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ENGELSKT ABSTRACT 

 

The society we live in today is covered by information and messages that are created by different forms 

of expression. Children born in this digital society, where they learn how to communicate through 

resources that they encounter in the kindergarten environment.  

 

In the kindergarten curriculum (Lpfö 98/10, p.10) says that "pre-school should strive to ensure that 

children develop an interest in the written language and an understanding of symbols and their 

communicative functions." For children to learn the written language, it is important that they exercise it 

through the different tools available in their environment. 

 

Through my thesis I have investigated children's written language development with a focus on writing. 

I have investigated children's understanding of scripture through various writing activities, that is to say 

with paper and pencil, letter stamps and the "e-reader" (Ipad). 

The survey was conducted through a qualitative study where both observations and interviews were 

used with the purpose of the study and issues. The issues analyzed in the study were: 

* How children perceive their writing in various writing activities? 

* How children understand newspapers, letters and postcards? 

* What understanding have children of ICT use?  

 

Through the study, I have chosen to visit a kindergarten, where children between three and five years 

were attended in the study. But I focused myself most to the children between four and five years old, 

because at that age they want to explore and learn about their environment. 

In the analysis and results section, I have used three tables to write down the children's exact words 

about how they understood the written language and how they simultaneously acted to writing activities. 

Then I analyzed the results which I have linked to previous research and theoretical concepts. 

 

 

Keywords: Written language development, writing, ICT, artifacts, tools 

 

Nyckelord: skriftspråksutvecklingen, skrivandet, IKT, artefakter, redskap  
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1. INLEDNING 

Samhället som vi lever i idag innefattar information och budskap som skapas av olika slag. Barnen föds 

till det teknologiska samhället som innehåller digitala resurser som finns i deras omgivning. De lär sig 

hur de ska kommunicera genom dessa resurser som de möter i vardagsmiljön. Varje förskola ska ge barn 

möjlighet att lära känna sin omvärld genom att kunna använda de digitala resurserna till att skriva och 

läsa, och inte bara genom handskrivning och tryckta texter (Lundgren Öhman, 2014, s. 9).  

 

Genom mitt examensarbete har jag undersökt barns skriftspråksutveckling med fokus på skrivandet. Jag 

har undersökt barns förståelse för skriften genom olika skrivaktiviteter, det vill säga med penna och 

papper, bokstavsstämplar och även med läsplattan.  

 

Under de praktikperioder som jag har haft under min utbildning, har jag sett stora skillnader i barns 

förmåga att skriva både med penna och på läsplattan. En del barn kunde skriva bokstäver och siffror 

med penna och papper, och en del barn hade lättare att skriva på läsplattan. Detta väckte mitt intresse 

om hur förskolan ger barn möjlighet till att använda olika resurser för att lära känna omvärlden. Jag 

ansåg att det var viktigt att låta barnen utnyttja olika skrivverktyg, för att få olika resultat.  

 

1.1Avgräsningar 

Undersökningen har begränsats utifrån barns perspektiv det vill säga att det är barnen som är aktörer, 

där de visar mig hur de tolkar och förstår sin omvärld genom dessa skrivaktiviteter. Anledningen till att 

jag valde att bara utgå ifrån barns perspektiv var för att få kunskap om barns förståelse för skriftspråket, 

utan att jag lägger i mina värderingar och styr de i deras lek. 
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2. BAKGRUND 

Läs- och skrivutveckling läggs som grund i förskoleåldern. Barn får flera tillfällen att skriva och rita 

utifrån deras vilja. De använder sina erfarenheter för att utveckla sig och för att lära sig något nytt. ”Att 

lära sig läsa och skriva är för många barn en stor händelse i deras liv”(Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003, s. 17). Många barn i förskolan har stort intresse för att läsa och skriva, och genom detta 

ökar barns skriftspråksutveckling. Förskolemiljön påverkar också barns skriftspråksutveckling eftersom 

om den inspirerar till läsandet och skrivandet, ökar barns förståelse för skriftspråket. Detta har jag lagt 

märke till under mina praktikperioder. Det vill säga om det finns böcker som är tillgängliga för barnen 

kommer de själva att titta i dem. 

 

Dagens samhälle omges av nyheter och information genom olika kommunikationsverktyg, det vill säga 

genom olika digitala resurser såsom radio, dator och tv. Informations- och kommunikationstekniken 

(IKT) har stor betydelse för de yngsta barnen i samhället och i förskolan, vilket är väldigt 

intresseväckande för dem. I förskolan tillkommer användandet av läsplattan ofta, där den utnyttjas som 

ett pedagogiskt verktyg. Barnen får exempelvis läsa, skriva men även spela på läsplattan i förskolan. I 

vissa förskolor används läsplattan under styrande villkor, det vill säga att barnen inte får använda den 

när de vill och att de inte får spela valfritt. Därför är det viktigt att läsplattan ska användas som ett 

pedagogiskt verktyg, där barnen ska lära sig viktiga moment som de får nytta av i framtiden (Lundgren 

Öhman, 2014, s. 11-13).  

 

2.1Barn med koncentrationssvårigheter  

Barns koncentrationssvårigheter ökar om läraren låter barnen använda läsplattan men på begränsade och 

bestämda villkor. Anledningen till detta är att barnen exempelvis inte får spela valfritt, utan att de 

tvingas att använda program som de inte är intresserade av och detta påverkar deras 

koncentrationsförmåga. Det finns tillexempel många program som barnen ska svara rätt eller fel på, och 

detta kan leda till att de enbart svarar vad som helst utan att läsa svaren (Trageton, 2014, s. 46).  

 

2.2 Läs- och skrivsvårigheter 

När barn ska formulera sig om sina upplevelser i läsandet och skrivandet, blir detta mer intressant för 

dem. Jag har sett under mina praktikperioder när barn i sina teckningar ritade och skrev även krumelurer 

om det de har varit med om. Barnen var intresserade och förstod vad de sysslade med. Fördelen med 

datoranvändning för barn som har läs- och skrivsvårigheter är att bokstäverna kan förstoras på skärmen, 

vilket underlättar läsinlärningen.  



Dina Khalil  2015-12-28 

7 

 

Dessutom får de hjälp med att skilja mellan de småbokstäverna som är b och d, och även övar de sig på 

versalerna på tangentbordet. Datorn har även hjälpt de barn som inte kan läsa och/eller skriva att öka 

intresset för att studera alfabetet (Trageton, 2014, s. 83).  

 

2.3 Barnens dagliga användande/erfarenheter av IKT 

Förskolebarnen använder läsplattan när de leker och det tillkommer även diskussioner kring bokstäver, 

när exempelvis barnet som sitter framför datorn skriver sitt namn fel och de andra som tittar på 

upptäcker detta. Upptäckandet leder till språkstimulerande när barnen betraktar hur de skriver, eller hur 

de formar bokstäverna tillsammans (Trageton, 2014, s. 80). 

 

Datorskrivandet medför på ett kreativt sätt att det är enkelt att ändra bokstäver och ord. Siffror och 

bokstäver som är bekanta för barnen blir mer synliga, eftersom de kan framställa tydliga tecken och 

snabbheten ökar än genom handskrivandet. Dessutom stimulerar datorskrivandet till att trycka formerna 

på bokstäverna än att skriva förhand. Det betyder att det tar längre tid att forma bokstäverna förhand än 

genom att trycka in bokstäverna på läsplattan. Det är viktigt att barnen får möjlighet att lära sig skriva 

bokstäver på olika sätt, för att de ska kunna själva välja vilket sätt som är anpassad till varje situation 

(Trageton, 2014, s. 80-81).  

 

2.4 Styrdokument 

De digitala resurserna som finns i förskolans miljö ska vara en grund för barnen inom lek, 

kommunikation och inhämtning av kunskap. Det är betydelsefullt att pedagogerna formar en miljö som 

stimulerar till språk. Tillexempel kan språklek förekomma på datorn som är väldigt effektivt för 

skriftspråksutvecklingen (Trageton 2014).  

