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Abstrakt 
Children's opinions about reading and writing 

1985 gjorde Dahlgren och Olsson en studie om barns perspektiv på läsning. Studiens 

frågor och resultat gav oss inspiration till att göra vår undersökning på liknande tema. 

Sedan Dahlgren och Olssons (1985) studie gjordes har utvecklingen inom 

kommunikationsområdet varit stor. Syftet med vår studie är att få en bild av hur 

nutidens barn ser på läsning och skrivning samt att ge pedagoger och andra vuxna nya 

reflektioner kring skriftspråket sedda ur barns perspektiv. Frågeställningarna som 

behandlas under arbetet är: Vilka uppfattningar har barn om hur de lär sig 

skriftspråket? Vilka uppfattningar har barn om nyttan med att lära sig läsa och skriva? 

20 barn har blivit intervjuade i avsikt att få fram barns perspektiv på läsning och 

skrivning. Studien stärks av bakgrund och tidigare forskning. Våra frågor är till stor del 

baserade på Dahlgren och Olssons (1985) undersökning men i en förkortad och något 

förändrad version. I metoddelen beskrivs närmare hur studien är genomförd. Resultatet 

av vår studie visar bland annat att vuxna personer har stor betydelse när det gäller barns 

skriftspråksutveckling och att barn ser läsning och skrivning som något de lär sig i 

skolan. Många barn ansåg även att det var viktigt att kunna läsa och skriva, de 

associerade läs- och skrivförmåga med självständighet. Vid genomgången av resultatet 

fann vi att ingen av barnen nämnde något om teknik som till exempel datorer. I 

diskussionen diskuteras bakgrund och resultat. Studien avslutas med slutsatser som 

dragits samt förslag till fortsatt forskning. 

 

Nyckelord 
Barns uppfattningar, läsning, skrivning, förskola  
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1 Inledning 
I dagens samhälle är det högt värderat att kunna läsa och skriva. Det är ofta skriftspråket 

som används när det handlar om att skaffa information och läsa sig till kunskap. Tar 

man till sig skriftspråket och lär sig det, kommer det  att bli början av ett livslångt 

lärande (Skolverket, 2006). Gustafsson och Schmidt (2011) skriver att i dagens 

samhälle finns bland annat sms, film och onlinespel, detta är något som är vanligt för 

nutidens barn. Skriftspråket handlar om att kunna förstå och kunna läsa den skrivna 

texten och förmågan att skriva för att kunna uttrycka sig. De ord, meningar och innehåll 

som finns måste förstås och kopplas till de erfarenheter som människorna har. I 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) finns det riktlinjer som bland annat handlar 

om läsning och skrivning. Läroplanen tar upp att förskolan ska sträva efter att barnen 

utvecklar sitt talspråk samt ordförråd och begrepp. Förskolan ska även sträva efter att 

utveckla barnens intresse för skriftspråk och förstå de symboler som finns samt veta hur 

de kan kommunicera med hjälp av dem. Intresset för bilder, texter och olika sorters 

medier är också något som förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar (Skolverket, 

2010). 

 

Tekniken utvecklas fort i vårt samhälle och det innebär att människor får fler och fler 

möjligheter att kommunicera på. Den nya tekniken blir därför en viktig del i moderna 

människors vardag. Eftersom tekniken har en stor plats i det vardagliga livet går det inte 

bara att fokusera på traditionell läsning och skrivning som sker till exempel genom att 

läsa en bok, eller skriva med penna och papper. Den teknik som finns i samhället ger 

oss flera olika sätt att kommunicera på. Det finns till exempel olika symboler som går 

att skicka för att visa hur någon känner sig, tidningen går att läsa via datorn eller 

mobilen, det finns surfplattor och telefoner där inte knappar behövs tryckas ned för att 

bokstäver ska komma fram. Det går inte att undgå att barn redan i tidig ålder möter 

dessa nya och gamla sätt att kommunicera på (Björklund, 2008). 

 

Intresset för läs-och skrivutveckling i förskolan utvecklades under kursen 1FL008 

Förskolebarns läsande och skrivande. Under kursens gång gjordes det fältstudier på 

förskolor där barnen blev intervjuade om läsning och skrivning. De svar som barnen 

hade väckte intresset för det självständiga arbetet. Att sätta sig in i och få ta del av 

barnens uppfattningar samt fördjupa sig i deras perspektiv är av stor vikt för att kunna ta 

fram förslag på åtgärder när det gäller läs- och skrivprocessen och därmed kunna 

utveckla verksamheten. Dahlgren och Olssons (1985) avhandling visar en fördjupad 

förståelse om barn uppfattningar av läsning med hjälp av kvalitativa intervjuer. Deras 

avhandling är från 1985 och dagens samhälle ser annorlunda ut idag än vad det gjorde 

då. En av syftena är därför att göra en jämförelse mellan resultaten av Dahlgren och 

Olssons (1985) studie och vår studie. 

 

1.1 Syfte    
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur barn uppfattar skriftspråket, hur de 

uppfattar att det fungerar när de lär sig läsa och skriva samt varför de behöver kunna 

läsa och skriva. Syftet med studien är också att jämföra om barns uppfattning av läsning 

och skrivning  ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för 30 år sedan. Syftet är också 

att ge pedagoger och andra vuxna nya reflektioner kring skriftspråket sedda ur barns 

perspektiv. 
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1.2 Frågeställningar  
1  Vilka uppfattningar har barn om hur de lär sig skriftspråket? 

2.   Vilka uppfattningar har barn om nyttan med att lära sig skriva och läsa? 
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2 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras litteratur, avhandlingar och tidigare forskning om skriftspråket 

samt det sociokulturella perspektivet. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv 

eftersom barn i förskolan vistas i ett kollektiv tillsammans med andra barn och vuxna 

samt artefakter (ting skapat av människan). 

 

2.1 Ingången till läsning och skrivning  
Den information som finns i samhället är till för att alla människor ska ta kunna ta del 

av den, i många fall består informationen av text. Litteracitet är ett begrepp som bland 

annat handlar om läsning, skrivning, symboler och teknik och har en stark koppling till 

de sociala, politiska och kulturella villkoren som finns i samhället. Barn använder olika 

sätt för att erövra sina språk, det kan innefatta kroppsspråk, talspråk, bildspråk och deras 

skriftspråk. Ska barn bli och fungera som medlemmar i samhället behöver de få tillgång 

till de redskap som behövs för att klara av att bli litterata (Björklund, 2008, Kullberg & 

Åkesson, 2007). Emergent literacy är ytterligare ett begrepp som handlar om resan på 

väg in i skriftspråket med hjälp av barns tidigare erfarenheter. Varje barns utveckling 

fungerar på olika sätt och därmed kan barnen erövra skriftspråket när som helst. 

Lärandet sker även i vardagliga sammanhang och tillsammans med vuxna och andra 

(Clay, 1991, Kullberg & Åkesson, 2007). 

 

Nielsen (2007) förklarar hur barn tar till sig skriftspråket. Hon anser att barn upptäcker 

skriftspråket när de får vistas i en miljö där de får möta till exempel olika texter, böcker 

och bokstäver. I miljön är det även bra om det finns vuxna som använder sig av 

skriftspråket eftersom barn ofta tar efter det de ser. En del barn har lätt för att upptäcka 

skriftspråket men det finns barn som behöver hjälp för att få syn på det. Redan som 

spädbarn kommunicerar barnet med kroppsspråk och läten. De lär sig sedan att prata 

och får erfarenheten av att kunna läsa av bilder och förstå vilket budskap det ger. Ser 

barnen en Ikeaskylt vet de flesta barn att det står Ikea på den eftersom de har mött 

bilden innan och kan därför läsa av bilden. Detta innebär dock inte att de kan läsa enligt 

den alfabetiska koden. Nielsen (2007) skriver att när barn möter den kodade texten som 

till exempel finns i böcker kommer de att ställas inför en ny utmaning. Texten de 

kommer att möta här går inte att avläsa lika enkelt som en Ikealogga. Då barn ska börja 

att försöka läsa ett ord behöver de höra hur bokstäverna låter när de sitter ihop. När 

barnen sedan lärt sig hur bokstäverna låter när de är sammansatta på ett visst sätt lär de 

sig även att texten har ett innehåll, texten får en mening. Barn som har förstått att texten 

har ett innehåll och en mening kommer att få ett nytt sätt att använda sig av texten. 

Barnen kommer inte längre att se bokstäverna som något obetydligt, de kommer att se 

orden som står och när de väl har lärt sig orden kommer de inte att glömma dem. När 

barnen sedan har knäckt skriftspråket kommer de kunna uttrycka sina egna tankar 

genom att skriva ner dem. Till en början kommer barnen kanske att behöva säga orden 

högt när de skriver för att handen ska uppfatta vilka bokstäver de ska använda sig av när 

barnet skriver något. Då barnen lärt sig att läsa och skriva kommer de att se världen på 

ett annat sätt. 

 

Kullberg (2006), Lundberg (2007) och Stadler (1998) anser att det finns fyra olika 

områden som barn går igenom när de börjar läsa och skriva. Det första området handlar 

om låtsasläsning. Det innebär att barnet bläddrar i en bok och låtsas läsa det som står i 

boken. Har boken bilder blir det lättare att låtsasläsa. Barnet minns sagan och kan 

återberätta den. Låtsaskrivning fungerar nästan på samma sätt som när barnet 

låtsasläser. Barnet klottrar lite på ett papper och låtsas att han eller hon skriver. Det 
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andra området är logografisk läsning och skrivning. Här kopplar barnet ordet utefter 

den visuella bilden de ser. Bokstäverna i ordet har ingen innebörd för barnet utan de 

känner igen en viss sak. Det kan till exempel vara det stora gula m:et i McDonald’s, och 

på så vis kan barnet lista ut vad det står. Ett av de vanligaste orden som barn vanligtvis 

känner igen är det egna namnet. Barn kanske säger att de kan skriva sitt namn men i 

början handlar det om att barnet ritar av bokstävernas form utan att veta att de 

representerar språkljud. I det tredje området möter barn den alfabetiska läsningen och 

skrivningen. Det innebär att kunna koppla ihop bokstav och ljud. Bokstav/grafem 

kopplas ihop med ljud/fonem, den enskilda bokstaven har ingen betydelse förrän den 

läses tillsammans med andra bokstäver. När barnet kommer till det fjärde och sista 

området som kallas för den ortografiska läs- och skrivningen har de utvecklat 

skriftspråket helt. Läsning och skrivning är något som sker automatiskt och har ett flyt i 

sig. 

