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SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete handlar om skrivutveckling samt en grupp elevers syn på 

sambandet mellan talspråk, skriftspråk och hur man använder sig av det i praktiken. Den 

huvudsakliga vikten i detta arbete har jag lagt vid litteratur, men jag har även genomfört 

kvalitativa intervjuer med elever i årskurs fyra, fem och sex. 

  

Mitt val av ämne har sin grund i att jag, under min verksamhetsförlagda utbildning, sett 

hur stor variation det finns i skrivutvecklingen mellan olika barn i samma ålder, klass 

och område. Detta har väckt ett intresse hos mig och en vilja att lära mig mer om 

språkets komplicerade värld.    

 

I mitt arbete har jag kommit fram till att det är viktigt att barns kontakt med ordens värld 

kommer tidigt och att upplevelsen är positiv. Datorn utgör en mycket stor del av barnens 

livsvärld och jag tror att skrivundervisningen i skolan skulle vinna på att i större 

utsträckning ta in den i klassrummet. Jag har också uppmärksammats på att människan 

är en social varelse, vilken lär i samspel med andra och att det är något vi bör ha i 

åtanke då vi träder in i klassrummet.   

 

Nyckelord 

 

Skriftspråk, talspråk, skrivutveckling, barns tankar 
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INLEDNING 

 

Dagens samhälle ställer stora krav på våra skriftspråkliga färdigheter. Då man 

exempelvis skriver ett brev till en god vän, är huvudsaken att mottagaren förstår dess 

innebörd.  Om texten däremot vänder till en myndighetsperson eller om det är en 

arbetsansökan vi skriver, kan det visa sig vara avgörande om man kan stava och 

uttrycka sig korrekt eller ej.   

 

Då jag varit ute på verksamhetsförlagd utbildning har jag vid flertalet tillfällen 

observerat att skriftspråket på många håll är bristfällig. Detta har fått mig att fundera på 

varför. Har det att göra med undervisningens utformning eller är det andra utomstående 

faktorer som påverkar?  

 

Jag inledde mitt arbete genom att fördjupa mig i litteratur inom ämnet, och jag tog då 

även stöd i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet - Lpo94. Därefter genomförde jag kvalitativa intervjuer med elever i 

årskurs 4-6. Syftet var att utveckla min allmänna kunskap om skrivutveckling genom att 

förkovra mig i böcker inom ämnet, för att därefter genom intervju, dra paralleller till 

realiteten. I avsikt att få kvalitet på mitt arbete, under den limiterade tidsram som rått, 

har jag begränsat mängden litteratur och jag har hållit mig till ett mindre antal elever på 

endast en skola, vilken för mig inte är okänd. 

 

     SYFTE 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka kopplingar barn gör mellan tal- och 

skriftspråk. 

 

Frågeställning 

Skriver de likadant som de talar? 

Har barnen någon uppfattning om att olika skrivsituationer kan innebära olika språkliga 

anpassningar? 



6 

 

BAKGRUND 

 

Vad säger Läroplanen och Kursplanen i svenska om 

språkinlärning? 

 

I Lpo94 står det att skolan skall sträva emot att varje elev utvecklar nyfikenhet och en 

lust att lära. Hänsyn skall tas till elevers olika bakgrund, förutsättningar och behov. 

Varje individ skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera genom 

tillämpning av samtal, läsning och skrivning. Eleverna skall få känna trygghet, 

gemenskap och en tilltro i skolan samt till sin språkliga förmåga. De skall också få 

tillgång till och förstå vikten av ett rikt, nyanserat och vårdat språk (Lärarens handbok, 

2004). 

 

I kursplanen i svenska står det att språkförmågan hos eleverna har stor betydelse, inte 

bara för skolgången, utan för barnens hela fortsatta liv. Språket och litteraturen har en 

avgörande betydelse för den personliga identiteten och därför är det ett av skolans allra 

viktigaste uppdrag att skapa goda förutsättningar för elevernas språkutveckling 

(Skolverket, 2002).  

 

Genom språket, skriftligt såväl som talspråk, sker kommunikation och samarbete med 

andra. Kunskap bildas genom språket och genom detta görs den synlig och hanterbar. 

Med språket blir det möjligt att erövra nya insikter, tänka logiskt, lära sig se 

sammanhang, kritiskt granska och värdera. Förmågan att reflektera och förstå 

omvärlden växer i takt med att språket erövras (a.a.).  

 

För att språkutvecklingen skall fortsätta vidare måste eleverna, utifrån egna erfarenheter, 

bli varse om de kunskaper de själva har om språket, för att därefter med lärarens hjälp 

lära sig om språkets uppbyggnad och system. Genom samspel och att dela med sig av 

varandras erfarenheter, kan eleverna gemensamt bygga upp en förståelse för språket och 

även få ett perspektiv på sin egen förmåga. Eleverna kan utveckla goda språkfärdigheter 

genom att tala, lyssna, läsa, skriva och tänka. Det vill säga att eleverna kan utveckla sitt 

språk genom att använda det (a.a.).      
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Skrivkonstens historia 

 

Det mänskliga sättet att kommunicera bestod ursprungligen av varierade gester och 

läten. För ungefär hundratusen år sedan började vårt talspråk att utvecklas och genom 

detta fick människan möjligheten att kommunicera, inte bara om nuet, utan också om 

vad de varit med om tidigare samt planera inför framtiden. Då skriften sedan gjorde sitt 

intåg, gavs också möjligheten att överföra kunskap mellan generationer på ett 

funktionellt sett. Våra tankar fick en skriftlig form, vilken kunde bevaras och utvecklas 

av våra efterlevanden (Lundberg, 2008). Man kan säga att människans förmåga att lära 

sig tala är medfödd och alltså inte behöver någon konventionell undervisning, medan 

skrift är ett redskap vi uppfunnit och därför ofta kräver utbildning (Louise Bjar, 2006).   

 

Så som skolan är utformad idag är det en viktig, eller rentav nödvändig förutsättning, att 

barnet i ett tidigt skede tar kontroll över både det skriftliga och det muntliga språket. 

Detta är på många sätt avgörande för hur den fortsatta skolgången och utbildningen 

kommer att förete sig, eftersom i stort sett all skolverksamhet förutsätter att barnet kan 

läsa och skriva. Barnets förmåga att orka med sin skolgång är i stor utsträckning 

beroende av detta. Många barn upplever, enligt undersökningar genomförda av 

skolverket, att förmågan att lära sig läsa och skriva är hela poängen med att börja 

skolan. Om de upplever ett misslyckande inom dessa ämnen, kan denna tidiga 

erfarenhet färga av sig på hela den fortsatta utbildningen och ge barnet en negativ 

självbild.  Det finns även undersökningar som pekar mot att människor som inte anser 

sig äga tillräcklig skriftspråklig förmåga, väljer bort fortsatta studier (SOU 1997:108).   
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TIDIGARE FORSKNING OCH TEORIER 

 

Typiska drag i skrivutvecklingen 

 

Judith A Schickedanz (Svensson, 1998), menar att det finns ett antal typiska drag i 

skrivutvecklingen, vilka barnen skall gå igenom under sin utveckling mot skrivare. 

Nedan beskrivs de i förväntad kronologisk ordning. Det är dock inte alla barn som går 

igenom varje stadium, eller så kan det gå så pass fort att man inte hinner fästa någon 

direkt uppmärksamhet vid det. 

 

Fysiskt samband 

Barnet försöker att se ett fysiskt samband mellan ord samt bokstäver och det objekt det 

symboliserar. En logisk parallell för barnet kan exempelvis vara att stora pappa, Per, bör 

ha fler bokstäver i sitt namn än lillasyster Johanna. 

 

Visuell utformning 

Barnet har förstått att orden inte är beroende av dess fysiska framtoning, utan att 

ordbilder istället är slumpartade. Barnet försöker att efterlikna några av dem, 

inledningsvis oftast med sitt eget namn. 

 

Stavelsehypotesen 

Barnet börjar nu i större utsträckning att fundera kring sambandet mellan tal och text 

och förstår att det finns en relation däremellan. De inser också att det talade ordet kan 

delas upp i stavelser. 