 

”Med hjälp av olika medie- och IKT-verktyg får barnen möjlighet att göra sina röster hörda och 

synliggöra vad som fångar dem” (Lundgren, 2014, s. 15). Det är betydelsefullt att varje barn får 

möjlighet till att få förståelse för sin omvärld. Detta förverkligas genom att förskollärarna visar barnen 

hur de kan föra fram sina åsikter på olika sätt. Datoranvändningen är en av dessa resurser som ger 

barnen möjlighet till att uttrycka sina åsikter på, det vill säga att de kan formulera sig på datorn och 

sedan publicera eller skicka sina texter/bilder. På så sätt blir barnen delaktiga i samhällets normer och 

värderingar genom att de kan förmedla sina upplevelser och tankar, och samtidigt lär de sig hur tekniken 

fungerar i vardagen (Lundgren, 2014, s. 16). Nedan har jag valt att skriva några mål utifrån läroplanen 

för förskolan som handlar om barns skriftspråksutveckling och mediesamhället. 
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I läroplanen för förskolan nämns det hur viktigt det är att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar:  

-  Intresse för skiftsspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. 

-  Intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 

samtala om dessa. 

-  sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 

många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. 

-  Sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel tekniken fungerar. 

 (Lpfö98/10, s. 10-11) 

Arbetslaget ska: 

- Ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla 

upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild 

samt estetiska och andra uttrycksformer. 

- Förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i 

ett demokratiskt samhälle. 

(Lpfö98/10, s. 11-12) 

2.5Texters genrer  

-  Brev: 

Brevskrivandet är en genre som har uppstått under en lång tradition under de första skolåren. Detta 

kräver en verklig mottagare som stimulerar språkutvecklingen. Att skriva brev är inte lätt eftersom det 

krävs att man ska formulera sig på ett tydligt sätt så att mottagaren också förstår vad som skrivs 

(Trageton, 2014, s. 141). I mitt sammanhang om brev som kommunikations verktyg ville jag få reda på 

barns vetande och deras tankar kring brevskrivandet. Det var viktigt för mig att få mer kunskap om barn 

förstår varför vi skriver brev och om de förstår att det finns en verklig mottagare till brevet. Barn möter i 

sin vardag olika brevformer (post) som exempelvis kommer i brevlådan hemma.  

 

Jag har observerat under mina praktikperioder när barn fick möjlighet att skriva brev under jultiden. 

Med brevskrivandet menar jag att när barn skrev exempelvis brev till tomten eller skrev julkort. De fick 

själva tänka på vad de önskade sig och vilka julhälsningar de ville skriva till sina föräldrar. Därför valde 

jag att ha med brev i min undersökning, där jag ville veta hur barn tänkte och uppfattade brevskrivandet.  

 

- Tidningar: 

Tidningar är viktiga att känna igen i vår omvärld, eftersom där tillskrivs olika information och budskap 

om vad som händer runt omkring oss. De framkommer i olika former, det vill säga i pappersform och på 



Dina Khalil  2015-12-28 

9 

 

skärmen(datorn). Det finns även tidningar som är anpassade efter barnens åldrar, där teckningar 

tillsammans med text är betydelsefullt i barns uttryckta kontexter.(Trageton, 2014, s. 148). Jag valde 

även att ha med tidningar under min undersökning. Anledningen till detta var att tidningar också finns i 

barnens omgivning de kan exempelvis hamna i brevlådan eller om de ser sina föräldrar läser i en 

tidning. Det var viktigt att få reda på om barnen vet varför det finns tidningar och vem de är skrivna av.  
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3. SYFTE 

Syftet med uppsatsen var att undersöka barns skriftspråksutveckling med fokus på skrivandet. Jag ville 

få reda på barns tankar och reflektioner kring skriftspråket i olika skrivaktiviteter såsom papper och 

penna, boksstavsstämplar samt läsplattan.  

 

3.1 Frågeställningar 

Studien har undersökts genom följande frågeställningar: 

1. Hur upplever barnen sitt skrivande i olika skrivaktiviteter? 

2. På vilket sätt förstår barnen tidningar, brev, vykort samt namnskyltar? 

3. Vilken förståelse har barn för IKT- användningen? 
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4. TEORIANKNYTNING  

 

Under denna del av uppsatsen har jag valt att utgå ifrån två teoretiska perspektiv, och här har jag valt att 

lyfta fram olika teoretiska begrepp som var relevanta till min undersökning. Den teoretiska förankringen 

tillämpats på Piagets kognitiva teori och Vygotskijs sociokulturella perspektivet.   

 

Jag har valt att bara använda begreppen mediering och artefakter utifrån Vygotskijs teori och bortse 

begreppet den proximala utvecklingszonen, eftersom Vygotskij tyckte att undervisningen ska var 

lärarstyrd. Det vill säga att det alltid måste finnas en vuxen/ kompetent person för att barnen ska lära sig. 

Därför valde jag att inte använda detta begrepp eftersom det är barnen som är aktörer i min 

undersökning. Istället valde jag att kombinera Piagets teoretiska begrepp som adaption och organisering, 

assimilation och ackommodation för att analysera resultatet.  

 

4.1Piagets kognitiva teori  

Jean Piaget levde mellan 1895 och 1980 talet och kommer från Schweiz. Han hade stort intresse för 

barns förmåga att lösa problem och deras förmåga att utveckla sina förståelse genom nya kunskaper och 

förbättringar av sina tidigare erfarenheter (Lillemyr, 2013, s. 102).   

 

Piaget förklarar den kognitiva utvecklingen genom ett samspel mellan individen och miljön som är 

uppbyggt av individens abstrakta tänkande av miljön. Betoningen ligger på hur individen tolkar och 

uppfattar miljön utifrån de kunskaper och erfarenheter den har. När miljön är anpassad efter barns behov 

och förutsättningar, förändrar och justerar barnen de nya kunskaperna utifrån den kognitiva 

uppfattningen. Det vill säga att de tar emot nya erfarenheter och kunskapar som de tolkar och 

omorganiserar (Lillemyr, 2013, s. 103-104). 

 

4.1.1Adaption och organisering, Assimilation och ackommodation  

Begreppet adaption (anpassning) innebär ”en process som ökar och modifierar barnets erfarenheter och 

vetande” (Lillemyr, 2013, s. 104). Organisering däremot betyder ”varje ny anpassning mellan individ 

och miljö integreras i ett system av tidigare anpassningar, genom att erfarenheten tillexempel 

underordnas, överordnas eller sidoordnas” (Lillemyr, 2013, s. 104). Dessa två begrepp visar hur varje 

barn bearbetar sina gamla och nya erfarenheter i olika sammanhang, och hur varje barn anpassar sig till 

olika situationer. Begreppet adaption består av två delar: assimilation och ackommodation.  

Assimilation betyder att barnen förklarar olika situationer utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. 

Barnen är då flexibla för att de kan själva bearbeta sin omgivning och även ge sina egna åsikter som 
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stämmer överens med deras kognitiva struktur. Ackommodation betyder däremot de nya erfarenheterna 

som barnen möts av och måste förändras och omformas av barnens kognitiva struktur. Barnen är här 

inte flexibla eftersom det sker ett nytt lärande av kunskaper och vetande.(Lillemyr, 2013, s. 104-105). 

 

4.2Vygotskijs sociokulturella teori 

Lev S. Vygotskij levde mellan 1896 till 1935 och kommer från Vitryssland samt att han var grundaren 

för det sociokulturella perspektivet. Hans teori grundar sig på hur varje individ använde olika tecken 

som exempelvis språket, för att förstå sin omgivning.  

 

4.2.1Mediering  

Begreppet mediering innebär att individen samspelar med externa redskap för att handla och upptäcka 

sin omvärld. Ibland kan individer även börja räkna på fingrarna för att hålla siffrorna i huvudet, 

fingrarna blir som ett medierande redskap (Säljö, 2005, s. 26).”De medierande redskapen är tecken eller 

symboler som gör att vi inte bara reagerar på signaler, utan de innebär att vi kan tolka omvärlden, ta 

ställning till den och handla på olika sätt” (Säljö, 2005,s. 27). Det betyder att vi framkallar mening 

genom medierande redskap som vi har lärt oss genom kulturella erfarenheter. Genom dessa redskap får 

vi möjlighet till att reflektera och kommunicera kring vad vi gör med andra (Säljö, 2005, s. 27). 

