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Abstract 

English title: The child´s conception of writing – a qualitative study of how pre-school children 

speaks about writing. 

Author: Elin Truks, spring term of 2017 

Supervisor: Anna Malmbjer 

The aim of this essay is to describe how children speak about writing. I´ll also compare how 

children speak about their writing today compared to Dahlgren and Olssons studie from 1985. 

To achieve the aim have two questions been formulated: 

• What is writing for pre-school children? 

• Which similarities and differences is there today compared to Dahlgren and Olssons 

study from 1985?  

The study is based on interviews with eight pre-school children to get answers for the aim of 

this study. The questions for the interview has been proposed by Gösta Dahlgren, Karin 

Gustafsson, Elisabeth Mellgren och Lars-Erik Olsson (2013) which they have used for research 

purposes. The results showed that children in pre-school are aware about what writing is and 

can express it in a creative and detailed way. They have many conceptions of writing, what it 

is and for what purpose writing is used. The results also showed that pre-school children are at 

different levels in their writing development. Results showed that there are similarities and 

differences today compared to Dahlgren and Olssons study from 1985. The similarities showed 

that pre-school children describe reading and writing as a mental act (metacognition) and that 

they see possibilities of it. They mean that reading and writing can be used as a means of 

communication and they describe the reading and writing of the text based on the structure of 

it. They also express an external requirement as a motive of reading and writing. The differences 

showed that children in Dahlgren and Olssons study express reading as external observable 

behaviors and as a process expressed with their bodies. The pre-school children in my study 

speak about writing with digital tools. 

 

Nyckelord: förskoleklasselever, skrivning, metakognition, uppfattningar om skrivning 

Keywords: pre-school pupils, writing, metacognition, conceptions of writing  
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1. Inledning  
 

Det här självständiga arbetet handlar om att undersöka hur barn talar och vad de tänker om 

skrivning i början av sin skrivutveckling. Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth 

Mellgren och Lars-Erik Olsson (2013) i boken Barn upptäcker skriftspråket menar att de svar 

man får från barnet är mest relevanta innan undervisningen om läsning och skrivning påbörjats. 

Svaren man får då är inte påverkade av skolundervisningens drag. Det är barnets egna tankar 

som träder fram och det är de tankarna jag vill undersöka. Att ta reda på barnets egna tankar 

om skrivning är viktigt, eftersom det är en del av deras lärprocess. Det är vuxnas roll att ge 

barnet stöd och uppmuntran i deras utveckling av skriftspråket, vilket är möjligt när man har 

kunskaper om hur barn tänker om skrivning.  

 

I boken Skriftspråksutveckling genom lek belyser Bente Eriksen Hagtvet (1990) att även om 

inte förskolebarn fokuserar på skriftspråksinlärning möts barnen av skriftspråksaktiviteter i sin 

vardag. Hon menar att barn är delaktiga i när familjen får brev, skriver brev, julkort eller gör 

inköpslistor. Barn har text runtomkring sig speciellt i urbana miljöer. Idag möter barn texter 

överallt. På väg till skolan möts barn av vägskyltar, firmamärken och reklam. Digitaliseringen 

har bidragit till att barn möter text digitalt via mobiltelefoner, surfplattor och datorer som finns 

i deras vardag. Alltfler yngre barn läser via skärmar, vilket ställer nya krav på läs- och 

skrivförmågan.  

 

Barnens textvärldar har förändrats över tid. Barn skriver mer i vardagen och skrivning har blivit 

en social företeelse, de kommunicerar via sms och sociala medier. Det finns ett intresse hos 

barn att lära sig skiva tidigt. Införandet av förskoleklasser bidrar till att barn möter text på ett 

strukturerat och medvetet sätt tidigt, vilket borde resultera i att barn utvecklar en mer avancerad 

uppfattning av skrift tidigare idag än barn gjorde för 30 år sedan. Därför vill jag undersöka hur 

barns uppfattningar om skrivning har förändrats sedan 1985, då Gösta Dahlgren och Lars-Erik 

Olsson i sin studie Läsning i barnperspektiv undersökte barns syn på läsning. Dahlgren och 

Olsson (1985) menar att kunskapen om barnets syn om ämnet vidgar lärarens 

handlingsutrymme och leder till en undervisning som innefattar barnets uppfattning om 

omvärlden.  
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Många studier fokuserar på den vuxnas perspektiv, dvs. hur lärarna uppfattar att elevens 

skrivning bör utvecklas. Syftet med denna studie är att synliggöra barnets tankar kring det 

skrivna språket i förskoleklassen. Studien riktar sig främst till personal inom skolans värld, men 

också till andra vuxna som är intresserade av ämnet. Min ambition är att öka medvetenheten 

om vilka uppfattningar barn i förskoleklassen har om skrivning. Förhoppningen är att denna 

medvetenhet bidrar till att skriftspråksutvecklande arbete, i förskola och grundskola, formas på 

ett gynnsamt sätt för barnen.  

 

2. Bakgrund 
 

Förskoleklassen har en viktig betydelse i övergången mellan förskola och grundskola. I 

Regeringens preposition 1997 föreslogs att sexårsverksamheten skulle bilda en egen skolform 

och bedrivas inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, vilket ska benämnas 

förskoleklass. Förskoleklassen infördes 1998 och var en frivillig skolform för sexåringar. 

Tanken var att den skulle fungera som en bro mellan förskola och grundskola, där utbildningen 

skulle vara till grund för fortsatt skolgång. (Prop 1997/98:6, s. 41)  

 

I skollagen fastställs att förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt utbildning utifrån 

elevens behov (Skollagen 2010:800). Den nya reviderade Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2016) har kompletterats med syfte och centralt 

innehåll för förskoleklassen. I Läroplanen (2016) framgår det att undervisningen i 

förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt utbildning och att undervisningen i 

förskoleklassen ska (…) stimulera elevens allsidiga utveckling och lärande” (Skolverket 2016, 

s. 20). Undervisningen ska även förbereda eleverna för ”(…) de kunskapskrav som senare 

kommer ställas i den obligatoriska skolformen. ” (Skolverket 2016, s. 20).  

 

Språk och kommunikation är en viktig del av undervisningen i förskoleklassen, vilket tydligt 

framgår under det centrala innehållet i Läroplanen (2016): 

”Språk och kommunikation 
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• Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika 

områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. 

• Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. 

• Digitala verktyg och medier för kommunikation.” (Skolverket 2016, s. 22). 

 

Att undersöka hur barn talar om skrivning i begynnelsen av sitt läs- och skrivutveckling när de 

befinner sig i förskoleklass är intressant, det är då man kan fånga barnens egna tankar. Dahlgren 

och Gustafsson m.fl. (2013) menar att barnens egna tankar kommer att påverkas av den formella 

undervisningen, så att den istället belyser drag i skolundervisningen. 

 

3. Syfte  
 

Syftet med min studie är att beskriva hur barn i förskoleklass talar om sin skrivning. Jag ska 

också jämföra hur barn talar om sin skrivning idag jämfört med i Dahlgren och Olssons studie 

från 1985.  

 

4. Frågeställningar 
 

• Vad är skrivning för barn i förskoleklass?  

• Vilka likheter och skillnader finns det idag jämfört med Dahlgren och Olssons studie 

från 1985? 

 

5. Teori 
 

I detta avsnitt kommer den teoretiska tolkningsramen anges och utvecklas. Den första teoretiska 

utgångspunkten för arbetet är begreppet metakognition, vilket kommer diskuteras utifrån 

Shirley Larkin (2009), Ingrid Pramling (1986/1987), Caroline Liberg (2010) och Bente Eriksen 

Hagtvet (1990) syn. Andra teoretiska utgångspunkten för arbetet utgår ifrån fyra kategorier som 

Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren och Lars-Erik Olsson (1999) kom fram 
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till i sin studie, vilka beskriver skrivarens uppfattningar av skrivning: avbildning, anpassning, 

kommunikation och skapande.  

 

5.1 Metakognition  
 

Begreppet metakognition myntades av John Flavell & Ann Brown för ungefär trettio år sedan. 

Shirley Larkin (2009) beskriver i boken Metacognition in young children att metakognition är 

en högre ordning av tänkande, ett tänkande som är reflekterande och går utöver den vanliga 

nivån för att reflektera och tänka själv. Närmare sagt menar Larkin att metakognition är andra 

ordningens tänkande, att tänka på tanken självt. 

 

Att undersöka barnets metakognition är relevant för analysen av min studie, eftersom 

metakognitiva förmågorna är viktiga för barnets inlärning. I Elevers läs- och skrivutveckling 

menar Caroline Liberg (2010) att metakognitiva förmågor är viktiga för att lyckas med 

skrivningen. Dessa förmågor är förutsättning för att kunna reflektera över hur skrivning går till, 

samt veta vilka strategier man använder.  Bente Eriksen Hagtvet (1990) menar i boken 

Skriftspråksutveckling genom lek att läsning och skrivning har sin grund i tankeprocesser, därför 

är metakognition en viktig faktor i utvecklandet av skriftspråket.  

