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ABSTRACT 
 
Syftet med rapporten var att undersöka vilken betydelse hemmets användning av skrift 
har för barns tidiga skrivinlärning. Undersökningen bygger på 59 enkäter till föräldrar i 
år 2 som visat på hur mycket man har använt sig av skrift och högläsning i hemmet när 
barnen var små. Lärarna i respektive klass har gjort en bedömning på vilken nivå varje 
elev ligger i sin skrivutveckling. Bedömningen ligger på en skala från ett till fem.   
 
Efter bearbetning av enkäterna visar resultatet att hemmets roll och betydelse vid barns 
första skrivinlärning är ingenting man med säkerhet kan fastställa. Hemmets påverkan 
skiftar från barn till barn. Det har ingen betydelse om barnet bedöms som ”svag” eller 
”stark”. En del barn som är ”svaga” har blivit lästa mycket för och haft stor tillgång till 
böcker och skrivredskap och barn som anses ”starka” har i vissa fall aldrig eller mycket 
lite blivit lästa för och haft lite tillgång till skrivande situationer. De barn som fått 
bedömningen ett har i många fall behandlats lika som de som fått bedömningen fem. 
Eftersom förskolans roll i barns första skrivinlärning inte behandlats i denna 
undersökning så kan den vara förklaringen.  
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1 INTRODUKTION 
 
”Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten.”  
(Skolverket, 2007, s. 1). Dagligen omges vi av skrift i olika former. Det finns skrift på 
förpackningar, på skyltar och man måste skriva för att meddela sig med andra. Det 
föränderliga samhället har fört med sig nya sätt att kommunicera, i form av e-post och 
SMS. Samhället kräver skrivkunniga medborgare. 
 
Ett barn kommer inte till skolan utan erfarenhet, ryggsäcken börjar fyllas redan när 
barnet är litet och kommer i kontakt med skriftspråket till exempel genom högläsning. 
De ser sina föräldrar och andra vuxna i omgivningen använda böcker, papper, penna och 
dator för att skriva och läsa. Genom detta kan de förstå att skriften har betydelse och att 
den har ett budskap. Det är genom att skriva och att delta i skriftspråkliga sammanhang 
som barn lär sig skriva.   
 
Stimuleras barns intresse för skrift, bokstäver och deras skrivutveckling genom tillgång 
till papper, penna och dator och regelbundna tillfällen där förälder eller någon annan 
vuxen läser högt ur en bok? Blir barn goda skrivare när de tidigt kommer i kontakt med 
text i olika sammanhang? Eller har det ingen betydelse att man innan skolstart inspireras 
till att skriva? Många är de tillfällen då man som förälder betraktat sina barns klotter i ett 
försök att meddela sig med någon eller lekskriva på uttagsblanketter för att ta ut pengar 
på banken. Hur har de inspirerats till detta? Har hemmets inställning till att skriva någon 
betydelse för barns första skrivinlärning? Denna undersökning ger förhoppningsvis svar 
på dessa frågor. 
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2 BAKGRUND 
 
I bakgrunden presenteras olika faktorer som kan påverka barns första skrivutveckling. 
Dessa inspirerar barnen till att intressera sig för bokstäver och att vilja skriva.  
 
 

2.1 Barns skrivutveckling 
 
Längsjö och Nilsson (2005) har i studier av barn som kommit i kontakt med 
skriftspråket innan de börjar skolan, sett att de ofta skriver innan de börjar läsa. Syftet 
med skriften är att meddela någon något. Omedvetet väljer barnen ord som passar in i 
sammanhanget. Enligt Trageton (2005) är det lättare att skriva än att läsa och det är 
lättare om man använder datorn när man skriver. För små barn är det inte lätt att skriva 
för hand, men samtidigt ger skrivandet med penna barnet kontroll över hur bokstäverna 
ska formas (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). Genom skrivning lär sig barnen att 
läsa där Dahlgren och Olsson ( i Kullberg, 1995) pekar på skrivningens lättillgänglighet 
bland barn i vissa åldrar. Barn skriver och talar om skrivning hellre än att de läser i en 
bok. Nielsen (2005) däremot menar att läsning och skrivning är processer som stöder 
varandra och går hand i hand. Barnen använder sig av samma strategier för att lära sig 
skriva och läsa. De växlar mellan att göra, att förstå och att veta vilken kunskap de 
behöver för detta. När barn först intresserar sig för skriften förstår de inte förhållandet 
mellan tal och skrift. Ändå använder de bokstäver för att representera ord (Garton & 
Pratt, 1989).  
 

2.1.1 Preskrivning 
 
Preskrivning är till en början ett försök att använda sig av papper och penna och att 
sedan fundera över vad man ska skriva. De första försöken till skrivande är formering av 
bokstavsliknande tecken, krumelurer och riktiga bokstäver (Liberg, 1993). När barn 
omges av skrivmaterial och böcker tar de egna initiativ till att delta i skrivaktiviteter. 
Skrivandet blir till en slags rollek, där barnen tar in skrivandet i sina lekar och provar hur 
man gör och till en början är skrivandet ett låtsasskrivande (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007; Smith, 2000). När intresset väl är väckt skriver barnet bokstäver 
för att experimentera. Dessa bokstäver har ingen mening för någon annan än barnet 
självt. Om man uppmuntrar barnet till att lekskriva så kommer det spontant i leken 
(Eriksen Hagtvet, 1990). Barnen skriver till sig själva i syfte att utforska skriften och de 
härmar vuxnas skrivande på sitt eget sätt och efter sin förmåga (Nyström, 2002; Björk & 
Liberg, 1996). Preskrivningen följer ofta efter vartannat i rader och liknar på så sätt de 
vuxnas skrift (Clay, 1987). Enligt Garton och Pratt (1989) försöker barn skriva och följa 
skrivregler i åldrarna tre till sju år, men fortfarande kan barnen inte skriva enligt de 
skrivregler som finns för skrivande. Garton och Pratt (a.a.) kallar detta för tidigt 
skrivande och detta pågår samtidigt som man fortfarande ritar mycket.  
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När barn börjar intressera sig för att skriva har de svårt att skilja mellan skrift och bild 
och de blandar dessa former (Garton & Pratt, 1989). Bilden de ritar har ett budskap som 
barnen vill förmedla och ur preskrivningen växer skriften fram. Vuxna har svårt att tolka 
klottret, men det har inte barnen (Clay, 1987; Purcell-Gates, 1996). Om barnet får frågan 
om att peka på texten på till exempel ett paket med flingor så kan de lika gärna peka på 
bilden på paketet istället för texten. Att det finns en skillnad mellan bild och skrift tar tid 
för barnet att förstå. Det lär de sig inte förrän de lär sig mer om bokstäverna och det 
skrivna språket (Garton & Pratt, 1989).  
 
När man studerar barns tidiga försök till att skriva har denna preskrivning ibland bildlika 
drag, till exempel när barnet ska skriva om något stort föremål då använder barnet stora 
bokstäver i sin skrift. När barnet sedan ska skriva t.ex. ”sju hundar” så använder barnet 
många fler tecken än när det skriver ”fem hundar” (Liberg, 1993).  De använder också 
bokstäver för att framhålla en egenskap hos de föremål de beskriver till exempel små 
cirklar för små föremål och för stora föremål ritar de stora cirklar (Eriksen Hagtvet, 
1990). 
 