 

4.2.2Artefakter 

Begreppet innebär fysiska redskap som vi människor har tillverkat, dessa redskap kan vara knivar, hus, 

telefoner, datorer och böcker (Säljö, 2005, s. 27). När vi samspelar med varandra vill vi fråga och utbyta 

information, färdigheter och kunskaper. De fysiska artefakterna är förutsedda med språkliga 

distinktioner som finns i olika apparater. Det vill säga när vi samtalar med varandra i skolan, är språket 

annorlunda än när vi pratar i telefon. Vi använder oss av olika språk när vi kommunicerar i olika 

sammanhang. Begreppet artefakter innebär relationen mellan människan och sin omvärld där hon 

använder närmiljön med hjälp av både intellektuella och fysiska redskap (Säljö, 2000, s. 34). 
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5. TIDIGARE FORSKNING  

Under denna del av uppsatsen har jag valt att presentera två forskningsansatser, den ena handlar om 

barns skriftspråksutveckling och den andra handlar om informations- och kommunikationsteknik (IKT) i 

förskolan. Anledningen till att jag har valt att använda två forskningsansatser var för att de tar upp 

skriftspråkets betydelse i olika sammanhang, vilket jag också har gjort i min undersökning. Den första 

forskningen handlar om läsförståelse där jag ville påvisa att läsandet och skrivandet är beroende av 

varandra. När barn skrev under de olika skrivaktiviteterna betraktade jag att de också läste det de skrev, 

och det var därför ville jag ha med denna viktiga forskningsansats. Dessutom valde jag utifrån dessa två 

forskningar att ta upp några viktiga punkter som var mer relevanta för min undersökning.  

 

5.1 Forskning 1: ”Det digitala läsandet-Begrepp, processer och resultat” av Maria Rasmusson (2014) 

Denna forskning är skriven av Maria Rasmusson som är forskare i pedagogik med inriktning mot läs- 

och skrivutveckling på Mittuniversitet. Jag har valt att ta upp vissa viktiga delar utifrån hennes 

avhandling som jag tyckte var relevant i min undersökning. 

 

Rasmusson (2014) skrev att se läsning som läsning är oberoende av text och kontext, men det krävs 

olika talanger för att läsförståelse finns i olika textformer och kontexter. När det gäller skrivandet är 

detta beroende av olika former och kontexter. Begreppet kontexter innebär i min undersökning olika 

uttrycksformer som böcker, tidningar, läsplattan mm. Skrivandet ser olika ut och kräver olika förmågor 

för att kunna förstå detta eftersom det är tillexempel skillnad mellan att läsa/skriva på ett papper än att 

läsa/skriva på en skärm.  

 

Läsförståelsen förklaras i olika punkter. Traditionellt som innebär att läsa och förstå texter på papper 

som tillexempel romaner, läroböcker och tidningar. Läsförståelse av digitala texter betyder att läsa och 

förstå texter via digitala artefakter som kan innehålla symboler, bilder och ljud. Läsförståelse av 

traditionella texter på skärm är texter som läses på digitala skärm(Rasmusson, 2014, s. 3). De här 

förklaringarna som jag har valt att ta upp kopplas också till skrivandet. Det vill säga att skrivandet sker 

genom olika artefakter såsom penna, papper och läsplattan.  

 

Avhandlingens syfte var att ”dels undersöka läsförståelse i digitala texter” (Rasmusson, 2014, s. 30). 

Hon har även skrivit andra undersökningsområden, men jag har valt att nämna det viktigaste för min 

undersökning. Dessutom delar hon upp studien i fyra olika forskningsfrågor men jag nämner bara två av 

dessa forskningsfrågor. Den första frågan är Skiljer sig elevers prestation på ett läsförståelse test på 
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papper respektive på skärm och i så fall med avseende på vilka aspekter? Och den andra frågan är Vilka 

förmågor som behövs för läsförståelse av digitala texter kan identifieras?(Rasmusson, 2014, s. 30).  

 

Studiens resultat på den första frågan var att eleverna visade lite bättre resultat på papper än på testet på 

skärm. Anledningen till detta var att när skärm användes behövde eleverna att skrolla upp och er på 

sidan, och detta gav negativa effekter eftersom man inte kunde skapa mening av texten. 

Den andra forskningsfrågans resultat delades in i olika punkter:  

 Den kräver förmåga som avkodning, ordförståelse, förkunskaper och strategier. 

 Läsförståelse påverkas av den kontext som texterna presenteras i. 

 Speciella förmågor och kompetenser krävs för digital läsning. 

 Mindre likvärdighetsproblem verkar finnas för digital läsning (Rasmusson, 2014, s. 65-66). 

 

5.2 Forskning 2: ”Didaktisk design med digitala resurser” av Anna Åkerfeldt (2014) 

Denna forskning är skriven av Anna Åkerfeldt som är doktor på Stockholms Universitet och skrev en 

avhandling som handlar om lärande och bedömning i digitala miljöer.  

 

Studien handlar om när elever fick välja olika åtkomliga resurser för att de ska kunna skapa olika 

gestaltningar av representationer och visa sina kunskaper i samband med uppgiften (Åkerfeldt, 2014, s. 

13). För att förstå kommunikationen skrev hon att lärandet inte bara ska uppmärksammas i talandet och 

skrivandet som uttrycksformer, utan de olika teckensystemen har betydelse för att kunna skapa mening i 

olika sammanhang. Det är också viktigt att uppmärksamma de teckensystem som finns i en text på 

datorn, för att de inte längre bara finns som tryckta texter (Åkerfeldt, 2014, s. 18). 

 

Avhandlingens syfte var att få bredare kunskap om hur användning av de digitala resurserna formar 

villkoren till lärande och kunskapsrepresentationer (Åkerfeldt, 2014, s. 27). Denna studie har undersökt 

med hjälp av tre forskningsfrågor, men jag har valt att skriva om en forskningsfråga som är relaterat till 

min undersökning. Forskningsfrågan är Vilken betydelse har den didaktiska designen för elevernas 

möjligheter att representera sina kunskaper?(Åkerfeldt, 2014, s. 27).  

 

Avhandlingens resultat på den nämnda frågan är att eleverna visade bättre att de kan formera och 

bearbeta sina representationer när de arbetar med de digitala resurserna. Hon skrev även om bland annat 

en svensk studie som visade att ”elever som börjar tidigt använda digitala resurser, i det fallet datorer, i 

sin läs-och skrivutveckling, förbättrar både skrivandet och läsningen. Framförallt visade det sig att 
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elevernas skrivande förbättrades jämfört med elever som använde papper och penna” (Åkerfeldt, 2014, 

s.27). Anledningen till detta var att det tog lite längre tid för barnen att exempelvis ha korrekt 

handgrepp, det var lättare för vissa barn att trycka på tangentbordet. 
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6. MATERIAL OCH METOD 

Under denna del av uppsatsen består av den metod och de material som jag har använt mig av under 

undersökningen.  

 

6.1Datainsamling 

Metoden som jag har använt mig av var både observationer och intervjuer. Genom det har jag som 

Ahrne & Svensson (2011) beskrev ”att bearbeta empiriskt material genom att sortera, ordna och 

kategorisera för att få ett rimligt resultat av undersökningen” (Ahrne & Svensson, 2011, s. 23). Det är 

forskaren som formar studieobjektet, det vill säga att man formar hur studien ska se ut med hjälp av all 

datainsamling.  

 

Datainsamlingen i denna studie består av observationer och intervjuer. Syftet med studien var undersöka 

barns skriftspråksutveckling med fokus på skrivandet, det vill säga barns tankar och reflektioner i olika 

skrivaktiviteter. Detta har jag gjort genom att jag har observerat barngruppen, för att de ska lära känna 

mig. Jag har använt mig av ostrukturerad, icke deltagande observationer där jag ville mest observera hur 

barn kommunicerar och leker med varandra, och om de lekte med bokstäver eller något liknande. Jag 

ville samla väldigt mycket material från början för att sedan kunna analysera detta. 

 

6.2Material 

Materialen som användes under studiens gång var boksstavsstämplar, papper och penna samt läsplattan. 

Boksstavsstämplar bestod av trä med stämpelyta av gummi, och den innehöll alla bokstäver både 

versaler och gemener. Jag har även använt mig av läsplattan eftersom den är vanligast att arbeta med i 

förskolan. Dessutom valde jag den för att den är bekant hos barnen, och för att besvara på mina 

frågeställningar om IKT- användningen. 

 

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer där jag har valt att utgå ifrån olika frågeområden. 