 

Ingrid Pramling (1986) skriver i boken Barn och inlärning att barns tänkande utvecklas 

parallellt med inlärningen. Barn blir medvetna om sina tankar kring kunskaper och färdigheter. 

Hon menar att när barn kan tänka definieras det som en kognitiv funktion, men när barnet 

dessutom reflekterar över sitt tänkande definieras det som en metakognitiv funktion. (Pramling 

1986, s. 12)  

 

Ingrid Pramling (1987) skriver i sin publikation Vad är metakognition? att Flavell anser att 

metakognition är ett intressant och givande område att undersöka, eftersom det handlar om 

mänsklig utveckling. Flavell menar att det först handlar om att barn skiljer mellan att förstå 

eller att inte förstå något, den metakognitiva förmågan utvecklas successivt hos barnet. Han 

menar att först kan barnet känna en förvirring som hen inte kan tolka, men så småningom lär 

sig barnet att känna igen dessa situationer och kan då också tolka dessa. Det är viktigt att 

upptäcka de tidiga metakognitiva kompetenserna hos barnet, eftersom det är de som utgör 

grunden till ägandet av kunskap. (Pramling 1987)  
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Jag anser att metakognition en viktig del i skrivutvecklingen. Är eleverna medvetna om sina 

tankar kring kunskaper och färdigheter om skrivning? Jag vill undersöka hur metakognition 

framgår i mina elevintervjuer. Det blir intressant att se om eleverna uttrycker sina metakognitiva 

kompetenser. 

 

5.2 Skrivarens uppfattningar om skrivning 
 

Min studie handlar om att ta reda på barnets uppfattningar om skrivning, därför är Gösta 

Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren och Lars-Erik Olsson (1999) studie Skrivarens 

uppfattningar om skrivning högst relevant för min analys. De gjorde en studie kring barns 

uppfattningar om skrivning i årskurs 5, då de undersökte vad barn anser skrivning är. Genom 

att ställa olika frågor kring skrivning och skrivprocessen kom man fram till fyra kategorier som 

beskriver barnens uppfattningar kring skrivning. 

 

”Skrivning är: 

1. Avbildning – att uttrycka en idé 

2. Anpassning – att utföra en prestation 

3. Kommunikation – att överföra ett budskap 

4. Skapande – att utforska tanken” (Dahlgren & Gustafsson m.fl. 1999, s. 61) 

 

Den första kategorin avbildning, beskrivs som att barnets tanke avbildas direkt och förvandlas 

till text utan eftertanke. Barnets idéer hamnar som skriven text på papperet, en efter en. När 

idéerna tar slut är texten klar. Skrivningen flyter på och ingen större fokus läggs på 

skrivprocessen, det är innehållet som är i fokus. Barnet rättar stavfel men texten bearbetas inte 

mer än så. Barnet är inte medvetet om att det finns olika sorters texter. Texterna saknar 

kommunikativa inslag och barnet tar inte heller hänsyn till mottagaren. (Dahlgren & Gustafsson 

m.fl. 1999) 

 

Under den andra kategorin anpassning, inser barnet att språket kan användas till andra syften 

än bara uttrycka idéer. Nu vill barnet anpassa sin skrivning till mottagaren, vilket kan vara till 
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kamraterna, skolan eller något annat. Denna anpassning kan både hämma och begränsa 

skrivningen. Skrivaren blir medveten om textens mottagare. Andras kriterier och bedömningar 

avgör hur texten utformas. Nyttan utanför skolan är inte intressant. ”Barn här är medvetna om 

skriftspråkskonventionerna men har en begränsad syn på användningen av förmågan.” skriver 

Dahlgren & Gustafsson m.fl. (1999), s. 61. 

 

Tredje kategorin kallas kommunikation. Här är det inte lika viktigt att bli betraktad som skrivare, 

utan här läggs fokus på att förmedla ett budskap till en läsare. Viktiga kriterier för en text är att 

den har ett sammanhang, är tydlig och läsbar. Ibland blir det svårt för skribenten att producera 

sin text eftersom koncentrationen på läsaren blir så stark och hämmar skrivprocessen. Barnet 

får det svårt med att hålla reda på form och innehåll samtidigt i skrivarbetet (Dahlgren & 

Gustafsson m.fl. 1999). 

 

I den fjärde kategorin Skapande, uttrycker barnet skrivning som en reflekterande process där 

granskning, urval och värdering blir en del i arbetet. Nu finns det även möjlighet till 

förändringar och bearbetning av texten. Skrivningen blir ett nytt sätt att tänka för barnet i denna 

fas (Dahlgren & Gustafsson m.fl. 1999). 

 

Dahlgren & Gustafssons m.fl. (1999) fyra kategorier av skrivarens uppfattningar om skrivning; 

avbildning, anpassning, kommunikation och skapande, kommer att användas som en modell 

för att analysera mitt material. Dessa fyra kategorier lämpar sig bra för att analysera mitt 

empiriska material, eftersom jag vill ta reda på vilka uppfattningar om skrivning eleverna har 

som jag har intervjuat. Det blir intressant att se om elevernas uttalanden om skrivning stämmer 

överens med de fyra kategorierna.   

 

6. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer den tidigare forskning som gjorts om barnets uppfattningar om skrivning 

att tas upp. Den tidigare forskning som tas upp i detta avsnitt är: Skriftspråksutveckling genom 

lek av Bente Eriksen Hagtvet (1990), Elevers idéer om skrivprocessen av Nora Scheuer, 
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Montserrat de la Cruz, Juan Ignacio Pozo, Maria Faustina Huarte och Graciela Sola (2006), 

Samtal och intervjuer med barn om skriftspråk av Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth 

Mellgren och Lars-Erik Olsson (2013) och Läsning i barnperspektiv av Dahlgren och Olsson 

(1985). Jag kommer att avsluta med en sammanfattning av den tidigare forskningen som 

presenterats. 

 

6.1 Skriftspråksutveckling genom lek 
 

Bente Eriksen Hagtvet (1990) presenterar i boken Skriftspråksutveckling genom lek ett 

teoretiskt-metodiskt tankesätt som är språkstimulans genom lek i tidig ålder, närmare sagt 5 – 

6 års ålder. Det är ett projekt som är genomfört i Norge där huvudmålet har varit att stimulera 

barn till att känna glädje i sin språkutveckling. Studien har gjorts bland 75 barn på både den 

muntliga och skriftliga språkutvecklingen. Barnen har inte fått någon formell bokstavträning. 

Leken har varit central i arbetet, eftersom ambitionen är att utgå ifrån barnets premisser.  

 

Hagtvet (1990) redogör för fyra pedagogiska nyckelområden som är skriftspråksstimulerande i 

förskolan. Dessa nyckelområden överlappar varandra och är grundade i nyare forskning och de 

krav som skriftlig kommunikation ställer. 

Nyckelområde 1: Allmänna språkfärdigheter. Aktiviteterna man arbetar med här är muntliga 

språkfärdigheter, vilka är en central målsättning eftersom det är grundläggande för en god 

skriftspråksutveckling. Man arbetar med läs- och skrivsvårigheter, vilket ofta yttrar sig i den 

muntliga kommunikationen. Att bygga upp ordförrådet och arbeta med syntaxen är också en 

del i arbetet med att ge barnet goda allmänna språkfärdigheter (Hagtvet 1990). 

Nyckelområde 2: Att förstå och utveckla ett distanserat språk. Här arbetar man med aktiviteter 

med avstånd mellan talare och lyssnare, alltså aktiviteter som utvecklar en språkförståelse och 

språkbruk som är oberoende av situationen (bortom »här och nu»). Man arbetar också med 

monologen, återberättande, berättarstrukturer (inledning, handling, avslutning) och diktamen 

(Hagtvet 1990). 

Nyckelområde 3: Metakunskap om tänkande, språk och kommunikation. De aktiviteter som kan 

utveckla kunskap om språk och särdrag i skriftspråket. Man arbetar med språklig medvetenhet, 

metakognition, kunskap om språkets enheter och skriftspråkets terminologi, kunskap i 
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ljudsystemet (stavelser, rim, ramsor), kunskaper om syntax, morfologi och språkligt formad 

innebörd (Hagtvet 1990). 

Nyckelområde 4: Erfarenhet av läsning och skrivning. Man arbetar med aktiviteter som kan ge 

barnet erfarenhet av läsning och skrivning. Man arbetar med stimulering av skriftspråket i 

meningsfulla sammanhang då barnet själv känner behov av det, förhållandet mellan läsning och 

skrivning (betraktas som kompletterande processer), man arbetar också med lekskrivning och 

lekläsning (Hagtvet 1990). 