 

Bokstavskedja 

Barnet börjar här producera långa bokstavskedjor i förhoppning att de skall få ihop ett 

korrekt ord. De söker sedan bekräftelse hos läskunniga genom att fråga vad det står. 
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Auktoritetsbaserad strategi 

Barnet har insett att det är mer effektivt att fråga om hur ett ord stavas eller att skriva av 

ett redan befintligt ord, eftersom bokstavskedjorna sällan röner större framgång. 

 

Tidig fonetik 

Då barnet i den auktoritetsbaserade strategin frågar om hur ett ord stavas får de ofta 

ordet ljudat för sig, då den vuxne vill tydliggöra sambandet mellan bokstav och fonem. 

Barnet uppmärksammar detta och börjar bilda egna ord genom att göra likadant. I 

början innehåller orden oftast få vokaler, eftersom konsonanterna är svårare att höra 

(fågel – fågl, går – gr).  

 

Överföring av fonem 

Detta är det sista stadiet och barnet har nu blivit medvetet om att sambandet mellan ljud 

och stavning inte alltid är en direktöversättning. De kan se en kvalitetsskillnad mellan 

sin egen och den vuxnes text, vilket resulterar i ett missnöje. Oftast frågar de direkt om 

hur ord stavas, eller gör flera egna försök innan de frågar om det de producerat stämmer.  

 

Skrivkonstens grunder 

 

Vårt talspråk är beroende av många utomstående faktorer så som utbildning, social 

tillhörighet, ålder och dialekt. Därför kan det låta mycket olika, även om det i grunden 

är samma språk vi talar. Skriftspråket har däremot en gemensam norm, med tydliga 

regler och ser likadant ut oberoende av yttre faktorer. Detta kan i många fall ställa till 

det för den unga läsaren och skrivaren (Svensson, 1998).  

 

Som framgår i texten ovan finns regler för skriftspråket. I avsikt att för läsaren öka 

förståelsen inför det enorma arbete den unga eleven möter i sin första kontakt med läs- 

och skriftspråket kommer jag nedan att presentera några av de vanligaste grundreglerna.  
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Fonem 

Fonem, det vill säga språkljud, är språkets minsta betydelseskiljande enhet och har inte 

någon like bland grafemen, bokstäverna Skriftspråket utgår ifrån hur det talade språket 

låter, dvs. dess fonematik, men det är inte en direkt avbild eftersom olika språkljud 

färgar av sig på varandra, samartikulerar. Exempelvis kan k-ljudet låta mycket olika 

beroende på vad det omges av för bokstäver. Då man uttalar k, har man redan format 

munnen för att uttala den efterföljande vokalen -  ko, kille katt. Att ljudet inte uttalas 

isolerat gör att talet kan flyta snabbt och smidigt, men det kan också ställa till det för en 

del barn vid skrivinlärningen, eftersom det gör det svårt att höra de enskilda 

byggstenarna. För att talet skall flyta snabbt använder vi oss också av reduktioner och 

assimilationer, vilket innebär att vi exempelvis säger ”jogubbar”, istället för 

”jordgubbar” och ”Sveng Karlsson” istället för ”Sven Karlsson” (a.a.) 

 

Prosodi 

Prosodi, är vad vi kallar talets rytm eller melodi. Då vi talar kan vi betona det som är 

viktigt i en mening, men i skriftspråket använder vi oss istället av interpunktion, 

skiljetecken, (punkt, kommatecken, tankestreck, semikolon) för att underlätta 

förståelsen av en text. Prosodi handlar också om vilka ord som hör ihop. Gör man 

misstag gällande vilka ord som skall sitta ihop eller ej, kan innebörden bli en helt annan 

än man tänkt sig (ren korv – renkorv) (Bjar, 2006). 

 

Syntax 

Syntax handlar om böjningar av ord och ordningsföljder mellan ord. Då vi talar kan vi 

utan större problem anpassa vår syntax till sammanhanget. Den som håller ett tal inför 

arbetskollegor talar med stor sannolikhet mer korrekt är den som samtalar med sina 

vänner. Då vi talar kan vi mitt i en mening avbryta och komma in på ett annat språk, 

medan vi i skriftspråket är med bundna (a.a.). 
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Pragmatik 

Pragmatik, handlar om hur vi kan tolka språk olika beroende på dess kontext. Språk 

existerar alltid i ett sammanhang och ett exempel på pragmatisk kompetens är att vi kan 

anpassa en skriven text beroende på mottagare. Om vi är allt för högtravande eller 

lägger oss för lågt i vårt språkbruk, kan det uppfattas negativt av läsaren (a.a.). 

 

Skrivdimensioner 

 

Lundberg (2008), menar att skivutvecklingen sker i olika steg vilka, liksom 

läsutveckling och skrivutveckling, samverkar med varandra. Som exempel menar han 

att många barn lär sig grunderna till skriftspråket redan innan de påbörjar sin 

läsutveckling, och att det är mycket ovanligt att barn med lässvårigheter inte också har 

skrivsvårigheter. Däremot är det inte helt ovanligt att barn kan övervinna sina 

lässvårigheter, trots att problematik med skriftspråket kvarstår. 

 

Vid skrivinlärningen måste vi först lära oss att behärska utformandet av bokstäver, lära 

oss att sätta in bokstäverna i rätt ordning, samt hur orden stavas och hur man sätter ihop 

en grammatiskt korrekt mening. Därefter skall vi lära oss att behärska utformandet av 

stycken, texter och meningar. Det finns de elever som kan formulera och uttrycka sig 

väl, men där stavningen är bristfällig. Samtidigt finns det de elever som, tvärtemot 

stavar korrekt men har svårt att få till en korrekt meningsbyggnad. Då eleven behärskar 

detta kan denne börja träna på att skriva funktionellt, vilket innebär att man har ett syfte 

med sin text. Det kan exempelvis handla om minnesanteckningar, att skriva ett brev till 

en vän, protokoll, dokumentation, dikter, noveller eller händelseböcker. Variationen är 

till synes oändlig. Man ser till den växande förmågan hos eleven att beskriva mer 

målande och nyanserat i sina texter, vilka successivt även bli mer händelserika, 

fantasifulla och kreativa (a.a.).  

 

Det finns de elever som gott och väl klarar ovan nämnda steg, men som fortfarande 

saknar drivkraft och därför hindras från att ta ytterligare kliv i sin skriftliga utveckling. 

Det är då skolans uppgift att hjälpa eleven hitta motivation och glädje (a.a.). 
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Det tidiga mötet med skriftspråket 

 

            Goda språkfärdigheter får eleverna när de i meningsfulla sammanhang använder 

            sitt språk: talar, läser, skriver och tänker. Genom att använda språket lär sig 

            eleverna att klara situationer som ställer olika språkliga krav på t.ex. formell 

            korrekthet, utförlighet eller inlevelse. (Trudeson, 1994, s.13) 

 

Den allmänna uppfattningen är att det lilla barnet skall lära sig att tala på egen hand. 

Under de första åren ställer vi inga krav på talets korrekthet gällande vare sig uttal, 

ändelser eller grammatik. När det gäller skriftspråket däremot finns det ofta en 

förväntning på att omgivningen (i de flesta fall skolan), skall lära barnet att läsa och här 

ställs krav på korrekthet redan i ett tidigt skede (Björk & Liberg, 2007).  

 

 En förutsättning för ett livslångt läs- och skrivintresse är att få uppleva den glädje det 

skänker att använda sina kunskaper i vad man själv upplever som meningsfulla och 

funktionella sammanhang (a.a.). En lärare som röner framgång i klassrummet använder 

sig inte sällan av ett laborativt och undersökande undervisningssätt där elevernas 

intresse sätts i fokus. Anledningen till att det ofta fungerar är att elevernas 

upptäckarglädje och nyfikenhet får en central roll (Ejeman & Molloy, 2006). Skrivande 

är resurskrävande och att eleven känner motivation blir då en förutsättning för att denne 

inte skall överge processen och istället ägna sig åt något annat, som ger större utbyte. 

Fil. Dr. i språkvetenskap, Olga Dysthe (Svensson, 1998), poängterar hur viktigt det är 

att elever får möjlighet att skriva utan att värderas eller betygsättas. Istället skall de 

skriva i meningsfulla sammanhang och i samverkan tillsammans med kamrater och 

pedagoger, där innehållet är det väsentliga (a.a.).  