I preskrivning blandar barnet inte bara bild med bokstäver utan även siffror. Dessa har 
till en början samma betydelse men med tiden lär de sig att bokstäver och siffror 
representerar olika saker i texten (Garton & Pratt, 1989; Liberg, 1993). Barn gör ingen 
skillnad på dessa uttryckssätt men barnet försöker lära sig hur bokstäver och siffror ska 
användas i olika sammanhang och blandar dessa. Frågan är om de gör detta medvetet 
eller om de inte lärt sig skillnaden (Garton & Pratt, 1989). Med åldern växer förmågan 
att skilja bild från skrift (Liberg, 1993). När barn börjar låtsasskriva tror de att det bara 
är substantiv som man återger när man skriver. Ett exempel kan vara meningen ”Olle 
och Lisa rider på en häst”. Här låtsasskriver barnet endast ”Olle”, ”Lisa” och ”häst” 
(Lundberg & Herrlin, 2005).  
 

2.1.2 Situationsskrivning 
 
Till skillnad från preskrivning kan man se situationsskrivning som grammatiskt 
acceptabel skrivning. Detta beror på att barnet skriver av redan skriven text. Det betyder 
inte att barnet vet vad de skriver, för det mesta gör de inte det (Liberg, 1993). Av 
nyfikenhet går barnen ibland runt och skriver av ord i omgivningen som de lärt sig är 
skriven text. Dessa ord kan bli långa listor och det är inte säkert att de kan läsa dessa. 
Detta kan bero på att de inte alltid kommer ihåg vilket ord som hörde till vilket 
sammanhang (Björk & Liberg, 1996). I det här stadiet kan barnet skilja skriven text från 
bilder och krumelurer. Barnet författar inga texter utan bara enstaka ord. En form av 
situationsskrivning är när barnet kopierar namn från olika skyltar. Situationsskrivning är 
ett effektivt sätt att utveckla lärandet, då barnet inte längre behöver sammanhanget för 
att t.ex. kunna skriva namnet som står på skylten (Liberg, 1993). Barnen använder sin 
omvärldskunskap för att tolka vilken text det handlar om. De drar slutsatser och bygger 
därmed upp en förförståelse för vad som ska skrivas (Björk & Liberg, 1996). 
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2.1.3 Helordsskrivning 
 
När barnet har frigjort sig från sammanhanget och kan situationsskriva, har barnet gått 
över till nästa stadie som är helordsskrivning. Ordet helordsskrivning betyder att man 
skriver ord som en helhet istället för att bara skriva enstaka bokstäver (Liberg, 1993). 
Det mest meningsfulla för små barn i att förstå skrift är att kunna bokstäverna i sitt eget 
namn, och detta är ofta det allra första de lär sig. Det är också första steget till att förstå 
vad skrift innebär. Barn föredrar bokstäverna i sitt namn framför de andra bokstäverna 
(Haney, 2002). Redan innan de kan läsa kan barn skriva sitt och andras namn och även 
andra ord som de känner igen, dessa ord blir symboler (Nyström, 2002; Lundberg & 
Herrlin, 2005). Dessa ord är oftast det egna namnet eller namn på sällskapsdjur, vänner, 
föräldrar, syskon eller andra betydelsefulla personer i barnets närhet. (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007). Namn är vanligast för att de har en känslomässigt positiv 
laddning. Det upplevs som positivt att kunna andras ”skrift-ansikten” och inte bara deras 
namn. Egennamn är förhållandevis lika i olika sammanhang och därför inte svåra att 
känna igen (Liberg, 1993).  
 
I denna form av skrivande kan barnet ibland spegelvända texten vilket är ett bevis på att 
barnet utforskar ett nytt område i sin kompetens. Barnet har ännu inte lärt sig de regler 
som finns för vårt skrivande, så skriften går inte bara från vänster till höger utan också 
tvärtom. Bokstäverna skrivs även bakvänt. Ibland skrivs texten uppifrån och ner och i 
spiralform. Många gånger fortsätter skrivandet på nästa rad för att raden tar slut. Detta 
blir då spegelvänt (Liberg, 1993; Eriksen Hagtvet, 1990). Barnets skrivutveckling går 
sedan vidare genom att barnet lär sig ljuda för att skriva. Nu är ”koden knäckt” 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007; Liberg, 1993; Dahlgren, Gustafsson, Mellgren 
& Olsson, 2006). När barn börjar skriva egna ord och texter ser man vissa 
återkommande drag, till exempel utelämnar de vokalerna och bara skriver konsonanter i 
ord (Håkansson, 1998). 
 
 

2.2 Hemmet 
 
Barn som tidigt lär sig skriva kan ha haft förmånen att växa upp i en skrivande miljö. De 
har sett föräldrar och äldre syskon skriva (Längsjö & Nilsson, 2005). Skrivförmåga är 
något man måste lära sig, som alla kan lära sig och som man utvecklar genom att träna 
(Strömquist, 2000). ”Man lär sig skriva genom att skriva” (a.a. s 12). 
 

2.2.1 Användning av skrivning i hemmet 
 
Det finns en stor variation i den kulturella och sociala bakgrunden vid barns första möte 
med skrivning. I vissa kulturer möter barn det skrivna ordet innan de fyllt ett år. I andra 
sker det inte förrän de börjar skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Detta tror 
Eriksen Hagtvet (1990) beror på föräldrars rädsla att lära barnen fel och att detta kan 
påverka barns framtida skrivutveckling. Redan innan man börjar skolan läggs grunden 
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för framtida skrivvanor. Att tala om detta i pedagogiska sammanhang för tjugo till trettio 
år sedan hade varit en omöjlighet. Det var en tydlig skillnad mellan förskolans och 
skolans pedagogiska uppdrag. Fortfarande finns skolor som inte tar till vara på barns 
tidigare kunskaper (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  
 
När barn involveras i skrivaktiviteter i hemmet till exempel när de ser vuxna skriva 
inköpslistor, meddelanden med mera, stimuleras deras intresse för det skrivna ordet och 
nyfikenheten väcks (Garton & Pratt, 1989). Barnen lär sig hur man hanterar papper och 
penna och vad man gör med dem (Björk & Liberg, 1996; Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). Dessa hem beskrivs som ”papper - och penna” – hem där barnen 
ser föräldrarna använda sig av skriftspråket dagligen (Eriksen Hagtvet, 1990).  Genom 
detta ser barnet sin egen framgång i skrivandet. Barnet imiterar inte bara andras 
skrivande utan de gör aktiviteten till sin egen genom att själva försöka skriva för att 
förstå vad som krävs för att komma vidare i sitt skrivande (Garton & Pratt, 1989). 
Barnen förstår att skriva är att kommunicera med andra människor (Nyström, 2002).  
 
Svensson (1998) menar att de barn som inte kommit i kontakt med skriftspråket innan de 
börjar skolan har svårt att förstå varför man ska kunna skriva. De förstår inte heller de 
förberedande aktiviteter man gör i skolan för att man ska kunna lära sig att skriva. 
Norberg (2003) menar att förskolan får betydelse för dessa barn då personalen blir deras 
förebilder och de som introducerar skrivande i deras liv. Genom att barn tidigt får 
bekanta sig med skriftspråket och se hur andra använder det, kan det underlätta deras 
skrivinlärning (Svensson, 1998). 
 

2.2.2 Uppmuntran och stöd från föräldrar och syskon 
 
I många hem skriver man inköpslista innan man åker och handlar. Vuxna skriver 
meddelanden till varandra och kom-ihåg-listor för att inte glömma bort viktiga saker. 
Ibland går vuxna till banken för att göra uttag från konto över disk och då fyller man i 
uttagsblanketter. Barn ser vuxna fylla i diverse blanketter till olika myndigheter och 
anteckna tider för olika möten och besök på olika serviceinrättningar. En del föräldrar 
låter sina barn vara med och skriva, medan andra skriver själva och barnen betraktar på 
avstånd. Efter hand vill barnen låtsasskriva egna listor över till exempel saker som ska 
köpas. Det blir i början små streck som ska symbolisera bokstäverna. När barnen får 
tillfälle att vara med om detta kontinuerligt utvecklas skriften till att följa fler och fler 
regler (Garton & Pratt, 1989; Norberg, 2003). 
 