Frågorna ställdes till barnen beroende på hur mycket de svarade och hur länge de kunde sitta still. Dock 

kunde jag inte ställa alla frågor till alla barn. Under semistrukturerade intervjuer använde jag mig av 

ljudinspelningar och anteckningar, för att det skulle bli lättare för mig att transkribera all svar som jag 

har fått. Jag lyssnade på ljudinspelningarna flera gånger för att jag ska kunna skriva ner barns exakta 

ord.  

 

Under de icke deltagande observationerna som på gick under två dagar på förmiddagen använde jag mig 

av bara anteckningar, för att komma ihåg vad barnen sa under olika sammanhang.  



Dina Khalil  2015-12-28 

17 

 

6.3Val av metod 

Det finns två olika metoder; den kvalitativa och den kvantitativa metoden. I min uppsats har jag valt att 

använda mig av den kvalitativa metoden, eftersom jag har använt mig av både icke deltagande 

observationer och semistrukturerade intervjuer som är vanligast vid denna metod.  

 

Genom kvalitativa metoder kan man dra till sig olika nyanser och placera värderingar och normer i ett 

sammanhang. Det betyder att man är lyhörd till andras åsikter och tankar kring olika fenomen för att 

sedan själv säga vad man tycker och hur man tänker. Man utbyter sina tankar och åsikter i olika 

sammanhang. Man kan även få förståelse för andras förutsättningar genom olika perspektiv och miljöer. 

För att förklara detta behöver vi människor samla in data för att få hjälp med att forma olika moment i 

livet. När man använder sig av kvalitativa metoder genom att utföra observationer eller intervjuer, 

kommer man som forskare närmare människans omgivning som ska undersökas(Ahrne & Svensson, 

2015, s. 14-15).  

 

I den kvalitativa metoden valde jag fenomenografi som forskningsansats. Ordet fenomenografi är 

sammansatt av delarna fenomeno (-n) och grafi. Fenomenon kan förklaras ur det grekiska substantivet 

phainomenon som innebär ”det som visar sig”. Grafia betyder att ”beskriva i ord eller i bild”. Dessa två 

sammansättningar blir fenomenografi som betyder beskriver det som visar sig (Starrin och Svensson, 

1994, s. 112). Denna ansats beskriver det som visar sig, det vill säga hur olika fenomen eller objekt 

tolkas av människor i omvärlden. Begreppet uppfattning har en central utgångspunkt i denna 

forskningsansats (Starrin & Svensson, 1994 s. 113-114). (Starrin & Svensson, 1994, s. 115) Betonar 

fenomenografi att människans aktivitet står i ett beroendeförhållande till det kunskapsobjekt som 

aktiviteten riktas mot.  Genom denna forskningsansats har jag fått inblick över barns uppfattningar och 

förståelser för olika skrivaktiviteter. Genom intervjufrågorna som har ställts till barnen kunde jag 

beskriva det som visade sig var barnens uppfattningar och tankar kring skriftspråket i resultat- och 

analysdelen. Barnen fick träna på att skriva sitt namn i olika skrivaktiviteter och utifrån detta hade de 

olika uppfattningar om när exempelvis de behövde skriva sitt namn och varför de skrev sitt namn. 

 

6.4 Kontakt med förskolan 

Jag tog först kontakt med förskolan genom att jag kontaktade förskolechefen där jag skickade ett 

meddelande på datorn. Jag berättade om mig själv först, det vill säga vem jag är, och vad jag studerar 

till. Sedan skrev jag att jag ville utföra en undersökning i samband med mitt examensarbete (se bilaga1). 

Därefter besökte jag förskolan för första gången för att presentera mig och även ge dem brev om 

föräldrarnas samtycke (se bilaga2).  
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6.5Urval 

Jag har valt att besöka en förskola som ligger i en kommun med många människor med utländsk 

bakgrund. Eftersom förskolan ligger i ett område med många människor med utländsk bakgrund, 

påverkade detta barns skriftspråksutveckling. Både personalen och barnen i förskolan pratade både 

svenska och arabiska, till och med barnen pratade arabiska med varandra.  

 

Anledningen till att jag har valt att utföra min undersökning på ett sådant område som har många 

människor med utländsk bakgrund var, för att se även det interkulturella perspektivet. Det interkulturella 

perspektivet har stor betydelse i min undersökning, eftersom jag har undersökt om 

skriftspråksutvecklingen. Perspektivet har stor påverkan när det gäller barns språkutveckling. Därför att 

när barn kommer från ett annat land och ska lära sig läsa och skriva på svenska, är detta inte enkelt. Det 

gäller att förstå grammatiken och reglerna som finns i språket. Det tar tid för de yngre barnen att börja 

lära sig språket. Därför var det spännande för mig att även undersöka dessa barn som håller på och lära 

sig språket. Detta har jag sett lite grann tidigare under mina praktikperioder, det vill säga de barn som 

inte kan det svenska språket.  

 

Jag har valt att utföra undersökning på en avdelning på barn som är mellan tre och fem år gamla, men 

mitt fokus var främst på barn mellan fyra och fem år gamla. För att jag ska få svar på mina 

frågeställningar har jag valt att intervjua 17 barn, men i studien valde jag att redovisa tolv barn. 

Anledningen till detta var för att de övriga barnen var treåringar, vilket jag inte kunde få något svar ifrån 

dem. Det var svårt att ställa frågor till dem, eftersom de inte förstod och inte kunde kommunicera. 

Istället valde jag att redovisa de barn som jag fick svar av. Anledningen till att mitt fokus var främst på 

barn som var mellan fyra och fem år gamla var att det är vid den åldern barn är mycket nyfikna, 

utforskande och vill veta mycket om det som händer i deras omgivning. De vill alltid delta i olika 

aktiviteter och säger ofta: ”Jag kan själv”! Däremot treåringar har precis lärt sig prata lite men de säger 

inte så mycket, och jag fick inte så mycket svar ifrån dem. Dock har jag ett treårigt barn som är med i 

min undersökning. 

 

Under min undersökning har jag valt att inte använda barnens namn utan att nämna de som barn1, 

barn2, barn3, osv. Däremot har jag valt att redovisa deras åldrar för att tydliggöra vilka åldrar som har 

varit med under min undersökning. Barnens kön har jag även valt att nämna men detta har inget nytta 

med min undersökning. 

 

 



Dina Khalil  2015-12-28 

19 

 

6.6 Etiska överväganden 

Jag har under hela min undersökning utgått ifrån barns vilja och intresse, det vill säga att jag har frågat 

barnen om de ville delta i mina aktiviteter. Detta gjorde jag för att barn inte ska känna sig tvingade och 

att de inte ska delta i aktiviteter som de inte var intresserade av. 

 

I samband med min undersökning, observationer och intervjuer har jag tagit hänsyn till de olika 

vetenskapsrådets forsknings principer.  

Genom informationskravet har jag i förhand informerat förskolan om uppgiften som jag kommer att 

utföra, samt vilka villkor som förväntas av varje deltagare. I det sammanhanget har jag informerat att det 

är frivilligt att delta i min undersökning, och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Genom 

samtyckeskravet har jag också i förhand lämnat samtycke om barnen får delta i min undersökning till 

förälder/vårdnadshavaren, för att de barnen är under 15 år. Dessutom har de barnen fått bestämma 

självständigt, om hur länge de vill bli intervjuade och de kunde avbryta när som helst. Jag fick inte 

heller tillsätta barnen för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Genom konfidentialitetskravet har jag 

undertecknat en förbindelse om tystnadsplikten beträffande uppgifter om enskilda identifierbara 

personer. Nyttjandekravet är uppgifter om enskilda och insamlade uppgifter som inte får användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 

 

6.7Genomförandet 

Första gången jag skulle besöka förskolan för att påbörja min undersökning, valde jag att bara observera 

barnen under de två första dagarna. Anledningen till detta var att de skulle vänja sig vid att jag var där, 

och att de skulle veta vad jag heter och vad jag gjorde där. Därefter började jag med att intervjua barnen 

och detta pågick ungefär under en månad.  

 

Genom observationer kunde jag se barns olika utvecklingsnivåer, det vill säga att det fanns vissa 

femåringar som kunde skriva sina namn och vissa inte. Det fanns stora skillnader mellan varje barn även 

om de var i samma ålder. 