 

Gordon Wells (Svensson, 1998), menar att det är hur föräldrarna agerar kring språkliga 

förhållanden som ger barnen uppfattning om dess betydelse. Ett barn vars föräldrar gör 

det delaktigt i diskussioner kring vardagens bestyr och saker som händer runtomkring, 

som har tillgång till varierad litteratur och som blir läst för, kommer vid skolstarten att 

vara medveten om att man kan se olika på texter. Det barnet kommer ha en förståelse 

för att läsning kan vara komplicerat, men även tycka att det är roligt och förstå dess 

många användningsområden. Barnet som inte kommer i kontakt med allt detta i 
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hemmet, kan istället ha en uppfattning om att läsning är något relativt okomplicerat och 

ett nödvändigt ont. Barnet har en uppfattning om att skrivning handlar om stavning, 

men har inte en förståelse för de omkringliggande faktorerna. Det finns även en risk att 

barnet inte har en uppfattning om vilken ansträngning det innebär att lära sig skriva, och 

då det inte heller fått upp ögonen för vad det kan användas till. Då kan det vara svårt för 

skrivglädjen att infinna sig. Dessa barn har alltså, genom sina närståendes relation till 

läs- och skriftspråket, fått mycket olika förutsättningar redan då de börjar i skolan. Wells 

uppmärksammar oss också på att barn som sedan tidig ålder lyssnat till upplästa 

berättelser, vid skolstarten har både avsevärt bättre talspråk och skriftspråk, än de barn 

som missunnats detta. 

 

Söderberg (Svensson, 1998), menar att inlärning av talspråket sker i samspel med andra 

människor och i situationer som är konkreta och begripliga för barnet. De lär sig tala 

genom tillfällen där de får använda sitt språk. Detsamma, menar hon, gäller även 

inlärning av skriftspråk. Därför bör barnen få skaffa sig gemensamma erfarenheter 

genom att göra saker tillsammans. Skrivinlärningen skall därefter baseras på dessa 

gemensamma upplevelser, men också ha sin grund i egna erfarenheter vilka väcker lust 

och intresse hos individen. 

 

Skrivinlärning i förhållande till ett sociokulturellt 

perspektiv 

 

I det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) hamnar fokus på samspelet mellan 

individen och kollektivet med utgångspunkten att människan är en biologisk och social 

varelse. Vi kan inte undgå att lära, utan frågan är istället vad olika situationer kan lära 

oss. Då jag påbörjade mitt examensarbete hade jag inte bestämt mig för att jag skulle 

använda mig av ett sociokulturellt perspektiv, men då jag efter intervjuer och påbörjat 

diskussionsavsnitt läste igenom texten, insåg jag att det var just denna teori jag använt 

mig av. 

 



14 

 

Våra mentala och fysiska förutsättningar är mer eller mindre förutbestämda av naturen. 

Jämfört med många andra arter är människan vare sig speciellt intelligent, har inget 

vidare minne och är inte väl fysiskt rustad för överlevnad. Istället är det vår förmåga att 

använda oss av redskap och verktyg (språkliga såväl som fysiska) som gör oss unika. 

De samhälleliga system människan byggt upp, så som sjukvård, fabriker och inte minst 

skolor gör att vi kan verka på en högre nivå, än vad våra biologiska förutsättningar 

enskilt tillåter. Allt detta sker genom kollektivets samverkan. Med detta som 

utgångsläge kan vi således säga att ett sociokulturellt perspektiv handlar om hur vi kan 

använda oss av de resurser vi utformat, snarare än hur vi använder våra biologiska 

förutsättningar, för att lösa problem i vår omgivning (a.a.). 

 

Då vi talar tänker vi i första hand på vad vi säger, inte hur vi säger det. Vi behöver inte 

ha några direkta kunskaper om talets uppbyggnad för att kunna tillämpa det. Skriften är 

ett konstgjort medium, en teknik, vilken utformats av människan för att användas som 

ett verktyg i vår kommunikation. I ett samhälle som inte använder sig av skrift, måste 

mycket energi läggas på att memorera, för att ta till vara på information. Skriften har 

således förändrat det sätt på vilket vi löser problem, får tillgång till information samt 

bevarar den och skriften har skapat nya kriterier och sätt att tänka och resonera på. Den 

existerar i tid och rum och har, till skillnad från människan, inga begränsningar på hur 

mycket information som kan dokumenteras (a.a.).         

 

 

Skriftspråk som en förstärkning i läroprocessen 

 

Skrivandet fungerar som en förstärkning i läroprocessen, då vi exempelvis får möjlighet 

att omformulera andras, samt våra egna, tankar och ord. Lärande förutsätter egen 

aktivitet, vilket ett skrivande där vi återger med våra egna ord, ger. En skriven text 

tillåter oss att gå tillbaka, läsa en gång till, och reflektera utifrån det. Exempelvis i en 

klassrumssituation, kan skrivprocessen tillåta att eleven håller sitt eget tempo, istället 

för att behöva anpassa sig till läraren eller kamrater, och detta menar Dysthe, är viktigt. 

Hon menar också att vi genom skrivning kan skapa en bro mellan vårt inre och yttre tal, 

vilket i sin tur innebär att vi kan få tillgång till en värld vi annars riskerar att gå miste 



15 

 

om. Dysthe poängterar också att i skrivandet får även de tysta eleverna en möjlighet att 

visa vad de kan (Bergöö & Jönsson & Nilsson, 1997). 

 

Vygotsky menade, enligt Bjar (2006) att skrivandet gör oss medvetna om vårt tal. 

Läraren har till uppgift att ta stöd i det eleven redan kan och sedan, tillsammans med 

barnet, finna dess nästa utvecklingszon genom att exempelvis ställa frågor som; Vad 

tycker du känns viktigast nu? Hur vill du arbeta? Var ska vi börja? Detta är något som 

Vygotsky kallade för den proximala utvecklingszonen (a.a.) dvs. en utveckling som 

ligger steget före, men inte allt för långt bort, eftersom det då kan kännas ouppnåeligt 

och resultera i att barnet ger upp istället för få utmana sin egen kunskap och lyckas. Det 

proximala är skillnaden mellan vad barnet kan klara på egen hand och vad det kan klara 

tillsammans med någon annan, som har större kunskap eller erfarenhet (Hwang & 

Nilsson, 2007). 

 

Barns utveckling är kulturspecifik och helt beroende av omgivande faktorer så som 

vilka barnet växer upp med. Utvecklingen sker i socialt samspel med bl.a. syskon, 

föräldrar, lärare, vänner och förmågan att resonera med sig själv för tänkandet framåt. I 

Vygotskys synsätt är miljön avgörande för utvecklingen, och man brukar därför placera 

honom inom ramen för det sociokulturella perspektivet (a.a.).   

 

Språket är ett sätt för barnet att frigöra sig från den omedelbara situationen som råder i 

nuet och rikta uppmärksamhet även mot det som skett, och det som kommer att ske. 

Vygotsky menade att språk och kultur påverkar den kognitiva utvecklingen vilken sker, 

inte bara inifrån och ut, utan även utifrån och in. Detta ledde i sin tur till att han fick upp 

intresset för möjligheten att barn kunde förbättra sin tanke- och 

problemlösningsförmåga genom att bli medvetna om hur de tänker, s.k. metakognition 

(a.a.). Att skriva är ett sätt att synliggöra tankeprocessen. Genom att i efterhand kunna 

utveckla, läsa om och reflektera kring texten, får vi också en möjlighet att utveckla och 

reflektera kring våra egna tankar (Lundberg, I. 2008)          
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METOD 

 

Kvalitativ eller kvantitativ 

 

Jag har i mitt arbete använt mig av en kvalitativ intervjumetod. Eftersom eleverna 

svarade utifrån de tankar de hade kring mina frågeställningar just då, är det den metoden 

som passar. Skulle intervjuerna göras om vi ett annat tillfälle skulle resultatet, med stor 

sannolikhet, bli annorlunda även om ramfaktorer och frågor var desamma. För att kunna 

ge en tydlig förklaring på vad detta innebär, har jag i följande avsnitt valt att beskriva 

både den kvalitativa och den kvantitativa metoden, då dessa ofta ställs i jämförelse med 

varandra.  

 

I en kvalitativ intervju ställs raka och tydliga frågor, på vilka man förväntas få 

sammanfattande och innehållsrika svar. Man är ute efter kvalitet och vill nå en djupare 

förståelse för det man undersöker. Den kvalitativa metoden har dock kritiserats av 

somliga för att resultaten inte går att upprepa och att den därmed inte kan ses som exakt 

(Trost, 1997).    