I barnets lek med skriften blir den vuxne en aktiv förmedlare av kunskap om skrift. 
Barnet behöver stöd i att upptäcka nya sidor av skriften (Eriksen Hagtvet, 1990). Björk 
och Liberg (1996) skriver att det är i de små skrivsituationerna till exempel när någon 
skriver barnets namn på en teckning de ritat eller när man skriver ett vykort tillsammans, 
som barnen successivt blir en del av skriftspråkskulturen. Att föräldrar inte har kunskap 
om hur man ”undervisar” i hur man skriver är en fördel, då de kan vara öppna och 
mottagliga för barnets tankar och funderingar. Föräldrarna styrs inte av förutbestämda 
modeller för skrivinlärning som senare används i skolan (Dahlgren m. fl. 2006). 
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Barn kan få positiva förebilder för sitt skrivande i möten med vuxna skrivare.  De lär sig 
att skriva genom att härma förebilder (Nyström, 2002). Barn kan ta egna initiativ till att 
skriva i miljöer som innehåller olika typer av skrivmaterial och där det finns vuxna att 
samarbeta med. I dessa miljöer testar barnen på egen hand att skriva i sina lekar. Detta är 
den så kallade preskrivningen (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Kompetenta 
vuxna eller kamrater som kommit längre i sin skrivutveckling kan hjälpa barnet att rikta 
uppmärksamheten mot de kunskaper som barnet söker i skriftspråket. När barn får möta 
kompetenta vuxna som kan bemöta barnets nyfikenhet kan lekskrivning bli en 
stimulerande aktivitet. När barn lekskriver blir de nyfikna och vill veta mer om hur detta 
går till (Eriksen Hagtvet, 1990). De tar själva initiativ till att skriva och blir mer aktiva 
och hela uppmärksamheten riktas mot skrivningen. Detta ger fördelar för barns 
skrivutveckling (Garton & Pratt, 1989). 
 
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) är grunden för skrivutveckling beroende 
av de skrivmiljöer som barnet ingår i. Skrivvanor i hemmiljön och det sociala samspelet 
i olika skrivaktiviteter är stödstrukturer i barnets första skrivutveckling. ”Att läsa och 
skriva tillsammans, och att samtala kring det som man läser och skriver, är sannolikt det 
allra viktigaste stödet som man kan ge för att barns och ungas läsande och skrivande 
ska utvecklas” (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s 32). Även Smith (2000) 
betonar det sociala sammanhangets betydelse för skriftspråksutvecklingen. Han skriver 
också att barn tar till sig denna kunskap om man får växa upp i en skriftspråklig kultur. 
 
Rika erfarenheter i olika skrivsammanhang tillsammans med olika personer ger barn en 
fördel i utvecklingen av den egna skrivningen till skillnad från de barn som inte har den 
förmånen. Men det är inte bara mötet med skriftspråket som är det väsentliga utan även 
vilken kvalitet det har (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
 
Skrivinlärning är inte undervisning under de första åren, utan ingår i barnets lek med den 
vuxne som stöd utifrån barnets egen utvecklingsnivå och nyfikenhet. Denna ska ingå i 
sammanhang som känns meningsfulla för barnen och de ska inte känna sig tvingade till 
att skriva (Eriksen Hagtvet, 1990). En vuxen som ger stöd och ledning utan onödiga 
förklaringar är lyhörd för barnets utveckling (Kullberg, 1995).  Man kan skriva många 
ord med få bokstäver och måste på så sätt inte introducera alla bokstäver för att barnet 
ska kunna skriva (Eriksen Hagtvet, 1990). 
 

2.2.3  Tillgång till skrivmaterial och text 
 
En förutsättning för att lära sig skriva är att man får möjlighet att möta skriftspråkets 
specifika redskap som ligger synliga och till hands i närmiljön: skrivpapper, penna, 
böcker, brevpapper, kuvert och datorn (Eriksen Hagtvet, 1990).  
 
Barn av idag har större tillgång till skrivna texter än vad man hade för bara tjugo till 
trettio år sedan. Man möter text överallt i sin omgivning, på förpackningar, vägskyltar, 
på kläder och reklam, text i tv-program. Det finns text i överflöd (Svensson, 1998). Som 
Svensson (1998) skriver så kan barn ”bada i skriftspråket” (s. 132). Alla barn har därför 
någon sorts förförståelse av det skrivna ordet innan den egna skrivningen kommit igång. 
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När barn ser att olika texter kan påverka vuxna på olika sätt ser de betydelsen av textens 
budskap. Till exempel när man ska välja ett bullpaket ur frysdisken i affären, så är texten 
det enda som skiljer bullsorterna åt. För barnet ser alla bullpaketen likadana ut, men med 
en läs- och skrivkunnig vuxen får barnet kännedom om textens betydelse för innehållet i 
paketen. Om det finns tillgång till samspel runt text i omgivningen, får barnet fördel 
inför den första skrivningen (Garton & Pratt, 1989; Svensson, 1998; Håkansson, 1998; 
Adams, 1990).  
 
Forskning har visat att barn som tidigt får syssla med läsning och skrivning genom olika 
aktiviteter kan få det lättare i sin kommande skriftspråksinlärning i skolan (Dahlgren & 
Olsson, 1985). Enligt Liberg (1993) utgår undervisningen i skolan från att barn redan 
innan skolstart har en kännedom om vad skrivning går ut på och detta kan vara en 
förutsättning för att de ska lyckas. Hemmet och förskolan kan skapa miljöer som ökar 
barns nyfikenhet på skriftspråket i lek men utan att undervisa barnen (Nyström, 2002). 
 
 

2.3 Datorn 
 
Barn i förskoleåldern leker på ett avspänt sätt vid datorn. De är inte rädda för att 
experimentera och pröva sig fram till olika lösningar på problem och det är i 
användandet av datorn som de lär sig att hantera den. Barn är kreativa och 
uppfinningsrika och att använda datorn blir lika naturligt för dem som att använda 
papper och penna (Appelberg & Eriksson, 1999). 
 
Alla föräldrar kan inte handleda sina barn inom datorns område och detta kan vara en 
bidragande orsak till att en del barn inte använder datorn. För små barn är det 
inspirerande att arbeta med laborativa program på datorn. När barn arbetar tillsammans 
vid datorn får de ett livligare kroppsspråk än när de använder papper och penna. Men 
barn kan tröttna på datorprogram och tangentbordet kan orsaka vissa svårigheter i att 
hitta bokstäverna (Svensson, 1998; Adams, 1990; Appelberg & Eriksson, 1999). 
Intresset för datorn kan också minska med tiden (Folkesson, 2004). Svensson (1998) 
skriver att dataprogram kan vara orsak till att barns kreativa förmåga minskar och att de 
är negativa för barns språkliga förmåga och sociala utveckling. Men samtidigt kräver 
samhället att man utvecklar en kommunikativ kompetens och det innebär att man ska ha 
kunskap om hur man använder datorn (a.a.).  
 
