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Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare lär barn att skriva samt om
bokstavsinlärning är av stor vikt i år 1. För att ta reda på det samt vad lärare prioriterar att
arbeta med under barnets första skolår, har jag tagit del av tidigare forskning samt gjort en
kvalitativ intervjuundersökning med verksamma lärare. Resultatet visar att barn lär sig skriva
genom att skriva mycket och ofta om sådant som ligger dem nära. Det fria skrivandet är av
stor vikt. Syftet med bokstavsinlärning är att barnet ska lära sig läsa och skriva. Att forma
bokstäver rätt är viktigt för att kunna skriva tydligt anser mina informanter. Det lärarna
prioriterar att arbeta med under skolår 1 är barnens egna texter.
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1 Inledning
Skriftspråket får allt större betydelse i arbetslivet och samhällslivet. Det är nödvändigt att
kunna läsa och skriva. I vårt samhälle får informationsteknologin, som bygger på skriften, allt
större betydelse. Därför är det av största vikt att vi ger våra barn en bra start i livet. Genom att
kunna kommunicera blir man delaktig. Att lära sig läsa och skriva öppnar nya möjligheter för
våra barn.
Det är viktigt att alla pedagoger i grundskolans tidigare år har goda kunskaper om hur barn
lär sig läsa och skriva och läs- och skrivundervisningen är under de första skolåren en viktig
del av verksamheten. Det gäller för läraren att hitta varierande sätt att lära barn läsa och
skriva. Det står i Lpo 94 att undervisningen ska anpassas efter varje individs förutsättningar
och behov och då kan det vara svårt att tillämpa en enda metod. Det är därför av vikt att
pedagoger har goda kunskaper inom detta område och kontakt med aktuell forskning.
Jag valde att forska om barns skrivinlärning för att få en djupare kunskap om hur lärare
arbetar. Jag har tidigare arbetat som förskollärare i förskoleklass och på ett fritidshem i en
skola under 16 år. Att utveckla barns språkliga medvetenhet genom Bornholmsmodellen är
något som har legat mig varmt om hjärtat. Jag känner att jag vill utöka mina kunskaper kring
barns skrivutveckling. Under min tid på lärarprogrammet anser jag att jag har fått mer
kunskaper i läsutveckling än i skrivutveckling. Detta gjorde att jag valde att fokusera på
skrivningen trots att jag anser att läsning och skrivande går hand i hand.

1.1 Syfte och frågeställning
Som lärare är du en viktig person för barnet som ska börja skolan. Det är du som ska ge
barnet goda kunskaper i såväl läsning som skrivning, och det är därför viktigt att ha lika goda
kunskaper om barns läsutveckling som om barns skrivutveckling. Det övergripande syftet
med detta arbete är således att få en djupare kunskap om hur verksamma lärare gör för att lära
barn att skriva och vad de prioriterar i sin skrivundervisning. Ett annat syfte är att utröna om
separat bokstavsinlärning är av stor vikt i år 1 och hur lärarna i så fall arbetar med denna. Det
är även av intresse att höra barnens synpunkter på skrivandet.
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För att uppnå mitt syfte har jag valt följande frågeställningar:
•

Hur arbetar lärare för att lära barn att skriva?

•

Vad bör man som lärare prioritera att arbeta med i år 1?