 

Genom mina intervjuer valde jag att använda mig av en intervjuguide (se bilaga 3). Följdfrågorna 

bearbetades med hjälp av en tabell, för att sedan transkribera svaren. Varje intervju tog lite olika tid 

eftersom vissa barn hade mycket att säga och vissa barn hade inte mycket att säga. Jag försökte att ställa 

nästan alla frågor till barnen, men det var inte alla som kunde svara på frågorna. En av de frågor som 

upplevdes svåra att ställa för barnen var: Varför finns det tidningar? Denna fråga fick jag inte mycket 

svar från barnen, och kanske borde jag ha ställt den på ett annorlunda sätt.  
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Intervjuerna var individuella och de utförde jag samtidigt när barnen genomförde en skrivaktivitet. 

Anledningen till detta var att de inte skulle tappa intresset, för att barn inte tycker om att sitta still och 

bara svara på frågor. Därför passade jag på att intervjua dem samtidigt som de satt och skrev sina namn 

eller stämplande.  

 

6.8Observationer 

Under observationerna kunde jag se vissa barn som lekte med bokstäver. Det fanns en magnettavla med 

bokstäver i ett rum som var ganska stor och lugn, där satt två barn som var vid fem årsåldern och skrev 

olika namn. De skrev sitt namn och varandras namn samt sina kamraters namn. Detta tyckte jag var 

väldigt intressant eftersom det framkom ett samtal mellan dessa barn om vilka namn de skulle skriva. 

Samtidigt upptäckte de varandra när den ena skrev fel bokstav. Barnen tog del av varandras tankar och 

uppfattningar kring hur de skulle skriva med hjälp av bokstäver.  

 

6.9Intervjuguide 

Innan intervjugenomförandet valde jag att skriva en intervjuguide med hjälp av mina frågeställningar, 

som jag har delat in i mindre följdfrågor (se bilaga 3). Jag valde att skapa många följdfrågor för att få 

mycket svar som möjligt. De följdfrågorna bearbetade jag ordentligt för att de ska vara tydliga men 

samtidigt anpassade för barnens utvecklingsnivå. Intervjuguiden delades in i sammanlagt tre delar.  

 

Den första delen handlar om att barnen ska skriva sina namn men hjälp av penna och papper samt 

boksstavsstämplarna. Under denna del fick barnen svara på frågorna samtidigt när de skrev eller 

stämplade. Den andra delen i intervjuguiden handlar om tidningar, brev, vykort och namnskyltar. 

Barnen fick se dessa material först och sedan fick de svara på frågorna. Den tredje delen handlar om 

IKT- användningen. Barnen fick ha tillgång till läsplattan för att skriva sitt namn. Jag skrev vad de 

berättade och hur de handlade när de skrev på läsplattan.  

 

För att tydliggöra intervjutillfällen har jag valt att intervjua samtidigt när barnen sysslade med en 

skrivaktivitet. Detta gjorde jag för att barnen inte skulle tappa intresset av att bara sitta still och svara på 

frågor. Det gick väldigt bra eftersom de var både koncentrerade på deras sysselsättning och samtidigt på 

intervjufrågorna.  
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7.  RESULTATREDOVISNING 

Under denna del av uppsatsen har jag redogjort resultatet för min undersökning med hjälp av syftet och 

frågeställningar. Resultatdelen har delats upp i tre delar för varje frågeställning, och jag har även 

redovisat mina resultat för varje frågeställning med hjälp av en tabell genom barnens exakta ord. 

Tabellerna har gjorts för att tydliggöra varje frågeställning med hjälp av de följdfrågorna som jag har 

använt mig av under intervjutillfällen. I tabellerna har jag skrivit barnens exakta ord för att få klarare 

bild över hur de tänkte kring skrivandet. Dock har observationerna ingen nytta i min resultat- och 

analysdelen eftersom mitt fokus ligger på barns perspektiv. 

 

7.1 Hur upplever barn sitt skrivande i olika skrivaktiviteter?  

Under den första delen har jag intervjuat barnen samtidigt när de skrev sitt namn och stämplade. Jag 

ville få bredare syn på hur de förstod skriftspråket med hjälp av penna och papper samt 

bokstavsstämplar. De huvudfrågorna för denna del och deras svar som har ställts till barnen skrev jag 

här nedan. Dock var det inte alla barn som svarade på alla frågor. De frågor som jag har skrivit här är 

huvudfrågorna till varje del av intervjun, men det finns andra följdfrågor som har använts under 

intervjun och som är kopplat till denna del (se bilaga 3).  

- Varför behöver man lära sig skriva? 

- Vill du försöka skriva ditt namn? 

- När behöver man skriva sitt namn? 

 Tabell: 1 

Barns upplevelser i olika 

skrivaktiviteter 

Penna och papper samt Bokstavsstämplar. 

Barn1, 5år ”För att skriva bokstäver”, ”Ja (han tog sin penna och började 

skriva)”, ”Jag vet inte” (han stämplar samtidigt). 

Barn2, 5år  ”Därför man behöver skriva själv”, ”Ja, jag kan (hon börja skriva 

med pennan på sitt papper)” ”Tills mamma och pappa säger”. 

Barn3, 5år  ”Jag vet inte, för att man ska lära sig bokstäver”, ”Ja, (han börja 

skriva sitt namn på pappret)”. ”När man går i skolan”. 

Barn4, 5år  ”Ja, jag kan inte hur?” , ”Jag kan skriva min pappas namn”,  

Barn5, 4år  ”Därför man kan bli stor och bra tjej”, ”Ge mig penna, såhära, mitt 

namn det står”, ”Hela dagen med papper” 

Barn6, 4år  ”Jag vet inte”, ”Den” (Pekar på bokstäverna)” 

Barn7, 3år  ”A”, (Han börjar skriva olika bokstäver på pappret) 

Barn8, 4år  ”Bokstäver”,(Han skrev en bokstav, sedan tog han upp bokstaven P 

och sa: den inte samma. Han jämför!).  

Barn9, 4år  ”Jag vet inte, jag börjar med A och B”. (Hon skrev sitt namn på 

luften) 
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Barn10, 4år (Han tog pennan direkt och började skriva sitt namn, sedan sa han: e 

jag kommer inte ihåg vilken bokstav efter A), ”Jag kan räkna 

1,2,3,4,…20”.  

Barn11, 5år ”Jag måste pela(spela)”, ”An vill hae” (Han blandar arabiska ord och 

svenska ord i samma mening), ”Med bild, min bil”. 

Barn12, 5år  ”Jag behöver D”, ”Men D, vart lagde du den, den ska vara här” 

  

 

7.2 På vilket sätt förstår barnen tidningar, brev, vykort och namnskylt?  

Under den andra delen av intervjun har jag pratat med barnen om tidningar, brev, vykort och 

namnskyltar. De huvudfrågorna för denna del med följdfrågor som ställdes för barnen var: 

- Varför finns det tidningar? 

- Varför finns det brev? 

- Varför finns det vykort? 

- Vet du var det finns en skyllt med ditt namn på förskolan? 

- Varför finns den där? 

 Tabell: 2 

Barns förståelse för tidningar, brev och vykort  Och namnskylt! 

Barn1, 5år ”Man läser det”, ”Jag vet e, eee det är en kille som 

e de här och tidningar”, ”Man lägger i den (Han 

pekar på brevet) och man slickar den så att den 

blir fast”, ”Det här är ett hjärta (kort)” ”Vet du 

min kompis han är nio år, han hade brev han 

slickade på det bli svart och han kunde inte öppna 

den sen”, ”Ja, det står tusen A… på min låda”. 

Barn2, 5år ”Där min jacka finns” (namnskylt) 

Barn3, 5år ”Därför vi ska läsa”, ”Där ute där vi tar på oss 

kläder”, ”För att man ska veta var är sin plats”. 

Barn4, 5år  

Barn5, 4år ”Grida(tidning)” ,”ntfrag”(man tittar på den) (Hon 

svarade på arabiska), ”Man skriver barnens namn 

i”(kort), ”Papper, man tar av från den grejer och 

öppnar såhära och tar bort sånt” (brevet), ”Ja, vid 

toaletten” (namnskylt). 

Barn6, 4år  

Barn7, 3år  

Barn8, 4år ”Bokstäver” (tidning), ”Present”(brevet), 

”Hjärtor”(kortet) 

Barn9, 4år ”Ja, men jag vill inte jag är fyra år” 

Barn10, 4år  

Barn11, 5år ”mamma sa ta den”(tidning),  

Barn12, 5år ”Vet du när jag var ett år jag tittade på tidning”, 

”Min kompis, hon har skrivit ett kort”, ”Ja där 
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ute”, ”Så att man vet vems e vems”. 