 

Hagtvets (1990) resultat från de fyra nyckelområdena visar följande. De allmänna 

språkfärdigheterna visar att sexåringar ofta är famlande och stammande i sitt tal. Ibland är även 

ordflödet dåligt eftersom de söker efter orden. I utvecklandet av förståelse och användning av 

ett distanserat språk blir barnet en åskådare av sin egen produkt. Barnet måste se sig själv från 

ett utifrån-perspektiv det vill säga från ett metaperspektiv. Att göra barn medvetna om språket, 

läs- och skrivutvecklingen, handlar om att göra dem medvetna på ett större plan än det 

fonologiska. Läsning handlar inte bara om avkodning, utan förståelsen är också viktig, att 

formlera sig skriftligt handlar inte bara om att förvandla fonem till grafem, det har också med 

syntaxen att göra. En skriftspråksstimulerande miljö är en miljö som väcker barnens nyfikenhet 

till att utforska och använda skriftspråket. Det är genom sociala sammanhang med skriftlig 

kommunikation som diktering, skrivning och läsning på lek, som barnens nyfikenhet för 

skriftspråket väcks (Hagtvet 1990). 

 

6.2 Barns idéer om skrivprocessen 
 

The Mind is Not a Black Box: Children´s Ideas about the Writing Process är en studie som gjort 

i Argentina av Nora Scheuer, Montserrat de la Cruz, Juan Ignacio Pozo, Maria Faustina Huarte 

och Graciela Sola (2006) där de undersökt barns uppfattningar av skrivprocessen. De 

undersökte barn i förskolan, årskurs 1 och årskurs 4. Huvuduppgiften bestod av fyra frågor som 

ställdes till barnet. Barnet skulle reflektera över ett kort som föreställde ett barn i dess 

skrivprocess. Varje fråga ställdes utifrån dessa bildkort som visade en pojke eller flicka (enligt 

deltagarens kön), som berörde ett av följande moment i skrivprocessen: förutse, skriva, 

omarbeta och läsa en skriftlig text. 
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Följande kort visades samt frågor knutna till korten ställdes: 

Card 1: Nu ska barnet börja skriva en historia eller ett brev till sina släktingar som bort långt 

bort. Vad kan hon/han tänka på?1 

  

Fig. 1. Picture cards employed in the task (Scheuer & de la Cruz, 2006) 

 

Card 2: Nu skriver barnet. Vad kan hon/han tänka på?  

 

Fig. 1. Picture cards employed in the task (Scheuer & de la Cruz, 2006) 

 

Card 3: Nu suddar barnet något hon/han skrivit. Varför suddar hon/han? Hur har hon/han insett 

att hon/han borde sudda?  

 

Fig. 1. Picture cards employed in the task (Scheuer & de la Cruz, 2006) 

 

                                                           
1 Översättningen är min egen. 



10 
 

Card 4: Barnet har skrivit berättelsen och läser den. Vad kan hon/han tänka på? Vad tittar 

hon/han på?  

 

Fig. 1. Picture cards employed in the task (Scheuer & de la Cruz, 2006) 

 

Resultatet från studien visar att barnen i förskolan uttrycker att skrivning är när man producerar 

teckningar, skriver brev eller meddelanden som man gör i syfte att visa för viktiga personer i 

barnets omgivning. Barnen i årskurs 1 uttrycker behovet av att få ner det talade språket på 

papper som det primära. Detta görs genom att segmentera ord till mindre auditiva delar som 

sedan förs ned på pappret enligt fonem-grafem korrespondens. För barn i årskurs 4 handlar 

skrivning om att utveckla en fullständig rättstavad text som håller sig till genren och har en röd 

tråd. Scheuer & de la Cruz m.fl. (2006) menar att den successiva förändringen i barns 

uppfattningar om skrivning handlar om att barn gradvis flyttar djupare in i skivvärlden och får 

en allt mer komplex förståelse av text och skrivning.  

 

6.3 Samtal och intervjuer med barn om skriftspråk  
 

Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren och Lars-Erik Olsson (2013) beskriver 

i boken Barn upptäcker skriftspråket ett intervjuupplägg som använts för forskningsändamål. 

Upplägget och frågorna är användbara för lärare i förskola och skola. Intervjuer med barn måste 

vara varierande och intervjuaren måste vara bredd på att styra om intervjun utifrån händelser 

och inflöden, annars kan samtalet avslutas och bli mycket kort.  

 

I studien Läsning i barnperspektiv utgick Dahlgren & Olsson (1985) från Dahlgren & 

Gustafsson m.fl. (2013) intervjuupplägg. Deras studie undersöker hur lågstadiebarn som precis 

lärt sig läsa, resonerar kring skriftspråket och sin läsförmåga. Studien har gjorts på 80 barn i 
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förskolan och i årskurs 1. Resultatet visade att barnen ser läsningen som en möjlighet för sin 

egen del, vilket handlar om att ta del av ett innehåll, skaffa sig upplevelser, information och 

kunskaper. Barnen menar att läsningen kan användas som kommunikationsmedel, att 

kommunicera med sig själv eller andra. Barnen uttrycker dock ett yttre krav från skolan, 

kamrater, vuxna eller familjen som motiv för läsning. Detta har ofta negativt emotionell 

laddning hos barnet. Barnen beskriver även läsningen utifrån yttre iakttagbara beteenden som 

läsare utför (titta, prata, bläddra, hålla, sitta). Barnen beskriver läsakten utifrån textens 

uppbyggnad och konstruktion (hur bokstäverna ser ut, låter, hur ord ljudas). Barnen uttrycker 

läsningen som en mental akt, hur de tänker när de läser för att förstå vad de läser. Barnen 

beskriver även läsningen som en kroppslig process, då munnens rörelser är centrala.  

 

6.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Det finns en samstämmig syn på läsning och skrivning, men det finns också skillnader i dessa 

resultat. Den samstämmiga synen handlar om att barns uppfattningar om skrivning handlar om 

fonem-grafem korrespondens, men Hagtvet och Dahlgren & Olsson resultat pekar även på 

vikten av syntaxen. De menar att inom läsningen handlar det inte bara om avkodning, 

förståelsen är också viktig. Den djupare förståelsen av sin skrivning kommer till uttryck när 

barnen blir en åskådare av sin egen produkt och ser sin skrivutveckling ur ett metaperspektiv. 

Scheuer & de la Cruz m.fl. samt Dahlgren & Olsson resultat visar att barnen ser skrivning och 

läsning som kommunikation. Kommunikationen sker ofta med sig själv eller med viktiga 

personer i barnets omgivning.  

 

Det finns också skillnader bland resultaten om barns syn på läsning och skrivning. Dahlgren 

och Olssons resultat visar att barnen upplever ett yttre krav som motiv för läsning, medan andra 

ser det som en möjlighet för sin egen del. Barnen i deras studie beskriver läsakten ur yttre 

iakttagbara beteenden som läsare utför, samt som en kroppslig process. Scheuer & de la Cruz 

m.fl. har även undersökt barn i årskurs 4 och bland dessa barn handlar skrivning om att utveckla 

en fullständig och rättstavad text, hålla sig till genren och att texten har en röd tråd. De menar 

att förändringen i barns uppfattningar om skrivning handlar om att barn etablerar en alltmer 

komplex relation och flyttas djupare in i skivvärlden. Hagtvet (1990) lyfter vikten av att väcka 
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barnets nyfikenhet för att intresset för skriftspråket etableras. Hon menar att det är leken som 

är central i den tidiga skriftspråksutvecklingen.  

 

7. Material och metod 
 

Detta avsnitt kommer behandla valet av metod för studien. Urvalet av informanter, hur studien 

är genomförd och insamlade materialet kommer även att beskrivas. Jag kommer även gå in på 

intervjufrågorna, vilken metod som använts för analys samt de etiska principerna. 

 

7.1 Val av metod 
 

Denna studie är en kvalitativ studie med en fenomenografisk forskningsansats som grund. 

Göran Ahrne och Peter Svensson (2015) beskriver i boken Handbok i kvalitativa metoder att 

en kvalitativ studie är en studie som bygger på intervjuer, observationer eller analyser som 

genomförs utan ett syfte att analysera dem kvantitativt med statistiska metoder eller verktyg. I 

den fenomenografiska forskningsansatsen analyseras data från enskilda individer. Denna 

metodansats är lämplig för att analysera och beskriva individers tankar kring företeelser. 

Eftersom syftet med min studie är att undersöka vilka uppfattningar barn har om det skrivna 

språket, lämpar sig en kvalitativ studie med fenomenografisk forskningsansats som grund bra. 

För att ta reda på barns uppfattningar kring det skrivna språket lämpar sig semistrukturerade 

intervjuer och observation ute på skolor bra. Monica Dahlen skriver i boken Intervju som metod 

(2015) att semistrukturerade intervjuer eller delvis strukturerade intervjuer är sådana intervjuer 

där samtalets ämnen är bestämda av forskaren i förväg (Dahlen 2015, s. 34).   

 

7.2 Urval  
 

Det första urvalet gjordes genom att bestämma vilken ålder på barnen som var lämpligast för 

studien. Jag bestämde mig för att barn i förskoleklass är lämpligast för denna studie, eftersom 

de är i början av sin läs- och skrivutveckling. Det är då man kan fånga barnets egna tankar om 

skrivning, vilket är mest värdefullt för min studie. Intervjuerna genomfördes på två olika skolor 

i en storstad i Sverige. I studien deltog 12 barn, 8 barn från en skola och 4 barn från en annan 
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skola. Sammanlagt var det 8 barns intervjuer som analyserades, 4 barn föll bort av olika skäl, 

exempelvis fel på det inspelade materialet. 