När barnen ser bokstäver skrivna på datorn inspirerar det till att skriva mer. Bokstäverna 
ser ut som bokstäverna i en bok och formandet av bokstäver är inget hinder för barnen, 
vilket det kan vara när man ska skriva med penna. Om bokstavens namn nämns i ett 
datorprogram och en röst på datorn läser färdiga ord, inspireras barnen till att skriva 
meningar som är längre och använda ordbehandlingsprogram (Svensson, 1998; Adams, 
1990; Appelberg & Eriksson, 1999).  Enligt Längsjö och Nilsson (2005) lär sig barn 
mycket om skriften i datorprogram för små barn.   
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Vuxnas förmåga att välja lämpliga spel till sina barn har betydelse för hur små barn 
utvecklar sitt skrivande på datorn. Spel som är problemlösande och inte förutsägbara gör 
att barnen utvecklar sin egen kreativa förmåga (Johnson, Christie & Wardle, 2005).  
Små barn som leker vid datorn är beroende av att kunna koppla sin lek till sin vardag för 
att kunna förstå leken. Större barn som har större kunskap om bokstäver kan inspirera 
små barn till mer avancerad lek på datorn (Appelberg & Eriksson, 1999).   
 
 

2.4 Läsningens påverkan på skrivinlärningen 
 
Enligt Smith (2000) kan man inte särskilja läsning och skrivning. Kunskapen som barn 
får vid läsning hjälper dem när de skriver och tvärtom. Detta anser även Pramling 
Samuelsson och Mårdsjö (1997) när de skriver att ”läsning och skrivning är två 
färdigheter som förutsätter varandra” (s.107). Om man skiljer dessa båda åt försämrar 
man barns inlärningsmöjligheter, det barn lär sig genom att läsa hjälper dem när de ska 
skriva och tvärtom. Barn som hör sagor läsas och som får se texten i böcker får en 
nyfikenhet för det skrivna ordet och de olika bokstäverna (Längsjö & Nilsson, 2005).  
 
Längsjö och Nilsson (2005) skriver om barn vars föräldrar läst högt ur böcker, där detta 
fångat barnets intresse för bokstäver och skrift och barnet tar ett eget initiativ till att 
”skriva” en egen bok. Dessa barn är exempel på hur man lär sig skriva i ett meningsfullt 
sammanhang, vilket också Liberg (1993) anser är en förutsättning för att man ska lära 
sig skriva. 
 
När den vuxne läser för barnet ur en bok så kan han/hon genom små ledtrådar visa för 
barnet hur texten är uppbyggd och detta gör att barnet får en bild av vilken betydelse 
tecknen har och hur läsning och skrivning går till. Den vuxne pratar om att läsa till punkt 
och nästa stycke. Han/hon vänder blad för att läsa klart en mening och pratar om 
händelser i berättelsen på föregående sida, längst ner på sidan och högst upp. Detta gör 
att barnet lär sig hur en text är uppbyggd (Svensson, 1998). Genom att läsa högt för 
barnen regelbundet ökar barnens ordförråd automatiskt och förmågan att avkoda skrift 
stärks. Deras förutsättning för att lära sig bokstäver och skriva sitt namn blir större 
(Korat, Klein & Segal-Drori, 2007; Purcell-Gates, 1996). När vuxna läser sagor förstår 
barnen att det skrivna går att säga (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001).  Garton och 
Pratt (1989) menar till skillnad från Trageton (2005) att barn ska lära sig att läsa innan 
de lär sig skriva. Detta för att de behöver läsningens baskunskaper för att kunna lära sig 
skriva. Barn har lärt sig hur bokstäver låter genom att läsa och detta behövs för 
skrivutvecklingen. 
 
Böcker ska finnas lättillgängliga för barn för att inspirera till att utforska text och bild. 
Besök på bibliotek är väl värt sin ansträngning (Adams, 1990). Lundberg (1984) och 
Purcell-Gates (1996) menar att barn som växer upp i hem där föräldrarna skriver och 
läser mycket, sällan får problem med att skriva i skolan. Dessa barn exponeras för 
mycket böcker och lär sig tidigt att förstå skrivandets mening. 
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Föräldrar har uppmanats att läsa mycket för sina barn i avseende att stärka deras 
skriftliga förmåga. Om barnen regelbundet får uppleva skriftspråket i olika situationer 
till exempel genom att man läser högt för dem blir de väl förtrogna med skriften 
(Witting, 1998; Purcell-Gates, 2001). Barns språkutveckling stimuleras genom läsning. 
Innehållet i de böcker man läser ger dem inspiration i deras fantasier och lekar. Den 
tidiga läsningen gör att skrivandet blir spontant och skapande, eftersom det är som att 
teckna och måla ( Söderbergh, 1979). 
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3 PROBLEM 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på om barn blir goda skrivare genom att tidigt 
komma i kontakt med skrift i olika sammanhang och vilken betydelse hemmets 
användning av skrift har för den första skrivutvecklingen. Med utgångspunkt i detta 
utarbetades följande frågor: 
 

 
� Bedöms barn som goda skrivare när de tidigt visat intresse för skrift? 
� Bedöms barn som goda skrivare när de tidigt fått använda skrivmaterial, såsom 

papper, penna och dator? 
� Har högläsning betydelse för barns skrivande? 
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4 METOD 
 
Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse hemmets användning av skrift har 
för barns första skrivinlärning. Studien innehöll en enkät med ett antal påståenden med 
fasta svarsalternativ och därmed en hög grad av standardisering och strukturering (Patel 
& Davidsson, 2003). Med en hög grad av standardisering blir möjligheten till 
jämförelser större än i studier med låg grad. Denna undersökning avsåg att jämföra 
föräldrars svar med lärarens bedömning av hur långt eleven har kommit i sin 
skrivinlärning (Trost, 2001). 
 
 

4.1 Undersökningsinstrument 
 
Det mätinstrument som valdes för denna studie var enkät. I enkäten valde man mellan 
olika svarsalternativ och markerade själv det svar som passade bäst. En fördel med givna 
svarsalternativ är att sammanställningen av dessa är enklare än hos enkäter med öppna 
svarsalternativ, och de är också lättare att analysera (Trost, 2001). Undersökningen var 
en kvantitativ studie eftersom den avsåg att studera om och i så fall hur hemmet påverkat 
barnens första möte med skriften (Patel & Davidsson, 2003). Den innehöll inte några 
långa formuleringar eftersom det skulle vara lätt att förstå vad som efterfrågades. 
Informanterna skulle känna sig motiverade till att besvara enkäten och inte tycka att det 
var besvärligt (Trost, 2001). 
 
Enkäten innehöll 13 påståenden som alla innehöll något om hur hemmet har använt sig 
av skrivande i olika avseenden och hur barnets intresse för att skriva visat sig innan 
barnet började skolan. Svarsalternativen valdes utifrån förslag i litteratur men med vissa 
gjorda justeringar för att passa in (Trost, 2001). De sex första påståendena hade 
svarsalternativ där föräldrarna bedömde hur ofta de läste högt för sitt barn och hur ofta 
de skrev brev, vykort, listor och meddelanden. I de resterande påståendena kunde 
föräldrarna välja alternativ mellan instämmer inte alls till instämmer helt. (Se bilaga 2). 
Ett första utkast med förslag till påståenden skrevs utifrån olika skrivaktiviteter i 
hemmet som kan ha haft betydelse för barns första skrivinlärning och en pilotstudie 
genomfördes för att få synpunkter på enkäten. Föräldrar läste påståendena i enkäten för 
att bedöma om påståendena gick att svara på. Därefter ändrades svarsalternativen innan 
enkäten lämnades ut. Även blanketten ”Lärarnas bedömning” lämnades ut för en 
pilotstudie, men efter den gjordes ingen ändring. 
 
