökningen i själva verket mäter det man planerar att mäta. 

Genom att vara noggranna med att de frågor som ställdes till barnen också 
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motsvarade de syfte som studien hade finns förhoppningar om att vår studie har en 

relativt hög validitet. 
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5 RESULTAT 
 

Nedan kommer studiens resultat att redovisas, resultatet är baserat på barnens svar 

och kommer att stödjas med citat från intervjuerna. Det är de olika frågorna som 

ställdes till barnen som utgör grunden för vårt resultat och för att få en bra överblick 

över svaren valde vi att kategorisera efter de svar som blev mest betydelsefulla för 

undersökningen. Eftersom de intervjuer som gjorts genomfördes i olika grupper med 

barn beslutade vi oss för att inte nämna barnens ålder i resultatet. För att lättare 

kunna skilja citat från övrig text gjordes valet att kursivera dessa, citaten är 

ordagranna och har inte ändrats. 

 

För att förtydliga de citat och resultat som framkom när barnen fick skriva togs 

beslutet att infoga det som barnen skrev i resultatkapitlet, i så stor utsträckning som 

möjligt. På grund av anonymitetskravet infogades inte alla bilder. Ett citat behövdes 

tydliggörs, intervjuaren har här symboliserats med ”I” och barnet med ”B”.  

Resultatet delas upp i två delar, den ena baserad på barnens svar, uppfattningar om 

skriftspråket. Den andra delen, resultatet av barns skrivande baseras på texterna som 

barnen fick skriva.  

 

5.1 Barnens uppfattningar om skriftspråket 
 

Efter att ha intervjuat barnen om deras uppfattningar om skriftspråket och bearbetat 

intervjumaterialet växte följande rubriker fram: Den upplevda nyttan med 

skriftspråket, barnens upplevelser av skriftspråket, barnens uppfattningar om hur de 

gör när de skriver, barnens uppfattningar om när de skriver, barnens uppfattningar 

om vad de skriver, uppfattningarna om hur barnen lärde sig skriva sina namn samt 

barnens uppfattningar om vem som hjälper till när de skriver. 

5.1.1 Den upplevda nyttan med skriftspråket 
 

De flesta av barnen var överens om att man behövde kunna skriva när man går i 

skolan. De andra kategorierna som framkom är att skriftspråket behövs i ett framtida 

syfte, ibland i ett yrke. Ett fåtal av barnen hade ingen uppfattning om nyttan med 

skriftspråket och hade svårt att svara på frågan. 

 

Behövs i skolan 

På frågan när och varför man behöver kunna skriva var majoriteten av barnen ense 

om att skriftspråket behövdes i skolan. Det var tydligt att barnen hade en förståelse 

för att det är viktigt att kunna skriva i skolan, de uttryckte också att skriftspråket som 

en förutsättning för att de skulle klara av skolan. Nedan redovisas citat som styrker 

detta: 

 

 Därför att när man går i skolan måste man kunna skriva. 

 

 När man går i skolan så behöver man det och räcka upp handen.  

 

 Kul och skriva, jag skriver för och lära mig när jag börjar skolan. 
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Behövs i framtiden 

Några av barnen ansåg att skriftspråket behövdes för ett framtida syfte, när de blir 

äldre. Barnen svarade att de behövde kunna skriva för att kunna klara av 

vardagssituationer senare i livet. Följande citat framkom under intervjuerna; 

 

 Jag behöver kunna skriva när jag blir 20år. 

  

 När man blir stor. 

 
Andra barn menade att de i ett framtida yrke behöver kunna skriva, ett av barnen 

kopplade uttryckligen ihop detta med en förälders yrke. De menade att det var i 

framtiden i ett yrke de behöver kunna skriva, alltså inte i nuläget. 

 

När man jobbar i affär behöver man kunna skriva. Min mamma jobbar i affär 

och hon skriver. 

 

För då kan man bli en sån som skriver böcker. 

 

När jag blir musketör. 

 

5.1.2 Barnens upplevelser av skriftspråket 
 

Barnen hade delade meningar om vad de tyckte om att skriva ofta påverkade de 

varandras svar, om ett av barnen svarade att det var lätt så tyckte de andra barnen 

också det. De barn som sa att det var svårt att skriva ansåg också ofta att det var 

tråkigt att skriva och de barnen som menade att det var lätt att skriva tyckte att det 

var roligt att skriva. Ibland kopplade barnen även ihop det som de inte kunde med att 

det var tråkigt. Citaten kommer att kategoriseras efter om barnen ansåg att det var 

lätt och/eller roligt eller om de ansåg att det var svårt och/eller tråkigt. 

 

Lätt och/eller roligt 

Några av barnen svarade att de ansåg att det var lätt och/eller roligt att skriva. Några 

av barnen kopplade ihop något som de kunde med att det var lätt att skriva.  

 

Det är lätt att skriva sitt namn 

 

Jag tycker det är lätt att skriva... och kul... Jag kunde skriva när jag var liten 

bebis. 

 

Svårt och/eller tråkigt 

Några barn ansåg att det var svårt och/eller tråkigt att skriva, ofta var det både svårt 

och tråkigt att skriva. Ett av barnen kopplade ihop sitt skrivande med tvång och 

menade att det var något som man gör men att det inte är roligt. Andra barn menade 

att det var bokstäverna eller vissa ord som var svåra eftersom de inte kunde skriva 

dem. Några barn sa följande: 

  

 Det är tråkigt att skriva men vi gör det iallafall 

 

 Svårt för mig då blir det tråkigt 
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Vissa bokstäver är svåra. Ja och ord, jag kan inte skriva min mammas namn. 

Hon börjar med S. 

 

 Det är svårt och tråkigt jag kan inte alla bokstäver. 