 

7.3 Studiens genomförande 
 

Arbetet började med att jag kontaktade skolor via missivbrev (se bilaga 2). Jag tog först kontakt 

med de skolor som jag tidigare haft kontakt med, vilket resulterade i att jag fick tag på en 

förskoleklass som ville delta. Sedan fick jag även kontakt med en annan förskoleklass via mail 

som skickades ut till rektorer slumpartat i storstaden. När rektor och lärare var villiga att delta 

skickades det ut ett informationsbrev om studien till barnens föräldrar. Det resulterade i att 12 

barn från dessa skolor kunde delta i studien. 

 

Vid intervjutillfället träffade jag de ansvariga lärarna och fick presentera mig för barnen i 

förskoleklassen. Lärarna hade informerat barnen innan jag kom dit, de visste vem jag var och 

vad jag skulle göra. Barnen som deltog i studien hade jag tidigare inte haft kontakt med. Det 

var viktigt att barnen som intervjuades skulle känna sig trygga, därför valde jag att göra 

intervjuerna i par. Lärarna som arbetade i dessa förskoleklasser hade förberett vilka barn som 

skulle intervjuas tillsammans. Jag satt i ett intilliggande rum dit barnen fick komma.  

 

Ahrne och Svensson (2015) menar att det lämpligaste sättet att inleda en intervju är att 

presentera dess syfte och sedan be om tillåtelse om att få spela in, vilket jag gjorde. Jag 

förklarade för barnen vad intervjun skulle handla om och att jag skulle spela in vad de sa, för 

att jag senare skulle kunna komma ihåg vad de svarat. Intervjuerna spelades in via min 

mobiltelefon som låg på bordet. Jag frågade barnen om ett godkännande för att få spela in, 

vilket alla gick med på. Jag frågade även om de ville delta i min studie och förklarade att 

deltagandet var frivilligt samtidigt som jag uttryckte att det var roligt att de ville delta.  

 

När jag inledde intervjun kom vi överens om vem av barnen som fick börja och sedan förklarade 

jag vad vi skulle göra. Jag hade med mig en ABC-bok som barnet som inte blev intervjuad fick 

bläddra i. Syftet med detta var att barnet inte skulle bli uttråkad. Jag hade med mig 
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intervjufrågorna (se bilaga 1) och började intervjun med de språkliga grundfrågorna. Dessa 

följde uppifrån och ned (1–8) men om det behövdes anpassade jag dem till situationen. Ibland 

lade jag till någon lämplig fråga och ibland frågade jag samma fråga flera gånger. I den andra 

delen av intervjun bad jag barnet skriva en önskelista. Barnet fick då en leksakskatalog att 

bläddra i, där kunde de hitta leksaker de önskade sig, som de sedan skrev ned. De sista delarna 

i intervjun återgår till frågor kring barnens skrivning och är av ett tankeväckande slag (se bilaga 

1). 

 

7.4 Material 
 

Materialet jag har samlat in består av ett auditivt inspelat material samt barnens skrivna 

önskelistor. Jag valde att inte filma eftersom jag ansåg att det inte bidrog mer till min studie, 

det var samtalen med barnen jag ville fånga. Materialet består av 8 intervjuer som sammanlagt 

sträcker sig på 105 minuter, vilka jag transkriberat. Denna transkription består av 29 sidor (A4-

sidor typsnitt Times New Roman 12).  Materialet är anonymiserat av etiska skäl, barnen har 

döpts med nummer 1–8.  

 

7.5 Intervjufrågorna 
 

De frågor jag ställt till barnen finns under Bilaga 1. Dessa frågor är frågorna som Dahlgren & 

Gustafsson m.fl. (2013) föreslår i sin bok Barn upptäcker skriftspråket. Det handlar om sju 

skriftspråkliga grundfrågor, vilka syftar till att ta reda på hur barnet resonerar kring språket. 

Under punkt 8 tar intervjuaren reda på hur barnet faktiskt skriver och läser. Dessa två punkter 

separeras för att ta reda på vad barnet säger om skriftspråket och vad barnet faktiskt producerar. 

Nästa del har ett spekulativt inslag där barnet får möjlighet att vara kreativt och fantasifullt i 

sina svar, det är de djupt liggande idéerna som barnet har som träder fram. Avslutningsvis får 

barnet svara på vad intervjun behandlat, vilket kan uppfattas på olika sätt och bör vägas ihop 

med övriga resultat. 

 

7.6 Analys av materialet 
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Jag har utgått från en fenomenografisk analysmodell som beskrivs av Lars Owe Dahlgren och 

Kristina Johannson (2009) i boken Handbok i kvalitativ analys. Fenomenografin som 

forskningsansats inriktar sig på att förstå människors sätt att se på fenomen i omvärlden. 

Utgångspunkten för fenomenografin är att människor uppfattar omvärlden på olika sätt, 

närmare sagt hur dem förstår eller erfar något. Dahlgren och Johannson (2009) beskriver 

modellen utifrån sju steg, men jag kommer använda mig av de första fyra stegen för min analys 

som redovisas nedan: 

Steg 1: Bekanta sig med materialet. Det handlar om att läsa de transkriberade intervjuerna och 

samtidigt föra anteckningar. 

Steg 2: Startar analysen. Det handlar om att urskilja de mest intressanta och betydelsefulla 

uttalandena. Dessa plockas ut ur materialet och grupperas. 

Steg 3: Jämförelse. Forskaren försöker hitta likheter och skillnader i materialet.  

Steg 4: Gruppering. Nu grupperas de likheter och skillnader man hittat i materialet, genom att 

gruppera de med varandra. 

I fenomenografin finns det ett tolkningsutrymme, forskaren gör sin tolkning i analysen av det 

empiriska material som samlats in, vilket resulterar i det utfall man får av sitt empiriska material 

(Larsson 1986). 

 

Analysen för de två teorierna metakognition och skrivarens uppfattningar om skrivning: 

avbildning, anpassning, kommunikation och skapande, är gjord tillsammans utifrån modellen 

ovan, då de tillhör olika teorier redovisas dessa separat i analysen.  

 

7.7 Dahlgren och Olssons (1985) metod 
 

I studien Läsning i barnperspektiv använder Dahlgren och Olsson (1985) den fenomenografiska 

forskningsansatsen för att beskriva barns uppfattningar av läsningens funktion och form, samt 

genom dessa beskriva vad läsning uppfattas vara i form av skriftspråklig medvetenhet hos barn. 

Dahlgren och Olsson intervjuade 80 barn, varav 61 barn skulle fylla 7 år och 19 barn skulle 

fylla 6 år under skolåret de intervjuades (1981–1982). Intervjunfrågorna består av språkliga 

grundfrågor, sedan tar man reda på hur barnet faktiskt läser och skriver. Intervjun avslutas med 
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spekulativa frågor om läsning och avrundas med att intervjuaren tillsammans med barnet 

lyssnar på en bit av inspelningen. Intervjufrågorna som ställdes till de äldre barnen var mer klart 

strukturerade och preciserade, vilket gjorde att intervjun blev kortare (15–20 min) med de äldre 

barnen, mot de yngre barnens intervjuer som blev längre (30–40 min).  

 

Skillnaderna mellan min metod och Dahlgren och Olssons (1985) metod är att min studie 

fokuserar på skrivning och deras på läsning. Mina intervjufrågor handlar endast om skrivning 

och barnen ombads att visa hur de faktiskt skrev. Dahlgren och Olsson vill ta reda på barnets 

uppfattningar om läsning, de flesta frågorna handlar endast om läsning, men skrivning träder 

fram i vissa delar av intervjun. Ett exempel på detta är frågan Är det någon skillnad mellan att 

läsa och skriva? samt att barnen uppmuntrades till skrivförsök när de la ett bokstavspussel av 

träklossar.  

 

7.8 Etiska principer 

 

I min studie har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som är antagna av 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990.  Det grundläggande kravet 

för individskydd utgår från fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidenialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

 

För att få kontakt med barn som skulle kunna tänkas delta i min studie, tog jag kontakt med 

lärare och rektor genom missivbrev (bilaga 2).  När läraren och rektor gett samtycke till att delta 

skickades ett föräldramedgivande (bilaga 3) ut till barnens föräldrar. Eftersom de deltagande 

barnen är under 15 år gör det den etiskt känslig, därför måste föräldrar ge sitt medgivande. I 

dessa brev till lärare, rektor och föräldrar framgick information om studiens syfte och på så sätt 

har jag tagit hänsyn till informationskravet. De barn vars föräldrar som givit tillåtelse för 

deltagande, fick delta i studien om barnet själv var villigt. Jag informerade även om att barnen 

närsomhelst fick avbryta sin medverkan i studien utan att det skulle medför något negativt för 

dem. Barnen frågades även om samtalet fick spelas in, med förklaringen att det inspelade 

materialet bara skulle användas av mig för att komma ihåg vad barnet sa. På så sätt har 

samtyckeskravet uppfyllts. Barnet ses som kompetent och barnets röst är viktig, alla svar från 

barnet uppmuntrades, det fanns inga rätt eller fel.  
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Deltagandet i studien är frivilligt och alla barn som deltar är anonyma genom fingerande namn 

och platser. Allt insamlat material kommer endast granskas av mig i denna studie och det ska 

även behandlas som konfidentiellt, därmed har hänsyn tagits till konfidenialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

 

8. Resultat och analys 
 

Resultatet av min studie redovisas genom analys av svaren från de frågor jag ställde barnen i 

förskoleklassen. Dessa svar kommer att redovisas utifrån analys med hjälp av teorierna om 

metakognition och skrivarens uppfattningar om skrivning: avbildning, anpassning, 

kommunikation och skapande.  