 

I en kvantitativ intervju förutsätter vi istället att verkligheten är objektiv. Utifrån detta 

samlar vi sedan in statistik, vilken vi undersöker. Något förenklat kan vi säga att då det 

rör sig om kvantitet använder vi oss på ett eller annat sätt av siffror. Även begrepp som 

fler eller färre, kortare eller längre, är begrepp som kan dyka upp i en kvantitativ 

intervju. I en fullständigt kvalitativ intervju skall detta inte förekomma, men riktigt så 

enkelt är det oftast inte. Det som går att mäta kan, enligt Trost (1997), uppfattas som 

säkrare och lättare att förstå, varför den kvantitativa undersökningen inte sällan får 

högre status än den kvalitativa. 

 

Enligt Kvale (2009), handlar den kvalitativa intervjun om att sätta sig in i och förstå 

respondentens, dvs. den som intervjuas, tillvaro. Den som håller i intervjun tolkar de 

svar som ges och har möjlighet att ställa följdfrågor samtidigt som respondenten får en 

möjlighet att vidareutveckla sina svar. Detta leder i sin tur till ett bredare material. 
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Det finns, enligt Kvale (a.a.), olika typer av intervjufrågor.  I de intervjuer jag 

genomfört har jag utgått ifrån inledande frågor, tolkande frågor, uppföljningsfrågor samt 

sonderande frågor. Då jag kom till intervjutillfället hade jag de inledande frågorna med 

mig och med hjälp av dessa hoppades jag sedan på spontana och grundliga svar.  I de 

tolkande frågorna omformulerar intervjuaren de svar som getts av respondenten för att 

på så vis få dem förtydligade och genom uppföljningsfrågorna ber denne sedermera 

respondenten att utveckla sitt svar. Genom sonderande frågor får respondenten 

möjlighet att fördjupa och svara mer detaljerat på en redan ställd fråga.      

 

Validitet och reliabilitet 

 

Stensmo (2002) menar att all form av insamlat material i en genomförd studie skall vara 

tillförlitlig och giltig. Validitet innebär att man mäter det som är relevant/giltigt i 

sammanhanget och reliabilitet innebär att man mäter på ett sätt som är tillförlitligt. För 

att uppnå validitet måste man mäta rätt sak vi rätt tillfälle och utesluta resultat som är 

irrelevanta för den aktuella uppgiften. Reliabilitet handlar om pålitlighet, dvs. kan jag 

lita på det resultat jag fått utifrån undersökningen och är den framtagen på ett 

tillförlitligt sätt eller finns det fel som gör undersökningen otillförlitlig? För att 

reliabiliteten skall vara hög, bör man kunna göra samma undersökning vid flertalet 

tillfällen och resultatet skall bli detsamma. Om jag exempelvis, som i denna 

undersökning, vill se vad eleverna har för relation till tal- och skriftspråk hjälper det mig 

föga att be dem sjunga en sång för mig. Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet och 

tvärtom. Mätningen eller undersökning kan vara korrekt utförd, men om man undersökt 

i sammanhanget fel sak, kommer resultatet att vara missvisande, utifrån den aktuella 

frågeställningen.   

 

Inom den kvantitativa forskningen är reliabilitet detsamma som reproducerbarhet, dvs. 

något som kan värderas och där resultat kan ges i siffror. I en kvalitativ studie kan man 

inte skatta tillförlitlighet med siffror och därför blir förutsättningarna annorlunda mot då 

vi gör en kvantitativ studie. Validitet och reliabilitet handlar då om att utförligt beskriva 

de data vi samlat in, samt i den slutliga rapporten beskriva hur förutsättningarna inför 

och under processens gång sett ut, för att visa hur resultaten blivit de aktuella.  Då jag 

genomförde mina kvalitativa intervjuer svarade eleverna utifrån den uppfattning som 
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var realitet för dem just då. Om jag skulle återvända om några veckor och ställa samma 

frågor, eller om jag valt en annan målgrupp av elever, skulle med stor sannolikhet 

utfallet se annorlunda ut. Eftersom jag beskrivit process och förutsättningar kan dock 

undersökning ses som tillförlitlig, giltig och i sammanhanget aktuell (a.a.).    

 

Etiska aspekter 

 

För att skydda de människor som deltar i forskning har Vetenskapsrådet (2002) tagit 

fram ett grundläggande individskyddskrav. De fyra allmänna huvudkraven kallas; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet  

Innebär att forskaren skall informera de berörda, så som uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare, om forskningsuppgiftens syfte. De skall upplysas om att deras 

deltagande är frivilligt, att de när som helst har rätt att avbryta och lämna intervjun samt 

att de uppgifter som lämnas enbart skall användas i forskning. 

 

Samtyckeskravet 

Med detta menas att deltagarna själv har rätt att bestämma över sin medverkan och att 

de måste lämna sitt samtycke. De har när som helst rätt att ångra sig och avsluta sitt 

deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet  

Alla deltagare skall ges största möjliga anonymitet och personuppgifter skall behandlas 

med stor försiktighet, så att inga utomstående kan komma åt dem. 

 

Nyttjandekravet  

De uppgifter som samlats in från enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).      
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Då jag först satte mig ner tillsammans med de elever jag skulle intervjua, talade jag om 

för dem att det var frivilligt att medverka (vilket jag även bett respektive klasslärare att 

poängtera i förväg för de barn som skulle delta), samt att de när som helst under 

intervjun kunde avbryta och gå därifrån om de så önskade. Samtliga elever gav dock sitt 

samtycke och därför informerade jag dem fortsättningsvis om att de skulle vara 

anonyma i mitt arbete och att uppgifterna endast skall användas i forskningsändamål. 

Då intervjun var avslutad gick jag, tillsammans med respektive elev, igenom de svar jag 

antecknat och frågade om de höll med om det jag skrivit. Min avsikt var att de på så vis 

skulle känna att de hade kontroll över situationen och att inget skulle ske över deras 

huvuden.  

 

Urval och avgränsningar 

 

Jag har valt att inte ta med genusaspekten i min undersökning, eftersom jag tror att det 

skulle göra arbetet för stort och även riskera att ta bort fokus från den egentliga 

frågeställningen, dvs. om barn skriver som de talar och om de har någon uppfattning om 

att olika skrivsituationer kan innebära olika s  

 

Jag valde att inte använda mig av enkäter, utan istället genomföra muntliga intervjuer 

med respondenterna. Anledningen var att jag ville ha möjlighet att ställa tolkande och 

sonderande frågor för att uppnå bredast möjliga innehåll. Jag ställde få följdfrågor kring 

respondenternas erfarenhet och möten med läsning och skrivning på fritiden 

(exempelvis om de hade mycket böcker hemma eller om deras föräldrar läst mycket för 

dem) och bad dem inte att vidareutveckla svar med ovan nämnda innehåll. Anledningen 

till detta var att jag hyste en oro för att studien då skulle förlora reliabilitet och validitet, 

till följd av att den blev för utspridd. Av samma anledning valde jag att hålla mig till 

små undersökningsgrupper, eftersom tidsramen varit begränsad. Istället fokuserade jag 

på att få ut mesta möjliga av de elever jag talade med. I ett tidigt skede övervägde jag att 

även ta med pedagoger i min undersökning, men övergav den idén, då jag istället ville 

hålla fokus på barnen. 
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Ramfaktorer 

 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes på en skola som inrymmer ungefär 180 elever 

från förskoleklass till årskurs sex. Skolan är belägen några kilometer utanför en mindre 

svensk stad. Frågorna ställdes till elever i årskurs fyra, fem och sex och jag intervjuade 

tre barn i respektive årskurs. Jag intervjuade också en elev i årskurs ett för att kunna se 

tankeåtskillnad beträffande skriftspråket. 

 

I årskurs fyra och sex skedde intervjuerna individuellt, medan jag med femmorna 

samtalade i grupp. Min avsikt var att se om det blev någon skillnad i resultat till följd av 

de valda tillvägagångssätten. I frånvaro av diktafon, eller annan möjlighet att göra 

ljudupptagningar, använde jag mig av anteckningsblock och penna för att göra 

minnesanteckningar. Efter varje avslutat tillfälle tog jag mig sedan tid att gå igenom 

mitt material och gjorde således kompletteringar, för att i efterhand kunna återge 

intervjuerna på ett så korrekt vis som möjligt.  