 

5.1.3 Barnens uppfattningar om hur de gör när de skriver 
 

Många barn i undersökningen hade svårt att beskriva hur de gör när de skriver, de 

hade svårt att förklara med hjälp av ord hur de gör. Ett av barnen förklarade detta på 

följande sätt: Jag bara skriver. Några av barnen visade istället med hjälp av gester 

och genom att skriva. En annan kategori som framkom var tänkandets betydelse för 

det som ska skrivas. 

 

Härmar 

Några av barnen i undersökningen visade hur de gjorde genom att härma skrift som 

fanns i rummet. Alla barn utom ett var medvetna om att de härmade skrift och sa 

själva att de härmade. Det barn som inte var medveten om att det härmade svarade 

att Inte härmar, bara gör något men jag härmar inte.  

 

Visar med kroppsspråk eller skriver 

Ett av barnen som hade svårt att förklara hur man gör när man skriver visade istället 

genom att använda gester i form av handrörelser. Ett annat barn svarade Jag skriver 

så här upp och ner och härmade rörelser som kan liknas vid de rörelser som används 

när man skriver, barnet hade en penna i handen. Barnen hade tillgång till penna och 

papper och demonstrerade gärna genom att skriva.  

 

Tänker först och skriver sedan 

En annan  kategori som kunde urskiljas var att skrivandet måste föregås av ett visst 

tänkande, det går inte att skriva om man inte vet vad som ska skrivas. Barnen 

påpekade alltså att det måste växa fram en tanke om vad som ska skrivas ner, det 

finns således en process innan skriften blir till.  Citatet nedan styrker detta: 

 

 Nej, jag tänker innan jag ska skriva. Jag tänker vad jag ska skriva och så.  

 

Förklarar med hjälp av bokstäver eller siffror 

Ett par barn förklarade hur de skrev genom att skriva och förklara hur de skriver med 

hjälp av bokstäver och/eller siffror. Ett barn skrev siffror och bokstäver på ett papper 

och det andra barnet förklarade muntligt hur det använde skriftspråket.  

 

Jag skriver med L och L och L och O och fyror och femmor och sexor och 

sjuor… 

 

Ett annat barn som illustrerade skriftspråket med hjälp av siffror visade och 

förklarade på följande sätt: 

 

 Får jag göra en siffra? Jag är duktig på att göra siffror. 
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Bild 1. Siffror istället för bokstäver 

 

5.1.4 Barnens uppfattningar om när de skriver 
 

Barnen menade att de skrev hemma, på förskolan eller både hemma och på 

förskolan. Det fanns även barn som ansåg att de inte skrev varken på förskolan eller 

hemma utan i stället på helt andra platser.  

 

Hemma 

Många barn relaterade skrivning till hemmet, de skrev hemma och inte någon 

annanstans. De svaren som framkom var liknande varandra, Jag brukar skriva 

hemma, jag skriver hemma, när jag är hemma.  

 

Förskolan 

Ett par barn svarade att de skriver på förskolan. Barnen skrev ibland av ord som 

fanns på förskolan, antingen på väggen eller ord på olika leksaker.  

 

 Jag ritar och skriver på dagis, nästan varje dag. 

 

 Ibland skriver jag av saker som finns på förskolan. 

 

Hemma och på förskolan 

Några barn menade att de skrev både hemma och på förskolan. 

 

 Jag brukar skriva här på förskolan och hemma. 

 

Ett av barnen visade orden som det hade skrivit och förklarade på följande sätt: 

 

 Jag skriver många ord på förskolan och hemma. 
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Bild 2. Skriver många ord.  

 

 
Andra platser 

Några av barnen kunde inte relatera sitt skrivande varken till förskolan eller till 

hemmet. De framhöll istället att de skrev på andra platser, ett av barnen skrev när det 

var på sin mamma och pappas jobb medan ett annat barn sa följande:  

 

 Jag brukar skriva från ett varmt land. 

 

Oberoende av plats 

Ett av barnen kunde inte relatera sitt skrivande till någon bestämd plats utan menade 

att man kan skriva var som helst, det spelar ingen roll var man befinner sig. Barnet 

framhöll materialet som en förutsättning för skrivandet, i detta fallet rörde det sig om 

ett bord.    

 

 Jag brukar skriva var som helst som har bord. 

 

5.1.5 Barnens uppfattningar om vad de brukar skriva 
 

Barnen hade många olika uppfattningar om vad de brukar skriva, det var ingen 

kategori som var större än någon annan. Några av barnen använde sig av 

dagboksskrivande hemma, andra menade att de skrev bokstäver eller namn. Vissa 

använde sitt skrivande för att kunna skriva brev. 

 
Dagbok 

De barn som skrev dagbok hade klart för sig vad de skulle skriva innan de skrev det. 

De skrev om dagen på förskolan och andra saker som hade hänt, dagboken skrev 

barnen hemma. Ibland användes den för att skriva av saker, det framgick även att 

föräldrarna ofta hjälpte barnen med sitt dagboksskrivande. Efterföljande citat visar 

på barnens dagboksskrivande: 

 

Jag har gjort min dagbok själv jag skriver massa ord i den. Ibland skriver jag 

av saker och ibland skriver jag själv. Det sitter ett taggigt monster på min 

bok.  

 

Jag brukar skriva i min dagbok. Jag har en bok sen jag var liten bebis som 

jag skriver i, varje dag skriver jag i den faktiskt. 
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Bokstäver 

Några av barnen skrev men de visste inte vad de skrev. Det enda som de kunde 

förklara var att det var bokstäver som de skrev, de kunde inte skriva hela ord. De 

svarade Jag vet inte. Massa bokstäver. samt Alla dagarna skriver jag, bokstäver och 

så. 

 

Brev 

Ett par barn använde skriften för att kunna skriva kort eller brev, de skrev för att 

senare skicka detta till en mottagare. Jag brukar skriva hemma, jag brukar skriva 

julkort, sommarkort och lite höstkort. På förskolan brukar jag bara rita.  