 

8.1 Metakognition 
 

I denna kategori presenteras de utsagor som berör elevens metakognition, vad eleven tänker om 

sina tankar kring skrivning. 

 

Två av eleverna visar tydligt i sina svar att de är medvetna om skrivprocessen. Elev 5 beskriver 

skrivning utifrån metakognitiva processer. Det framgår tydligt när eleven besvarar frågan hur 

hen gör när hen lär sig skriva, se exempel 1. 

Exempel 1 

Intervjuaren:  Hur gör du när du lär dig skriva? 

Elev 5: Jag, eee, tänker att såhär, det här ordet ska jag skriva, då koncentrerar jag mig på det ordet. 

Intervjuaren:  Hur gör du då? 

Elev 5: Jag lixom bara låter allting, ljud och sån som bara blir tystnad, bara försöker kolla vad jag gör.  

 

Elev 5 beskriver hur hen tänker när hen skriver. Eleven beskriver hur hen först tänker på ordet 

och sen koncentrerar sig på ljuden som bildar ordet, för att sedan skriva ordet. 

Eleven visar att hen reflekterar kring sitt tänkande, det är de metakognitiva processerna som 

eleven beskriver. Elev 5 tänker på tanken, när hen beskriver hur tankarna ser ut när hen ska 
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skriva.  Hen har förstått att skrivning handlar om fonem, eleven uttrycker dem som ljud, sedan 

handlar det om grafem, vilket eleven uttrycker som någonting hen gör. Det är dessa 

metakognitiva kompetenserna hos eleven som är viktiga. Flavell menar att dessa utgör grunden 

till ägandet av sin egen kunskap.  

 

Elev 8 beskriver skrivning utifrån metakognitiva processer. Det blir tydligt när eleven förklarar 

hur hen tänker när hen skriver Lego Friends, se exempel 2.  

Exempel 2 

Intervjuaren:  Hur gjorde du när du skrev? 

Elev 8: Lego å sen gjorde jag ett sånt [pekar] sen friends å så gjorde jag ett sånt [pekar] å så bygge å 

  fågelbo. 

Intervjuaren:  Kunde du skriva det på egen hand? Själv? 

Elev 8:  Ehm, lego friends kollade jag i katalogen, fast annars så. 

Intervjuaren:  Hur gjorde du när du kollade i katalogen? 

Elev 8:  Ehm, jag tänkte först lego sen friends, då blev det såhär [pekar i katalogen] F R I E N D S.  

 

Elev 8 beskriver att hen kan skriva fågelbo på egen hand, men tittade i katalogen för att skriva 

Lego Friends. Hen beskriver att hen först tänkte på ordet Lego och sedan på ordet Friends. 

Eleven beskriver hur hen skrivit ett ord i taget och bokstaverar även hur hen skrivit Friends.  

Elev 8 är medveten om hur hen gör när hen skriver. Eleven reflekterar över sitt tänkande och 

beskriver för intervjuaren hur hen gått till väga för att skriva Lego Friends. Eleven har insett att 

Lego Friends består av två ord och förklarar hur hen tänkte när hen skrev. Eleven är medveten 

över sina egna tankar om sin skrivning och är därför ägare av sin kunskap kring denna strategi 

om skrivning (Pramling 1987).  

 

De övriga intervjuade eleverna reflekterar om sin skrivning, men deras metakognitiva processer 

yttrar sig inte på ett tydligt sätt i deras uttalanden, därför har jag valt att inte ha med dessa elever 

uttalanden. Jag valt att analysera svaren från två elever, vars yttranden visar tydligt att de är 

medvetna om sina metakognitiva processer.  
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8.2 Elevers uppfattningar om skrivning 

 

I denna kategori presenteras de utsagor som berör elevers uppfattningar om skrivning, närmare 

sagt de fyra kategorierna: avbildning, anpassning, kommunikation och skapande.  

 

De tolkningar som jag gjort utifrån de fyra kategorierna om skrivarens uppfattningar om 

skrivning som avbildning, anpassning, kommunikation och skapande är gjorda utifrån vad 

elevernas uttalanden i intervjun och i två fall tolkningar vad de faktiskt skrivit. Jag har tolkat 

elevernas utsagor. Den kategori eleven är placerad i behöver inte vara den rättvisa bilden av 

vart eleven faktiskt befinner sig, eftersom jag bara träffat eleverna en gång och analyserat den 

data jag samlat in från en kort intervju. I den sista kategorin skrivning som skapande 

återkommer Elev 1 och 3 som även förekommit i tidigare kategorier.  

 

8.2.1 Skrivning som avbildning 
 

I den här kategorin presenteras de utsagor som berör elever tankar om skrivning som avbildning 

– att uttrycka en idé.  

 

Två av eleverna, Elev 2 och 4, beskriver skrivning som avbildning i intervjuerna, dvs. som en 

form av kopiering. Det framgår tydligt då de får frågan hur de skrev önskelistan, se exempel 3 

och 4. 

Exempel 3 

Intervjuaren:  Hur gjorde du när du skrev? 

Elev 4: Jo, jag tittade på vad det stod och skrivde efter. 

Exempel 4 

Intervjuaren:  Ja, det är dockor. Vad har du mer skrivit? 

Elev 2:  Lego friends. 

Intervjuaren:  Hur gjorde du när du skrev? 

Elev 2:  Eeeh, jag skrev av. 
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Elev 4 och Elev 2 uttrycker att de tittar på vad som står i leksakskatalogen och skriver av. 

Eleverna har en idé om vad de ska skriva, men klarar inte det på egen hand utan tar hjälp av 

texten i katalogen. 

Det är möjligt att dessa elever har en mer avancerad syn på skrivning än vad exemplen ovan 

visar och vad än som kom fram under intervjun. Ord som ”friends” är förmodligt svårt att stava 

till för många barn i förskoleklass. Katalogen fanns ju också mycket nära till hands och 

uppgiften inbjuder till kopiering. I andra sammanhang kan de mycket väl göra på annat sätt. 

 

Elev 5 beskriver skrivning som avbildning i intervjun. Det framgår när eleven svarar på frågan 

hur hen skrev önskelistan, se exempel 5. 

Exempel 5 

intervjuaren:  Hur gör du är du skriver? 

Elev 5:  Jaa bara tänker såhär, det här ordet ska jag skriva, då så bara gör så. 

 

Elev 5 uttrycker att hen tänker på ordet som ska skrivas och sen skriver. Eleven lägger inte 

större eftertanke på hur skrivprocessen går till.  

Det är möjligt att eleven reflekterar om sin skrivprocess, men att det inte kommer till uttryck i 

intervjun. Om eleven hade fått fler frågor om skrivprocessen kan det vara mycket möjligt att 

eleven reflekterar och beskriver närmare hur hen gjorde när hen skrev.  

 

8.2.2 Skrivning som anpassning 

 

I den här kategorin presenteras de utsagor som berör elevers tankar om skrivning som 

anpassning – att utföra en prestation. Två elever, Elev 3 och 6, beskriver skrivning som 

anpassning.  

Elev 3 beskriver skrivning som anpassning, dvs. som en anpassning till vuxnas och skolans 

önskemål. Det framgår när Elev 3 svarar på frågorna varför hen vill lära sig skriva, när hen 

brukar skriva och vad hen behöver lära sig för att kunna skriva bättre, se exempel 6. 

Exempel 6 
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Intervjuaren:  Varför vill du lära dig skriva? 

Elev 3:  Eee, det är bra för mig. Jag behöver det för min mamma och pappa å sånt.  

 […] 

Intervjuaren: När brukar du skriva? 

Elev 3: Jag skriver bara på skrivlektionerna. 

 […] 

Intervjuaren: Vad behöver du kunna för att lära dig skriva ännu bättre? 

Elev 3:  Jag behöver [tyst] eee jag behöver kunna att följa linj… jag behöver kunna att följa linjerna 

  jättebra. 

 

Elev 3 uttrycker att hen behöver lära sig skriva för mamma och pappa. Eleven förklarar att det 

bara är på skrivlektionerna hen skriver och att hen behöver lära sig följa linjerna för att kunna 

skriva bättre.  