 

 

7.3 Vilken förståelse har barn för IKT-användningen? 

 Den tredje delen av intervjun handlar om IKT- användning i samband med namn skrivning och barns 

erfarenheter och kunskaper som skrivverktyg. Denna del har undersökts genom följande huvudfrågor 

med följdfrågor: 

- Har du provat att skriva ditt namn på Ipad, telefon eller datorn? 

- Vad skrev du då? 

- Vill du prova skriva ditt namn på Ipaden? 

 Tabell: 3 

Barns förståelse för IKT-användning Läsplattan (Ipad) 

Barn1, 5år ”Bara spela”, ”Jag spelar ett spel och där skriver 

jag mitt namn”, ”Det där spelet skriver man 

bokstäver, men man kan inte vinna”, ”Ja, kolla 

sådär det enklaste mitt namn är, bara såhär enkelt. 

Det är fett lätt. Hur enkelt det är ”(han pekar på 

sitt namn som har skrev på Ipaden samtidigt han 

pratar). 

Barn2, 5år ”Jag skriver på Ipad, de är lätt men kanske lite 

svårt lite”, ”Bokstäver” ”Ja, han skrev sitt namn 

samtidigt ljudade han varje bokstav” ”Oj, jag ska 

radera den blev fel”. 

Barn3, 5år ”Jag har telefon, jag skriver mitt namn och mitt 

systers namn”, ”Jag vill spela, spela”. 

Barn4, 5år (hon tog Ipaden och började trycka på olika 

bokstäver, sedan lämnade hon den). 

Barn5, 4år ”Nej bara på papper och måla färger”. 

Barn6, 4år ”Jag kan inte” 

Barn7, 3år (Han tryckte på en bokstav och skrattade) 

Barn8, 4år ”Ja, jag vill spela” (Han tog Ipaden och startade 

upp ett spel). 

Barn9, 4år ”Jag vill göra det hära” (pekade på 

boksstavsstämplarna). 

Barn10, 4år ”JA”. (han började trycka på bokstäverna i Ipaden, 

men samtidigt jämförde han med det han skrev på 

pappret) 

Barn11, 5år  

Barn12, 5år ”Nej”, ”Jag vill gå ut”. 
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8. ANALYSREDOVISNING  

 

Denna del av examensarbetet omfattar analysredovisningen av de insamlade materialen. Utifrån studiens 

syfte och frågeställningar har jag ordnat och kategoriserat de insamlade materialen från intervjuerna 

utifrån barns perspektiv för att få bredare kunskap om deras uppfattningar kring skriftspråket. Med hjälp 

av den teoretiska anknytningen och tidigare forskning har jag kopplat de insamlade materialen och 

sedan analyserat dem. Genom de insamlade materialen såg jag hur barn förstod och handlade i olika 

skrivaktiviteter. Det var viktigt för mig att utföra olika skrivaktiviteter för att komma fram till olika 

resultat. Härnedan har jag delat upp analysdelen i tre delar för att noggrant undersöka de tre tabellerna 

som jag har skapat under resultatdelen. Jag valde att urskilja på resultat- och analysredovisningen för att 

det ska framgå barns exakta ord på ett tydligt sätt.  

 

8.1Hur upplever barnen sitt skrivande i olika skrivaktiviteter?  

 Tabell: 1 

Jag har sett att barnen har olika utvecklingsnivåer när det gäller skriftspråket, oavsett om de är i samma 

ålder. När barn skrev sina namn med penna och papper var de väldigt koncentrerade och var noggranna 

med att skriva rätt. Genom adoption anpassar barnen sina erfarenheter efter deras vetande om hur de har 

lärt sig att skriva, det kan vara att de skriver sitt namn eller något annat. Men det viktigaste var att de 

anpassade materialen penna och papper till att det är något som de skriver med, och att skrivandet är 

kopplat till bokstäver, siffror eller symboler. Ett exempel på detta var när barn1 svarade: ”För att skriva 

bokstäver”. Detta var barnets uppfattning om när jag ställde frågan: Varför behöver man lära sig skriva? 

Barnet kopplade skrivandet med bokstäver, genom att han direkt tog pennan och började skriva. Ett 

annat exempel var när barn12 sa: ”Jag behöver D”, när jag ställde samma fråga. Pojken i det fallet 

organiserade sina tidigare erfarenheter, och ville skriva bokstaven D först. Han tänkte när jag ställde 

frågan om vad hans namn började på, och sedan svarade han. Genom organisering händer en ny 

anpassning mellan individen och miljön. Det vill säga när jag ställde en ny fråga till barnen fick de tänka 

och omorganisera sina svar. Vissa barn svarade direkt och vissa barn tog pennan och började skriva sina 

namn. Det var hur varje barn med hjälp av sina erfarenheter uppfattade skrivandet. 

 

Bokstavsstämplarna upplevde barnen som trevligt att leka med. Först fick de stämpla olika bokstäver 

själva för att de ska vänja sig vid materialet. Därefter fick de prova stämpla sina namn, men samtidigt 

jämförde vissa barn med det de skrev på pappret först. Det vill säga att det fanns barn som såg hur de 

hade skrivit varje bokstav på pappret och sedan stämplade. Bokstavsstämplarna hade både versaler och 

gemener som fick barnen att tänka efter vilket de skulle stämpla. 
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Rasmusson (2014) skrev även att När koppling mellan bokstav och ljud är automatiserad kan 

uppmärksamheten istället riktas mot att binda ihop ljuden. När barn skrev sitt namn med penna ljudade 

de samtidigt när de skrev. Det var inte alla som ljudade men vissa var även koncentrerade när de skrev 

och ljudade samtidigt. Dessutom när barnen skulle leta efter sina bokstäver sa barn4: ”Vart är N? Är det 

den?” Hon pratade när hon höll i bokstaven. Barnen kommunicerade när de skulle leta efter bokstäver, 

de visste vilka bokstäver de skulle ha och kunde även ljuda dem. 

 

Åkerfeldt (2014) skrev också att ”I själva uttalandet: Jag kan skriva! Ryms en hel del då det finns ett 

underliggande antagande om vad som menas med att ha kunskap kring att skriva, vilket också har att 

göra med den sociala praktiken där skrivandet sker och bedöms” (s. 45). När jag frågade ett barn: kan du 

skriva ditt namn? Fick jag ofta svaret: Jag kan skriva! Jag fick se genom detta på vilket sätt de har 

uppfattat skrivandet av sina namn. När de skrev sina namn, skrev de det på olika sätt. Vissa skrev massa 

streck, vissa hade fel penngrepp, vissa började skriva åt fel håll eller vände på bokstäverna, men vissa 

kunde tydligt skriva sina namn korrekt. Det var på det sättet de hade uppfattat skrivandet, eftersom det 

såg olika ut på hur de sa: Jag kan skriva! 

 

Genom mediering har barnen fått handla och upptäcka sin omvärld på olika sätt. Exempelvis barn9 

började skriva sitt namn i luften med hjälp av sina fingrar. Hon kunde forma varje bokstav i luften för att 

skriva sitt namn. Fingrarna blir som ett medierande redskap. Barn var medvetna om hur de skulle skriva 

på olika sätt, det vill säga hur de kunde utnyttja skrivandet på olika sätt. Dessutom visste de också hur 

de skulle framkalla uppfattningar kring skriftspråket. Det vill säga genom deras erfarenheter kunde de 

skriva på de sätt som de har lärt sig genom tiden, det kan vara både hemma och i förskolan.  

 

8.2På vilket sätt förstår barnen tidningar, brev och vykort? 

 Tabell: 2 

Barns förståelse för tidningar, brev, vykort och namnskylt var olika beroende på deras vetande, och hur 

mycket de har mött dessa i sin vardag. Tidningar valde jag att ha med i min undersökning för att få 

kunskap om hur mycket barnen vet om dem. Som jag har nämnt tidigare finns tidningar överallt i barns 

omgivning, och att de innehåller olika budskap och fakta. När jag tog fram en tidning för att visa varje 

barn fick jag lite olika svar, men de flesta kunde inte säga ordet ”tidning”. Vissa kunde bara beskriva 

vad man gör i en tidning och inte nämna ordet tidning, tillexempel: ”Man läser det” sa barn1 och barn8 

sa: ”bokstäver”. Dessutom fick jag ett svar på arabiska av barn5, när jag ställde frågan: Varför finns det 

tidningar? Jag har sett genom dessa exempel att vissa barn inte kunde nämna ordet ”tidning”, utan att de 

beskrev det med ord istället. Det var viktigt att barnen kände igen tidning, men de ska också få möjlighet 
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att lära sig själva benämningen på saker och ting. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om 

dessa” (Lpfö98/10, s. 10-11). Det är betydelsefullt att barn får möjlighet att lära känna de resurser som 

finns i deras omvärld. De ska också ges möjlighet att uttrycka sina åsikter med hjälp av massmedian, för 

att det är de som ska forma vårt framtida samhälle. 