 

Då den tid som fanns att disponera var begränsad, valde jag att inte använda en större 

undersökningsgrupp och att även begränsa mig till en skola. Om jag haft större 

spridning hade undersökningen möjlighen haft högre reliabilitet. Vid de intervjuer jag 

genomförde blev svaren förvånansvärt lika och detta hade kanske sett annorlunda ut 

med ett mer varierat underlag. Mitt tillvägagångssätt fungerade bra med de 

förutsättningar jag hade men jag tror att jag behövt en diktafon, istället för 

anteckningsblock och penna, om gruppen varit större, eftersom jag annars gått miste om 

detaljer.   

 

Eleverna kommer att omnämnas med en siffra som talar om vilken årskurs de tillhör, 

samt A, B eller C för att skilja dem åt. Både pojkar och flickor har deltagit, eftersom de 

finns representerade i klassen. 
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RESULTAT 

 

Trots varierad ålder var eleverna i min undersökning överraskande eniga och det fanns 

ingen fråga där deras åsikter gick märkbart isär. Inte heller gjorde det någon skillnad att 

intervjua i grupp jämfört med enskilt. Samtliga elever hade tydliga åsikter och 

framförde dem gärna. Som framgår i intervjumaterialet finns det många likheter bland 

svaren och jag har nedan gjort en sammanställning av dessa. Jag tycker det fungerade 

bra att anteckna vid intervjutillfällena, men om undersökningsgrupperna varit större, 

hade jag behövt en diktafon eller liknande för att inte gå miste om viktiga detaljer. 

 

De frågor jag ställde handlade om ifall eleverna upplevde att de skriver annorlunda än 

de talar, dvs. om barnen upplever att det finns en skillnad mellan talspråk och 

skriftspråk. Jag undrade också om de upplever att de skriver olika beroende på 

mottagare och vad de kan se för skillnader mellan sina egna texter och hur en bok är 

skriven.    

 

Eleven i årskurs 1 har en, i mina ögon, syn på sambandet mellan tal- och skriftspråk 

samt dess användning, som ligger mycket nära de äldre barnens. Samtliga elever var 

överens om att det tar längre tid att skriva än att tala och därför kortar man ner texten. 

Då man talar kan man ”säga allt”, men då man skriver måste man prioritera. Hur man 

skriver är beroende av vem mottagaren är. Om man skriver till en kamrat kan man 

skriva relativt slarvigt, eftersom denne ändå förstår, men om man skriver till, framförallt 

en vuxen, måste man lägga ner mer energi på en korrekt utformning. Flera av barnen 

nämnde att man behöver ha tillgång till ett finare språk om man exempelvis ska skriva 

till en myndighetsperson eller till en potentiell chef. Anledningen till detta är att man 

inte skulle bli tagen som seriös om man slarvar, menar de. Barnen har alltså en 

uppfattning om hur det ”skall vara”, och är medvetna om att de ibland slarvar eftersom 

det går snabbare, men att man då bara kan göra sig förstådd inför en begränsad skara 

mottagare. Ibland använde sig eleverna av ett skriftspråk som innefattade förkortningar 

och lokala uttryck, men de var medvetna om att detta inte var ”det rätta” sättet att 

skriva, varför de anpassade detta språkbruk beroende på vem som skulle läsa. 
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Flera av barnen nämner också att man genom att läsa böcker kan bli en bättre skrivare 

eftersom man kommer i kontakt med korrekt utformad text och att man samtidigt får 

egna idéer på vad man kan skriva om. Tycker man om att skriva så skriver man gärna 

och ofta, vilket resulterar i att man snabbt blir bättre, menar några av eleverna. 

 

Flera av dem tycker det är jobbigt med alla detaljer som skall skrivas ner då man gör en 

berättelse eller en text. De jämför med att på datorn, som då man chattar eller spelar spel 

över nätet, kan man istället för stora mängder text, använda andra tecken, som 

exempelvis smiley´s, för att förtydliga vad man menar. Barnen menar att man t.ex. 

också kan använda versaler eller ett antal utropstecken, byta teckensnitt eller variera 

färg för att tydliggöra vad man menar. Vad de ville komma fram till var att det är 

mycket lättare att uttrycka sig skriftligt om man får använda, vad de kallar för 

hjälpmedel. Femmorna talar om att ett målande bildspråk gör att man kan leva sig in i 

en historia, men de tycker det kan vara svårt att själva göra det riktigt bra. Flera av 

eleverna tycker dessutom att det är roligare att skriva på en dator än för hand, eftersom 

det ser finare ut och det är lättare att göra ändringar i texten. Därför skriver de gärna 

längre berättelser på datorn än för hand.   
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AVSLUTNING 

 

Sammanfattande diskussion 

 

Syftet med den här uppsatsen var att jag ville få svar på vad barnen i min undersökning 

gjorde för koppling mellan tal- och skriftspråk. Skriver de likadant oberoende av 

situation, eller anpassar de skriften beroende av mottagare och sammanhang, dvs. har de 

uppfattning om att olika situationer ställer olika krav? 

 

Flera källor (t.ex. SOU 1997:108, Lundberg, 2008, Svensson, 1998) talar om vikten av 

en tidig, positiv kontakt med talspråk, lässpråk och skriftspråk för att främja den 

fortsatta utvecklingen inom området. I utbildningsdepartementets skrivelse (SOU 

1997:108), menar man att om den tidiga kontakten uteblir, har barnet sämre språkliga 

förutsättningar då de börjar skolan och risker därigenom att förlora sin drivkraft i 

undervisningssammanhang och istället bygga upp en negativ självbild. Detta som en 

följd av att i stort sett all skolundervisning är beroende av elevens språkbehärskning. 

Vilken, om den är bristfällig, försvårar allt lärande. Då jag varit ute på VFU i olika 

skolor, har jag blivit uppmärksam på att de språkliga erfarenheter barnen har med sig 

hemifrån, kan vara mycket varierade. Enligt ovanstående källor innebär det att dessa 

barn har avsevärt sämre förutsättningar att klara sig i skolan. Därför ser jag det som 

oerhört väsentligt att man redan första skoldagen börjar introducera barnen för språkets 

alla variationer.  

 

Jag har i min text, utifrån Svensson (1998) och Lundberg (2008), skrivit om olika regler 

som gör sig gällande inom tal- och skriftspråket. Jag tänkte nu fördjupa mig i vad dessa 

kan ha för effekt på barnens språkliga utveckling. Talspråket är beroende av 

utomstående faktorer som exempelvis dialekt, ålder och social tillhörighet, medan 

skriftspråket har tydliga förutbestämda regler. Då fonem utgår från hur talet låter, kan 

det för den elev, som exempelvis har en utpräglad dialekt, leda till svårigheter i 

skriftinlärningen, eftersom det uttalade ordet kan låta skilt från stavningen (ex. 

gotländskans öga – öyge, sten – stain eller skånskan onsdag – unsdag, efter – ettår).  
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Vid flera tillfällen under min utbildning har jag mött elever som till följd av just dialekt, 

haft svårt att lära sig stava korrekt. Även prosodin, alltså talets rytm, kan försvåra 

inlärningen då ett ord kan låta så pass annorlunda vid muntligt uttal att det blir svårt att 

göra en korrekt avstavning. En tanke jag har är att dessa barn i än större utsträckning har 

behovet av att i ett tidigt skede komma i kontakt med ett korrekt utformat tal och 

skriftspråk. Här kommer även social tillhörighet in, då man t.ex. i vissa regioner 

använder lokala uttryck som gutniskans strumpa – sukk, fråga – spöre eller skånskans 

igår kväll – attes, glo – glana. På många platser kan även användandet av s.k. slang vara 

utbrett (SOU 1997:108).  

 

Trudeson (1994), skriver att ett sätt att främja en god språklig utveckling kan vara varje 

dag läsa högt ur en skönlitterär bok inför klassen, och att inleda varje sådant tillfälle 

med att eleverna får berätta om vad den handlade om vid det tidigare lästillfället. På så 

vis tränar de läsförståelse och bekräftar att de förstått det språk som tillämpades. 