•

Är det viktigt med bokstavsinlärning i år 1 och hur arbetar läraren med denna i så fall?
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2 Forskningsbakgrund
2.1 Hur lär sig barn?
Piaget och Vygotsky betonar att samspelet med omvärlden är betydelsefullt för inlärning.
Piaget anser att barnen själva ska få experimentera och undersöka för att ta till sig kunskap.
Vygotsky hävdar att barnet behöver en handledare som visar vägen till kunskapen med
barnets tankar och erfarenheter som vägvisare. Han anser att leken är av stor betydelse för
barnets utveckling. Där bearbetar och prövar barnen sådant de blivit intresserade av. Vuxna
behöver finnas i närheten för att svara på frågor samt leda dem vidare (Dahlgren m.fl.
1999:75–77).
Barn är nyfikna och prövar sig fram. Barn lyckas när de känner glädje och självkänslan
stärks. Innan barn börjar skolan styr de själva sin inlärning. Enligt Ejeman & Molloy
(1997:46) har skolan av tradition inte tagit hänsyn till att ”barn både kan initiera och bearbeta
sin egen inlärning”. Det är dock läraren som måste leda undervisningen, men på ett sådant sätt
att barnets inneboende resurser utnyttjas. Detta är viktigt både för eleven och skolan. Enligt
Söderbergh (1988:111) lär sig barnen själva att skriva om de befinner sig i en skrivande
omgivning.
Barn lär sig i sampel med andra, och genom att aktivt ta itu och handskas med ett problem
lär de sig nya saker. Hur barn löser ett problem är individuellt men behöver olika lång tid på
sig när de ska lära sig något nytt. Pedagogen kan använda sig av barnens olika sätt att tänka i
undervisningen. Kollektiv inlärning vid t.ex. läsning går sällan att tillämpa; pedagogen borde
använda elevaktiva metoder, för när barnen får pröva sig fram och arbeta aktivt så utvecklas
barnen. Läraren bör ge barnen hjälp att bli självständiga och ge dem självkänsla. Lyhördhet
för hur eleven själv väljer att angripa problemet är en annan viktig del (Ejeman & Molloy
1997:46).
Barn är nyfikna på varför man gör vissa saker. De vill veta hur det går till, är aktiva och
prövar sig fram. Dahlgren m.fl. (1999:6) menar: ”barns nyfikenhet följer inte de planer som
samhället har gjort upp gällande skriv- och läsundervisning”. Starten av läsning och skrivning
bestäms av barnet och de vuxna ska utgå från barnets behov och erfarenheter. Barnen behöver
olika metoder och olika stöd för att lära sig. Pedagoger bör ha många olika strategier så de
kan hjälpa ett barn att tillägna sig skriftspråket. Barnen kommer att få en god skriftspråklig
utveckling om samverkan mellan hem, förskola, förskoleklass, fritidshem och skola finns.
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Dahlgren m.fl. (1999:7) anser att ”skriftspråksinlärning skall ske utifrån barns behov och
erfarenheter och i för barn naturliga och vardagsnära sammanhang”. För att detta ska kunna
ske behöver barn omges av vuxna som känner till de skriftspråkliga processerna. Utifrån sina
kunskaper kan de leda, stödja och uppmuntra barnets hantering av den skriftliga omvärlden.
Barnet ska även kunna få svar på sina frågor.