Missivbrev till föräldrarna lämnades i anslutning till enkäten, där föräldrarna fick 
information om enkätens syfte och ombads hjälpa till att besvara den. (Se bilaga 1). Ett 
brev skrevs även till lärarna där de ombads att göra en bedömning av varje elev på en 
skala från ett till fem, där ett visar en svag skrivutveckling och fem en stark. (Se bilaga 
3). De skrivkunskaper som skulle värderas var intresse för bokstäver, kunskap om 
bokstäver och att kunna skriva små texter. Dessa sambedömdes i en bedömning. Varje 
lärare fick en blankett där bedömningen av varje elev skulle fyllas i. (Se bilaga 4).  



14 

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Enkäten lämnades ut till föräldrar på fyra olika skolor i närområdet. Två av skolorna 
ligger i tätortsområden och två ligger på landsbygden. Eleverna som berördes gick i 
årskurs två och tillhörde sju olika klasser uppdelade på 8, 14, 17, 17, 20, 20 och 20 
elever i varje klass. 
 
116 enkäter lämnades ut till de fyra skolorna, av dessa kom 59 enkäter tillbaka, vilket 
blir en procentsats på 51 procent. Detta bortfall berodde till viss del på sjukdom bland 
barnen och att läraren i en av klasserna glömde att lämna ut enkäten. Resterande bortfall 
har ingen förklarande orsak och det syns ingen systematik. Bortfallet kan ha gett 
undersökningen ett annat resultat som mer stämmer överens med vad forskningen visar. 
 
 

4.3 Genomförande 
 
Beslut togs om hur många informanter som behövdes för att genomföra studien. 
Direktkontakt togs per telefon med två av de berörda lärarna. De resterande fem lärarna 
kontaktades genom två av deras kollegor på samma skola som var kända sedan tidigare.  
 
Enkäterna lämnades personligen över till kontaktpersonerna, som i sin tur förmedlade 
enkäterna till respektive klasslärare. I en av klasserna lämnades enkäterna till läraren 
direkt. Klasslärarna delade ut enkäterna till eleverna som tog hem dem till sina föräldrar.  
 
Föräldrarna besvarade enkäten med 13 påståenden och läraren gjorde i sin tur en 
bedömning av elevernas skrivkunskaper i dagsläget. Innan enkäterna lämnades ut 
märktes de med bokstäver från A och framåt för att kunna se vilken enkät som gällde 
vilken elevs bedömning. Även på blanketten ”lärarens bedömning” hade varje elev fått 
en bokstav som överensstämde med bokstaven på enkäten. Läraren uppmanades att 
klippa bort elevernas namn på enkäterna för att säkra deras anonymitet. Ett sista datum 
sattes för inlämning och därefter hämtades enkäterna hos lärare och kontaktpersonerna. 
 
 

4.4 Databearbetning 
 
En analys av enkäterna påbörjades och de 13 påståendena delades in i sju kategorier 
utifrån innehållet. Den första kategorin innehöll frågan om högläsning i hemmet. I 
kategori två slogs fråga två och tre samman eftersom de handlade om att skriva vykort 
eller brev. Kategori tre handlade om hemmets vanor när det gäller att skriva inköpslistor, 
meddelanden och kom-ihåg-listor. I kategori fyra hamnade fråga sju, åtta och nio som 
handlade om om barnet använt papper och penna i hemmet, låtsasskrivit och om barnet 
visat intresse för bokstäver innan skolstart. I kategori fem efterfrågades föräldrarnas 
uppmuntran till låtsasskrivning. Kategori sex handlade om hemmets datoranvändning. I 
den sista kategorin ingick fråga tolv och tretton där barnets användning av dator 
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besvarades. Enligt lärarnas bedömningar delades alla elever in i fem olika 
bedömningsgrupper. Varje grupp redovisades i varje kategori och resultatet lades in i 
tabeller med medelvärde av bedömningarna, standardavvikelse och antal svar i varje 
svarsalternativ.  
 
 

4.5 Metoddiskussion 
 
Efter genomförd undersökning visade undersökningsinstrumentet både för- och 
nackdelar av olika anledningar. Fördelarna var att påståendena var skrivna på ett enkelt 
språk och enkla att förstå. Alla informanterna gavs samma förutsättningar och 
svarsalternativen var enkla och lätta att ta ställning till. Nackdelen var att något 
påstående kunde ha varit annorlunda formulerat, men det upptäcktes aldrig i pilotstudien 
heller.  
 
Bedömningen av elevernas skrivkunskaper gjordes av lärarna på en skala från ett till 
fem, där ett är en svag elev och fem är en stark. Lärare har olika krav på sina elever 
vilket gör att värderingen av elevernas skrivkunskaper kan bli olika från lärare till lärare. 
Bedömningen kan bli subjektiv då en elev med bedömning fem kan vara en elev med 
bedömning tre för en annan lärare. 
 
Sanningshalten i föräldrarnas svar är något man inte kan försäkra sig om och heller 
aldrig kontrollera. Som förälder kan man vara orolig för att läraren ska se vad man 
svarat och svarar därför på ett sätt som man tror ska tillfredsställa läraren. 
 
Enkäten lämnades ut till 116 hem av vilka 59 lämnades in. Om fler enkäter kommit in 
kanske ett större urval i varje bedömningsgrupp gått att se, eftersom det blev så få elever 
i bedömningsgrupperna ett och två. Å andra sidan kanske det finns få ”svaga” elever. De 
flesta elever ligger i medelgruppen och däröver. Enkäterna från en hel klass lämnades 
inte in på grund av att läraren glömde bort att dela ut dem. Detta uppdagades alldeles för 
sent för att kunna göra något åt i efterhand. Resterande bortfall kunde bero på föräldrars 
ointresse för att fylla i enkäter från utomstående och en del kanske var trötta på att fylla i 
eftersom de alldeles nyligen fyllt i en annan enkät. Andra föräldrar kanske inte tog sig  
tid, brydde sig inte och en del glömde kanske helt enkelt bort. 
 
Detta bortfall kunde ha fått konsekvensen att undersökningens resultat inte stämde 
överens med tidigare forskning. Men samtidigt kan även elever som hamnat i en låg 
bedömningsgrupp faktiskt ändå fått stöd utifrån sin förmåga genom de skrivsituationer 
de kommit i kontakt med. Den bedömning de ändå fått kanske de inte skulle ha uppnått 
utan detta stöd i form av mötet med skriften i hemmet. 
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4.5.1 Reliabilitet och validitet 
 
Genom att använda enkät var situationen lika för alla informanter. Detta gjorde att 
graden av reliabilitet blev god. Enkäten redovisade vad som var avsikten att undersöka 
(Patel & Davidson, 2003). För att reliabiliteten ska vara hög bör det vara påståenden 
som är begripliga och fasta svarsalternativ som är lätta att ta ställning till (Trost, 2001). 
Patel och Davidson (2003) menar att det är svårt att i förväg kontrollera tillförlitligheten 
i en enkät. Det enda man kan göra är att formulera påståendena så att de inte kan 
missförstås och att konstruera enkäten så att den är lätt att besvara. Innan enkäten i den 
här undersökningen lämnades ut gjordes en pilotstudie. Genom att formulera påståenden 
som utgick från syftet med undersökningen mättes det som avsågs. Detta gjorde att 
undersökningens validitet blev hög (Trost, 2001).  
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5 RESULTAT 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet från 59 enkäter utlämnade till föräldrar i sex klasser 
på fyra skolor. Resultatet av enkätsvaren redovisas i tabeller med text till. 
 
Lärarna gjorde en bedömning av varje elev på en skala från ett till fem, där ett står för 
svaga skrivkunskaper och fem för starka skrivkunskaper. Med elevens skrivkunskaper 
menades intresse för bokstäver, kunskap om bokstäver och att skriva små texter. Dessa 
bedömdes i en gemensam bedömning. 11 elever av 59 tillhör bedömningsgrupp 5, 19 
elever i grupp 4, 22 elever i grupp 3, 5 elever i grupp 2 och 2 elever i grupp 1. 
 