Enligt exemplet befinner sig eleven på andra kategorin för skrivning, dvs. skrivning som 

anpassning. Eleven uttrycker en yttre påverkan till varför hen vill lära sig skriva. Det är vuxnas 

önskemål eleven vill leva upp till, vilket är naturligt eftersom det är vuxna som ställer krav på 

eleven. Det är tydligt att skolans kriterier för hur skrivningen utvecklas också är viktiga för 

eleven. Detta yttrar sig när eleven uttrycker att hen bara skriver i skolan och att hen behöver 

följa linjerna för att bli en bättre skrivare.  

 

I den andra delen i intervjun, när eleven får visa hur hen faktiskt skriver, framgår det också att 

Elev 3 befinner sig i den andra kategorin för skrivning, dvs. skrivning som anpassning. Detta 

framgår tydligt när eleven skriver radiostyrd racerbil och förklarar vad hen skrivit, se exempel 

7. 

Exempel 7 

 

Intervjuaren:  Jag ser att du har gjort en punkt. 

Elev 3:  Jag skriver meningar. 
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Elev 3 skriver radiostyrd racerbil och på intervjuarens påstående att hen har gjort en punkt, 

svarar eleven att hen skriver meningar. 

Elev 3 har en medvetenhet om skriftspråkskonventionerna men denna medvetenhet är 

begränsad. Eleven har skrivit tre ord (1) radio, (2) styrd (särskrivning) samt racerbil (3). 

Racerbil har eleven inte lyckats stava korrekt, vilket är ett svårt ord att stava för många barn i 

förskoleklass. Eleven avslutar dessa tre ord med att en punkt och anser att hen skrivit meningar. 

Hen har inte tillräckliga kunskaper om hur man skriver meningar, men tar risker och på så sätt 

kommer hen vidare i sin skriftspråksutveckling. Därför anser jag att eleven vill anpassa sin 

skrivstil till skolan, vilket tyder på att Elev 3 har stor medvetenhet om textens mottagare och 

befinner sig i den andra kategorin anpassning.  

 

Elev 6 beskriver skrivning som anpassning, dvs. som en anpassning till vuxnas och skolans 

önskemål. Det framgår tydligt när Elev 6 svarar på frågorna när hen brukar skriva, hur bra hen 

skriver och vad hen behöver lära sig för att skriva bättre, se exempel 8.  

Exempel 8 

 

Intervjuaren: När brukar du skriva? 

Elev 6: Jag skriver typ bara när jag är här på skolan och när man ska göra det och när jag gör en 

  teckning när jag ska skriva till mamma och pappa och dom ska då det och så. 

 […] 

Intervjuaren:  Hur bra skriver du? 

Elev 6:  Jag är mest bra på att göra stora än små, lite kan jag på små mest stora. 

  […] 

Intervjuaren: Vad behöver du kunna för att lära dig skiva bättre? 

Elev 6: Lyssna jätte mycket på fröken eee få mer läxor, vi har bara fått det en gång. 

 

Elev 6 uttrycker att hen brukar skriva i skolan och på teckningar som är till mamma och pappa. 

Eleven menar att hen är bra på versaler (stora bokstäver) och mindre bra på gemener (små 

bokstäver). Eleven uttrycker också att hen måste lyssna på läraren för att bli en bättre skrivare. 

Enligt exemplet befinner sig eleven på andra kategorin för skrivning, dvs. skrivning som 

anpassning. Det är möjligt att eleven befinner sig på en annan kategori i andra sammanhang än 

detta. Enligt exemplet ovan anpassar eleven sin skrivning till mottagaren, vilket i detta fall är 

skolan samt föräldrarna. Anpassningen till skolan kommer i uttryck när eleven uttrycker att hen 

måste lyssna på läraren för att bli en bättre skrivare, samt när hen uttrycker att hen vill lära sig 
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skriva med gemener. Det är skolans kriterier för hur barn ska utveckla sin skrivning som 

påverkar elevens uppfattningar om skrivning.  

 

8.2.3 Skrivning som kommunikation 

 

I den här kategorin presenteras de utsagor som berör elever tankar om skrivning som 

kommunikation – att överföra ett budskap. Tre elever beskriver skrivning som kommunikation 

i intervjuerna. 

 

Elev 1 beskriver skrivning som kommunikation i intervjun. Det framgår tydligt då hen svarar 

på frågan varför det är bra att kunna skriva, se exempel 9. 

Exempel 9 

Intervjuaren: Varför tycker du att det är det bra att kunna skriva? 

Elev 1: För att om det kommer [tystnad] kommer ett sms som är viktigt, då kan man skriva tillbaka. 

 

Elev 1 uttrycker att det är bra att kunna skriva om man behöver svara på ett viktigt SMS som 

man fått. 

Enligt exemplet ovan befinner sig eleven på den tredje kategorin för skrivning, dvs. skrivning 

som kommunikation. Elev 1 anser att det är viktigt att kunna skriva om man vill kunna 

kommunicera med varandra via SMS. Eleven har insett att skrivning handlar om att förmedla 

budskap. 

 

Elev 8 beskriver skrivning som kommunikation i intervjun. Det framgår tydligt då hen får 

frågan varför det är bra att kunna skriva samt varför hen vill lära sig skriva, se exempel 10. 

Exempel 10 

 

Intervjuaren: Varför är det bra att kunna skriva? 

Elev 8: För att, eee, om man ska kunna skriva brev till nån, för då kan man ju skriva så att de eee blir 

  rätt. 

Intervjuaren:  Varför är det bra om det blir rätt? 

Elev 8:  För att annars kan den som man skriver brev eller sms till inte förstå vad man menar. Om man 

  vill skriva VILL DU LEKA MED MIG kan det bli SKA DU LEKA MED MIG. 

  […] 

Intervjuaren:  Varför vill du lära dig skriva? 

Elev 8:  För att eee när jag blir stor vill jag skriva lite saker till kompisar kanske och sen så kanske man 
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  ska skriva grattiskort å så och vykort. 

  

Elev 8 uttrycker att det är bra att kunna skriva om man vill skriva brev, grattiskort, vykort eller 

SMS till kompisar. Det är också därför hen vill lära sig skriva. Eleven anser att det är viktigt att 

man skriver rätt, annars kan man missförstås.  

Enligt exemplet befinner sig Elev 8 på tredje kategorin där skrivning handlar om att 

kommunicera. Eleven har insett att skrivning handlar om att förmedla ett budskap till en läsare, 

därför anser hen att det är viktigt att texten är läsbar. Eleven har en förståelse om att skrivning 

handlar om tydlighet, att textens form och innehåll är viktig. Hen menar att om man inte kan 

skriva rätt, kan texten bli otydlig och missförstånd kan uppstå.  

 

Elev 7 beskriver också skrivning som kommunikation i intervjun. Det framgår tydligt då hen 

får frågan om det är bra att kunna skriva, se exempel 11. 

Exempel 11 

Intervjuaren:  Tycker du att det är bra att kunna skriva? 

Elev 7:  Aaa, det tycker jag. 

Intervjuaren:  Varför är det bra? 

Elev 7:  För att man kan eee [tystnad] man kan, man kan såhär skriva brev å sms till kompisar om man 

  vill eller så, eller så om ja måste man skriva eee listor vad man ska köpa för mat eller någonting 

  när jag blir stor. 

 

Elev 7 uttrycker att det är bra att kunna skriva om man vill skicka brev eller sms till kompisar 

eller för att skriva inköpslistor när hen blir äldre. 

Eleven har förstått att skrivning handlar om att kommunicera, vilket tyder på att eleven ligger 

på den tredje kategorin för skrivning. Eleven har insett att man kan överföra budskap via skrift, 

antingen till kompisar via brev eller sms eller till sig själv genom att skriva inköpslistor.  

 

8.2.4 Skrivning som skapande 
 

I den här kategorin presenteras de utsagor som berör elever tankar om skrivning som skapande 

– att utforska tanken. Denna kategori kanske kan betraktas som för svår för barn i förskoleklass. 

Jag har emellertid hittat två elever, Elev 3 och Elev 1, vars utsagor under intervjuerna gör att 
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de hamnar i denna kategori. Eleverna har förekommit under tidigare kategorier, men jag anser 

att de även kan placeras här. 

  

Elev 3 beskriver skrivning som skapande i intervjun, dvs. som en reflekterad process. Det 

framgår då eleven får frågan vad intervjun handlat om, se exempel 12. 

Exempel 12 

Intervjuaren: Nu ska jag fråga en sista fråga. Vad har den här intervjun handlat om? [tystnad] Vad pratade vi 

  om? 

Elev 3: Vi pratade om att man skulle eee, kunna, att man ska, att man ska kunna veta vad bokstäver 

  handlar om å sånt. 

Intervjuaren: Har du fått göra något? 

Elev 3: Eee, aa vi får skriva här och då lär vi oss lite mer att skriva till exempel. 

Intervjuaren: Aa, exakt. Vad har du fått skriva då? 

Elev 3:  Eee, jag har skrivit allt det här [visar sin önskelista]. 