 

Namn 

Andra barn menade att de bara brukade skriva sina namn eftersom det var det enda 

de kunde skriva. När barnen hade lärt sig skriva sina namn kan namnen användas för 

att skriva på exempelvis teckningar. Ett av barnen berättade att det hade ett program 

på datorn där namnet brukade skrivas. Denna kategori styrks med följande citat:  

 

Mitt namn så jag vet vilken det är… Annars vet jag inte vilken teckning som 

är min. 

 

Jag kan inte skriva så himla bra, jag kan bara skriva mitt namn. 

  

Jag har ett program hemma som jag kan skriva på datorn med. Jag skriver 

mest på datorn, så skriver jag in mitt namn alltid.  

 

5.1.6 Uppfattningar om hur barnen lärde sig skriva sina namn 
 

Barnen hade olika uppfattningar om hur de hade lärt sig att skriva sina namn. De 

kategorier som framkom var att någon anhörig hade lärt barnen eller att de hade lärt 

sig själva genom att ”göra”. Det fanns även några barn som inte kunde skriva sina 

namn eller inte visste hur de hade lärt sig att skriva dem. 

 

Någon anhörig lärde ut 
De flesta av barnen som hade en uppfattning om hur de hade lärt sig att skriva 

menade att det var någon anhörig som hade lärt dem att skriva. Det var antingen 

mamma, pappa, storasyster eller mormor och farfar som hade lärt dem att skriva 

namnen. Under denna kategori fanns det även barn som ansåg att de hade lärt sig 

skriva genom att någon äldre hade visat. De citat som är väsentliga för denna 

kategori är följande: 

 

Min mamma brukar hjälpa mig att skriva kort när någon fyller år och jag är 

hos min mormor. På jul ska jag vara hos min mormor. 

 

Mormor och farfar har lärt mig. 

 

Min storasyster hon går i skolan och hon har lärt mig att skriva. 
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Lärde sig själv 

Fyra av barnen ansåg att de hade lärt sig skriva utan att någon annan hade hjälpt till. 

Den ena kunde några bokstäver och lärde sig på så sätt att skriva sitt namn, ett av 

barnen hade lärt sig genom att tänka. Ett annat barn höll på att lära sig skriva och 

övade på detta.  

 

 Jag bara tänkte på det. 

 

 Jag har lärt mig själv. 

  

 Jag bara vet några bokstäver så skrev jag dem och så blev det KALLE.  

 

5.1.7 Barnens uppfattningar om vem som hjälper till när de 

skriver 
 

De råder delade meningar bland barnen när det gäller om de får hjälp när de skriver. 

De flesta av barnen var överens om att det var anhöriga som hjälper till när de skriver 

medan några barn menade att de skriver själva utan hjälp av någon vuxen. Barnen 

nämnde också att förskollärarna hjälpte till när de skrev. Det kunde utskiljas tre olika 

kategorier: Någon anhörig hjälper till, förskollärare hjälper till samt ingen hjälper 

till/skriver själv. 

 

Anhörig hjälper till  

Många barn menade att det var föräldrarna som hjälpte till när de skrev, men även 

mormor nämndes. Det var endast ett av barnen som kunde förklara hur de vuxna 

hjälpte till, i detta fall genom att först skriva så att barnet kunde skriva av. 

 

 Min mamma brukar hjälpa till och min pappa. 

 

 Nej jag brukar göra det själv med min mormor. 

 

 Ja, ibland hjälper mamma mig och skriver först. 

 

Förskollärare hjälper till 

Ett av barnen ansåg att det var fröknarna på förskolan som hjälpte till när de skrev. 

 

 Fröken hjälper mig om jag har det svårt med orden ibland. 

 

Ingen hjälper till/ Skriver själv 

Ett fåtal barn menade att det inte var någon annan som hjälpte till när de skrev, de 

skrev själva. Deras svar blev Nej!  Nej. 

 

5.2 Skrivdelen 
 

Nedan kommer vi att presentera resultatet från den del av undersökningen där barnen 

själva fick använda skriftspråket. 
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5.2.1 Skrivning 
 

Det första barnen fick i uppgift att skriva var vad de ville. Många av barnen hade 

svårt att välja vad de skulle skriva, de hade svårt att förstå att de fick välja precis vad 

de ville. De frågade mycket kring vad de fick skriva, exempelvis om de fick skriva 

sina namn. Några barn hade svårt att komma igång och började istället rita, barnen 

hade ibland svårt att skilja mellan att rita och att skriva. De uppfattade dessa två 

processer som likvärdiga, detta märktes genom att de ställde frågor och genom hur 

de svarade på frågan. Det fanns fyra olika kategorier som kunde urskiljas: Skriver sitt 

namn, skriver bokstäver, skriver siffror eller lekskriver. 

 

Skriver namn 

Ungefär hälften av barnen valde att skriva sina namn på det första pappret där de fick 

skriva vad de ville. Några av barnen menade att det var det enda de kunde skriva, ett 

barn sa: Jag kan bara skriva mitt namn. Andra barn valde att skriva flera namn så 

som deras kompisars namn, sina föräldrars eller sina syskons namn. Ett par av 

barnen skrev sina egna namn och när de skulle förklara vad de hade skrivit så läste 

de namnen med hjälp av ljudning.  

 

Här är min mammas namn. Elin står det nedanför. Inte den Elin utan min 

storasyster (Läser Elin och ljudar).  

 

När barnen fick i uppgift att skriva sina namn visade det sig att alla barn utom de två 

som lekskrev kunde skriva sina namn, några enstaka barn vände bokstäverna åt fel 

håll.    

 

Skriver bokstäver 

Några utav barnen skrev bokstäver i långa rader och berättade med inlevelse vad de 

hade skrivit. Barnen låtsades ofta att de visste vad de hade skrivit men skrev istället 

bara långa rader av bokstäver som de låtsades hade betydelse. De flesta av barnen 

visste hur bokstäverna skrivs och att de betyder något men de förstår inte innebörden 

av de enskilda bokstäverna eller bokstavsljuden.    