 

2.2 Sociokulturellt perspektiv  
Det sociokulturella perspektivet kommer ursprungligen från Vygotskij och fokuserar på 

de sociala sidorna av lärandet. Säljö (2014) i likhet med Vygotskij (1978) beskriver att 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande intresserar sig för hur individer och grupper 

tänker, handlar och utnyttjar kognitiva och fysiska resurser. Det som sätts i fokus i det 

sociokulturella perspektivet är att människor föds, utvecklas och skapar erfarenheter i 

samspel med andra människor. Barn lär sig att samspela genom leken och de lär sig att 

uppmärksamma varandra och hur de ska agera i samhället. De lär sig turtagning, de 

grundläggande regler som samspelet har, vad som är roligt och så vidare. 

Kommunikation och språkanvändning i det sociokulturella perspektivet är nyckeln till 

barnets kontakt med omvärlden. Barnet kan skapa nya kontakter i samspelet och lära sig 

hur människorna runt omkring fungerar och tänker, därmed kan barnet ta efter de andra 

och skapa sin egen uppfattning. Människan har alltid lärt sig av varandra och delat med 

sig av de kunskaper som de besitter. De samtal som sker mellan människor formar dem 

och de tar till sig kunskap medvetet och omedvetet. Det går inte att undvika att lära sig, 

det är något som sker automatiskt.  

Skriften är ett medierande redskap som har förändrat samhället och människornas sätt 

att tänka och lösa problem. Skriften har gett människan nya sätt att lösa problem på, nya 

sätt att skriva ner och bevara information på samt att kunna ta del av den information 

som finns (Säljö, 2014 & Vygotskij 1978). Det sociokulturella perspektivet utgår inte 

bara från att människan lär i samspel med andra, utan även lär i samspel med artefakter. 

Böcker och film fungerar till exempel som redskap som kan ge information. Det är 

förmodligen med penna och pappers hjälp som människan lär sig skriva. Det fokuseras 

även på hur artefakterna påverkar livet. Alla artefakter fungerar inte bara som ett stöd 

till en inlärningsprocess utan kan till exempel även förändra den kognitiva processen. 

Ett exempel på det är att minnet fungerar annorlunda sedan skriftspråket kom till. Det 

viktigaste redskapet som människan har är språket (Dysthe, 2003 & Vygotskij 1978). 

Studien utgår från det sociokulturella perspektivet då det är i samspel med människor 

och miljö som bland annat påverkar språkinlärningen.  

 

2.3 Tidigare forskning  
Den tidigare forskningen behandlar olika studier som gjorts och har kategoriserats in i 

tre olika rubriker; skolrelaterat, negativa upplevelser och vuxna har betydelse.  
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2.3.1 Skolrelaterat  

Dahlgren och Olsson (1985) intervjuade 61 barn om deras perspektiv på läsning där det 

framkom att skolan var starkt förknippat med läsning enligt barnen i intervjuerna. De 

ansåg att det var i skolan som de lärde sig läsa och att det var läraren som skulle hjälpa 

dem. I intervjuerna framkom det att barnen trodde att bokstäverna kom från skolan. Det 

fanns även barn som ansåg att bokstäverna kom från hjärnan och att någon hittat på 

bokstäverna. När barnen fick frågan “När lär man sig läsa?” Svarade 49 barn “Sju år”, 

för att då börjar de skolan. Resterande barn svarade att de lär sig läsa innan skolstarten 

men med hjälp av föräldrar eller andra vuxna. Endast ett av barnen svarade att de lär sig 

när de själva vill, detta barn kunde redan läsa. Resultaten visade också att de barn som 

inte kunde läsa kompenserade med att poängtera att de kunde andra saker som att räkna 

och hela alfabetet. Kiiveri och Määttä (2012) ansåg att det fanns en stor mängd 

forskning om hur läsning ska läras ut samt förutsättningar för att lära sig läsa, men det 

fanns mindre forskning om barns uppfattningar när det handlar om att lära sig läsa. De 

bestämde sig för att intervjua 43 barn som alla var sex år. De flesta av barnen i deras 

undersökning ansåg sig inte kunna läsa men det fanns ändå förhoppningar om att de 

skulle lära sig läsa. Det var även många barn som ansåg att de kunde läsa lite. Två barn 

som ansåg sig kunna läsa berättade hur det hade gått till. Det ena barnet berättade att 

hon lärt sig läsa hemma när hon var fem år och det andra barnet  att hon lärt sig läsa 

tillsammans med ett annat barn innan hon började skolan. Liksom i Dahlgren och 

Olssons (1985) intervju ansåg barnen i Kiiveri och Määttäs (2012) undersökning att 

skolan var platsen där de lärde sig läsa. att de var säkra på att de skulle lära sig att läsa i 

skolan och de barn som ansåg att de redan kunde läsa sade att de skulle lära sig läsa 

bättre. Dock ansåg inte barnen att de endast lärde sig läsa i skolan, barnen trodde att de 

också skulle lära sig skriva och räkna där. 

 

“Varför är det viktigt att kunna läsa?” är en av frågorna som ställdes till barnen i 

Dahlgren och Olssons (1958) intervjuer. Barnen svarade att det är bra att kunna läsa i 

skolan och när de vuxna är på jobbet. De flesta barnen menade att de lär sig saker 

genom att kunna läsa och att läsningen var viktig för barnen. När barnen fick frågan om 

vad skolan bestod av svarade nästan samtliga läsning, skrivning och räkning där 

läsningen i nästan alla fall nämndes först. Läsningen är viktig för barnen då den kan ge 

både upplevelser, information och kunskaper. Barnen menade också att de kan 

kommunicera med sig själva eller andra om de kan läsa. I en av intervjuerna framkom 

det att barnen bland annat blandade ihop bokstäver och siffror. En del barn ansåg här att 

det fanns både bokstäver och siffror i alfabetet. Ett annat barn svarade att läsning 

handlade om att prata och räkna (Dahlgren & Olsson, 1985). 

 
2.3.2 Negativa upplevelser  

Dahlgren och Olsson (1985) tar även upp de negativa delarna i läsningen. I några av 

deras intervjuer framkom det att barnen var ängsliga över kraven att kunna läsa och att 

pedagogerna inte ville att barnen skulle kunna läsa innan skolstarten. Detta kunde 

riskera att barnen missade vad läsning handlade om samt läsningens innebörd. Genom 

att det fanns uppfattningar av att skolan inte ville att barnen skulle kunna läsa innan 

skolstart gjorde det att en del barn avstod från att lära sig läsa även om de hade 

möjlighet till det. Även de barn som inte kunde läsa innan skolstarten var ängsliga över 

att de trodde att de måste kunna läsa. Några av barnen trodde att de kunde få hjälp av 

faddrar och till och med bli utkastade från skolan om de inte kunde läsa. Däremot var 

det mest positiva tankar de fick från barnen då det gäller att börja i skolan och lära sig 

nya saker. Lever-Chain (2008) som intervjuade femåriga pojkar för att ta reda på vad de 

ansåg om läsning, fick en del negativa svar. Det var många barn som ansåg att det var 
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roligt att läsa men några av barnen svarade att de kände att läsningen oftast var 

förknippad med vuxna. Pojkarna ansåg att det var lärarna som sa till dem att läsa böcker 

och ibland var det även deras föräldrar som påpekade att de skulle läsa böcker. Det var 

en negativ känsla att läsa då lärare eller föräldrar sa till dem att göra det. En pojke 

berättade att han inte gillade att läsa när någon sa till honom att göra det. Pojken var 

dock positiv till läsning när en lärare läste för honom eller när någon läste tillsammans 

med honom. Pojkarnas associerade även läsning till skolan. I Kiiveri och Määttäs 

(2012) undersökning framkom även där negativa svar. De barn som inte ansåg sig 

kunna läsa tyckte det var spännande men ändå skrämmande att börja skolan. Ett barn 

var rädd för de förväntningar som läraren skulle ha på henne när det kom till 

skrivningen Anledningen till att hon var rädd var för att hon inte kunde skriva 

bokstaven A riktigt. 

 
2.3.3 Skriftspråkserfarenheter  

Barnen i Dahlgren och Olssons (1985) intervjuer räknade upp olika texter som gick att 

läsa, de kom fram till att de kan läsa tidningar, böcker och spel. Även andra svar om 

vilka texter som kan läsas var brev, lappar, TV, skyltar och etiketter. I intervjuerna 

framkom det att läsning och skrivning är till för att kommunicera med andra. Barnen i 

intervjuerna kom fram till att de kunde skriva listor för att komma ihåg saker samt att de 

kan skicka brev och få brev tillbaka. Läsning för barnen handlade inte bara om att kunna 

kommunicera med andra de ansåg även att om de kunde läsa blev de oberoende av 

andra människor. Genom att läsa själva behövde de inte längre fråga någon om de 

kunde läsa för dem. Hade de kunskapen att läsa själva kunde de bestämma själva om de 

ville läsa tyst eller högt. Barnen ansåg att det var roligt att kunna läsa för andra. Ett av 

barnen svarade att han ville läsa själv då han var väldigt intresserad av serietidningar 

vilket hans mamma inte var (Dahlgren & Olsson, 1985).  