Eleverna i min undersökning använde både uttryck och förkortningar, samt ord de 

brukade använda då de skrev till varandra på nätet, även då de skrev i skolan. De hade 

dock en tydlig uppfattning om att detta inte var ett korrekt sätt att skriva på. Därför 

anpassade de texten efter mottagare. Om de exempelvis skrev till sin lärare, eller till en 

annan vuxen, använde de sig av en mer korrekt formulering. De talade även om, att man 

genom att läsa böcker kan lära sig hur man skall skriva. Jag tolkar detta som att de haft 

en god kontakt med litteratur, samt att vuxna i deras omgivning gjort dem 

uppmärksamma på språket, vilken bidragit till deras medvetenhet kring dess 

användningsområden.            

 

Under författandet av detta examensarbete kom jag att tänkta tillbaka på den 

verksamhetsförlagda utbildning jag haft i förskolan och jag kan se att flera av de 

utvecklingssteg som Schickedanz (Svensson, 1998) talar om, fanns representerad hos de 

tre till femåringar jag mötte. Några av barnen låg precis i början och för dem var ännu 

skriftspråket något som var fysiskt bundet. Många av barnen hade kommit in i den 

visuella utformningen och jag upplevde att det för dem nästan var viktigare att få skriva 

namn på sina teckningar än att faktiskt måla dem. Flera av barnen härmade också 

logotyper de stött på, som exempelvis MAXI. En del av barnen skrev till synes oändliga 

bokstavskedjor, som de sedan bad en vuxen att läsa upp. Oftast var det kokböcker, en 
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återgivning av deras favoritsaga eller en instruktionsbok för något som skulle byggas. 

Svensson (1998), skriver att man genom att utgå från barns tidigare erfarenheter kan 

göra det meningsfullt för barn att tillägna sig skriftspråket. Även i Lpo94, menar man att 

undervisningen skall ta hänsyn till elevens tidigare erfarenheter för att främja dennes 

fortsatta kunskapsutveckling. Är det inte just detta dessa barn gör? De utgår ifrån sina 

egna erfarenheter för att skapa skrift och med stor sannolikhet utgår de samtidigt från en 

upplevelse som för dem varit mycket positiv. Barnet som återger en kokbok har kanske 

fått vara med och laga mat tillsammans med en anhörig, de som skriver 

varuhuslogotypen har med stor sannolikhet varit just där och barnet som återger sin 

favoritsaga har antagligen fått den uppläst för sig hemma. Gemensamt för dessa barn är 

att de varit med om ett tidigt, positivt laddat, möte med skriftspråkets värld. Björk & 

Liberg (2007) och Svensson (1998), talar mycket om just vikten av att barnen får en 

positiv relation till språket för att främja deras fortsatta utveckling inom ämnet. 

 

Lundberg (2008), utgår i sin mall för skrivutveckling ifrån att stavning och 

meningsbyggnad kommer först. Därefter följer funktionell och skapande skrivning. 

Björk & Liberg (2007), menar att de skriftliga kraven snabbt blir väldigt höga och att 

man istället bör prioritera skrivintresset. Även Dysthe (Svensson, 1998), menar att vi 

måste låta eleverna skriva utan att värderas, för att främja skrivglädjen. Om vi då återgår 

till Lundberg (2008), vad skulle hända om man istället vände på hans mall? Det vill 

säga om man lät eleverna skriva fantasifulla berättelser eller texter som intresserade 

dem och istället för att fokus låg på korrekt utformning, låta det ligga på innehåll? 

Barnen i min undersökning talade mycket om användandet av datorer. De tyckte det var 

roligare än att skriva för hand, eftersom det blev finare och det var lätt att korrigera. Ett 

av barnen talade om, att det som är så bra med datorer är att om man i efterhand 

kommer på att man vill lägga till eller flytta ett stycke, är det enkelt gjort. Då man 

skriver för hand, menade denna elev, blir detta besvärligt och klottrigt, så då låter man 

hellre bli. Utifrån detta skulle jag då vilja påstå, att om man som pedagog är ute efter att 

eleverna skall skriva skapande, kan man riskera att barnen hämmas genom det 

traditionella användandet av papper och penna, jämfört med om de tillåts använda 

datorer. Vid ett intervjutillfälle framkommer det också att datorns rättstavningsprogram 

underlättar. Eleven slipper då lägga en massa tid på att hitta den exakta stavningen, 

eftersom datorn ger förslag, och kan istället ägna sig åt innehåll. En tanke jag har kring 
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detta är att eleven dessutom får omedelbar respons. Istället för att skriva klart en text 

som sedan skall rättas, efter att en vuxen läst igenom den, får eleven direkt vetskap om 

att ett ord är fel. Då detta korrigerats kommer belöningen direkt, i form av att ordet 

slutar vara rödmarkerat. Jag tror att detta i sin tur kan främja skrivglädje.   

 

Den norske forskaren Arne Trageton (2005), har utarbetat en metod där man, istället för 

läsböcker och ifyllningsövningar lär barnen att läsa och skriva med hjälp av just datorer, 

med vilka eleverna tillåts då laborera med språket och skriva egna texter. Avsikten är att 

invänta handens mognad och under första året läggs därför ingen fokus vid 

handskrivning och korrekt utformande av bokstäver, utan handen tränas istället upp med 

hjälp av en mängd motoriska övningar, som till exempel att rita, måla, klippa, pussla, sy 

och modellera. Då handens finmotorik inte är ordentligt utvecklad läggs allt för mycket 

energi under skrivinlärningen vid själva utformandet, men med datorns hjälp kan 

eleverna istället fokusera på innehåll, menar Trageton (a.a.). Mellan 1999 och 2002 

genomförde han ett projekt i Danmark, Estland, Finland och Norge, vilket han kallade 

”Textskapande på datorn” där barn, med hjälp av datorn, fick lära sig att skriva innan 

de lärde sig läsa. Projektets resultat visade på att de elever som fick arbeta på detta vis, 

lärde sig läsa och skriva snabbare än elever som endast deltog i traditionell 

undervisning, samt att deras texter var längre och mer innehållsrika än de jämnårigas, 

vilka inte ingått i projektet. Då man senare utvärderade projektet framkom också att 

dessa elever, trots ytterst lite träning på handskrift i många fall också skrev finare, om 

än något långsammare, är de elever som inte deltagit i projektet (a.a.). 

 

Lundberg (2008), håller visserligen med Trageton om att datorn är ett bra hjälpmedel då 

den exempelvis ger omedelbar feedback, och stavningen förbättras snabbare om 

återkopplingen är ögonblicklig än om den dröjer.  Samtidigt varnar han för att hysa en 

övertro till detta verktyg. Han menar att barnen riskerar att gå miste om den 

multisensoriska inlärningen, dvs. en inlärningsprocess där flera sinnen är involverade 

och vars betydelse ofta poängteras. Denna, menar Lundberg (a.a.), att eleven får genom 

att för hand utforma bokstäverna, då själva muskelrörelsen befäster minnet av 

bokstavssekvensen.   

 

Trageton (2005) och Lundberg (2008) är inte till fullo överens, men båda menar dock att 
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ämnet behöver forskas mer på. Utifrån mina tidigare erfarenheter och de svar jag fick 

under mina intervjutillfällen, ser jag fram emot att ta del av framtida resultat inom 

ämnet, då jag tycker det är mycket intressant och tror att det kan göra stor skillnad för 

den framtida läs- och skrivinlärningen inom skolväsendet.    

 

Vygotsky säger att vi lär genom samspel och många forskare och författare håller med 

om det (t.ex. Dysthe, Lundberg, 2008 och Svensson 1998). Trots detta sker ofta 

skrivinlärningen i skolan enskilt. Jag har funderat mycket kring vad det beror på. 

Kanske handlar det om att läraren uppfattar det som lättare att kontrollera enskilt arbete 

eller så handlar det kanske om okunskap. Jag har tyvärr inget direkt svar på den frågan. 

Trudeson (1994), skriver att vi endast kan nå goda språkfärdigheter genom att använda 

språket och blir inte förutsättningarna för det bättre om eleverna får samarbeta? Med 

detta i åtanke reflekterade jag vid min gruppintervju över att eleverna, då de talade om 

litteratur, fyllde i varandras meningar och tycktes exalterade över att de hade 

gemensamma upplevelser (i detta fall handlade det om Harry Potter böckerna av JK 

Rowling). Att prata om hur de upplevt böckerna, blev ett sidospår som jag fascinerat 

följde. Här kom de även att samtala om bildspråk och om hur de berörts av olika avsnitt. 