I den första tabellen återges resultatet från de tre första kategorierna. Dessa är 
högläsning, hur ofta det skrivs vykort och brev i hemmet och hur ofta man skriver 
meddelanden och listor. Resultatet redovisas med medelvärde (M), standardavvikelse 
(Stdav) och antal svar i varje kategori.  
  
Tabell 1. Tabellen visar de tre första kategorierna. Lärarnas bedömningar av eleverna i ett medelvärde för 
varje svarsalternativ 
  Aldrig 2ggr/mån 1 gång/vecka 3ggr/vecka Varje dag 

  M Stdav 
Antal 
svar M Stdav 

Antal 
svar M Stdav 

Antal 
svar M Stdav 

Antal 
svar M Stdav 

Antal 
svar 

                         

Högläsning 4,0 0,0 1 3,5 1,5 11 3,4 0,9 15 3,6 0,8 20 3,6 1,0 11 
Skriva vykort                         
och brev 3,6 1,1 27 3,4 0,9 30 5,0 0,0 1 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 
Skriva meddelanden                         

och listor 3,3 1,5 4 3,6 0,5 6 3,6 1,0 29 3,6 1,1 17 3,7 1,2 3 

.          
Första kategorin handlade om hur mycket föräldrarna läser högt för sitt barn. Det är stor 
spridning mellan antalet gånger man blir läst för i de olika bedömningsgrupperna. En 
tendens finns att ju mer högläsning barn har fått uppleva i hemmet, desto högre 
bedömning av skrivkunskaperna har eleven fått av läraren. Men samtidigt finns det barn 
i flertalet bedömningsgrupper, även de högre, som sällan blir lästa för, endast två gånger 
i månaden och mindre. Ett barn har aldrig blivit läst för hemma, men har trots det fått 
bedömning fyra. En förälder har inte svarat av okänd anledning.  
 
I andra kategorin redovisades hur mycket man skriver vykort och brev hemma. I denna 
tabell kan man se att det inte skrivs så mycket vykort och brev, aldrig eller som mest två 
gånger i månaden. I en av de 59 familjerna skrivs vykort och brev en gång i veckan och 
barnet i den här familjen har den högsta bedömningen. En förälder har inte svarat av 
okänd anledning. Här kan man inte se någon skillnad mellan bedömningsgrupperna. 
 
Tredje kategorin visade hur mycket man skriver inköpslista, meddelanden och kom-
ihåg-lista i hemmet. En tendens är att ju mer familjen skriver meddelanden och listor, 
desto högre bedömning har barnet fått av läraren. I de flesta familjerna skriver man detta 
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minst en gång per vecka eller mer. I fyra av familjerna skrivs aldrig listor och 
meddelanden. I tre familjer skriver man varje dag.  
 
I den andra tabellen återges resultatet från de sista fyra kategorierna. Dessa är barnets 
låtsasskrivning, föräldrarnas uppmuntran och stöd till låtsasskrivning, vuxnas 
användning av datorn i hemmet och barnets användning av dator. Även här redovisas 
resultatet med medelvärde (M), standardavvikelse (Stdav) och antal svar i varje kategori. 
 
Tabell 2. Tabellen visar de fyra sista kategorierna. Lärarnas bedömningar av eleverna i ett medelvärde för 
varje svarsalternativ. 
  Instämmer  Instämmer  Instämmer Instämmer  Instämmer  
  inte alls till viss del  en  hel del  till stor del  helt  

  M Stdav 
Antal 
svar M Stdav 

Antal 
svar M Stdav 

Antal 
svar M Stdav 

Antal 
svar M Stdav 

Antal 
svar 

                       

Låtsasskrivning 3,0 0,0 1 3,0 0,0 1 2,8 1,3 4 3,2 1,1 7 3,6 1,0 46 
                       
Uppmuntran och 
stöd 3,0 0,0 1 3,3 0,5 4 3,8 1,6 6 3,8 0,7 9 3,4 1,0 38 
                       
Vuxna och datorn 3,3 0,5 4 3,6 0,9 25 3,9 0,9 9 3,4 1,3 7 3,4 1,2 14 
                       
Barnet och datorn 3,2 0,7 11 3,5 0,9 11 3,4 1,2 11 3,9 1,1 16 3,6 1,0 10 

 
 
Fjärde kategorin handlade om barnets intresse för lekskrivning. De flesta barn har 
oavsett bedömningsgrupp visat intresse för att lekskriva innan första klass, men en 
tendens finns att ju mer barnet lekskrivit desto högre bedömning. Ett barn har aldrig 
visat något intresse och ett barn har haft ett litet intresse. Dessa båda barn har trots det 
ändå fått en trea i bedömning av läraren. 
 
Femte kategorin visade om föräldrarna har uppmuntrat barnets lekskrivning. De flesta 
föräldrar har uppmuntrat lekskrivning, man kan inte se någon större skillnad mellan 
bedömningsgrupperna. En förälder har inte uppmuntrat alls och fyra föräldrar har 
uppmuntrat lite grann. En förälder valde att inte svara på påståendet. 
 
I sjätte kategorin klargjordes om datorn används för att skriva i hemmet. Tabellen visar 
en spridning över de olika bedömningsgrupperna, de flesta hem använder datorn för att 
skriva någon gång. Mer än en tredjedel av hemmen använder datorn mycket. 
 
Sjunde kategorin redogjorde om barnet har lekskrivit på datorn innan första klass. I 
tabellen kan man se en spridning i användandet av datorn bland barnen. Oavsett vilken 
bedömningsgrupp man tillhör har man använt datorn mer eller mindre. 
 
I det stora hela visade resultatet att spridningen mellan bedömningsgrupperna var stor 
oavsett vilken skrivaktivitet i hemmet det gällde. Barn som bedömdes som ”svaga” kan 
ha fått ta del av mycket skrivande i omgivningen, men har det ändå svårt när de börjar 
skolan. Å andra sidan finns det i resultatet barn som bedöms som ”starka”, som inte fått 
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vara med om så mycket olika sorters skrivande i hemmet, men ändå är goda skrivare i 
skolan. 
 
De flesta föräldrarna läste någon gång för sitt barn, även om det inte alltid är så 
kontinuerligt. Detta oavsett hur barnet bedömdes av läraren. Vykort och brev skrevs inte 
alls ofta i de tillfrågade familjerna, därför försvann dessa tillfällen för detta sorts 
skrivande för barnen och den betydelse detta kunde ha haft på barns första 
skrivinlärning. Däremot skrev man mer meddelanden och listor och här fanns ingen 
skillnad mellan barnen i bedömningsgrupperna.  
 
Låtsasskrivning hade de flesta föräldrar uppmuntrat och stöttat och barnen hade i sin tur 
också låtsasskrivit en hel del. Barnen hade även låtsasskrivit på datorn och resten av 
familjen använde datorn en hel del. 
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6 DISKUSSION 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på vilken betydelse hemmets användning av 
skrift har för barns första skrivinlärning. I enkäten redovisar hemmen sina skriv- och 
läsvanor som kan ha haft betydelse för barns första möte med skriften. 
 
 

6.1 Högläsning 
 
Flera forskare menar att skrivning och läsning går hand i hand och är två färdigheter som 
förutsätter varandra (Nielsen, 2005; Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997; Längsjö & 
Nilsson, 2005). Därför kan man inte bortse från läsningen när man undersöker vad som 
har haft betydelse för den första skrivinlärningen. När man som förälder introducerar 
böcker och börjar läsa för det lilla barnet så är det inte bara själva läsningen som 
kommer i fokus, nu väcks även intresse för bokstäver. Barnet får ledtrådar om hur 
läsning och skrivning går till och ser vad man använder bokstäverna till (Svensson, 
1998). 
 