 

B: Så jag har skrivit min mammas namn nu! (Har skrivit bokstäverna 

CLISVAQ).  

 

I: Vad heter hon då, din mamma? 

 

B: Josefin.  

 

Nedan har barnet visat hur förälderns namn skrivs: 

 

 

 

 

Bild 3. Skriver förälderns namn. 
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Alla barn som deltog i undersökningen hade skrivriktningen klar för sig, de visste att 

de skulle skriva från vänster till höger. De flesta visste också att det skulle finnas 

mellanrum mellan varje ord. Några av barnen skrev bokstäverna slumpmässigt på 

papperet. Ofta var barnen nyfikna på vad de hade skrivit och bad den som 

intervjuade att läsa. Bokstäverna som barnen skrev var för det mesta bokstäver som 

fanns i deras namn. Detta är ett exempel från ett barn som skrev bokstäver slumpvis 

placerade på pappret: 

 

 

  

 

 

 

Bild 4. Slumpvisa bokstäver. 

 

 

När barnen fick i uppgift att skriva ett ord kunde de inte utan hjälp skriva ett ord men 

däremot var det några av barnen som skrev av ord som fanns på väggen i rummet. 

Barnen hade svårt att förstå vad ett ord var för något, de som förstod kunde inte 

skriva något förutom sina namn. Några barn försökte skriva ord men det blev bara en 

rad utav bokstäver.  

 

 Jag kan skriva glass! (Visar och skriver: MIAÖ).   

 

Ett barn hade förståelse för att det som skrivs går att ändra, genom att byta ut 

bokstäver i ordet kan ordet få en annan innebörd detta beskrivs på följande sätt: 

 

Om det inte står någonting kan man börja om vad man skrivde fast andra 

bokstäver. 

 

Skriver siffror 

Det var även ett fåtal av barnen som skrev siffror, barnen kunde skriva siffror och 

tyckte detta var roligare att skriva. Ett av barnen skrev sin pappas telefonnummer.  

 

Lekskrivning 

Ett par av barnen som inte kunde skriva bokstäver än utan lekskrev genom att klottra 

och senare också berätta vad de hade skrivit. Ett av barnen menade att det hade 

skrivit flera ord på sitt papper och berättade att det hade skrivit en saga.  

 

 Jag har skrivit flera ord jag har skrivit en saga.    

 

Ett annat barn hade skrivit sitt syskons namn och visade det på följande sätt, detta 

barn har skapat en viss förståelse för hur skrift ser ut och med hjälp av lekskrivning 

skrevs något som liknar bokstäver: 
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Bild 5. Lekskrivning  

 

5.3 Sammanfattning  

 
Anledningen till att människor behöver kunna skriva menar många av barnen i 

undersökningen har med framtiden att göra, ofta i samband med skolgång eller 

yrkesutövning. Själva skrivandet i sig kan vara svårt att förklara och barnen 

framhåller det ofta som en process där de bara ”gör”, de har svårt att sätta ord på 

handlingen i sig. Barnen använder skriftspråket både i sin hemmiljö och i förskolan, 

hemma skriver de bland annat dagböcker eller kort av olika slag. Det är också de 

anhöriga som barnen påpekar att de har lärt sig skriva sina namn av, ofta genom att 

härma det den vuxne har skrivit. De flesta av barnen i undersökningen kunde skriva 

sina namn och när det gäller namnskrivningen är det också många barn som säger att 

de inte har lärt sig utav någon annan utan att de har lärt sig själv.  
 

Barnen fick i början av intervjun tre papper där de fick i uppgift att skriva, vad de 

ville, sina namn och ett ord. När barnen fick skriva vad de ville och ett ord hade 

många av barnen svårt att komma på vad de skulle skriva, de skrev antingen 

bokstäver eller namn. Det var endast två barn som hade problem att skriva sina 

namn, men det var också bara ett fåtal barn som kunde skriva något mer än sina 

namn.  



29 

 

6 DISKUSSION 
 

Detta kapitel att utgå från studiens resultat i relation till bakgrunden och den tidigare 

forskningen. De rubriker som kommer att behandlas under diskussionskapitlet är: 

Namnskrivning, barnens känslor kring skriftspråket, miljön och pedagogens roll, 

barnen skriver hemma och på förskolan, härma och lekskriva samt barnens syn på 

varför man behöver kunna skriva.  

 

6.1 Namnskrivning  
 

De flesta av de barnen som medverkade i undersökningen kunde skriva namn och 

berättade hur de hade lärt sig detta, antingen hade de lärt sig detta själva eller ifrån 

någon vuxen.  När barnen fick i uppgift att skriva vad de ville var det många av 

barnen som skrev sina namn, några menade att det var det som de kunde skriva. En 

förklaring till att många av barnen kunde skriva sina namn skulle kunna bero på att 

de hade lärt sig namnet som en ordbild. Om barnen hade skapat en förståelse för 

bokstäverna i sig var inget som vi kunde ta ställning till i vår undersökning. 

Gustafsson och Mellgren (2000) skriver att en strategi som många barn använder sig 

utav är att skriva och läsa ordbilder, då känner barnet igen sitt namn men även andras 

namn och tillslut kan barnet skriva namnet själv. Det här skrivandet innebär att 

barnet inte har en förståelse för vad bokstäverna betyder. 

 

Det var endast ett par av barnen som deltog i vår undersökning som inte kunde skriva 

sina namn, resten av barnen kunde. I enighet med det Vygotskij (2001) skriver skulle 

en anledning till det kunna vara att de inte var mogna för det eller att de inte hade 

utvecklat alla funktioner som krävs för att kunna lära sig. Ganska många barn visade 

att de kunde skriva några bokstäver men däremot var det inget barn som kunde 

skriva något ord förutom namn på andra vuxna i familjen. Diamond m.fl. (2008) 

gjorde en undersökning med fyraåringar på en förskola, vid terminens början kunde 

inte barnen skriva sina namn men vid terminens slut kunde nästan alla barnen skriva 

sina namn rätt. Kunde de inte skriva sina namn kunde de för det mesta skriva några 

bokstäver. Även Drouin och Harmon (2009) påpekar att bokstavskännedom och 

barnens förmåga att skriva sina namn hänger ihop men att det också finns skillnader. 