2.2 Barns tidiga skrivutveckling
Enligt Björk & Liberg (1996:102–103) avspeglar barnens tidiga skriftspråksutveckling
mänsklighetens skrivutveckling. Barnen börjar med att lekskriva, de härmar vuxna och
syskon. Därefter använder de sig av olika tecken som de ordnar i mönster för att minnas. Härnäst kommer egna uttrycksfulla symboler som har en funktionell betydelse. Till sist uppträder
symbolerna som betyder samma sak för alla, bokstäverna.
Birgitta Kullberg (2006:25–44) menar att det första skrivandet är ostört klotter. Det
betyder att man inte lyfter pennan från papperet samtidigt som man har läten för sig. Därefter
kommer klotterskrivandet där barnet skriver ett meddelande samtidigt som barnet ljudar
budskapet. Barnet använder sitt talstöd, då det behöver höra vad det tänker. I samband med
detta börjar även barnet att författa och illustrera berättelser. Klotter innehåller nu inte bara
streck utan även andra former, men bild och bokstavssymboler är inte åtskilda. Så småningom
börjar formandet av figurer. När barnet inser att det finns symboler för bilder som skiljer sig
från symboler för text och bokstäver börjar barnet lekskriva. Detta kallas även invented
writing. Därefter kommer nyfikenheten på bokstavssymbolerna. En del barn börjar utforska
bokstäverna, andra inte. Men barnet kan förmodligen inte termerna bokstav och ord än. Nu
börjar barnet urskilja bokstavssymboler på t.ex. olika matförpackningar. Föräldrarna hjälper
till. Den första texten består av versaler i konsonantskrift, d.v.s. man skriver ord där vokalen
följer med konsonanten.
Enligt Lundberg och Herrlin (2003:73–74) visar barn intresse för skrivning långt innan de
förstår att språkljud kan representeras av skrivtecken. De menar att treåringar kan se skillnad
mellan skrift och teckningar eller bilder. Barnen låtsasskriver med varierande krumelurer i
horisontella rader. Det första ord de lär sig skriva är sitt eget namn. Även Ellbro (2004:81)
menar att de tidigaste viktiga bokstäverna finns i namnet, men enligt Lundberg & Herrlin
förstår de ännu inte förhållandet bokstav - ljud. Många barn tror att det bara är substantiv som
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återges i skrift i den tidiga låtsasskrivningen. Bokstäver lär sig många barn tidigt, först namnet
på bokstaven sedan ljuden i samband med läsinlärningen. Det är kunskapen om bokstäverna
som kommer att vägleda barnen vid skrivförsöken. En viktig utgångspunkt blir ofta
stavelserna t.ex. MA istället för EMMA. En mer förfinad segmentering av de talade orden
kommer efterhand. Ju längre de kommer i sin läsinlärning desto mer märker barnen att
bokstavsnamnen inte räcker till. De behöver även vokaler. Lundberg och Herrlin (2003:76–
77) påvisar att när barnen stavar fel i detta skede ”är felen ofta sådana att de inte avviker från
de ortografiska mönstren i svenska. Barnen har nu börjat fånga upp de konventionella
ortografiska mönstren i svenska”. Att sedan lära sig stava är en utvecklingsprocess då man
förstår hur språket är strukturerat. Barnet knäcker den alfabetiska koden när de gör sina första
ljudanalyser under skrivning och läsning.
I figur 1 tydliggörs de olika stegen i barns skriftspråksutveckling.

Figur 1: Stegen i barns skriftspråksutveckling
(Källa: Eriksen Hagtvet 1990:135)
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2.3 Att lära ett barn skriva
När barn ska lära sig skriva är det viktigt att de gör det tillsammans med andra anser
forskarna. Det man inte klarar på egen hand kan man tillsammans med andra. Det viktigaste
stödet man kan ge barnen i deras läs- och skrivutveckling är samtalet kring det man läser och
skriver. Genom att samtala byggs en förståelse upp. Det ska även finnas sammanhang,
gemenskap, kommunikation och spännande upplevelser när man ska lära sig att skriva (Björk
& Liberg 1996:13, Myndigheten för skolutveckling 2003:32, Myrberg 2003:7 och SOU
1997:108:260).
Forskarna är ense om att talet är en viktig faktor för skrivandet. Talspråket är örats språk
och skriftspråket är ögats språk. Det är därför viktigt att läraren har goda kunskaper om både
muntlig och skriftlig språkutveckling (Björk & Liberg 1996:14, Ellbro 2004:85, Taube
2007:53,Trageton 2005:134). Här återger jag en sammanfattning av hur Söderbergh (1988)
anser att barnet lär sig tala:
1. Barnet lär sig det talade språket i samspel med andra där språk och handling tillsammans
har en funktion.
2. Barnet lär sig i konkreta och begripliga situationer där orden får sin betydelse direkt ur
sammanhanget.
3. Barnet lär sig genom att få använda sitt språk.
4. Barnet upptäcker själv språkets resurser för olika ändamål.
Söderbergh ställer sig frågan om dessa fyra punkter skulle kunna gälla även för skolans läsoch skrivundervisning. Hon tycker nämligen att skolan arbetar som om dessa principer inte
finns. Enligt Söderbergh styckar skolan upp skrivningsprocessen i smådelar. Barnet får öva på
bokstäver, ljud, rättstavningsregler och oftast individuellt. Hon menar att barnet då kan
uppfatta skrivandet som något svårt och de förstår inte skrivandets funktion. Myndigheten för
skolutveckling (2003:134) poängterar följande:
Även om inlärning av språkljud, skrivtecken och avkodning kan ses som enskilda färdigheter som kan tränas
separat, så visar relativt enstämmig forskning att inlärningen blir mer verkfull om de färdigheter som ska läras
in är integrerade i en meningsfull helhet. Det är också viktigt att inlärningen sker i ett funktionellt
sammanhang.