I resultatet kan man se en tendens till att barn som har fått uppleva många stunder av 
högläsning har fått en hög bedömning av läraren. Witting (1998) och Purcell-Gates 
(2001) anser att om barn regelbundet får uppleva att man läser högt för dem så 
stimuleras deras skriftliga förmåga. Detta ger dem inspiration i deras fantasi och lekar, 
det gör att skrivandet blir spontant (Söderberg, 1979). Men samtidigt visar resultatet att 
även barn i lägre bedömningsgrupper upplevt mycket högläsning. Så frågan är hur 
barnen blivit bedömda om de inte blivit lästa för överhuvudtaget. Den högläsning de fått 
kanske hjälpt barnen att komma framåt och hade de inte fått detta stöd så kanske de 
blivit ännu sämre än vad de är. I bedömningsgrupp fyra finns barn som aldrig blivit läst 
för men som ändå är en god skrivare. Detta barn kanske själv visat intresse för skrift och 
inte behövt så mycket uppmuntran från föräldrar. 
 
 

6.2 Skriva vykort och brev 
 
I resultatet ser man att det inte är vanligt att skriva brev och vykort, som mest skriver 
man två gånger i månaden. Ett undantag finns, där man i ett hem skriver brev eller 
vykort en gång i veckan. En förklaring till detta resultat kan vara teknikens utveckling i 
samhället. Man använder datorn för att skriva e-post och mobiltelefonen för att skicka 
textmeddelanden och istället för att skriva så ringer man varandra. Precis som Appelberg 
och Eriksson (1999) skriver så blir datorn blir lika naturlig att använda för att skriva som 
att använda papper och penna. 
 
Björk och Liberg (1996) menar att det är i de små skrivsituationerna, till exempel när 
man skriver vykort tillsammans som barnen efterhand förstår varför man skriver. 
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Eftersom man i dag inte skriver så mycket vykort och brev försvinner dessa små 
skrivsituationer, där barn säkert velat härma den vuxne och själva författa ett vykort eller 
brev.  
 
 

6.3 Skriva listor och meddelanden 
 
Eriksen Hagtvet (1990) beskriver hem där man dagligen använder sig av papper och 
penna för att skriva listor och meddelanden av olika slag, som ”papper och penna”-hem. 
Man kan se i resultatet att listor och meddelanden skrivs relativt ofta i hemmen, minst en 
gång i veckan upp till varje dag. Garton & Pratt (1989) menar att ju mer barn får delta i 
skrivaktiviteter och betrakta när vuxna i omgivningen skriver till exempel inköpslistor, 
desto mer stimuleras deras intresse för att börja skriva. Man skriver mer i hem där 
barnen kommit längre i sin skrivutveckling än i hem där barnen är svagare skrivare. En 
förklaring kan vara att de ”starkare” barnen har varit involverade på ett annat sätt än de 
”svaga”. De har varit med i skrivaktiviteter oftare. 
 
 

6.4 Låtsasskrivning 
 
Låtsasskrivning har stor betydelse för den första skrivinlärningen. När barn börjar 
låtsasskriva har intresset för bokstäver väckts och barnet skriver bokstäver i långa rader 
för att experimentera (Eriksen Hagtvet, 1990). Flertalet av de ”starka” barnen i 
undersökningen har låtsasskrivit mycket och detta har säkert inverkat på deras kunskap 
om bokstäver och intresse för att skriva små texter. I låtsasskrivandet försöker man 
härma de vuxnas skrift och skriva bokstäver så likt ”riktiga” bokstäver som möjligt 
(Clay, 1987). 
 
När man ser att barn i bedömningsgrupp ett har låtsasskrivit mycket och att barn i 
bedömningsgrupp tre aldrig låtsasskrivit kan man tolka detta som att låtsasskrivning inte 
har så stor betydelse för den första skrivinlärningen. Så det måste finnas andra orsaker 
till varför dessa barn är ”svaga” skrivare. Enligt Eriksen Hagtvet (1990) har inte de 
första bokstäverna som barnet skriver någon mening för någon annan än för barnet 
självt. Men man kan aldrig vara säker på om barnet verkligen förstår bokstävernas 
betydelse. Dessa kanske inte betyder mer än vad en bild gör. Bokstäverna är kanske 
krumelurer i barnets ögon och därför blir dessa barn inga goda skrivare. 
Låtsasskrivningen har inte gjort intryck på barnet, de förstår den inte. Den är som vilken 
teckning som helst. 
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6.5 Uppmuntran och stöd 
 
Barnet behöver stöd av en vuxen i sitt första möte med skriften och för att kunna 
utveckla sitt skrivande (Eriksen Hagtvet, 1990). När barnet ritar kan en vuxen skriva 
barnets namn på teckningen eller vad den föreställer (Björk & Liberg, 1996). Resultatet 
visar att barnen i undersökningen har fått stor uppmuntran och stort stöd i sin första 
skrivinlärning av sina föräldrar. Men trots det så finns det barn som enligt bedömningen 
är goda skrivare och inte fått någon uppmuntran alls och barn som är ”svaga” skrivare 
som fått stort stöd från föräldrar. En förklaring kan vara att de barn som är goda skrivare 
utan någon uppmuntran inte har behövt blivit lockade utan har på eget initiativ visat 
intresse för bokstäver och skrift. De svaga skrivarna har säkert haft hjälp av det stora 
stödet och uppmuntran från föräldrarna, för utan detta kanske de hade varit ännu 
svagare. Eriksen Hagtvet (1990) menar att vuxna hjälper barnen att rikta sin 
uppmärksamhet mot de kunskaper som barnen behöver för att utvecklas. Därför kan man 
utifrån resultatet tänka sig att vuxna kanske ger stöd utan att veta om detta.  
 
Enligt Svensson (1998) kan barn få det svårt i skolan om de inte kommit i kontakt med 
skriftspråket i förskoleåldern. Detta finns inget belägg för i denna undersökning, då de 
barn som inte fått mycket tillgång till skrift och skrivredskap ändå är bedömda som goda 
skrivare. Dessa barn hämtar upp det som fattas när de börjar i skolan. Här har säkert det 
förskolan gjort beträffande skrivaktiviteter haft en stor betydelse, men förskolan har inte 
ingått i undersökningen (Norberg, 2003).  
 
 

6.6 Barns lekskrivning på datorn 
 
Resultatet visar att datorn används flitigt överlag i de aktuella hemmen och syftet för 
användningen är att skriva. Precis som Appelberg och Erikson (1999) beskriver så har 
datorn i dagens samhälle mer och mer tagit över och blivit till och med ett vanligare 
skrivredskap än papper och penna. Även här finns vuxna förebilder, då barnen ser sina 
föräldrar skriva på datorn i olika syften (Björk & Liberg, 1990). 
 
Datorn inspirerar barn till att skriva och till att vilja skriva mycket eftersom bokstäverna 
på datorn ser fina ut och ser ut som bokstäver i en bok (Svensson, 1998; Adams, 1990; 
Appelberg & Eriksson, 1999). Tangentbordet är enkelt att använda till skillnad från att 
använda penna när man ska skriva bokstäver. Undersökningen visar att barnen använt 
datorn mycket för att lekskriva och för att spela bokstavsspel, men med undantag för 
några barn som bara lekskrivit lite grann. 
 