Det var några av barnen i vår undersökning som märkbart använde bokstäverna i sitt 

namn när de skrev. Barn lär sig olika bokstäver olika fort, ofta lär de sig skriva 

bokstäverna som finns i deras namn först (Drouin & Harmon, 2009). Även Pollo 

m.fl. (2009) och Diamond m.fl. (2008) skriver att barnen använder oftare de 

bokstäver som finns i deras namn när de skriver något.  Diamond m.fl. (2008) skriver 

att det är i förskolan som barnen börjar använda bokstäver, vid den första 

skrivinlärningen koncentrerar sig barnen på att kopiera det egna namnet. Det är 

viktigt för barnen att experimentera med bokstäver. 

 

6.2 Barnens känslor kring skriftspråket  
 

Det var många barn som deltog i undersökningen som var väl medvetna om sin 

förmåga att skriva. De kommenterade att de bara kunde skriva sina namn eller att de 

inte kunde skriva ord. Ofta betonade de sin förmåga negativt och framhöll att det 

som de kunde inte var tillräckligt. De var snabba med att tala om vad de inte kunde 

genom att förklara att de ”bara” kunde skriva vissa saker eller att de skriver för att de 
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var tvungna och inte för att de ansåg att det var roligt.  I enighet med det Magnusson 

(2004) skriver skulle detta kunna vara ett tecken på att barnen kopplar ihop 

skriftspråket med krav. Detta skulle kunna vara en möjlig anledning till att några av 

barnen i vår undersökning tyckte att det var tråkigt att skriva. De barn i vår 

undersökning som såg skriftspråket som något negativt kan ha råkat ut för situationer 

där de har misslyckats. Piaget (1982) skriver att barn som hela tiden möter 

motgångar kan känna en känsla av mindervärde. Det fanns också barn i 

undersökningen som var stolta över det som de kunde och visade med glädje upp det 

som de hade skrivit. Taube (2007) skriver om onda och goda cirklar. I en ond cirkel 

möts barnet hela tiden av motgångar både från sig själv och från omgivningen medan 

barnet som befinner sig i en god cirkel istället möts av exempelvis beröm. Barnen i 

undersökningen hade alltså delade meningar gällande sina upplevelser av 

skriftspråket. Hagtvet (2002) menar att det är också betydande att inte rätta barnen i 

deras försök att tillägna sig skriftspråket.  

 

Att barnen tyckte att skriftspråket var svårt skulle också kunna bero på att 

skriftspråket behöver läras in på ett annat sätt än det talade språk som barnen redan 

behärskar. Vygotskij (2001) skriver att skriftspråket är en ny funktion som barnet ska 

lära sig. Arnqvist (2008) å andra sidan framhåller skriftspråket som en naturlig 

efterföljande del av talspråket.  

 

6.3 Miljön och pedagogens roll 
 

I vår undersökning framkom det att många av barnen kopplade ihop skriftspråket 

antingen med att det var roligt och lätt eller att det var tråkigt och svårt. Det var inga 

barn som menade att det var lätt att skriva samtidigt som de ansåg att det var tråkigt 

och det fanns heller inga barn som ansåg att det var svårt men roligt att skriva. Det är 

upp till pedagogerna att utforma en miljö som är stimulerande för barnen, 

Cruikshank (2001) framhåller en rik miljö som en förutsättning för att barnen ska 

motiveras.  Kanske var miljön på förskolorna som deltog i undersökningen inte 

utformad på ett sätt så alla barn blev motiverade att lära sig skriftspråket. Enligt 

läroplanen ska förskolan sträva mot att varje barn ”Utvecklar sitt ord- och 

begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för 

förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner” 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.9). Eftersom det står i läroplanen att förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar sitt intresse för skriftspråket är det viktigt att 

miljön på förskolan är stimulerande för barnet.  

 

Flertalet barn i undersökningen ansåg att det var lätt och roligt att skriva. Att miljön 

var stimulerande och att man arbetade med skriftspråket genom leken kan ha lett till 

att barnen hade denna uppfattning. Detta är något som Hagtvet (2002) skriver om, att 

den vuxna ska ses som en förmedlare till skriftspråket och när barnen leker med 

skriftspråket är det den vuxna som ska rikta barnens uppmärksamhet mot det som är 

viktigt. I förskolan ska leken betonas och inte en färdighetsbaserad undervisning 

(a.a.). En del barn i undersökningen tyckte att det var svårt och tråkigt att skriva. 

Detta kanske berodde på att förskolorna valt att inte fokusera eller jobba så mycket 

med barns skriftspråksinlärning eftersom de kanske anser att barnen kommer lära sig 

detta när de kommer till skolan. Gustafsson och Mellgren (2005) skriver dock att 

man i förskolan ska arbeta med skriftspråket för att tidigt märka om barnet kommer 
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att få det svårt med skrivinlärningen (a.a.). Det är också möjligt att förskolans miljö 

var stimulerande men att barnen valde att göra andra aktivteter på förskolan.   

 

Barnen i undersökningen var nyfikna och även om de inte kunde skriva några ord så 

var de intresserade av att veta vad det var som de hade skrivit. Ofta skrev de 

bokstäver som inte bildade något ”riktigt” ord. Här är det, enligt oss viktigt att de 

vuxna är delaktiga och förklarar för barnen vad de har skrivit, de vuxna bör agera 

mottagare för att barnen inte ska tappa intresset. Vi menar att om ett barn skriver 

men inte får reda på vad det har skrivit så blir det betydligt svårare för barnet att lära 

sig skriva. Både Arnqvist (2008); Vygotskij (2001) och Myndigheten för 

skolutveckling (2003) skriver att en viktig skillnad mellan talspråket och 

skriftspråket är att det inte finns någon direkt mottagare till det skrivna språket. 