 

Barns förståelse för både brev och vykort var också viktigt för mig att ha med i min undersökning, för 

att få kunskap om vilka uppfattningar barnen hade om dessa. Jag fick några svar från vissa barn, men det 

var svårt att få de att prata mer om det. Vissa barn visste vad man gjorde med ett brev, tillexempel 

barn1 förklarade lite grann om hur man gjorde med ett brev. Barn12 svarade angående vykort: ”Min 

kompis, hon har skrivit ett kort”. Barnet sa kort istället för vykort, och hon relaterade kort till något som 

hon har upplevt tillsammans med hennes kompis. Genom assimilation förklarar barnen olika situationer 

utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Det betyder att när barnen blev ifrågasatta svarade de något som 

de har upplevt som är kopplad till frågan och inte ett direkt svar på frågan. Detta har jag sett och upplevt 

under intervjuerna. Vi vuxna förväntar oss alltid att få ett svar när vi ställer frågor. Men barnen väljer 

istället att svara om något som de har varit med om, men ändå är deras upplevelser kopplad till frågan. 

Detta beror på hur de uppfattar sin omgivning utifrån deras erfarenheter och kunskaper som de sedan 

bearbetar för att säga sina egna åsikter. 

 

Namnskylten var också ett viktigt sammanhang att ha med i undersökningen. Det var spännande att se 

ifall barnen kunde hitta sina namn någonstans i förskolan och varför deras namn fanns där. De svar som 

jag fick av barnen var också olika. Vissa barn beskrev svaret genom tillexempel barn3 sa: ”Där ute där 

vi tar på oss kläder”, barn5: ”Vid toaletten” eller som barn12 sa: ”Ja där ute”. Här relaterar barnen 

svaret på frågan till situationer som de blir deltagna i. Det vill säga att de var medvetna om att när 

tillexempel de klär på sig då kan de hitta sina namn. När Piaget förklarar att den kognitiva utvecklingen 

hos individen sker genom ett samspel mellan individen och miljön som är uppbyggt av individens 

abstrakta tänkande. Det vill säga innan barnen ska gå ut måste de klä på sig, och för att de ska klä på sig 

måste de hitta sina ute kläder som ska ligga på deras hylla. Detta måste de ha lärt sig från början, att 

varje barn har en hylla med namn där de kan hitta sina kläder. Därför känner barnen igen var och varför 

deras namn finns i förskolan. 
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8.3Vilken förståelse har barn för IKT-användningen? 

 Tabell: 3 

Barns förståelse för IKT-användning har också varit olika, de upplevde läsplattan på olika sätt när de 

såg eller när de skrev på läsplattan. Varje barn fick under namnskrivandet på läsplattan hitta sina 

bokstäver, vilket de redan visste hur varje bokstav såg ut och vad den hade för symbol. Läsplattan 

stimulerade barnen till att de själva raderade när de tryckte på fel bokstav. Det var viktigt för mig att 

använda läsplattan som skrivaktivitet, för att se vad barn har för förståelse och uppfattningar kring detta.  

 

”En ytterligare central fråga i samband med lärande och IKT handlar om hur barns skriftspråk utvecklas 

med dator som skrivverktyg och vad samspelet i sig har för betydelse för att driva språkande och lärande 

framåt” (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001, s. 82). Samspelet mellan barnen och läsplattan var 

olika beroende på hur varje barn uppfattade detta verktyg. Tillexempel barn1 sa: ”Bara spela”, barn2 

sa: ”Jag skriver på Ipad”, barn3 sa: ”Jag vill spela, spela” och barn8 sa: ”Ja, jag vill spela”. Min poäng 

var att få kunskap om barnen uppfattade läsplattan som skrivverktyg och inte bara som ett spelverktyg. 

Idag är det många föräldrar som tillåter sina barn att bara spela på Ipaden, utan att utnyttja den som läs- 

och skrivverktyg. Detta har jag sett och upplevt genom mina egna erfarenheter, där jag har tillexempel 

kompisar som låter sina barn att spela väldigt mycket utan att begränsa dem. Detta anser jag som ett 

problem eftersom jag är emot att småbarn ska ha tillgång till Ipaden enbart som spelverktyg. De 

konsekvenser som kan uppstå och som jag har sätt att barnen inte kommer vilja släppa Ipaden och detta 

kan påverka sin hälsa på många olika sätt. Ett exempel kan denna påverka barnens syn där den kan 

försämras. 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98/10, s. 11) står det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen, och utforska hur enkel tekniken fungerar”. Det är 

betydelsefullt att barn får möjlighet att lära sig hur tekniken som finns i deras omvärld fungerar, för att 

de ska kunna föra fram sina åsikter på olika sätt. Men det är också betydande att varje förskollärare lär 

barnen teknologin med avsikt. Jag menar att det var många barn som uppfattade läsplattan som ett 

spelverktyg, och det är där förskolläraren ska visa att läsplattan inte bara är ett spelverktyg. Möjligheter 

som barnen kan få genom läsplattan är att öva på bokstäver genom olika program, eller att pyssla på 

Ipaden istället för att pyssla med händerna.  

Barns medvetenhet om hur användandet av de olika resurserna ökar, det vill säga att de får möjligheter 

till att de kan skriva både på tangentbordet och med penna. Genom artefakter menade Vygotskij att de 

fysiska redskapen som vi människor har tillverkat exempelvis datorer, är redskap som vi använder när vi 

samspelar med varandra. När vi samspelar med varandra utbyter vi information, färdigheter och 
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kunskaper om vår omgivning. Vi ska sträva efter att barnen får möjlighet till att kunna kommunicera på 

olika sätt. När de får möjlighet att använda olika medie- och IKT-verktyg blir deras röster hörda och 

synliga.  
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9. SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION 

Avslutningsvis har jag valt att analysera metoden som har varit relevant till min undersökning och 

skriva en sammanfattning av de resultat som jag har kommit fram till.   

 

9.1Analysmetod 

Jag har använt mig av den kvalitativa metoden under mina observationer och intervjuer. Metoden har 

gett mig möjlighet till att anteckna och spela in barnens röster. Genom intervjuerna har jag lyckats få 

fram olika tolkningar kring barns förståelse för skriftspråksutvecklingen. Detta gjorde jag genom att jag 

har lyssnat på ljudinspelningarna flera gånger. Det kändes även tryggt när jag hade färdiga 

intervjufrågor vid varje intervjutillfälle, för att fokusera mig på barns berättande och handlande. 

Beroende på vad varje barn berättade och handlade var det lätt för mig att komma på följdfrågor på 

plats.  

 

Inom den kvalitativa metoden kan man bearbeta, sortera, ordna och kategorisera det insamlade data som 

man har fått genom intervjuerna. Man kan även välja och välja bort de material som ska redovisas i 

resultat- och analysdelen. Jag har som sagt från början intervjuat 17 barn men valde att bara redovisa 

tolv barn. Detta för att jag inte har fått mycket svar ifrån de yngsta barnen som var ungefär tre år gamla. 

 

9.2Sammanfattning 

Under denna del av uppsatsen har jag valt att sammanfatta kortfattat de resultat som jag har kommit 

fram till genom studiens frågeställningar.  

 

1. Hur upplever barnen sitt skrivande i olika skrivaktiviteter? 

Barnen kunde anpassa papper och penna till att skriva bokstäver för att bilda namn. Vissa barn kunde 

skriva sitt namn och vissa skrev krumelurer. Men de förstod att penna och papper är skrivmaterial som 

de kan skriva olika bokstäver med.  

Genom bokstavsstämplarna jämförde vissa barn det de hade skrivit på papper och sedan stämplade. De 

tittade på bokstäverna och kunde även välja versaler och gemener.  