I några hem har inte datorn använts lika flitigt som i andra hem. Detta kan bero på det 
som Folkesson (2004) säger att föräldrar inte alltid har kunskap i att handleda sina barn 
på datorn. I vissa fall har man kunskap men saknar tiden och i andra fall finns ingen 
dator i hemmet. Alla föräldrar tänker inte på att man kan använda tomma dokument i 
Word på datorn för att leka med bokstäver och på så sätt leka sig fram till ord. Dator och 
barn kopplas istället ofta samman med att spela olika spel på datorn. 
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6.7 Slutord 
 
Trots det skiftande resultatet i undersökningen så har hemmet en betydelse i barns första 
skrivinlärning. Oavsett hur lite eller hur mycket föräldrar stöder sina barns intresse för 
det skrivna ordet så tänder de i alla fall en låga där intresset kan växa efterhand. Barn är 
olika och för en del barn måste saker mogna fram. En del barn har inte så lätt för sig som 
andra, men förr eller senare kan intresset utvecklas. Om inte så skriver barn för att man 
måste i skolan. 
 
I resultatet ser man att barn som har fått en hög bedömning av läraren inte alltid fått ta 
del av så mycket skrivaktiviteter hemma. Här kan förskolan ha haft stor betydelse när 
det gäller att väcka barns intresse för bokstäver och text. Detta kan inte säkerställas 
eftersom förskolan inte ingått i undersökningen. 
 
Som fortsatt forskning bör skrivinlärning undersökas på samma sätt som läsinlärning för 
att skapa de bästa förutsättningar för barn när de ska lära sig skriva. Läsning och 
skrivning går hand i hand, har forskningen visat, och bör därför utvecklas tillsammans i 
ett sammanhang. Många barn börjar skriva innan de börjar läsa, så föräldrar bör 
uppmuntras till att inte bara läsa med sina barn utan även att skriva med dem.  
 

Det talade språket lär sig barnet genom att lyssna och tala, det skrivna genom att läsa 
och skriva. Barnet lär sig helt själv – men i gemenskap och samspel med lyssnande 
och språkande medmänniskor, som tycker att barn är givande och stimulerande 
sällskap, som gärna anstränger sig lite extra för deras skull och med glädje följer 
barnens utveckling, men inte överskattar sin egen roll och därför lämnar tillräckligt 
utrymme åt barnets eget initiativ, arbete och kreativitet (Redaktionerna för Hälsan i 
skolan och Svenska i skolan, 1982, s. 62). 
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BILAGA 1 
 

Till föräldrar i år 2 

 
Vi är två studenter som går sista terminen på lärarprogrammet på 
Högskolan i Kalmar. Nu skriver vi vårt examensarbete som 
handlar om barns första skrivinlärning.  
 
För att göra detta behöver vi Er hjälp att fylla i en enkät om Ert 
barns första möte med det skrivna ordet. Givetvis kommer barnen 
att vara anonyma i vår undersökning. Vi kommer inte att kunna 
koppla svaren till ett speciellt barn. Vi ber Er skriva Ert barns 
namn på enkäten. Läraren klipper sedan bort namnet innan 
han/hon skickar enkätsvaren till oss. 
 
Vår tid är begränsad, så vi ber Er svara så fort som möjligt, dock 
senast den 29 november. 
 
Om Ni har några frågor eller funderingar så kontakta gärna oss. 
 
 
Tack på förhand 
 
Med vänlig hälsning 
 
Cecilia Larsson          Annica Bertilsson 
xxxx-xxxxxx  xxxx-xxxxxx   
cl22ev@student.hik.se ab22gv@student.hik.se   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 2 

Enkät till föräldrar i år 2 
 
1. Jag läser högt för mitt barn. 
 
Aldrig 2 ggr/månad en gång/vecka 3 ggr/vecka        varje dag 
 
2. Vi skriver vykort hemma. 
 
Aldrig 2 ggr/månad en gång/vecka 3 ggr/vecka        varje dag
   
 
3. Vi skriver brev hemma. 
 
Aldrig 2 ggr/månad en gång/vecka 3 ggr/vecka        varje dag
  
 
4. Vi skriver inköpslista hemma. 
 
Aldrig 2 ggr/månad en gång/vecka 3 ggr/vecka        varje dag
  
 
5. Vi skriver meddelanden hemma. 
 
Aldrig 2 ggr/månad en gång/vecka 3 ggr/vecka        varje dag
   
 
6. Vi skriver kom-ihåg-listor hemma. 
 
Aldrig 2 ggr/månad en gång/vecka 3 ggr/vecka        varje dag
  
 
7. Mitt barn har använt papper och penna hemma innan första klass. 
 
Instämmer  Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
inte alls         till viss del             en hel del                 till stor del             helt 
    
 
8. Mitt barn har lekskrivit, dvs. klottrat eller låtsasskrivit bokstäver innan första klass. 
 
Instämmer Instämmer    Instämmer Instämmer Instämmer 
inte alls till viss del    en hel del till stor del helt    
       
                
 



 

9. Mitt barn har visat intresse för bokstäver innan första klass. 
 
Instämmer  Instämmer Instämmer Instämmer          Instämmer  
inte alls till viss del             en hel del   till stor del         helt 
 
 
10. Jag har uppmuntrat detta . 
 
Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
inte alls                    till viss del en hel del till stor del helt  
 
 
11. Vi använder dator för att skriva hemma. 
 
Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
inte alls till viss del en hel del till stor del helt 
 
 
12. Mitt barn har använt datorn för att lekskriva innan första klass. 
 
Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
inte alls till viss del en hel del till stor del helt 
 
 
13. Mitt barn har spelat bokstavsspel på datorn innan första klass. 
 
Instämmer Instämmer            Instämmer Instämmer Instämmer 
inte alls                    till viss del            en hel del                 till stor del           helt 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 



 

BILAGA 3 
Till läraren  
 
Denna enkät ska lämnas ut till föräldrarna. När Du har fått tillbaka 
enkäten försäkra dig om att lapparna är namnade.  
 
Varje enkät är märkt med en bokstav. Vi ber dig att bedöma varje 
elevs skrivkunskaper (intresse för att skriva bokstäver, kunskap 
om bokstäver och att skriva små texter). Du ska inte utgå från 
föräldrasvaren utan det är Din bedömning av eleven vi vill ha. Gör 
bedömningen på bifogat dokument ”Lärarens bedömning” . 
 
Klipp sedan bort barnens namn (OBS inte bokstaven på enkäten) 
innan du lägger enkäterna tillsammans med din bedömning i 
kuvertet som Du lämnar till Carina/Malin/Barbro/Annica för 
vidarebefordran till oss. 
 
Om Du har några frågor eller funderingar så kontakta gärna oss. 
 
Tack på förhand för Din hjälp! 
 
Med vänlig hälsning  
 
Cecilia Larsson            Annica Bertilsson 
xxxx-xxxxxx   xxxx-xxxxxx 
cl22ev@student.hik.se   ab22gv@student.hik.se 
 



 

BILAGA 4 

Lärarens bedömning 
Elevens skrivkunskaper (intresse för att skriva bokstäver, kunskap om bokstäver och att 
skriva små texter). 
 
Elev A 
 
 1 2 3 4 5 
 Svag    Stark 
 
Elev B 
 
 1 2 3 4 5 
 Svag    Stark 
 
Elev C 
 
 1 2 3 4 5 
 Svag    Stark 
 
Elev D 
 
 1 2 3 4 5 
 Svag    Stark 
 
Elev E 
 
 1 2 3 4 5 
 Svag    Stark 
 
Elev F 
 
 1 2 3 4 5 
 Svag    Stark 
 
Elev G 
 
 1 2 3 4 5 
 Svag    Stark 
 
Elev H 
 
 1 2 3 4 5 
 Svag    Stark 