Därför kan det vara svårt för barnen att tillägna sig. Vygotskij (2001) skriver vidare 

att det skrivna språket kan ses som en monolog mellan den som skriver och det 

papper som de har framför sig. Bråten (1996) skriver om Vygotskijs proximala zon 

där Vygotskij menar att barnets utveckling sker tillsammans med omgivningen. 

Barnet kan lära sig mer tillsammans med en vuxen eller en annan kamrat som redan 

lärt sig. Samspelar barnet med antingen en vuxen eller en kamrat som är mer kunnig 

i tillexempel skriftspråket är detta det bästa för att barnet ska lära sig skriftspråket. 

Med detta som utgångspunkt kan det konstateras att omgivningen och pedagogerna 

är av stor vikt för att barnen ska tillägna sig ny kunskap, i detta fallet skriftspråket.   

 

6.3.1 Datorn som redskap 

 
I vår undersökning var det endast ett barn som framhöll att det använde datorn som 

hjälpmedel vid skrivinlärningen, detta var något som förvånade oss eftersom det idag 

är så pass vanligt med datorer både i hemmet och på förskolan. Trageton (2005) 

påpekar att datorn med fördel kan nyttjas när barnen börjar lära sig skriva, barnen 

kan då med datorns hjälp lära sig olika bokstäver på ett lekfullt sätt. En av 

förskolorna som undersökningen genomfördes på hade en dator men som inte 

användes. Barnen i vår undersökning kan ha känt att pedagogerna på förskolan inte 

uppmuntrade barnen att använda datorn i sitt skriftspråkande. Datorn som fanns på 

den ena förskolan användes främst av barnen när de ville måla en bild i programmet 

Paint. Pedagogerna arbetade inte med datorn i ett skrivsyfte utan barnen fick använda 

datorn för att exempelvis måla. Pedagogerna hade visat en del av barnen 

skrivprogrammet Word men det var sällan barnen använde sig av det eftersom de 

ansåg att det var roligare att använda datorn i andra syften. 

 

6.4 Barnen skriver hemma och på förskolan 
 

Undersökningen visar på att många av barnen anser att de skriver i hemmet och det 

fanns också flera av barnen som framhöll förskolan som en plats där de använder 

skriftspråket. På förskolan skriver vissa barn ibland och ibland förknippas förskolan 

med lek. Anledningen till att vissa barn inte kunde förknippa skriftspråket med 

förskolan skulle kunna bero på att förskolan arbetar med det som Björk och Liberg 

(1999) samt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) benämner som lärande i 

vardagssituationer. Om dessa vardagssituationer inte synliggörs skulle detta kunna 

vara en orsak till att barnen inte upplever att de använder skriftspråket i förskolan. 



32 

 

Arnqvist (2008) framhåller det som speciellt viktigt att synliggöra skriftspråket 

eftersom det är nytt för barnen. 

 

Hagtvet (2002) skriver att skriftspråket växer fram när barnen går i förskolan  utan 

att någon stor betydelse läggs vid det, därför blir skriftspråket en del av vardagen och 

barnen upplever det som en social rutin. Det går inte att ta miste på att små barn lär 

sig hela tiden, det är upp till pedagogerna att se till att detta lärande synliggörs, 

menar vi. Ofta är barnen nyfikna på skriftspråket och det gäller att påpeka lärandet 

för dem. Sen är det en förutsättning att barnen tycker att det är roligt att skriva, enligt 

oss. När barnen är små är det viktigt att arbeta med skriftspråket i ett lustfyllt 

sammanhang för att barnen ska utveckla sin fantasi, lust och nyfikenhet (Cruikshank, 

2001; Björk & Liberg, 1999; Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). 

 

Dahlgren m.fl. (2006) framhäver föräldrarnas och hemmets roll som viktig vid barns 

läs- och skrivinlärning. Det är viktigt att föräldrarna möter barnet i deras naturliga 

skrivsammanhang och fångar de tillfällen då barnet visar intresse för skriftspråket 

och svarar på frågor som barnet har. Kanske är det så att många anhöriga till barnen i 

vår undersökning helt enkelt var duktiga på att fånga situationerna och svara på 

barnens frågor. Detta skulle i så fall kunna leda till att barnen upplevde att det var de 

anhöriga som hjälpte till. Gustafsson & Mellgren (2005) framhåller att det är många 

barn som inte möter skriftspråket i sin hemmiljö därför är det extra viktigt att barnen 

får möta det skrivna språket i förskolan. Barnens skriftspråkslärande börjar tidigt och 

då är det viktigt att vuxna i barnens miljö uppmuntrar barnen. Barnen i vår 

undersökning verkade i motsats till detta ha fått uppmuntran i hemmet eftersom de 

upplevde att de skrev även där. Det som barnen i undersökningen skrev hade ofta en 

koppling till hemmet. Flera av barnen menade att de skrev dagböcker eller kort, 

hemma. Andra barn sa att de skrev antingen bokstäver eller sina namn.   

 

Ofta får läsinlärningen mer uppmärksamhet än skrivinlärningen (Diamond, m.fl. 

2008). Om det är så att läsinlärningen i förskolan uppmärksammas mer än 

skrivinlärningen så skulle det kunna vara en anledning till att några barn inte 

upplevde att de lärde sig skriva eller att de inte fick någon hjälp med skrivningen på 

förskolan.  

 

6.5 Härma och lekskriva  
 

En del barn i undersökningen lekskrev medan några andra barn härmade ord som 

fanns på förskolan, de flesta av barnen som påpekade att de härmade var medvetna 

om att de gjorde detta. Barns lekskrivning präglas av klotter och streck som hänger 

ihop i ett mönster, när väl barnen börjat skriva och deras lust för bokstäverna är väckt 

kan barnet skriva flera rader av bokstäver som de gärna visar upp för andra. När 

barnen skriver ljudar de ofta och beskriver vad det är de klottrar (Dahlgren, 2006; 

Hagtvet, 2002; Kullberg, 2006). De barn som lekskrev visade detta på sitt papper 

genom just olika klotter och sträck som hängde samman. Barnen i undersökningen 

fick papper och pennor och en del av barnen lekskrev och några andra härmade, när 

vi sedan frågade de barn som imiterade vad de skrivit ljudade de orden.  