 

Magnusson (2013) gjorde en studie om barns skriftliga erfarenheter där hon intervjuade 

tolv barn som var mellan fyra till sex år. Innan hon började filma barnen besökte hon 

förskolan ett par gånger, under dessa besök såg hon till att träffa varje barn enskilt. Då 

hon var själv med ett av barnen uppmuntrade hon barnet, bland annat, till att skriva ner 

sitt eget namn. När barnen skrev fick de skriva hur de ville. Mot samtalets slut med de 

enskilda barnen tittade hon och barnet tillsammans på bokstäverna och samtalade om 

dem. Resultatet på barnens erfarenheter såg olika ut. Alla barnen kunde skriva sina 

namn och några kunde skriva namnen på de medlemmar som fanns i familjen. En del av 

barnen skrev bokstavskedjor medan andra barn skrev bokstäver där de sedan talade om 

vad de hade skrivit. Här kunde Magnusson (2013) se att alla barnen hade någon form av 

erfarenhet när det kom till grafiska symboler som de använde på sitt sätt. Även Puranik 

och Lonigan (2014) var intresserade av barns skriftspråkserfarenheter och gjorde en 

studie för att de ville utarbeta en heltäckande och abstrakt modell av hur skrivningen 

växer fram, de ville kunna ge en organiserad bild av bedömningen för yngre barns 

skrivande. Den organiserade bilden skulle bestämma hur viktigt det är för yngre barn att 

ha olika erfarenheter när det kommer till skrivning, och detta skulle sedan tillåta en 

förfinad förståelse för den tidiga utvecklingen av skrivning. De intervjuade 372 barn 

från 34 olika förskolor, barnen var mellan tre och sex år. I resultatet kunde de se att det 

fanns en stor variation i barnens förmågor när handlade om skrivning. Det var 75 

procent av barnen som kunde namnge hälften av de bokstäver som fanns framme. Det 

var 43 procent av barnen kunde känna igen alla bokstäver som fanns då de skulle 

identifiera bokstäver. Det var bara 4 procent som inte kände igen någon av bokstäverna. 

Som en kontrast till detta var det bara 13 procent av barnen som kunde skriva alla 

bokstäver som fanns i alfabetet samt 13 procent som inte kunde skriva några bokstäver 
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alls. Puranik och Lonigan (2014) förväntade sig att barnen skulle ha en stor kunskap när 

det kom till deras egna namn, vilket det visade sig i resultatet att de hade rätt om. Det 

var 81 procent av barnen som var med i undersökningen kunde skriva de första 

bokstäverna i sina namn och 54 procent kunde stava sina namn korrekt. 

 

Barnen i Dahlgren och Olssons (1985) studie svarade på frågan hur de gjorde när de 

läste. De svar som kom fram var bland annat att de bara tittade på boken, att de stavade 

bokstäver samt att de ljudade och stavade till orden. Ett av barnen svarade att han 

brukade gissa sig till det som stod när han läste. Barnen fick även berätta vad skillnaden 

var mellan bild och text. Ett av barnen tittade i en bok där en bild av en banan fanns 

samt en text under. Barnet svarade att bilden gick att äta men inte texten eftersom texten 

var gjord av järn. Ett annat barn svarade att texten var viktig eftersom det inte gick att 

veta vad som hände i boken genom att bara titta på bilden (Dahlgren & Olsson, 1985). I 

Kiiveri och Määttäs (2012) undersökning svarade en större del av barnen på frågan hur 

de gjorde när de läste. Barnen svarade bland annat att de behövde ha kunskapen att läsa 

och ljus eftersom det inte gick att läsa när det var mörkt. Fler svar var att de behövde 

text och ögon för att kunna läsa. Läsning var även något som kunde ske högt och 

ljudlöst. 

 
2.3.4 Vuxna har betydelse  

Barnen i Dahlgren och Olssons (1985) intervjuer var medvetna om att deras föräldrar 

använder både läsning och skrivning på jobbet. Det var även bra att kunna läsa som 

vuxen då de kunde läsa sagor för barnen. Ett av barnen berättade att han gärna ville att 

hans mamma skulle läsa godnattsagor för honom, men samtidigt kände han att han ville 

kunna läsa själv för att hans mamma inte skulle behöva läsa för honom varje kväll. 

Barnen ville lära sig läsa för att föräldrarna inte skulle behöva läsa texten på TVn. 

Barnen ansåg att texten på Tvn försvann fort och de hann inte läsa vad personerna sade 

på programmet. Det var även bra att kunna läsa om vuxna hade ett arbete där de var 

tvungna att läsa. (Dahlgren & Olsson, 1985).  

 

I Kiiveri och Määttä (2012) undersökning fick barnen frågan om vem som lärt dem läsa. 

En del av barnen sa att de hade lärt sig själva att läsa medan andra svarade att 

familjemedlemmar eller förskolan hade lärt dem att läsa. När det kom till de barn som 

svarade att familjemedlemmar lärt dem läsa refererade de flesta till att deras mamma 

hade lärt dem det. De talade om att deras mamma brukade läsa för dem. Förutom deras 

mamma blev svaren även att deras pappa, syskon eller vänner brukade läsa för dem, och 

på så vis ansåg vissa att de lärde sig läsa. 

 

Chamberain et. al. (2014) gjorde tillsammans en studie för att ta reda på vilka insikter 

sex förskollärare får när de arbetar nära ett barn som börjat förstå skriftspråket. Barnen 

fick i undersökningen skriva en bok. Alla förskollärarna blev överraskade när de fick se 

vad barnen kunde när det kom till skrivning, de fick även en djupare respekt för barnens 

tankar, språk och kreativitet. För att förstå hur yngre skrivare fungerar är det bra att sitta 

i närheten av dem och fokusera på det barnen gör. Genom att studera barnen går det att 

se hur barn utvecklar skriftspråket. Förskollärarna som följde barnen i deras 

skrivprocess upptäckte efter ett tag att barnen växte, barnen fick större självförtroende 

och vågade därför också ta större risker. Barnen valde själva att använda sig av pennan 

när de skulle skriva, de kom på egna stavelser för de ljud de hört. Ett barn hade 

utvecklat sitt skriftspråk och hade lättare för att koppla ihop ljud med bokstäver. Till en 

början kom förskollärarna med förslag till barnen om vad de kunde skriva om men efter 

ett tag valde de att ta ett steg tillbaka och låta barnen komma på egna ord och historier 
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att skriva om. Resultatet blev att förskollärarna lärde sig många nya saker om barnen 

som de inte vetat om innan, de lärde känna barnen bättre. Bradford och Wyse (2012) 

gjorde en studie för att förstå barns uppfattningar kring skrivande. De intervjuade sex 

barn i  åldrarna tre till fyra år med hjälp av en handdocka som hette Baby Bear. Tanken 

med Baby Bear var att barnen skulle berätta för handdockan hur de gjorde när de skrev. 

De gjorde även en undersökning i samma studie med barnens föräldrar för att undersöka 

hur föräldrarna såg på skrivning samt hur litteracitet i barnens hemmiljöer såg ut. Detta 

undersöktes genom att intervjua föräldrarna. Av de sex barn som intervjuades var 

det  fem som ansåg sig kunna skriva. Det barn som inte ansåg sig kunna skriva pratade 

om ett äldre syskon istället som hade kunskap av skriftspråket. När barnen ombads att 

visa Baby Bear hur de gjorde när de skrev, började de fem barnen som kunde skriva att 

skriva sina namn. Av de fem barnen var det bara ett barn som kunde skriva hela sitt 

namn. Dock fanns det ett barn som kunde förklara med ord att skrivning handlade om 

att använda sig av de bokstäver som fanns i alfabetet. När Bradford och Wyse (2012) 

intervjuade föräldrarna var det bara fem utav sex par av föräldrar, som ansåg att deras 

barn inte var skrivare. De par föräldrar som ansåg att deras barn kunde skriva var 

föräldrar till det barn som kunde stava hela sitt namn, som hade mer erfarenheter av 

skrivandet än de andra barnen. 
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3 Metod  
Metoddelen består av valet av metod, beskrivning av pilotstudie och genomförandet av 

intervjuer, även etiska principer, tillförlitlighet och trovärdighet samt metoddiskussion. 

Under genomförandet av studien backar vi tillbaka till våra frågeställningar: Vilka 

uppfattningar har barn om hur de lär sig skriftspråket? Vilka uppfattningar har barn om 

nyttan med att lära sig läsa och skriva? 

 

3.1 Val av metod  
Kvalitativa intervjuer användes som metod i vår studie. Metoden är lämplig att använda 

i syfte att få fram barnens uppfattningar och idéer. Patel och Davidson (2011) menar att 

syftet med en kvalitativ intervju är att få fram den intervjuades tankar och vad den har 

för uppfattningar. Intervjuaren och den intervjuade ska tillsammans föra ett samtal och 

det ska finnas en sammanhängande diskussion som bygger på intervjuarens frågor. En 

kvalitativ intervju ska innehålla frågor som är öppna och som kan göra att 

intervjupersonen svarar med egna ord. Patel och Davidsson (2011) belyser även att 

ordningen inte behöver vara förutbestämd om det inte finns vissa teman i frågorna. De 

klargör att den mest öppna kvalitativa intervjun är att inte ha några förutbestämda 

frågor. Det är inte intervjuarens intentioner att göra den intervjuade osäker, därför måste 

intervjuaren anpassa sitt språkbruk och sitt kroppsspråk så att den intervjuade förstår. 

Dahlgren och Olsson (1985) menar också att frågor inte får vara för avancerade. Barnen 

kan då svara ”jag vet inte” på frågorna i stället för att tala om att de inte förstår. 

 

Trots att Patel och Davidsson (2011) ansåg att den mest öppna kvalitativa intervjun är 

att inte ha några förutbestämda frågor, ansåg vi att förutbestämda frågor behövdes i vår 

studie. Ett av undersökningens syfte var att jämföra vår studies resultat med Dahlgren 

och Olssons (1985) som hade förutbestämda frågor i undersökningen. 