2. På vilket sätt förstår barnen tidningar, brev, vykort och namnskylt? 

Deras förståelse för dessa olika sammanhang var olika beroende på vilka erfarenheter och kunskaper de 

hade. Vissa barn hade svårt att benämna exempelvis tidningar, istället valde de att beskriva 

sammanhanget med andra ord. Vissa barn kopplade tillexempel brev med deras upplevelser.  

3. Vilken förståelse har barn för IKT-användningen? 

Deras förståelse för läsplattan var att de mest använde den som spelverktyg eftersom så fort de såg 
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läsplattan ville de spela. De förstod inte att läsplattan kan utnyttjas också som skrivverktyg.  

 

9.3Slutdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka barns skriftspråksutveckling med fokus på skrivandet. Jag har 

under undersökningens genomgång fokuserat på barns tankar och reflektioner kring skriftspråket i olika 

skrivaktiviteter. De frågeställningar som bearbetades under hela studiens genomförande var:  

 Hur upplever barnen sitt skrivande i olika skrivaktiviteter? 

 På vilket sätt förstår barnen tidningar, brev och vykort? 

 Vilken förståelse har barn för IKT-användningen? 

 

I resultat- och analysdelen valde jag att först redovisa resultaten med hjälp av tre tabeller, för att 

tydliggöra barns exakta ord för varje frågeställning. Tack vare ljudinspelningarna kunde jag skriva 

barnens exakta ord. I analysdelen kom jag fram till att barnen har olika förståelse och uppfattningar 

angående skriftspråket, och speciellt när de befinner sig i olika skrivaktiviteter. ”Barn är inte speciellt 

gamla när de vill skriva sitt namn. På datorn är det enklare än med darrande fingrar när man skriver för 

hand, men barnen prövar förstås båda verktygen” (Trageton, 2014, s.93). Det var betydelsefullt för mig 

att barn har fått prova på att skriva sitt namn i olika sammanhang. När barnen fick skriva sitt namn med 

penna och papper, var det svårt för vissa att ha rätt penngrepp. Dessutom var det svårt för vissa barn att 

komma ihåg hur varje bokstav ska tecknas. Medan vissa kunde skriva sitt namn med penna och papper 

utan några problem.  

När barnen fick skriva sitt namn på läsplattan blev vissa barn uppmuntrade till att skriva mer medan de 

andra ville spela. De började trycka på olika bokstäver på tangentbordet, och använde sig av radera 

(Delete) knappen. Deras upplevelse i denna situation var olika eftersom de flesta förknippade läsplattan 

med spel, det vill säga att de ville spela och inte skriva sitt namn.  

 

Som avslutningsord skriver jag att det har varit en väldigt spännande och lärorikt undersökning som har 

varit fylld av nya kunskaper.  

 

9.4 Vidare forskning 

Det som jag vill undersöka vidare är att se närmare på hur IKT-användandet utnyttjas mer som ett 

pedagogiskt syfte. Eftersom detta är ett komplicerat moment att avgränsa mellan barns vilja och 

pedagogernas styrka villkor. Det gäller inte bara i förskolans verksamhet utan även i hemmiljön, hur 

man som förälder låter sitt barn använda Ipaden för ett tydligt syfte.  
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11. BILAGOR 

 

11.1 Bilaga 1: Brev till förskolechefen! 

 
Hej 

Jag heter Dina Khalil och är lärarstudent som läser min 7:e och sista termin till förskollärare på 

Södertörns Högskola i Flemingsberg. Under oktober månaden ska jag börja med mitt examensarbete 

som handlar om barns skriftspråksutveckling. Jag tänkte under oktober månaden besöka en Förskola för 

att utföra observationer och intervjuer med barnen. Jag har sökt efter en nära förskola till mitt hus och 

fick syn på den här förskolan som ligger fem minuter ifrån mig.  Jag undrar om jag kan få komma och 

utföra mina uppgifter i förskolan, det spelar ingen roll vilken avdelning men det skulle vara spännande 

att få gå runt i olika avdelningar och observera barnen.  

Jag kan komma på besök en dag om ni vill för att veta mer om mig! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Dina Khalil 
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11.2 Bilaga 2: Brev till föräldrarna!                       

Hej Föräldrar på XXXX Förskola!  

Inom ramen för mitt examensarbete vid Förskollärarutbildningen på Södertörns Högskola ska jag 

genomföra några observationer, aktiviteter samt intervjuer med barn om deras erfarenheter och 

uppfattningar kring skriftspråket. Syftet är att undersöka barns skriftspråksutveckling med betoning av 

IKT i förskolan. 

Min undersökning kommer att pågå under oktober-november 2015. Jag kommer att observera barnen 

med hjälp av skriftliga anteckningar, video- och ljudinspelningar som ska användas i min 

undersökningsprocess. 

Insamlat material och personuppgifter samt andra uppgifter som möjliggör identifiering av barnen eller 

förskola kommer att anonymiseras, behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt. 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns medverkan i min undersökning. 

För att påbörja min undersökning behöver jag vårdnadshavares namnunderskrift/er. 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Södertörns 

Högskola: Barbro Allardt Ljunggren, barbro.allardt.ljunggren@sh.se 

Vänliga hälsningar Dina  

Mailadress: 

 dina01.khalil@student.sh.se 
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FÖRFRÅGAN OM MEDGIVANDE 

Återlämnas ifylld till förskollärare på respektive avdelning:   

 

Barnets namn:  

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn medverkar. 

 

 

 

 

Jag/Vi MEDGER INTE att mitt/vårt barn medverkar.          

 

 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er  
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11.3 Bilaga 3: Intervjuguide! 

 

Barnets 

namn, 

ålder och 

modersm

ål.  

 

Hur 

många 

minuter 

var 

grupp/in

dividuell 

samtal? 

 

Övrigt Del 1 

1.Varför behöver 

man lära sig att 

skriva? 2.Vill du 

försöka skriva ditt 

namn? 

3.Kan du 

bokstäverna? 

4.Står det ditt 

namn där (pekar)? 

5.Hur gör man 

när man pratar? 

6.Hur gör man 

när man skriver? 

7.När/var behöver 

man skriva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kan du 

skriva ditt 

namn? 

2.Hur många 

stavelser har 

du i ditt namn? 

(klappa) 

Kan du visa till 

mig hur du 

skriver ditt 

namn? 

3.Var det 

svårt/lätt? Vad 

är det som var 

svårt/lätt?  

4.När brukar 

du skriva ditt 

namn? 

5.Kan du säga 

vilka bokstäver 

har du i ditt 

namn?  

6.Kan du visa 

på 

bokstavsstämpl

ar vilka 

bokstäver har 

du i ditt namn 

(om barn inte 

kan ljuda) 

7.Tycker du att 

någon bokstav 

är svår att 

skriva? 

8. När lärde du 

dig att skriva 

ditt namn? 

9. Vill du lära 

dig att skriva 

andra ord? 

Vilka?  

10. Hur lärde 

du dig att 

skriva ditt 

namn?(Vem 

lärde dig att 

skriva ditt 

namn?) 

Del 2 

1.Varför 

finns det 

tidningar? 

2.Varför 

skriver de 

något i 

tidningar? 

Ny fråga: 

3.Vem 

skriver 

tidningar? 

4.Varför 

gör de 

det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Vad är det 

här?(pekar 

på brevet) 

2.Varför 

finns det 

brev? 

3.Vad är det 

här(Pekar 

på 

vykortet)?. 

4..Vad kan 

man göra 

med ett 

vykort? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Vet du 

var det 

finns en 

skyllt 

med ditt 

namn här 

på 

förskolan

? 

2.Varför 

finns den 

där? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 3 

1.Har du 

provat att 

skriva på 

Ipad, telefon 

eller datorn? 

2.Vad skrev 

du då? 

3.Skrev du 

här på 

förskolan 

eller hemma? 

4.Vill du 

prova skriva 

ditt namn på 

Ipad?  

5.Tycker du 

att det är 

roligt att 

skriva på 

Ipad, datorn 

eller telefon? 
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-Vad barn svarar 

och gör: 

-Vad barn 

svarar och gör: 

-Vad barn 

svarar och 

gör: 

-Vad barn 

svarar och 

gör: 

 

-Vad 

barn 

svarar 

och gör: 

 

-Vad barn 

svarar och 

gör: 

 