 

Även Björk och Liberg (1999) påpekar att det är när barnen börjar lekskriva och 

imitera som den naturliga skriftspråksinlärningen börjar. Några barn i vår 
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undersökning imiterade genom att skriva av ord som fanns på väggen på förskolan, 

några utav dessa barn kunde sedan berätta vad de hade skrivit av medan några andra 

inte visste vad som stod på deras papper. En del barn härmar men förstår inte vad det 

är de skrivit, dessa barn har en förståelse för själva processen, kan barnen däremot 

reflektera över det som de skrivit kan de många gånger berätta om textens innebörd 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003). De flesta av barnen i undersökningen hade 

skapat en förståelse för processen eftersom de härmade, några barn kunde även 

berätta vad de hade skrivit och hade därför en djupare förståelse för skriftspråket och 

textens betydelse. Även Pollo m.fl. (2009) håller med om att innan barnen lärt sig 

stava fonologiskt är stavningen ett tillfälligt led utav bokstäver, något som vi kunde 

se på flera utav barnens teckningar.  

 

6.6 Barnens syn på varför man behöver kunna skriva 
 

Skriftspråket behöver läras in för att klara av saker senare i livet, detta var de flesta 

av barnen överens om. Många av barnen i undersökningen ansåg att det var i skolan 

eller i ett framtida yrke som de behövde kunna skriva. Ett av barnen som framhöll 

skriftspråket som viktigt i nuläget, barnet menade att de behövde kunna skriva för att 

veta vilken teckning som tillhörde vilket barn. I det fösta steget mot skriftspråklig 

medvetenhet är det centralt att barnen förstår vilken nytta de själva har av 

skriftspråket (Gustavsson & Mellgren, 2000). Många barn hade svårt att relatera 

skriften till nuläget och menade att de var andra människor som behövde kunna 

skriva. Detta skulle kunna vara ett tecken på att de ännu inte skapat en förståelse för 

skriftspråkets funktion. Gustafsson och Mellgren (2000) samt Magnusson (2004) 

framhåller vikten av att barnen förstår skriftspråkets form och funktion, det är 

betydande att barnen förstår nyttan med att kunna skriva. Vi anser några av barnen i 

vår undersökning hade skapat en viss förståelse för varför de behövde kunna skriva. 

Detta eftersom de visste att de kunde skriva för att överför meddelanden till andra 

personer, exempelvis genom att skriva kort och brev.  

 

6.7 Sammanfattning 
 

I vår undersökning framkom det att barnen skrev både hemma och på förskolan. En 

del barn ansåg att det var svårt och tråkigt att skriva medan andra barn i vår 

undersökning tyckte att det var roligt och lätt att skriva och det kan bero på att 

förskolorna som vi genomförde vår undersökning på var duktiga på att jobba med 

skriftspråket genom leken. Det är, enligt oss, viktigt att förskolorna fokuserar på 

leken och detta kan vara en möjlig orsak till att barnen upplevde att det var roligt och 

lätt att skriva just för att pedagogerna var duktiga på att fånga upp skriftspråket på ett 

roligt och lustfyllt sätt. Det framgick att barnen skrev både på förskolan och i 

hemmet tillsammans med anhöriga till barnet, men det blev tydlig att det var hemmet 

som hade lärt barnen att skriva deras namn. Detta kan bero på att barnens föräldrar 

och anhöriga var duktiga på att möta barnen i deras skriftspråksinlärning och visar 

intresse för det barnen skriver hemma. 
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6.8 Fortsatt forskning 
  

Eftersom denna studie efterfrågar barnens egna tankar om skriftspråket så hade det 

också varit intressant att studera pedagogernas uppfattning om hur barn tillägnar sig 

skriftspråket. Det hade varit spännande att ta reda på hur pedagogerna arbetar med 

skriftspråket och hur de integrerar det i förskolans lekfulla vardag.  

 

 



35 

 

7 REFERENSLISTA 

 

Arnqvist, A. (2008). Barns språkutveckling. Malmö: Stundentlitteratur.  

 

Arnér, E. & Tellgren, B. (2006). Barns syn på vuxna: att komma nära barns 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bjereld, U, Demker, M & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap?: om vikten av 

problem och teori i forskningsprocessen. 3. [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Björk, Maj & Liberg, Caroline (1999[1996]). Vägar in i skriftspråket: tillsammans 

och på egen hand. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur 

 

Bråten, I (red.). (1996). Vygotsky i pedagogiken. Oslo: Cappelen. 

 

Cruikshank, M. (2001) The Emergent Writing Process of a Preschool Child. 

International Journal of Early Childhood v33 n2 p10-17. St. Lawrence catholic 

school, Tampa.  

 

Dahlgren, G. (2006). Barn upptäcker skriftspråket. 3., rev. uppl. Stockholm: Liber. 

 

Diamond, K, Gerde, H & Powell, D. (2008). Development in early literacy skills 

during the pre-kindergarten year in Head Start: Relations between growth in 

children´s writing and understanding of letters. Early Childhood Research Quarterly 

23. 467-478. United States. 

 

Doverborg, E & Pramling Samuelsson, I. (2000). Att förstå barns tankar: metodik för 

barnintervjuer. 3., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber.  

 

Drouin, M & Harmon, J. (2009). Name writing and letter knowlege in preeschoolers: 

Incongruities in skills and usefulness of name writing as a developmental indicator. 

Early Childhood Research Quarterly 24. 263-270. Indiana. 

 

Elfström, I. (2008). Barn och naturvetenskap: upptäcka, utforska, lära. 1. uppl. 