 

3.2 Pilotstudie  
Vi gjorde en pilotstudie innan de huvudsakliga intervjuerna genomfördes med de andra 

barnen för att se om frågorna var öppna och lätta att förstå. Detta kan stödjas av Patel 

och Davidson (2011) som belyser att det är bra att vara förberedd, genom att till 

exempel använda sig av en pilotstudie för att se om frågorna fungerar. 

 

Tanken var från början att pröva frågorna på två barn. Det visade sig dock att det ena 

barnet inte kunde närvara och därför ställdes frågorna endast till ett barn. Barnet i fråga 

är fem  år gammalt och testintervjun genomfördes i barnets hem. Intervjun började i 

familjens vardagsrum. Vi satte oss i soffan. På bordet framför fanns papper och penna. 

Flickan började genast att måla. För att komma igång med intervjun bad vi flickan att 

skriva sitt namn på ett papper och därefter ställdes intervjufrågorna. De flesta frågorna 

kunde flickan besvara, men hennes ritande tog mycket uppmärksamhet från frågorna 

och hon fokuserade mer på att måla än att svara. När frågan “hur gör man när man 

läser” ställdes blev hon tyst och vred lite på sig. Det slutade med att hon ryckte på 

axlarna och fortsatte att måla. Även frågan “Hur har läsning kommit till” blev också för 

svår för henne att svara på och samma tystnad och beteende uppstod. När 

intervjufrågorna om läsning var färdigställda och frågorna om skrivning skulle ställas 

till flickan började hon tröttna och slutade lyssna. Här avslutades intervjun. 

 

Pilotstudien gjorde att några av frågorna ändrades. Frågan ”hur har läsning kommit till” 

ströks helt då frågan även tycks svår att svara på för en vuxen. ”Hur gör man när man 

läser” var också en svår fråga att svara på men vi valde att ha kvar den för att det var en 
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intressant fråga att få svar på även om den var svår. Från början var det planerat att ha 

papper och penna framme i de övriga intervjuerna, men då flickan i pilotstudien var mer 

intresserad av att måla än att svara på frågorna valdes därför materialet bort i övriga 

intervjuer. Det visade sig att frågorna var för många för ett barn att svara på och därför 

delades frågorna upp i två kategorier, läsning och skrivning. 

 

3.3 Urval 
I undersökningen intervjuades 20 barn där alla barnen var fem år. Anledningen till valet 

av femåringar var att de året därpå ska börja förskoleklass. Därför ansåg vi att frågorna 

om läsning och skrivning skulle vara mer relevanta för dem än för yngre barn. Det är 

barnens uppfattningar som sätts i fokus i undersökningen då barns uppfattningar ligger 

till grund för denna studie. Barnen intervjuades i en miljö som de var bekanta med på 

deras förskoleavdelning. Val av en annan miljö som barnen inte är vana vid kanske 

skulle ha gjort dem mer nyfikna på miljön än på intervjufrågorna. En annan anledning 

till valet av plats var att barnen skulle känna sig trygga. Trost (2010) menar att den 

intervjuade ska känna sig trygg i miljön och det ska helst vara en ostörd plats för att inte 

intervjuerna ska störas av oväntade händelser. 

Intervjufrågorna som användes i de kvalitativa intervjuerna är liknande de frågor som 

Dahlgren och Olsson (1985) använde i intervjuerna om läsning (se bilaga D). Enbart en 

del av deras frågor har använts och resterande har reviderats något. Detta gjordes för att 

fokuseringen skulle ligga på våra två frågeställningar och därmed användes endast 

utvalda frågor till intervjuerna. Eftersom studien undersöker barns uppfattningar av 

läsning och skrivning ställdes likadana frågor dock byttes läsning ut mot skrivning i 

vissa gruppintervjuer (se Bilaga C). 

3.4 Genomförande 
En kvalitativ metod användes i intervjuerna med femåringarna om hur de såg på läsning 

och skrivning. Två förskolor kontaktades och efter ett godkännande från båda 

förskolorna skickades brev ut till vårdnadshavarna (se Bilaga A) samt en 

samtyckesblankett (se Bilaga B). Efter godkännande av vårdnadshavare besöktes 

förskolorna innan intervjuerna genomfördes för att barnens nyfikenhet skulle försvinna. 

Inspirationen till att besöka förskolorna före intervjutillfällerna kommer från samt 

Dahlgren och Olsson (1985) samt Magnusson (2013). Dahlgren och Olsson (1985) 

funderade på hur de skulle få barnen att vilja prata med dem om läsning. De valde att 

lösa detta genom att delta i barnens verksamhet för att nyfikenheten på dem själva 

skulle avta från barnen. Detta gav dem även en chans att få prata med barnen och leka 

med dem innan samtalet skulle börja. Magnusson (2013) hade även en liknande strategi 

då hon i sin studie valde att besöka ett av barnen som var med i hennes studie under en 

dag innan hon filmade för att de skulle lära känna varandra bättre. Här hade pojken 

chans att berätta om sig själv och visa runt Magnusson (2013) i det hem han bodde i. 

Det fanns även tid för lek vilket gjorde att de kom varandra närmare, vilket sedan 

underlättade när det var dags att filma. 

 

Intervjuerna ägde rum i ett av avdelningens rum där barnen är vana att vara i. Barnen 

kunde då lägga fokus på frågorna och svaren istället för att deras koncentration skulle 

störas med nya intryck om det hade valts en annan plats. Intervjuerna spelades in med 

ljudinspelning och intervjuerna var mellan fem till tio minuter långa. Många barn har 

svårt att koncentrera sig under långa stunder och därför måste intervjuerna vara fler, 

korta och vara vinklade på ett sätt som gör att barnen förstår. Det måste också väcka 
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deras intresse (Trost, 2010). Antalet barn som intervjuades var 20 stycken och de var 

indelade i grupper mellan två till fyra barn i varje grupp vilket blev sju intervjuer 

sammanlagt. Detta gjordes för att barnen skulle föra diskussioner med varandra och 

känna en trygghet. Under intervjuerna märktes tydligt att barnen hade lättare att svara 

och diskutera om de var fler än två barn, intervjuerna var längre och barnen kom med 

mer förslag än när barnen bara var två stycken. Däremot valde ett av barnen att avbryta 

intervjun och lämnade rummet. Hon ville inte svara på fler frågor och därför fick hon 

lämna rummet och intervjun fortsatte med de andra barnen. 

Efter intervjuerna lyssnades ljudinspelningarna igenom och sedan transkriberades 

samtliga intervjuer ner. Vad det gäller kvalitativa intervjuers insamling av data finns 

ingen direkt mall över hur det ska analyseras utan det är kreativiteten som lägger vikt 

vid hur det ska genomföras (Trost, 2010). När transkriberingen var klar kategoriserades 

intervjufrågorna in i fyra olika delar utifrån huvudfrågorna, lärandet sker i samspel, 

skolrelaterat, vad man kan läsa och skriva samt vad läsning och skrivning används till. 

Sedan sattes barnens intervjusvar in under de olika delarna. Barnens svar valdes ut 

utifrån kategorier och sattes sedan in under resultatdelen. Under de tre underrubrikerna 

analyserades varje del kopplat till Dahlgren och Olsson (1985) och andra forskningars 

resultat där svaren jämfördes och det fanns både likheter och olikheter mellan studiernas 

resultat. Vi använde oss av fiktiva namn i resultatet.  

3.5 Etiska principer  
I studien har de forskningsetiska principerna av Vetenskapsrådet (2002) används på 

följande sätt: informationskravet, förklaring om vad studien handlade om skickades ut 

till förskolor och vårdnadshavare. Deltagandet i studien var frivillig och barnen hade 

rätt att avbryta sin medverkan under intervjuerna. Samtyckekravet, en blankett skickades 

ut till vårdnadshavare där det stod att de skulle meddela förskolorna om de godkände 

sitt barns medverkan i studien. Barnen blev även tillfrågade innan intervjun 

genomfördes om de ville delta. Konfidentialitetskravet, förskolor och vårdnadshavare 

fick informationen om att förskolor och barn skulle vara anonyma i studien. 

Nyttjandekravet, förskolorna, vårdnadshavarna och barnen blev informerade om vad 

undersökningen skulle användas till. 

 

Johansson (2003) tar upp frågan om det finns olika ansvar när en forskare studerar barn 

och försöker inta deras perspektiv och när forskaren studerar vuxnas perspektiv, här blir 

svaret både ja och nej. Den etiska problematiken är annorlunda då ett barns perspektiv 

ska intas eftersom barnen inte har samma kunskaper som en vuxen när det kommer till 

erfarenheter om forskning. Barnet hamnar då i en underordnad position eftersom 

erfarenheten och kunskapen om forskning saknas. Barn har inte heller samma 

möjligheter som en vuxen att försvara sin integritet eller säga vad de tycker och tänker 

om forskaren och andra vuxna då det är de vuxna som avgör om de tillåter att deras barn 

deltar i en forskning. Barn har inte samma erfarenheter och kan inte göra sin röst hörd 

som vuxna och därför behövs respekt visas i situationer med barn. Forskaren ska se till 

att dess närvaro inte stör barnen eller att närvaron är för påträngande och forskaren ska 

se till att inte vara integritetskränkande. Lyhördhet och hänsynstagande är viktiga 

faktorer när det handlar om att samla in, sammanställa och publicera data. Det är 

forskaren som har ansvaret för barns integritet och därför bör resultaten presenteras på 

ett sätt som visar respekt för barnen. Detta är något som forskaren ska tänka på när det 

kommer till att göra beskrivningar, tolkningar och när det kommer till diskussionen av 

de resultat forskaren fått fram (a.a.). Barns perspektiv används i undersökningen då 

intervjufrågorna är inriktade på hur barn ser på läsning och skrivning.  
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3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet  
Tillförlitlighet handlar om att en mätning ska vara stabil för att intervjuaren ska kunna 

göra mätningen på samma sätt som tidigare och få liknande svar. Trovärdigheten 

innebär att datan måste påvisas som trovärdig genom att visa att datan är insamlad på ett 

relevant och seriöst sätt inför de problemställningarna som ställts (Trost, 2010). I 

intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide som hjälpte oss att ställa samma frågor 

till barnen och gav många likheter i intervjuerna. I genomförandet beskrivs processen av 

insamlingen av vår data, användningen av kvalitativa intervjuer för att sedan hitta teman 

och kategoriseringar utifrån barnens intervjusvar.   