Två av eleverna var överens om att även om de velat läsa klart böckerna så fort som 

möjligt för att få veta det spännande slutet, så hade det känts tomt och lite ledsamt då 

sista sidan var läst och boken skulle läggas bort. Det här är i mina ögon precis vad 

språkutvecklingen skall handla om. Glädje, upplevelser och samhörighet.      

 

Det sociokulturella perspektivet förespråkar även det att vi lär av varandra, men också 

att vi skall använda oss av verktyg (Säljö, 2000). Under mina intervjuer gick vi inte 

specifikt in på användandet av Internet som redskap i skolan, men enligt det 

sociokulturella perspektivet är det som gör människan unik, dennes förmåga att använda 

just verktyg. Utifrån detta torde Internet vara ett av de främsta verktygen, eftersom det 

är gränsöverskridande. Det mesta går att finna inom loppet av några sekunder och ett 

par knapptryck. Då jag varit ute på VFU, har jag observerat hur påverkade många barn 

är av datorns värld. Om vårt mål är en individanpassad undervisning som utgår ifrån 

barns egna erfarenheter och intressen, tror jag att detta är något vid borde fånga upp. I 

mina undersökningsgrupper, finns det elever som kan allt om de spel som finns på 

Internet. De kanske inte alltid tycker det är så roligt att läsa, skriva och sitta still i 
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skolan, men framför datorn kan de sitta fokuserade i långa stunder och göra just detta. 

En egen erfarenhet jag har av detta är att mitt yngre syskon tidigt behärskade engelska i 

tal och skrift, vilket denne lärt sig på just internet. Ejeman & Molloy (2006), talar om 

hur man kan nå nyfikenhet och upptäckarglädje och framgång genom ett laborativt 

tillvägagångssätt. Är det inte just det dessa barn gör genom att leta och upptäcka saker 

som är värdefulla i deras värld, genom datorn och Internet? 

 

 Jag tycker att jag i mitt insamlade material fått svar på de frågor jag ställt. De barn jag 

talade med hade en tydlig uppfattning om att situationen påverkar språkets utformning. 

Då man skriver till kamrater är kraven lägre än då man skriver till exempelvis lärare 

eller andra vuxna. De var också medvetna om att det fanns klara skillnader mellan hur 

de själva skrev och på en boks utformning. De såg böcker som en möjlighet, ett verktyg, 

att lära sig mer om språk, vilket i mina ögon tyder på en stor språklig medvetenhet hos 

dessa barn.  

 

Fortsatt forskning 

 

Under arbetets gång dök det upp flera nya frågor hos mig och tankar på hur jag skulle 

vilja forska vidare. 

 

Många tankar handlar om datorn som artefakt i klassrummet. Eleverna började tala om 

datorn i anslutning till läs- och skriftspråk, trots att jag inte styrde in dem på det spåret. 

Min tanke är att datorn utgör en mycket stor del i deras referensram. Utifrån den 

litteratur jag läst och som mynnat ut i detta arbete är intresset för datorer något som 

skall tas tillvara. Eleverna talar om att det är roligare att skriva på datorn för att det bli 

fint och att det är lätt att ändra om. Jag skulle vilja forska vidare i om man kan främja 

skrivglädje, hos de elever som inte funnit den, genom att föra in datorn i klassrummet. 

Vad skulle datorn kunna göra för skillnad hos de elever som till följd av motoriska 

svårigheter, skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter, inte tycker om att skriva? 

Skulle det kunna ge dem en mer positiv självbild? 

 

Jag ställer mig frågan om lärare ute i landets skolor har en förståelse för hur viktig den 
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tidiga kontakten med läs- och skriftspråket är och även hur viktigt det är att 

undervisningen skall vara intressant för barnen? Hur många lärare prioriterar 

rättstavning framför innehåll och hämmar därigenom barnens lust till fortsatt 

skrivutveckling? 

 

Jag skulle även vilja forska vidare i vad den tidiga kontakten med tal-, läs- och 

skriftspråksutveckling har för inverkan på barnens fortsatta utveckling samt hur social 

och kulturell tillhörighet påverkar. En tanke på hur jag då skulle gå tillväga är samla in 

arbeten gjorda under olika perioder och från ett större uppsamlingsområde, alltså inte 

koncentrera mig på en enskild skola som jag nu gjorde. Jag skulle då plocka ut arbeten 

av varierad kvalitet och sedan undersöka de berörda elevernas hemförhållanden. Frågor 

som; Hur mycket litteratur finns det i hemmen? Brukar man gå till biblioteket eller på 

teater? Läser man för barnen? Skriver man mycket i hemmen och får barnen delta i 

diskussioner rörande litteratur och kultur? Det tycker jag skulle vara intressanta att få 

svar på. 

 

Mina avslutande ord 

 

Som framgår av ovanstående text är det många nya frågor som väckts hos mig. Detta 

arbete har i stor utsträckning väckt min vetgirighet, trots att jag bara skrapat på ytan. 

Något som återkommer i mycket av litteraturen är betydelsen av glädje och 

individanpassad undervisning. Med det i åtanke vill jag avsluta med ett tankeväckande 

citat från Björk och Liberg (2007,s.159), vilket jag tycker att varje lärare bör ha i 

åtanke. 

 

Om barn är 

oförmögna att lära sig 

bör vi anta 

att vi ännu inte 

hittat det rätta sättet att undervisa dem. 

 



30 

 

REFERENSER 
 

 

Bergöö, Kerstin & Jönsson, Karin & Nilsson, Jan. (1997). Skrivutveckling och 

undervisning. Lund: Studentlitteratur 

 

Bjar, Louise. (ed.) ( 2006). Det hänger på språket, Lärande och språkutveckling i 

grundskolan. Författarna och Studentlitteratur 

 

Björk, Maj & Liberg, Caroline. (2007). Vägar in i skriftspråket, tillsammans och på 

egen hand.  Stockholm: Natur och Kultur 

 

Ejeman, Göran & Molloy, Gunilla. (ed.) (2006). Svenska i grundskolan. Stockholm: 

Liber AB 

 

Hwang, Philip & Nilsson, Björn. (2007). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och 

Kultur 

 

Kvale, Steinar. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lpo94. (2004). Lärarens handbok. Solna: Tryckindustri Information 

 

Lundberg, Ingvar. (2008). God skrivutveckling. Stockholm: Natur och Kultur 

 

Skolverket. (2002). Grundskolan, Kursplaner och betygskriterier. Västerås: Edita Västra 

Aros 

 

Stensmo, Christer. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare, en introduktion. 

Uppsala: X-O Graf tryckeri AB 

 

Svensson, Ann-Katrin. (1998). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur 

 

Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Norstedts Akademiska Förlag 



31 

 

 

Trageton, Arne. (2005). Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola.   

Stockholm: Liber 

Trost, Jan. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

 

Trudeson, Lars. (1994). Rum för lärande- Skolverkets rapport nr 71. Skara: 

Västergötlands tryckeri 

 

SOU 1997:108. (1997-09-23). Att lämna skolan med rak rygg - om rätten till 

skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och 

skrivsvårigheter. Utbildningsdepartementet 

 

Internet 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 20.04.2010. Tillgänglig på: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


32 

 

BILAGA 1 

 

Intervjufrågor 

 

1. Skriver du annorlunda än du talar? 

 

2. Har det någon betydelse hur man skriver och i sådana fall varför? 

 

3. Skriver du som du talar med dina vänner? 

 

4. Ser du någon skillnad mellan ditt sätt att skriva och på hur böcker är skrivna – i 

sådana fall vad? 
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BILAGA 2 

 

Elevsvar vid intervjutillfälle 

 

Elev åk 1: 

1. Ja, jag skriver inte lika mycket för det tar längre tid än när man pratar och det blir 

så många papper. Det hinner man inte och så orkar man inte. 

 

2. Ja, man kan inte skriva huuur som helst (drar ut på ordet och tittar menande på mig) 

för då kan inte fröken läsa och om man ska läsa högt blir det svårt så man måste 

vara lite noggrann. 

 

1. Ja, men de är skrivna på dator ju och jag skriver med vanlig penna (tittar på mig 

som jag vore tokig som inte själv kan se det). Sen är det mer text i boken och jag 

orkar inte skriva så mycket än för det tar lång tid, men jag kommer att skriva så 

sen. 