Stockholm: Liber. 

 

Gustafsson, K & Mellgren, E. (2000). En studie om barns skrivlärande. IPD- 

Rapporter Nr. 2000:8. Göteborg: Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik 

och didaktik. 

 

Gustafsson, K & Mellgren, E. (2005). Barnes skriftspråkande- att bli en skrivande 

och läsande person. Göteborg: ACTA Universitatis Gothoburgensis.  

 

Hagtvet, B.E. (2002). Skriftspråksutveckling genom lek: hur skriftspråket kan 

stimuleras i förskoleåldern. (1. uppl.)  Stockholm:  Natur och kultur. 

 



36 

 

Häger, B. (2007). Intervjuteknik. 2., [omarb. och uppdaterade] uppl. Stockholm: 

Liber.  

 

Johansson, E & Pramling Samuelsson, I. (2007). Att lära är nästan som att leka: lek 

och lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber. 

 

Kullberg, B & Åkesson, E (red.). (2007). Emergent literacy: femton svenska 

forskares tankar om barns skriftspråkslärande 2006. Göteborg: Institutionen för 

pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. 

 

Magnusson, M. (2004). Skriftspråkliga situationer i klassrummet. Kalmar: 

Högskolan i Kalmar Institutionen för Hälso- och Beteendevetenskap. 

 

Myndigheten för skolutveckling. (2003). Att läsa och skriva- En kunkapsöversikt 

baserad på forskning och dokumenterad erfarenhet.Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling. Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1961 

 

Piaget, J. (1982). Barnets själsliga utveckling. Lund: Liber Läromedel. (Original 

publicerat 1964). 

 

Patel, R & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. 3. [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Pollo, T. Kessler, B. Treiman, R. (2009). Statistical patterns in children's early 

writing. Department of psychology, Washington university in St. Louis. Mo 63130, 

USA.  

 

Taube, K. (2007). Läsinlärning och självförtroende: psykologiska teorier, empiriska 

undersökningar och pedagogiska konsekvenser. 4. uppl. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag. 

 

Trageton, A.  (2005). Att skriva sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola. 1. 

uppl. Stockholm: Liber. 

 

Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för förskolan – Lpfö 98. Stockholm: 

utbildningsdepartementet. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs]. (2002). Stockholm: 

Vetenskapsrådet.  

 

Vygotskij, L. (2001). Tänkande och språk / Lev S. Vygotskij ; översättning från 

ryska: Kajsa Öberg Lindsten ; förord: Gunilla Lindquist. (1896-1934).  

 

 



37 

 

BILAGA 1 

Informationsbrev 

 

Vi heter Malin och Sofie och är studenter på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi läser 

vår sista termin på lärarutbildningen med inriktning mot de tidigare åren i skolan och 

förskolan. Det är nu dags för oss att göra vårt examensarbete som kommer att handla 

om skriftspråket. Syftet med vår studie är att ta reda på vad små barn har för 

uppfattningar om skriftspråket. Det finns många teorier om barns tidiga 

skriftspråkslärande men vi är intresserade att höra vad barnen själva har för tankar 

och uppfattningar om detta.  

 

Vi hade tänkt intervjua barn i 4-5 års åldern, nu undrar vi om vi får intervjua Ditt/Era 

barn. Självklart är det en förutsättning att barnen själva vill vara med i 

undersökningen. Intervjuerna kommer att vara helt anonyma, vi kommer inte skriva 

vare sig barnens namn eller vilken förskola intervjuerna genomfördes på. Vi kommer 

att använda oss av ljudinspelning men den är endast till för att vi själva ska komma 

ihåg vad barnen har sagt. När vi har lyssnat på bandet kommer vi att radera det som 

finns på. 

 

 

 

Tack på förhand! 

Malin Anemyr & Sofie Olsson, Linnéuniversitetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, det går bra att ni intervjuar mitt/vårt barn 

 

Nej, jag/vi vill inte att mitt/vårt barn deltar i undersökningen 

 

Barnets namn:________________________________________ 

 

Målsmans underskrift:__________________________________ 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 

 
Vi ska göra gruppintervjuer med barnen, det kommer vara fyra barn i varje grupp. Vi 

kommer börja med att ge barnen tre papper var och en ”fin” penna, sen ber vi barnen 

att skriva något, de får skriva vad de vill. Därefter ber vi att de skriver sina namn och 

sedan ber vi barnen att skriva vilket ord som helst. Vi kommer samtala med barnen 

samtidigt som de skriver och frågar Barnen hur ni gör när ni skriver. Barnen kommer 

få god tid på sig att skriva, och när de känner sig klara kommer vi att fråga vad dem 

har skrivit, varje barn får berätta vad de skrivit. Därefter kommer vi fråga barnen 

följande frågor.  

 
De frågor vi markerat med fet stil är våra huvudfrågor, de kursiverade frågorna är 

våra tänkta följdfrågor.   

 

Vad har ni skrivit? 

 

Hur gör ni när ni skriver? 

 

När tror ni att man behöver kunna skriva? 

 

Vilka tror ni har nytta av att kunna skriva? 

 

Varför tror ni att man har nytta av att skriva? 

 

Varför tror ni att ni behöver kunna skriva? 

 

När brukar ni skriva? Brukar ni skriva hemma eller på förskolan?  

Vad skriver ni hemma och vad skriver ni på förskolan? 

 

Hur lärde ni er att skriva era namn? 

 

Tror ni att det är svårt att lära sig skriva?  

Vad är det som är svårt, vad är det som är lätt? 

 

Var har ni lärt er skriva? 

 

Brukar dom vuxna hjälpa er när ni skriver? Vad hjälper de i så fall till med? 

 

Tycker ni att det är lätt eller svårt att skriva? Varför?  

 

Tycker ni att det är roligt eller tråkigt att skriva? Varför? 

 

Vad brukar ni skriva för något? När brukar ni skriva detta? 

 