 

Elev 3 uttrycker att intervjun har handlat om vad bokstäver är och att hen fått skriva en 

önskelista. Eleven uttrycker också att det är genom att skriva som hen lär sig lite mer om 

skrivning.  

Enligt exemplet ovan befinner sig Elev 3 på den fjärde kategori för skrivning, dvs. skrivning 

som skapande. Eleven har förstått att lära sig skrivning är en process, det är genom att skapa 

tillfällen där skrivning möjliggörs som eleven lär sig att skriva. Eleven har insett att övning är 

viktigt för att lära sig.  

 

Elev 1 beskriver skrivning som skapande i intervjun, dvs. som en reflekterad process. Det 

framgår tydligt, då eleven ges möjlighet till att förklara vad hen har skrivit på sin önskelista, se 

exempel 13. 

Exempel 13 
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Intervjuaren:  Vad har du skrivit längst upp där? 

Elev 1: Min önskelista, som rubrik. 

Intervjuaren:  Jaha, varför har du skrivit rubrik på din önskelista? 

Elev 1:  Då får man veta vad det är. 

 

Elev 1 uttrycker att hen har skrivit rubrik på önskelistan. Vi kan även se att eleven faktiskt har 

skrivit Min önskelista överst på listan. Eleven uttrycker att genom att skriva en rubrik på 

önskelistan får man veta vad det är hen har skrivit. 

Enligt exemplet ovan befinner sig Elev 3 på den fjärde kategorin för skrivning, dvs. skrivning 

som skapande. Eleven har insett att genom att skriva en rubrik på en text, kan man göra det 

enklare för läsaren att ta reda på vad texten ska handla om. Eleven befinner sig på den fjärde 

kategorin för skrivning, vilket är skapande, eftersom eleven reflekterar över sin 

skrivningsprocess. Vi kan också se att Elev 1 har insett att man kan bearbeta sin text, detta gör 

hen genom att stryka över det hen inte vill ha med på önskelistan.  

 

9. Sammanfattning och slutdiskussion  
 

Det här avsnittet kommer att behandla tre delar: en summering, en diskussion utifrån tidigare 

forskning och slutsats samt en diskussion kring didaktiska implikationer av resultatet. 

 



27 
 

9.1 Sammanfattning  
 

Studien handlar om hur förskoleklasselever talar om sin skrivning. Förskoleklasselever är mest 

intressanta för denna studie eftersom de är i begynnelsen av sin läs- och skrivutveckling. Det är 

elevers tidiga erfarenheter som är avgörande för vilket förhållningsätt eleven etablerar, därför 

anser jag att det är dessa som är intressanta. Hagtvet (1990) menar att förskolebarn som inte har 

en direkt skriftspråksundervisning ändå möter skriftspråksaktiviteter runtomkring i sin vardag. 

Dagens samhälle ställer också större krav på barnet, då digitaliseringen har ändrat skrivvanor. 

Därför ville jag undersöka vilka likheter och skillnader det finns i min studie jämfört med 

Dahlgren och Olssons studie från 1985.  

 

Språk och kommunikation är en viktig del av undervisningen i förskoleklassen. Skollagen slår 

fast att förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt utbildning utifrån elevens behov. 

Förskoleklassens riktlinjer har blivit tydligare i och med att den nya reviderade Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2016) har kompletterats med syfte och 

centralt innehåll för förskoleklassen. I det centrala innehållet är det tydligt att språk och 

kommunikation är en viktig del av undervisningen i förskoleklassen. 

 

I det följande kommer en sammanfattning av mitt resultat utifrån de frågeställningar studien 

ansåg att besvara: 

• Vad är skrivning för elever i förskoleklass?  

Svaren från eleverna är omfattande och de innehåller många olika tankar om skrivning. 

Eleverna visar en metakognitiv medvetenhet när de berättar hur de tänker om skrivning när de 

skriver. Eleverna talar dock om skrivning på olika sätt. De kan därför föras till olika kategorier 

när det handlar om sättet att förstå vad skrivning är. Vissa har en mer komplex syn på skrivning 

än andra. Under kategorin skrivning som avbildning skriver eleverna utan att större fokus läggs 

på skrivprocessen, idéerna hamnar på papper en efter en utan större reflektion. I kategorin 

skrivning som anpassning anpassar eleverna sin skrivning till skolans och vuxnas önskemål. 

Skrivning som kommunikation blir synlig när eleverna talar om att föra över ett budskap genom 

att skriva brev, kort eller inköpslistor. Sista kategorin handlar om skrivning som skapande, alltså 

att utforska tanken, blir tydlig när en elev uttrycker att övning är viktigt för att lära sig skriva, 
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samt när en annan elev reflekterar över sin skrivningsprocess genom att uttrycka att det är 

genom rubriker man får veta vad man skrivit.  

 

• Vilka likheter och skillnader finns det idag jämfört med Dahlgren och Olssons (1985) 

studie? 

Likheterna med min och Dahlgren och Olssons (1985) studie yttrar sig i att eleverna menar att 

läsningen kan användas som kommunikationsmedel, då det handlar om att kommunicera med 

sig själv eller andra vuxna i elevens omgivning. Eleverna beskriver även möjligheterna med 

läsning och skrivning. Eleverna upplever ett yttre krav från skolan och vuxna som motiv för 

läsningen och skrivningen. Eleverna beskriver läs- och skrivakten utifrån textens uppbyggnad 

och konstruktion. Läsningen och skrivningen uttrycks som en mental akt (metakognition), hur 

de tänker när de läser eller skriver något.  

 

Skillnaderna yttrar sig i att eleverna i Dahlgren och Olssons (1985) studie uttrycker läsning som 

yttre iakttagbara beteenden. De förklarar att läsning handlar om själva akten (titta, prata, 

bläddra, hålla, sitta) kring den, vilket inte eleverna uttrycker i min studie när det gäller 

skrivning. Eleverna i Dahlgren och Olssons studie beskriver även läsningen som en kroppslig 

process. De menar att munnens rörelser är centrala vid läsningen. Detta skulle kunna tolkas som 

att eleverna i min studie mer ser skrivning som en mental process än som en teknisk-kroppslig. 

 

Eleverna i min studie talar bl.a. om skrivning med digitala verktyg. Eleverna talar om SMS som 

ett kommunikationsmedel, vilket eleverna av naturliga skäl inte gör i den tidigare studien. Även 

detta kan ses som att eleverna i min studie ser skrivning som en mental aktivitet.  

 

 9.2 Diskussion och slutsats 
 

I resultatet som framkommit i studien finns det både likheter och skillnader med tidigare 

redovisad forskning. Elever talar om skrivning som ett kommunikationsmedel, att 

kommunicera med sig själv eller med andra. I likhet till min studie uttrycker förskolebarnen i 

Scheuer och de la Cruz m.fl. (2006) studie att skrivning handlar om att producera teckningar, 
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skriva brev eller meddelanden till viktiga personer i elevens omgivning. Även i Dahlgren och 

Olssons (1985) studie anser eleverna att det är genom läsandet som man kan få kontakt med 

människor. Eleverna i min studie nämner att de vill lära sig skriva för att kunna skriva kort, 

brev, inköpslistor eller SMS till kompisar eller familjemedlemmar. Att förskoleklasselever ser 

skrivning som ett kommunikationsmedel är ganska självklart, eftersom barn vill bli uppskattade 

som skrivare. I min studie tillkommer även att eleverna vill lära sig skriva SMS. Vi lever en 

alltmer digitaliserad värld, vilket ställer nya krav på barnen. De vill hänga med i utvecklingen 

och deras nyfikenhet för dem framåt i läs- och skrivutvecklingen.  

 

Resultatet av Hagtvets (1990) studie visar att formulera sig skriftligt handlar inte bara om att 

förvandla fonem till grafem, det är också syntaxen som är viktig. Det finns elever som är 

medvetna om detta. I min studie påpekade en elev att det är viktigt att det blir rätt när man 

skriver. Hen menade att om ordvalet i en mening blir fel, kan mottagaren av texten missförstå 

budskapet man vill förmedla. Eleven var medveten om att skrivning handlar om att förmedla 

ett budskap till någon annan och därmed är det viktigt att göra sig förstådd.  

 

Hagtvets (1990) studie visar också att i utvecklandet av ett distanserat språk blir elever åskådare 

av sin egen produkt, det vill säga barnet måste ta avstånd från sin text och se den från ett 

metaperspektiv. En elev såg sin text utifrån ett metaperspektiv. Hen reflekterade över sin 

skrivning, vilket tyder på att eleven har en metakognitiv förmåga som är nödvändig för att 

lyckas med skrivningen.  

 

Resultatet från Dahlgren och Olssons (1985) studie visar att eleverna beskriver läsning som 

yttre krav från skolan, kamrater, vuxna eller familjen, vilket också min studie visar. Eleverna 

vill anpassa sin skrivning till vuxnas och skolans önskemål. Eleven har ett behov av att leva 

upp till vuxnas och skolans önskemål, vilket är naturligt eftersom det är de som ställer krav på 

eleven. En elev uttrycker att hen vill lära sig skriva eftersom hen behöver det för hens föräldrar. 