 

3.7 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen diskuteras valen av hur studien genomförts samt tankar kring hur 

vi kunnat göra på annorlunda sätt.   

 
3.7.1 Sociokulturellt perspektiv 

20 barn blev intervjuade i grupper med två-fyra barn i varje grupp. Detta var för att 

barnen skulle samspela med varandra som det sociokulturella perspektivet handlar om. 

Människor lär sig av varandra och det är samtalet som formar människan (Säljö, 2014, 

Vygotskij, 1978). Gruppintervjuer valdes för att det skulle bli en diskussion mellan 

barnen för att de skulle hjälpa varandra till mer tankar och idéer. Under intervjuerna 

blev det mer diskussioner i grupperna där  tre eller  fyra stycken barn deltog än i 

grupperna med endast två barn.   Barnen som deltog i grupperna med två barn svarade 

många gånger likadant och det blev väldigt korta intervjuer då de inte diskuterade. 

 
3.7.2 Pilotstudie  

Enligt Patel och Davidson (2011) är det bra att göra en pilotstudie då det gör att man 

blir mer förberedd och ser om frågorna går att besvara. I pilotstudien som genomfördes 

inför studien intervjuades ett barn. Anledningen till att det bara var ett barn som 

intervjuades var att det var svårt att få tag på fler barn att intervjua. Resultatet av 

pilotstudien hade kanske blivit annorlunda om det hade funnits till att intervjua fler barn 

eftersom ett barn gjorde det svårt att avgöra om frågorna var relevanta. Eftersom flickan 

i pilotintervjun var väldigt ofokuserad, var det svårt att veta om frågan ”hur gör vi när vi 

läser?” var svår att svara på. Hade det intervjuats fler barn och även de barnen haft svårt 

att svara på frågan hade frågan kunnat omformulerats.  

 
3.7.3 Genomförandet 

Under intervjuerna använde vi inte det material (penna och papper) som vi tänkte 

använda från början då barnet i pilotstudien blev ofokuserad av det. Det kanske hade 

fungerat bättre med de andra barnen om de hade haft papper och penna tillgängliga. 

Hade barnen haft papper och penna hade barnen kanske blivit mer avslappnade och 

svaren hade eventuellt blivit annorlunda. De barn som inte pratade hade kanske börjat 

prata mer under intervjun. Säljö (2014) tar upp att skriften fungerar som ett medierande 

redskap och har ändrat människors sätt att tänka på.  

 

Intervjufrågorna var formulerade för att barnen skulle reflektera och tänka efter hur 

läsning och skrivning fungerar. Frågorna var öppna för att barnen skulle ha möjlighet att 

reflektera över hur de tänkte om de olika frågorna.  

 



  
 

13 

Intervjufrågorna var uppdelade i läsning och skrivning där hälften av barngruppen fick 

svara om läsning och den andra gruppen om skrivning. Det hade kanske blivit 

annorlunda om det varit färre frågor och vi istället hade blandat frågor om läsning och 

skrivning. Barnen delades upp i grupper och därmed fick inte alla barnen svara på båda 

områdena. Barnen hade kanske fått mer tankar och idéer om hur läsning och skrivning 

fungerar tillsammans. Trost (2010) påpekar att barns koncentration försvinner om de 

måste koncentrera sig för länge. Därför är det bra med korta intervjuer med frågor som 

väcker barns intresse och idéer.  

 
3.7.4 Etiskt perspektiv 

Under en av intervjuerna valde en flicka att avbryta intervjun och lämna rummet. I 

intervjun var det ett annat barn som tog mycket plats och talutrymme och hon glömde 

bort mycket av det hon ville säga. Det kan vara en anledning till varför hon valde att 

lämna rummet. Informationskravet från de forskningsetiska principerna förklarar att den 

som blir intervjuad har möjlighet att avbryta sin medverkan under hela processen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Barn får oftast inte bestämma själva utan det är med deras 

vårdnadshavares tillåtelse som de får vara med i olika forskningar. Det är därför viktigt 

att se till vad barnen själva vill. Även om vårdnadshavarna gett tillåtelse får barnen 

möjlighet att få sin röst hörd och bestämma om de vill vara med i studien eller inte 

(Johansson, 2003). Innan intervjuerna började fick barnen ta ställning till alternativen 

om de ville vara med i studien eller inte. Alla barnen som fått vårdnadshavarnas 

tillåtelse valde att delta i intervjuerna bortsett från ett av barnen som valde att avbryta 

under intervjun.  
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4 Resultat  
Resultatet är indelat i fyra teman, lärandet sker i samspel, skolrelaterat, vad man kan 

läsa och skriva samt vad läsning och skrivning används till. Dessa teman innehåller 

resultatet från intervjuerna samt en analys sammankopplat med tidigare forskning. 

Lärandet sker i samspel och skolrelaterat är kopplat till första frågeställningen ”Vilka 

uppfattningar har barn om hur de lär sig skriftspråket?” Vad kan man läsa och skriva 

samt vad läsning och skrivning används till är kopplade till den andra frågeställningen 

”Vilka uppfattningar har barn om nyttan med att lära sig läsa och skriva?” Namnen på 

barnen är fiktiva.  

 

4.1 Lärandet sker i samspel  
Majoriteten av barnen i intervjun ansåg att de redan kunde läsa och skriva. Emma säger 

följande i intervjun: 

 

Emma: Jag kan, för jag har tränat hemma, jag kan läsa 

mmm, egen potta och Max’s lampa 

 

I citatet framgår det att Emma har lärt sig läsa hemma, senare i intervjun nämner hon 

även att hon fått hjälp av sina äldre syskon samt sina föräldrar. Föräldrar är något som 

de flesta barnen nämner när det handlar om att lära sig läsa och skriva. Barnen ser 

föräldrarna som en viktig bit i deras skriftspråksutveckling.  Dock är det inte endast 

föräldrarna som nämns i intervjuerna. Det är även några barn som nämner att deras 

pedagoger samt lärare i skolan kan lära dem att läsa och skriva.  

 

Anna: Mamma och pappa kan lära mig att läsa 

Max: Man kan fråga en fröken 

 

Andreas och Elias är två barn som inte nämner fröknar eller föräldrar som stöd i 

skriftspråksutvecklingen. Deras svar handlar om att andra som kan skriftspråket kan 

stödja dem med läsningen och skrivningen samt säger Elias att det går att ta hjälp av en 

kompis. 

 

Andreas: Ehh, nu har jag kommit på en idé, ehm några 

andra kan läsa och visa hur man ska läsa 

Elias: Man kan fråga en kompis som vet hur man skriver och 

visar 

 

Trots att barnen ser vuxna och andra barn som ett stöd vill barnen lära sig läsa och 

skriva för att inte behöva fråga föräldrarna om hjälp. Detta är något som de flesta barnen 

nämner i intervjun. Att ha kunskapen om läsning och skrivning förknippar barnen med 

självständighet. Förutom att bli självständiga finns det tre barn som pratar om att de 

skulle vilja lära sig läsa och skriva för att de sedan ska kunna läsa för sina barn. 

 

Sofia: Och då kan man läsa för sina barn 

Moa: Aa 

Stefan: Ja, när jag blir vuxen tänker jag läsa för mina barn 

 
4.1.1 Analys av skriftspråket i samspel 

Majoriteten av barnen i våra intervjuer nämner andra människor som ett stöd i deras 

utveckling av skrivning och läsning. Det handlar inte alltid om äldre människor i deras 
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omgivning utan även kamrater. I Dahlgren och Olssons (1985) intervjuer framkom inte 

föräldrar eller andra människor som stöd i läsprocessen, däremot nämnde barnen att 

deras lärare i skolan skulle stödja dem att lära sig läsa. I Kiiveri och Määttäs (2012) 

undersökning framkom det dock att barnen tagit hjälp av sina familjemedlemmar, 

pedagoger på förskolan eller kamrater när de lärde sig att läsa. Det sociokulturella 

perspektivet handlar om att människor lär sig av varandra. Människor har under hela sin 

tid lärt ut till varandra och delat med sig av sina kunskaper. De samspel som sker och 

den kunskapen som överförs tas in oavsett om människan är medveten om det eller ej 

(Säljö, 2014 & Vygotskij, 1978). Barnen i våra intervjuer förknippar även läsning och 

skrivning med att bli självständiga. Den dagen de lärt sig att läsa och skriva själva 

kommer de inte längre att behöva ta hjälp av andra. Barnen i Dahlgren och Olssons 

(1985) hade liknande tankar som barnen i våra intervjuer när det kom till läsning och 

skrivning. Barnen i deras intervjuer sa där att de ville lära sig läsa för att bli oberoende 

av andra. I våra intervjuer samt Dahlgren och Olssons (1985) studie går det att se att 

barnen vill uppnå det fjärde området som barn går igenom då de lär sig läsa. Det fjärde 

stadiet handlar om den ortografiska läs- och skrivningen som handlar om att 

skriftspråket blivit helt utvecklat och barnen kan läsa och skriva med flyt (Kullberg, 

2006, Lundberg, 2006 & Stadler, 1998). 