 

Elev 4A: 

1. Ja för det går inte lika fort att skriva som när man pratar. Man tänker efter mer när 

man skriver. När man pratar går det så fort, så då kan man säga allt men när man 

skriver måste man välja ut en del saker bara. 

 

2. Ja, för om man skriver för slarvig kan inte alla förstå vad man skrivit och om man 

skriver slarvigt i skolan säger fröken att man måste göra om.   

 

3. Nej, för då skulle inte t.ex. fröken förstå och det låter ganska slarvigt fast det beror 

lite på vad man skriver. Jag brukar skriva på MSN och då använder man en massa 

förkortningar, stora bokstäver och smiley´s. Då blir det mer lika som jag pratar med 

mina kompisar. 

 

4. Ja, det är mer detaljer i böcker. 

 



34 

 

Elev 4B: 

1. Ja för det tar så himla lång tid att skriva... 

 

2. Ja, så alla ska fatta liksom. Förkortningar t.ex. kan vara svåra att förstå, speciellt för 

vuxna, eller om det blir värsta klottrigt. Ibland om man är slarvig kan man inte ens 

själv läsa vad man skrivit och då tar det en massa extra tid. 

 

3. När jag chattar eller skriver med kompisar använder jag mycket förkortningar och 

ord som man inte använder om man skriver i skolan t.ex. så då blir det nog mer 

som när jag pratar med mina polare. Fast när jag skriver i skolan eller till vuxna är 

det helt annorlunda än om jag pratar med mina kompisar.   

 

4. Böcker, eller i alla fall vuxenböcker, har mycket finare språk. T.ex. om jag skriver 

att han ”inte fick”, så skriver man att någon ”inte tillät” i en bok.    

 

Elev 4C: 

1. När man skriver kortar man ner och tar bara med det viktigaste för det tar 

mycket längre tid än när man pratar. 

 

2. Ja, man måste vara mer noggrann om man skriver t.ex. till fröken eller någon 

man inte känner, för annars kanske de inte förstår allt. 

 

3. Nej, det skulle inte fröken gilla (barnet ler finurligt). 

 

4. Ja, böcker är mer noggranna. Om man vill lära sig att skriva bättre är det bra om 

man läser mycket böcker, för då tränar man och får en massa nya idéer. 

 

 

Elev 6A: 

1. Ja, för man får inte plats med allt och så tar det för lång tid om man skriver fööör 

mycket detaljer. 

 

2. Ja, till en kompis kan man skriva ganska slarvigt och med förkortningar för de 
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förstår ändå. Till exempel vuxna måste man vara mer noggrann till och om man 

skall skriva till en vuxen man inte känner måste man anstränga sig extra mycket för 

att visa att man är seriös. Man blir kanske inte tagen på allvar om man inte visar att 

man lagt lite tid på det man skrivit. 

 

3. Nej inte om jag inte chattar eller skickar SMS, för då gör jag det. När man pratar är 

det precis som när man skriver att man måste anstränga sig lite extra om man vill 

bli tagen på allvar, så det beror helt på vem man skriver till. 

 

4. Det beror på hur duktig man är på att skriva. Om man inte tycker om att skriva t.ex. 

dikter eller noveller så kanske man använder lite lättare språk. Om man gillar att 

skriva tränar man kanske mer och då blir man bättre så då blir det inte lika stor 

skillnad mot en bok. Man liksom lär sig vad som är bra. Om man läser väldigt 

mycket skriver man kanske mer likt en bok än om man inte läser. Om man chattar 

mycket men inte tycker om att skriva annat så kanske man skriver mer 

förkortningar och så, men om man gillar att läsa böcker och skriva texter skriver 

man kanske bättre för man tycker det är roligt. 

 

Elev 6B: 

1. Ja, man skriver kortare. 

 

2. Ja, för annars säger fröken att man måste göra om. Det är viktigt att kunna göra  

som ”det skall vara”. Man måste skriva så att den som skall läsa förstår. Jag 

brukar ibland ”hoppa över ord” och använda förkortningar som man gör på 

chatten (exempel; you – U och vet inte – vene). Oftast kommer jag på mig själv 

när jag läser igenom texten, för fröken har påmint mig ganska ofta. Jag skriver 

mer hemma än i skolan så det är nog därför det blir så, men jag lärde mig skriva 

rätt i skolan innan jag började chatta så egentligen vet jag hur det skall vara. Till 

en kompis är det ju ok att skriva förkortningar för de förstår ändå, men många 

vuxna gör inte det. 

 

3. Ja, om jag chattar men inte om jag skriver en berättelse i skolan eller så. 
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4. Böcker är mer noggrant skrivna fast annars vet jag inte. De skriver ju mer än jag 

gör. 

 

Elev 6C: 

 

1. Jo, jag gillar ju då att prata väldigt mycket fast inte då mycket att skriva för det 

tar väldigt lång tid om det ska bli fint. 

 

2. Ja, för om man vill bli tagen seriöst måste man anstränga sig lite mer. Om man 

t.ex. skrev till regeringen med något skulle de nog inte läsa klart om man var 

väldigt slarvig, för då ser det ut som den som skrivit inte försökt så mycket, så då 

kan det nog inte vara så viktigt tänker man. Om jag skriver anteckningar t.ex. om 

vi ser en film som vi ska prata om sen, använder jag mycket förkortningar för det 

går mycket snabbare och då kommer jag ihåg mer. Eller så skriver jag med större 

bokstäver eller så, istället för att skriva att något är extra viktigt. Det går ju 

snabbare att göra det än att skriva allt. Förut hade jag svårt för jag skrev så 

mycket förkortningar i skolan och då fick jag göra om men nu har jag tränat på 

det. Egentligen tycker jag att det är synd att vi inte får använda mer dator i 

skolan för det är roligare att skriva på det. Fast jag vet att man måste kunna 

skriva med vanlig penna och papper också, fast det är så jobbigt att ändra eller 

lägga till. Då struntar man hellre i det fast på datorn är det lätt att gå tillbaka och 

skriva mer. Sen är det lättare att stava med datorn också, för ibland vet jag 

ungefär hur det stavas, men det blir inte helt rätt och då gör datorn röda sträck 

och frågar vad det betyder. 

 

3. Nej. 

 

4. Ja, de är med noggranna för att alla ska förstå. När man själv skriver har man 

kanske inte så mycket detaljer.  Jag tycker det är roligare att skriva på datorn än 

för hand för att det blir snyggt direkt. Om man vill ändra något och så är det 

jätteenkelt. Man kan ju sudda och klippa – klistra som man vill. Annars kan man 

strunta i att skriva in något för det blir för jobbigt att göra plats.   
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5A, -B och –C: 

1. Ja, för det tar ju så mycket längre tid. I skolan måste man tänka på hur man 

uttrycker sig för att träna så det blir rätt. 

 

2. Ja. I skolan borde det inte spela jättestor roll egentligen för fröknar förstår nog 

oftast ändå. Fast man tränar ju inför när man skall få jobb eller så och då är det 

viktigt att skriva ordentligt och att alla gör lika. Chattspråk går mycket snabbare, 

men ser inte så bra ut. Man behöver inte förklara så mycket för man kan använda 

t.ex. utropstecken, stora bokstäver eller smiley´s för att berätta vad man känner 

istället för en massa beskrivningar. Det är roligare att skriva på dator för då blir det 

snyggt och man kan ändra med stilen och så om man vill så det passar in. Dessutom 

kan man klippa och klistra om man vill. 

 

3. Ja om man chattar, men inte i skolan för då får man göra om. 

 

4. En bok är mer noga skriven. Ja, och de kan fortsätta hur länge som helst. Om man 

skulle skriva en sådan historia själv skulle man kanske göra det på tio sidor fast en 

bok är kanske 310 sidor (en av eleverna säger trehuuuuundratio sidor och himlar 

samtidigt med ögonen). Det är jättemycket detaljer och beskrivningar på hur 

människorna tänker och känner och så. Man orkar inte skriva så långt i skolan (en 

av eleverna tillägger med ett leende att man inte heller får betalt för att skriva i 

skolan), fast ingen skulle nog gå och köpa eller låna böcker om de var för korta, för 

då läser man klart dem för fort. Om en bok är bra kan man liksom leva sig in i den 

jättemycket. Gråta, skratta och känna sig tom när den är slut. Man kan se framför 

sig hur människorna och allt runt omkring ser ut och nästan känna vad de känner.     

 