Eleven anser att hen behöver följa linjerna för att bli en bättre skrivare, vilket visar att det är de 

yttre kraven som eleven vill leva upp till. Eleverna i Dahlgren och Olssons studie uttrycker att 

detta yttre krav ofta har en negativ emotionell laddning, vilket inte eleverna i min studie 

uttrycker. 
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Dahlgren och Olssons (1985) studie handlar om att ta reda på elevers uppfattningar om läsning, 

medan min studie handlar om att ta reda på elevers uppfattningar om skrivning. I Dahlgren och 

Olssons studie behandlade intervjufrågorna läsning, medan intervjufrågorna i min studie 

behandlade skrivning. Det är möjligt att detta kan ha påverkat svaren från eleverna och 

resulterat i de skillnader jag funnit i min studie jämfört med Dahlgren och Olssons studie. 

Eleverna i Dahlgren och Olssons studie beskriver läsning som en teknisk-kroppslig process, 

medan eleverna i min studie ser skrivning som en mental process, vilket kan bero på denna 

skillnad. Eleverna i Dahlgren och Olssons studie beskriver läsningen som teknisk-kroppslig 

process kan bero på att inlärningen av läsning sker genom högläsning, då grafem kopplas till 

fonem, vilket görs med munnen (kroppen) genom uttal.  

 

Resultatet av min studie visar att eleverna har många uppfattningar om skrivning, vad det är 

och i vilket syfte skrift används. Det går inte att generalisera studiens resultat, vilket heller inte 

varit min ambition. Min ambition med denna studie har varit att ge en inblick i hur åtta elever i 

förskoleklass talar om skrivning. Jag vill öka medvetenheten om vilka uppfattningar elever har 

om skrivning, så att det kan bidra till att skriftspråkundervisningen, i förskola och grundskola, 

formas på ett gynnsamt sätt för barnen. Resultatet av min studie visar att elever i förskoleklass 

är medvetna om vad skrivning är och kan uttrycka det på ett kreativt och detaljerat sätt, vilket 

är ett glädjande resultat. 

 

9.4 Didaktiska implikationer  
 

Mitt resultat visar att barn i förskoleklass ligger på olika nivåer i sin syn på skrivning. Vissa 

barn ligger på nivå 1, där skrivning handlar om avbildning, och andra på högre nivåer 2, 3 & 4 

där kunskaperna om skrivning successivt ökar. Dessa barn har helt olika förkunskaper om 

skrivning och behöver också olika stöd för att komma vidare i sin skrivutveckling. Det är 

barnets premisser som ska syra arbetet, men det är också gemenskapen som för oss framåt. Det 

är därför viktigt att lärare undersöker elevers syn på skrivning för att kunna anpassa 

skriftspråksaktiviteter för att det passar barn på alla nivåer.  
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När man arbetar med barn i förskoleklass ska man komma ihåg att det är genom leken som 

barnets nyfikenhet och lust väcks, därför bör man även ta in leken i arbetet när man arbetar med 

text och skrivning. Man kan leka med rim, ramsor, sånger, arbeta med lekskrivning och 

lekläsning, möjligheterna är stora. Barnen kan samtala om skrivning, med varandra och 

tillsammans med läraren. Det är när barnen samtalar som de lär sig reflektera kring sitt lärande 

och det är genom den reflektionen barnet blir ägare av sin kunskap.  

 

10. Vidare forskning 
 

Det skulle vara intressant att undersöka hur äldre barn talar om skrivning när de kommit en bit 

i sin läs- och skrivinlärning. I artikeln The Mind is Not a Black Box: Children´s Ideas about the 

Writing Process kommer Scheuer och de la Cruz m.fl. (2006) från Argentina fram till, att elever 

flyttas gradvis djupare in i skivvärlden och etablerar alltmer komplexa relationer inom den. 

Närmare sagt kom de fram till att elever i årskurs 1 uttrycker behovet om att få ner det talade 

språket på papper som det primära genom att fonem-grafem korrespondens. Elever i årskurs 4 

talade om att skrivning handlar om att hålla sig till genren och den röda tråden samt rättstavning. 

Det skulle vara intressant att göra en studie på äldre barn i Sverige för att se om deras syn på 

skrivning utvecklas på samma sätt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Skriftspråkliga grundfrågor 

1. Är det bra att kunna skriva? Varför är det bra med skrivning? 

2. Vad kan man göra om man kan skriva? Varför vill du lära sig skriva? När brukar du 

skriva? 

3. Kan du skriva? Hur bra skriver du?  

4. Använder du dator, mobil eller läsplatta? Kan du skriva på dator, mobil eller läsplatta? 

5. Hur gör du när du skriver? Hur gör mamma och pappa när dem skriver? Hur gör 

läraren när hen skriver? 

6. Hur gör du när du lär dig skriva? Vad behöver du kunna för att lära dig skriva (bättre)? 

Hur gör vuxna (mamma/pappa/läraren etc.) när de lär dig skrivning? 

7. Vad skriver du? 

8. Hur skulle du göra för att någon som bor långt bort (släkting/kompis som flyttat) 

skulle få reda på en skojig sak som har hänt här i skolan? 

 

Barn och intervjuare, skriver och läser 

1. Penna och papper kombinerat med bokstavslappar förs in i samtalet. En ABC- bok tas 

med som utgångspunkt. Blanketter med versaler och gemener skrivs ut och tas med, 

samt katalog med inspirerande och bilder och texter.  

- Intervjuaren visar blanketterna med versaler och gemener samt undersöker vilka 

eleven kan. Intervjuare ber eleven skriva en önskelista. Eleven skriver och 

intervjuaren läser. 

2. Huvudfrågorna varför och hur kommer tillbaka då och då under skrivningen och 

läsandet. De återkommande frågorna är kontroller som ger underlag för att bedöma 

om, och i så fall hur, barnet ändrar sina svar under intervjuns gång. 

- Vad skriver du? 

- Hur gör du när du skriver? 

- Varför är det bra med skrivning? 

Suggererande frågor (tankeväckande och provocerande) 
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1. Hur skulle det vara om ingen på hela jorden kunde läsa? 

2. Vad skulle hända om alla bokstäver tog slut på hela jorden? 

3. Hur tror du att alfabetet har kommit till? 

Avslutande fråga 

1. Vill du berätta vad den här intervjun har handlat om? Vad har vi pratat om idag? 
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Bilaga 2: Missivbrev 
 

Hej, 

 

Jag är lärarstuderande och läser näst sista terminen på Grundlärarutbildningen med inriktning 

mot F-3, på Södertörns Högskola. Jag skriver mitt examensarbete och är intresserad av barns 

syn på skriftspråket, därför vill jag intervjua barn i förskoleklassen.  

Skolan och eleverna som medverkar i studien behandlas anonymt. Allt insamlat material 

kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer spelas in med ljudupptagning för 

att jag senare ska kunna analysera materialet. Alla insamlade uppgifter kommer endast 

behandlas av mig. För att kunna genomföra denna intervju med elever, behöver jag ett 

samtycke från elevens målsman. Det är också viktigt att eleven själv känner att hen vill delta i 

studien.  

Jag är tacksam om ni kan höra av er så snart som möjligt, gärna under denna vecka.  

Om ni har funderingar kring examensarbetet och/eller undersökningen är ni mer än välkomna 

att höra av er till mig.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Elin Truks 

Mail: XXX 

Telefon: XXX 
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Bilaga 3: Föräldramedgivande 
 

Informationsbrev till föräldrar i förskoleklassen på X-skolan angående mitt 

examensarbete på Södertörns Högskola. 

 

Här kommer en förfrågan till er föräldrar som har barn i förskoleklassen på X-skolan. Jag 

heter Elin Truks och jag utbildar mig till Grundskollärare i förskoleklass till årskurs 3 och ska 

skriva mitt examensarbete under denna termin. Jag är intresserad av barns syn på skriftspråket 

och önskar att få samtala med era barn och kanske be dem skriva något.  

Jag har fått tillåtelse av lärare och rektor att träffa barnen och behöver nu er tillåtelse. Det är 

frivilligt att delta i min studie. Barn och föräldrar kan när som helst välja att dra sig ur utan att 

det medför något negativt för dem. Alla namn på elever och skola kommer bytas ut. Samtalen 

kommer spelas in med ljudupptagning för att jag senare ska kunna analysera materialet. 

Insamlat material kommer endast behandlas av mig och kommer inte finnas tillgängligt för 

annan forskning.  

För att kunna genomföra studien behöver jag tillåtelse från er att samtala med barnen. Alla 

barn kommer också tillfrågas och ge sitt eget samtycke till att delta.  

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er. Tack! 

Elin Truks 

Mail: XXX 

Telefon: XXX 

 

Medgivandeblankett 

Mitt barns namn 

 

  

Ja, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn intervjuas 

 

  

Nej, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn intervjuas 

 

 

Målsmans underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Telefon 

 

Datum 
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