 

4.2 Skolrelaterat  
Nästan alla barn förknippar läsning och skrivning med skolan. Barnen säger bland annat 

att lära sig läsa och skriva är något de lär sig i skolan med stöd av en fröken.  Erika i en 

av intervjuerna säger att hon inte vill lära sig läsa och skriva alls. Emma som är med i 

samma intervju berättar då att det är något Erika behöver lära sig eftersom det är ett 

krav när de sedan börja skolan. 

 

Emma: Då vill inte Erika lära sig skriva, men det måste hon  

nog för det måste hon göra sen i skolan 

 

Ett fåtal barn pratar om att det är bra att kunna skriva och läsa eftersom de då kan skriva 

siffror och räkna ut tal. De diskuterar även att det skulle vara svårt att göra sina läxor 

om de inte kunde läsa eftersom de då inte skulle kunna se vad det står. 

 

Johanna: Då bara har man ingen läxa 

Linda: Nae, för då skulle man inte ens kunna läsa vad det 

står 

 

Majoriteten av barnen i intervjun ansåg att barn lär sig läsa och skriva när de är runt fem 

till sex år. Det var även ett antal barn som berättade att de skulle lära sig läsa och skriva 

när de var mellan sju och nio år. Ett fåtal barn rabblade upp flera olika åldrar när de 

trodde att barn lärde sig läsa, där kunde de lära sig läsa mellan noll till hundra år. Joel i 

intervjun ansåg att barn inte alls skulle skriva och Lovisa sa att barnen lärde sig läsa på 

direkten. 

 
4.2.1 Analys av skolrelaterat  

Majoriteten av barnen kopplar läsningen och skrivningen med skolan och att de lär sig 

läsa och skriva med hjälp av en vuxen. Däremot är ett av barnen inte intresserad av 

läsning och skrivning och nämner i intervjun att hon inte vill lära sig läsa och skriva, då 

nämner ett annat barn i samma intervju att hon måste lära sig i skolan. I Dahlgren och 

Olssons (1985) intervjuer framkom det att även där var skolan betydande för barnen, 

barnen menade att läsningen var bra att kunna i skolan och att vuxna är till för att hjälpa 
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dem. Vissa av barnen menade även att de kunde läsa siffror, det framkom även att ett av 

barnen blandade ihop siffror med bokstäver. Några av barnen i våra intervjuer menade 

även att genom att kunna läsa och skriva kunde de skriva siffror och om de inte kunde 

läsa kunde de inte se vad det stod. Barnen berättade vid vilken ålder de trodde att barn 

lärde sig att läsa och skriva. Majoriteten av barnen svarade mellan fem och sex år men 

några av barnen svarade olika åldrar såsom inte alls eller att barn lär sig läsa på 

direkten. Den ålder barnen förknippar läsning och skrivning med kan även förknippas 

med Dahlgren och Olssons (1985) intervjuer då majoriteten svarade runt sju års ålder. 

Även i Kiiveri och Määttäs (2012) intervjuer var det en av flickorna som nämnde att 

hon lärde sig läsa när hon var fem år.   

 

4.3 Vad kan man läsa och skriva  
Barnen kom med flera förslag på vad de kunde läsa och skriva dock svarade majoriteten 

av barnen att de kunde läsa böcker och skriva sina namn. När det kom till läsning 

svarade barnen inte i jag-form när de berättade vad man kunde läsa utan refererade till 

”man”, till skillnad från de barnen som svarade på frågorna om skrivning. Där sa de 

flesta barnen ”jag” eller ”vi”. 

 

 Mohammed: Man kan läsa i böcker 

 Ella: Man kan läsa i en bok 

 Catarina: Jag kan skriva mitt namn 

 Linus: Vi skriver våra namn 

 

Jelena, Leo, Sebastian och Markus är fyra barn som blir intervjuade tillsammans. De har 

upptäckt ett papper på väggen där bilder är uppsatta med ord skrivna under varje bild. 

Barnen börja berätta vad det stod under bilderna. De kunde alla orden förutom ordet 

cirkel som stod under en av bilderna. Cirkeln refererade barnen som ”runda”. 

 

 Jelena: Man kan läsa rund 

 Sebastian: Man kan läsa löv 

 Jelena: Man kan läsa rektangel 

 Leo: Man kan läsa hjärtan 

 Markus: Man kan läsa skylt 

 

Ett fåtal barn berättade att de skrev med hjälp av pennor. Joy säger till exempel att det 

går att skriva med pennor för att sedan läsa vad det är som skrivits ner. Det finns även 

ett par barn som talar om att det går att läsa siffror och serieböcker samt skriva siffror, 

ord och bokstäver. Emma och Elias sitter och diskuterar vad de kan skriva där Elias 

kopplar ihop bokstäver med siffror. 

 

 Emma: Jag älskar bara att skriva olika bokstäver, typ som sånna där 

 runda 

 Elias: En trea? 

 Emma: Nae, jag kan inte göra en trea 

 
4.3.1 Analys av vad man kan läsa och skriva  

När barnen diskuterade vad som gick att läsa och skriva svarade majoriteten av barnen i 

intervjuerna med frågor om läsning att det gick att läsa böcker. Förutom böcker och 

namn är det ett par barn som tar upp siffror när det kommer till läsning och skrivning, 

det vill säga att det går att läsa och skriva siffror. Ett barn i intervjuerna blandat ihop 

bokstäver med siffror. Barnen pratar även om att det går att läsa och skriva serieböcker, 
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bokstäver och text. Barnen i Dahlgren och Olssons (1985) intervjuer ansåg även de att 

det bland annat gick att läsa böcker och serieböcker vilket är likt svaren i våra 

intervjuer. I deras intervjuer framgår det också att en del barn blandar ihop bokstäver 

och siffror där ett av barnen berättade att läsning handlade om att räkna. I våra 

intervjuer med frågor om skrivning svarade majoriteten att de kunde skriva sina egna 

namn. Namn verkar vara något som har en stor betydelse för barn då det även framkom 

i Magnussons (2013), Dahlgren och Olssons (1958) samt Puranik och Lonigan (2014) 

att barnen som var med i deras undersökning kunde skriva sina namn eller ville skriva 

sina namn.  Ett fåtal barn i våra intervjuer nämner att de skriver med pennor,där ett barn 

berättar att det går att skriva med pennor och de ord som sedan skrivs ner går att läsa. 

Dysthe (2003) och Vygotskij (1978) tar upp att människan lär tillsammans med 

artefakter. Artefakterna ger människan stöd i sin inlärningsprocess. I våra intervjuer 

fanns det en grupp med barn som diskuterade bilder på väggen med text under och 

“läste vad det stod”. Här gick det dock att se att barnen läste av en av bilderna och inte 

texten då de i ställer för cirkel läste runda. Det andra området som barnen går igenom 

när de lär sig läsa och skriva handlar om den logografiska läs- och skrivningen. Det 

innebär alltså att barnen läser av bilderna de ser och inte själva texten (Kullberg, 2006, 

Lundberg, 2006 & Stadler, 1998). 

 

4.4 Vad läsning och skrivning används till  
Ett flertal av barnen tog upp jobb som en plats där de behövde kunna läsa och skriva för 

att kunna arbeta. Lina berättar till exempel att det är viktigt att kunna skriva sitt eget 

namn på jobbet. Joy berättar att det går att skriva brev och Max talar om att det går att 

läsa tidningen. Majoriteten av barn förknippade läsning med sina kvällsrutiner där 

hemma, där deras föräldrar läste för dem för att de skulle kunna somna. Tre barn 

diskuterade vad som skulle hända om ingen kunde läsa. 

 

 Johanna: Då kan man inte kunna somna 

 Linda: Nej, för då blir man aldrig trött, då är man bara vaken 

 Johanna: I hela sitt liv 

 Mohammed: Så ingen kan sova 

 Linda: Det brukar göra så jag kan somna 

 

Alla barnen kunde se skillnad på bild och text i en bok. Ett fåtal barn berättar skillnaden 

på bild och text. Sofia berättar att texten är något som går att läsa. Stefan och Ella 

nämner att text består av bokstäver och Moa berättar att bilden är något som går att 

måla. Det var bara ett barn utav 20 som kunde tala om hur vi gör när vi läser.  

 

Emma: När det är ljust, man läser från vänster till höger 

 
4.4.1 Analys av vad skriftspråket används till  

Barnen ansåg att läsningen och skrivningen är av stor vikt då de behövs när de arbetar, 

de kunde även relatera till att det används när brev ska skrivas eller när man ska läsa 

tidningen. Detta kan relateras med Dahlgren och Olssons (1985) intervjuer där barnen 

svarade att de använder läsningen och skrivningen när de läser en tidning eller skriver 

ett brev. Studien visade även att barnen ansåg att det var viktigt att kunna läsa och 

skriva eftersom detta gav dem upplevelser, information och kunskap, kunde de läsa var 

det även lättare att kommunicera med andra. Säljö (2014) anser att nyckeln till 

omvärlden handlar om kommunikation och språkanvändning. Alla barnen kunde se 

skillnad på bild och text men endast ett fåtal av barnen sätter ord på vad skillnaden är. 

Texten är gjord av bokstäver och kan läsas nämner ett par barn, sociokulturella 
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perspektivet (Säljö, 2014) fungerar på så sätt att skriften ger människor nya sätt att 

skriva ner saker och få ta del av ny information. Ett av barnen säger att bilden målas, i 

Dahlgren och Olssons (1985) resultat under samma fråga svarar ett barn att den kan äta 

bananen som fanns i boken. Under frågan “hur gör vi när vi läser” svarade Dahlgren och 

Olssons (1985) intervjuade barn att de ljudar och bokstaverar fram bokstäverna. Ett av 

barnen i våra intervjuer kunde sätta ord på hur hon gjorde när hon läste när hon 

förklarade att det måste vara ljust i rummet och att hon läste från vänster till höger i 

boken.   

 

4.5 Slutsats av resultat 
 Vuxna eller andra kunniga fungerar som ett stöd i utvecklingen av skriftspråket. 

 Barnen förknippar skrivning och läsning med självständighet. 

 Barnen förknippar skrivning och läsning med skolan. 

 Fem till sex år är den åldern majoriteten av barnen ansåg att människan skulle 

börja lära sig läsa och skriva. 

 Skriva och läsa sina namn var något barnen sa att de kunde göra då de lärt sig 

skriftspråket. 

 Alla barnen kunde se skillnad på bild och text. 
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5 Diskussion  
Diskussionen delas in i tre olika delar, andra som stöd i skriftspråksinlärningen, 

skriftspråkets användningsområde samt skriftspråket och skolan.  

 

5.1 Andra som stöd i skriftspråksinlärningen  
I resultatet framkom det att barnen såg vuxna eller andra som redan kunde skriftspråket 

som ett stöd i deras skriv- och läsutveckling. I intervjuerna nämner barnen bland annat 

att deras föräldrar kan stödja dem att lära sig läsa eller skriva. Här går det att se att 

vuxna har en stor betydelse för barnen när de ska utveckla sitt skriftspråk. Eftersom 

vuxna verkar ha en stor betydelse för barnen i deras utveckling är det viktigt att 

pedagoger och andra vuxna är närvarande och stöttande i barnens 

skriftspråksutveckling. Nielsen (2007) anser att det är bra för barnen om det finns vuxna 

i deras omgivning som använder skriftspråket eftersom barn brukar ta efter det andra 

gör. Barnen verkar vara medvetna om att de kan lära sig med stöd av andra barn samt 

vuxna vilket kan kopplas till det sociokulturella perspektivet. 

 

Det sociokulturella perspektivet anser att människor lär sig tillsammans. Människor har 

alltid lärt sig tillsammans med/av andra. Det är tillsammans med andra som människor 

formas, detta är något som sker både medvetet och omedvetet bland människor (Säljö, 

2014 & Vygotskij, 1978). Vikten av att vara "här och nu" i barngruppen framgår i 

Chamberain med fleras undersökning (2014). I deras resultat framkom det att 

förskollärarna i undersökningen kände att de kom närmare barnen när de arbetade nära 

och tillsammans med barnen i deras skriftspråksutveckling. För att förstå hur barn 

fungerar när de utvecklar sitt skriftspråk är det viktigt att sitta nära barnen och ha sin 

fokus på det de gör.  Sambanden med vuxna finner vi även i Kiiveri och Määttäs (2012) 

studie där de  berättar att de intervjuade barnen berättar att det är de vuxna som finns 

där som stöd när barnen lär sig läsa (a.a.). Pedagoger och andra vuxna har en stor 

möjlighet att finnas där när barnen närmar sig skriftspråket och kan därmed hjälpa 

barnen till ytterligare inlärning av skriftspråket. Barnen har ett naturligt intresse för 

utveckling och därmed finns det en skyldighet för oss vuxna att finnas där för barnen för 

att stimuleras inlärningen utifrån den enskilda individens förmåga. Bradford och Wyse 

(2012) framför att vuxnas uppmuntran även har betydelse för barnens inlärning av 

skriftspråket, då ett av barnen som visade sig ha goda kunskaper enligt studien även var 

det barnet som uppmuntrades av sina föräldrar (a.a.). Det som framkommer i den 

sistnämnda studien kan relatera till ovanstående text, barnen behöver vuxna och deras 

uppmuntran för att barnen ska utvecklas. 

 

Även om barnen i intervjuerna är väldigt positiva till att vuxna kan hjälpa dem med 

skriftspråket, går det även att se att barnen längtar efter att bli oberoende av de vuxna. I 

resultatet framkommer det att barnen vill lära sig läsa och skriva för att de inte ska 

behöva fråga vuxna om hjälp. Barnen verkar vara medvetna om den frihet och 

oberoende som kommer då de lärt sig läsa. I Dahlgren och Olssons (1985) resultat 

framkom det även där att barnen kände att de blev oberoende av de vuxna då de kunde 

läsa själva. Ett av barnen ansåg att det skulle vara bra att kunna läsa själv eftersom hans 

förälder då inte behövde läsa för honom varje kväll innan han skulle sova (a.a.). Den 

som kan och förstår skriftspråket har lättare för att ta till sig kunskap och söka 

information (Skolverket, 2006). När barnen har “knäckt koden” och förstår hur 

skriftspråket fungerar behöver de inte längre vuxna till hjälp och de kan fortsätta att 

utveckla sitt skriftspråk.  
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I intervjun fick barnen en fråga om hur det skulle vara om ingen kunde läsa eller skriva. 

Även det här svaret blev förknippat med vuxna. Några barn diskuterade bland annat att 

det skulle bli svårt för vuxna att läsa godnattsagor för dem, det skulle också bli svårt för 

de vuxna att jobba. Barnen i intervjun verkar ha en förståelse för att alla vuxna använder 

sig av läsning och skrivning, Troligtvis har de flesta barnen vuxna i deras närhet som 

läser och skriver. Barnen hade sympati för de vuxnas situation om ingen av dem skulle 

kunna läsa och skriva. Anledningen till det kan också vara den att barnen känner att de 

inte kan läsa lika bra som de vuxna. I Dahlgren och Olssons (1985) studie visade det sig 

att barnen var medvetna om att de vuxna använde sig av läsning och skrivning på 

jobbet. Där svarade ett barn att det var positivt om en vuxen kunde läsa om jobbet 

krävde den kunskapen. Vi anser att det framgår ganska tydligt att barnen i 

undersökningen har insikt i hur viktigt språket är för utvecklingen senare i livet, till 

exempel att kunna läsa och skriva för att få ett arbete i framtiden. Det verkar också som 

att även små barn har behov av att kunna identifiera sig som person genom att kunna 

skriva sitt namn. 

 

5.2 Skriftspråkets användningsområde 
Det var inte bara föräldrar som skulle få problem om ingen kunde läsa eller skriva. 

Barnen i intervjun sa även att de själva skulle få problem eftersom de då inte skulle 

kunna skriva sina namn mer eller läsa. Det egna namnet verkar vara en gemensam 

nämnare bland barnen då barnen även fick svara på frågan vad de kunde göra om de 

kunde läsa och skriva. Majoriteten av barn svarade då att de skulle kunna läsa och 

skriva sina egna namn. Namnet verka vara något som har en stor betydelse för barnen. I 

en forskning gjord av Puranik och Lonigan (2014) kunde 54 procent av barnen skriva 

sina egna namn. Även i Magnussons (2013) forskning framkom det att alla barnen som 

var med i undersökningen kunde skriva sina egna namn. Enligt Kullberg (2006), 

Lundberg (2006) och Stadler (1998) är barnets eget namn det vanligaste ordet som 

barnet känner igen. Det finns de barn som påpekar att de kan skriva sitt eget namn men 

det stämmer inte alltid. Till en början handlar det om att barnen ritar av formen på 

bokstäverna utan att veta att bokstäverna representerar vårt språkljud.  

 

Förutom sina namn nämner barnen att de skulle kunna läsa böcker. Ett av barnen 

nämnde vilka två böcker hon kunde läsa själv, några andra barn diskuterade vad de mer 

kunde läsa och sa att de kunde läsa lappen som satt på väggen med olika bilder på. Här 

gick det att se att barnen egentligen inte kunde läsa alla ord som stod under bilderna då 

de benämnde ett ord fel och istället läste av bilden. Barnen här befinner sig troligtvis i 

det logografiska läs- och skrivningsområdet. Befinner sig barnen i detta område innebär 

det att de kan  läsa av bilderna med inte läsa orden. Barnet som säger att hon kan läsa 

två böcker befinner sig troligtvis i början av det alfabetiska läs- och skrivområdet. Det 

innebär att barnet har kunskapen om att bokstaven kopplas ihop med ljudet (Kullberg, 

2006 & Stadler, 1998). Av egna erfarenheter vet vi att de böcker som flickan säger att 

hon kan läsa själv är relativt lätta och bara innehåller ett fåtal ord. Frågan blir då om hon 

verkligen kan läsa eller om hon har hört böckerna många gånger att hon har lärt sig dem 

utantill. Nielsen (2007) tar upp att barn ofta känner igen ord då de mött ordbilderna ett 

flertal gånger innan och kan därför läsa av bilden. Det vi måste tänka på här är att även 

om barnen säger att de kan läsa och uttrycker att det till exempel står Ikea på en skylt, 

innebär det inte alltid att barnen har knäckt den alfabetiska koden och kan läsa (a.a.). 

Detta är troligtvis något som barnen gör när de diskutera lappen på väggen med de olika 

bilderna som nämnts ovan eftersom de benämner cirkel som rund.  
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Ett barn i Dahlgren och Olssons (1985) intervjuer berättar att han skulle vilja lära sig att 

läsa för att han skulle kunna läsa vad de säger på tv:n för att hans förälder skulle slippa 

läsa vad som stod varje gång någon sa något. Det var även fler barn som nämnde att 

texten på tv:n kunde läsas då pratade de om vad som gick att läsa. Även ett av barnen 

nämnde tv:n som är en teknisk artefakt, men barnen i vår intervju nämner inte någon 

teknik. Det finns ett barn som nämner att bokstäver kommer från en pennapparat, men 

vad hon menade med pennapparat gick inte att lista ut. Björklund (2008) i likhet med 

Gustafsson och Schmidt (2011)  nämner att utvecklingen sker fort i dagens samhälle att 

att människor idag har många sätt att kommunicera på. Nu finns det bland  annat 

datorer, mobiltelefoner och surfplattor att använda sig av (a.a.). Trots att tekniken är en 

stor del i dagens samhälle nämner ingen av barnen tekniken. Anledningen till att barnen 

inte nämner dessa tekniska saker kan vara att barnprogram nu för tiden ofta är dubbade 

och att surfplattorna och mobiltelefonerna används för att spela spel på. En annan 

anledning kan var att föräldrar eller förskollärare inte nämner vad barnen lär sig då de 

till exempel använder en surfplatta. Chamberain et. al. (2014) nämner att det gäller att 

sitta i närheten och vara här och nu bland barnen och fokusera på det barnen gör (a.a.). 

Sitter en förälder eller en pedagog i närheten av barnen då det håller på med datorn eller 

surfplattan kan den vuxne berätta för barnet vad barnet lär sig samt berätta vad det går 

att göra med en platta eller dator. På så vis får barnet en annan förståelse för den teknik 

de använder. 

 

Pennapparaten var ett verktyg som nämndes i frågan vad bokstäver kommer ifrån som 

även togs upp tidigare. Förutom pennapparaten svarade barnen att bokstäverna bland 

annat kom från pennan, huvudet och läxorna. Pennan var ett svar som var förväntat att 

barnen skulle nämna eftersom barnen målar och skriver med pennor på förskolan. 

Artefakter kallas de redskap som är skapade av människan. Papper och penna är två 

artefakter som kan hjälpa en människa som ska lära sig skriva (Dysthe, 2003). De barn 

som nämner att bokstäver kommer från läxor har troligtvis ett äldre syskon som går i 

skolan eller har mött läxor i en annan situation.  

Nielsen (2007) nämner att när ett barn börjar lära sig att skriva behöver de kanske ljuda 

orden för att handen ska uppfatta vilka bokstäver den ska forma. I Dahlgren och Olssons 

(1985) intervju var det ett barn som nämnde att bokstäverna kom ifrån hjärnan. Ett barn 

i våra intervjuer svarade att bokstäver kom från huvudet. Hjärnan och huvudet är 

ungefär samma sak och barnen verkar ha liknande tankar. Handlingar uppstår i hjärnan 

och barnen tänkte troligtvis att i hjärnan och huvudet uppstår det bokstäver som sedan 

kan skrivas ner på papper. 

5.3 Skriftspråket och skolan  
Barnen i vår intervju förknippar läsning och skrivning med skolan. I texten ovan 

framgår det att barnen tror att bokstäver kommer från läxorna. Det var även flera av 

barnen i intervjun som sa att de kunde få hjälp med att läsa och skriva när de började 

skolan av en lärare. Barnen verkade inte vara oroliga över att behöva kunna läsa och 

skriva innan de började skolan då de ansåg att det är något deras lärare kommer att 

hjälpa dem med. Detta var något som barnen i Dahlgren och Olssons (1985) intervju var 

oroliga för. Här framkom det att barnen kände en oro inför skolan då de trodde att de 

behövde kunna läsa innan de började. Även de barnen som Lever-Chain (2008) 

och  Kiiveri och Määttä (2012) intervjuade var oroliga inför skolstarten på grund av det 

krav de trodde att läraren hade. Barnen i våra intervjuer verkade inte vara oroliga över 

att de inte kunde läsa och skriva före skolstarten som barnen var i de andra studierna. 

Frågan varför barnen inte var lika oroliga är inte enkelt att svara på. Kanske känner inte 
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barnen lika stor press då de känner att läsning och skrivning är något som de kommer 

att lära sig av de lärarna de får. Det kan även vara så att barnen är mer förberedda idag 

än vad de var förr.  
 

Fem till sex år svarade majoriteten av barnen när de fick frågan om hur gamla de ansåg 

att människan skulle vara då de lärde sig att läsa och skriva. Detta var även ett svar som 

Kiiveri och Määttä (2012) fick då barnen i deras intervjuer också nämner att de lärt sig 

skriva i fem-sex årsåldern. Dahlgren och Olsson (1985) intervju svarade barnen att de 

började läsa i sjuårsåldern. Svaren ligger nära varandra och anledningen till att barnen i 

dagens samhälle har en lägre ålder då de anser att barn ska lära sig läsa och skriva kan 

vara för att de börjar förskoleklass samma år som de fyller sex år. Förr gick barnen på 

“lekis” innan de började skolan och det var kanske därför de ansåg att de skulle lära sig 

läsa vid sjuårs ålder, som är den åldern de brukar börja skolan. Några av barnen är 

medvetna om att de lär sig läsa och skriva i olika åldrar. Det framkommer att fem-sex år 

är den ålder barnen i intervjuerna förknippar att de börjar läsa och skriva.  
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6 Slutsats 
I resultatet av vår studie ”Barns uppfattningar av läsning och skrivning”  framkommer 

det att barnen förknippar läsningen och skrivningen med skolan. Även om barnen lär sig 

läsa och skriva tidigare, uppfattar barnen att läsningen och skrivningen behövs när de 

går i skolan. De vuxna har stor betydelse i barnens skriftspråksinlärning och det 

framkommer tydligt i intervjuerna att vuxna bland annat stödjer barnen med att lära dem 

läsa och skriva. Tekniken nämns inte alls av barnen i studien, vilket kan tyckas  vara 

förvånande, då dagens samhälle är väldigt teknikintensivt och barnen stöter på datorer, 

ipads, mobiler och andra medier dagligen. 

 

 

7 Förslag till vidare forskning  
 Förslag till vidare forskning är att undersöka olika kommuner och stadsdelar. 

Finns det skillnader mellan barns uppfattning i storstäder och landsbygd?  

  I vår studie nämner inte barnen tekniken när det gäller läsning och skrivning. 

Ett annat förslag till vidare forskning kan vara att observera hur tekniken 

används i förskola och hem.  

 Vidare kan skillnader mellan pojkar och flickor undersökas för att se om deras 

uppfattningar av läsning och skrivning skiljer sig åt.  
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Bilagor 

Bilaga A Brev till vårdnadshavare 

 
 

Hejsan alla vårdnadshavare  
 

Vi är två förskollärar-studenter från Linnéuniversitetet som är inne på vår 

sista termin och skriver vårt examensarbete. I vårt examensarbete vill vi 

undersöka barnens perspektiv på läsning och skrivning genom att ta del av 

deras tankar och idéer. Därför skulle vi gärna behöva era barns hjälp till 

denna undersökning. Frågor som till exempel kommer att ställas är: Om det 

är bra att kunna läsa och skriva, hur tror barnen att läsning och skrivning 

fungerar och även lite fantasifyllda frågor.  
 

Med er tillåtelse intervjuar vi era barn (även barnen blir tillfrågade innan 

intervjun) med ljudinspelning som vi sedan transkribera I arbetet kommer 

era barns namn inte att nämnas utan de är anonyma, det är alltså bara 

barnens ålder och citat som kommer att användas i arbetet.  
 

 

Hälsningar  

Jessica Svensson och Sara Hörlin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Samtyckesblankett  
 

Jag samtycker till att mitt barn får delta i intervju och att materialet från 

intervjun får användas enligt informationen om studien. 

 

Mitt barns namn:  

 

_________________________________________________ 

Underskrift 

 

_________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C Intervjufrågor  
 

Läsning 

Är det bra att kunna läsa?  

Varför är det bra/ inte bra att kunna läsa?  

Kan några av barnen i gruppen läsa?  

Hur gör man när man läser?  

När lär man sig läsa?  

Hur skulle det vara om ingen kunde läsa?  

Hur lär man sig läsa?  

Tycker ni det är roligt att läsa?  

Vart kommer bokstäver ifrån?  

Vad kan man göra om man kan läsa?  

Vill ni lära er läsa, varför?  

När tycker ni att man ska lära sig läsa?  

Vad är det för skillnad på bild och text?  

Kan bokstäver ta slut?  

 

Skrivning 

Är det bra att kunna skriva?  

Varför är det bra/ inte bra att kunna skriva?  

Kan några av barnen i gruppen skriva?  

Hur gör man när man skriver?  

Hur skulle det vara om ingen kunde skriva?  

Hur lär man sig skriva?  

När ska man lära sig skriva?  

Vart kommer bokstäver ifrån?  

Vad kan man göra om man kan skriva?  

Vill ni lära er att skriva, varför?  

Vad är det för skillnad på bild och text?  

Kan bokstäver ta slut?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga D Dahlgren och Olssons (1985) intervjufrågor  
 

Är det bra att kunna läsa? 

Varför är det bra att kunna läsa? 

På vad sätt tycker du det är bra? 

Vad kan man göra om man kan läsa? 

Varför skall man kunna läsa? 

Varför håller man på med sånt (läsning) egentligen? 

Vad kan man ha det till? 

Finns det nån gång när man/du har användning av att kunna läsa? 

Varför vill du lära dig läsa? 

 

Kan du läsa? 

Kan några av de andra barnen i gruppen läsa? 

Hur gör du/man när du/man läser? 

Hur tror du jag gör när jag läser det som står här? 

Hur gjorde jag/du nu när jag/du läste? (efter att vi läst ett stycke) 

Vad läser man= 

Hur kan du veta att du läser? 

 

Hur gör du/man när du/man lär dig/sig läsa? 

Hur har du lärt dig läsa? 

Vad är läsning? 

När lär man sig läsa? 

När tycker du man ska lära barn läsa? 

 

Hur skulle du göra för att mormor/farmor (annan anförvant) skulle få reda på en skojig 

sak som har hänt här på lekis (dagis)? 

Vad är det för skillnad mellan en bild på en katt och ordet katt (i samband med att vi 

lägger ett bokstavspussel)? 

Var är det för skillnad på bild och text? 

Vad är bäst? Titta på bilder eller höra på ensaga? 

Hur skulle det vara om ingen på hela jorden kunde läsa? 

Vad skulle hända om ingen i hela världen kunde läsa? 

 

Hur har alfabetet kommit till? 

Var kommer bokstäver ifrån? 

Kan bokstäver ta slut? 

Vad skulle hända om alla bokstäver tar slut? 

Hur har läsning och skrivning kommit till? 