Många barn som börjar skolan är redan inne i utforskandet av skriftspråket, och de har idéer
om vad skrift är. Denna kunskap har de fått i hemmet genom läsning och egna försök att
skriva vykort mm. De lär sig skriva på egen hand och tillsammans med föräldrar (Allard &
Sundblad 1989:217, Ellbro 2004:96, Liberg 1993:140).
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Det är viktigt att redan i förskolan och förskoleklassen börja förbereda och underlätta den
tidiga läs- och skrivinlärningen genom att uppmuntra barnen där att skriva bokstäver, ord och
meddelanden. Man ska ta vara på barns spontana intresse redan innan skolstarten
(Myndigheten för skolutveckling 2003:99, Myrberg 2003:8).
Enligt forskarna är det viktigt att läraren tar reda på vilken utvecklingsnivå barnet ligger på
när barnet börjar skolan, för att kunna bygga vidare där barnet är. Det okända lär de sig
alltefter behov utan påtryckningar. Därför är det av stor vikt att läraren har kunskaper om hur
läs- och skrivutveckling går till. Läraren ska veta vilka faktorer som stimulerar den
skriftspråkliga utvecklingen samt vilka metoder som finns och vilka för- och nackdelar dessa
har.
Enligt många forskare ska eleverna genast skriva ner händelser tillsammans, för då ser
barnen att det vi säger kan skrivas ner på papper. Också barnen ska få skriva ner sina tankar,
men läraren ska inte korrigera. Om barnet möter en utpräglad formträning där läraren endast
fokuserar på rätt och fel är det risk för att de blir hämmade i sin utveckling. Det är viktigt att
läraren bemöter deras nedskrivna tankar genom att skriva ett svar; då förstår barnet att det
nedskrivna kan en annan människa ta del av. Undervisningen bör struktureras så att barnet
förstår att skriftspråklighet handlar om kommunikation, dialog och tekniska färdigheter. Att
texterna blir mer formellt korrekta kommer sist i utvecklingskedjan (Allard & Sundblad
1989:217, Björk & Liberg 1996:101–110, Liberg 1993:55, Myndigheten för skolutveckling
2003:32, Myrberg 2003:7-8, Åge 1995:74).
Genom att läsa det som barnet skrivit ger man dem en signal att de kan skriva. När barnet
skriver kommer det fram frågor om hur olika ljud ser ut, hur de skrivs och hur de låter. De
barn som ännu inte kan skriva får ritskriva. Detta är också en viktig handling, symboler som
visar vad barnet menar, för det är så man gör när man skriver. Det är viktigt att ägna sig åt
kreativt skrivande varje dag. Om barnen skriver ofta och mycket kommer de att utvecklas.
Läraren ska uppmuntra barnen att skriva om sådant som ligger dem nära. Den mest effektiva
metoden att lära sig skriva är om barnen får börja sitt skrivande i meningsfulla situationer.
Läraren kan hjälpa barnet genom enkla frågor och kommentarer. Barn skriver mycket som
bygger på böcker och serier de läst, sånger de sjungit samt TV- program de sett. Detta är
sådant de känner igen från sin vardag. Det gäller att skapa intresse för att skriva och läsa. Barn
bör tidigt få bli bekanta med böcker och hur det går till när man berättar. Det kommer att
hjälpa dem i deras skrivutveckling (Allard & Sundblad 1989:217, Björk & Liberg 1996:101–
110, Eriksen Hagtvet 1996:98, Liberg 1993:55, Myndigheten för skolutveckling 2003:34,
Myrberg 2003: 8, Åge 1995:74).
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Björk & Liberg (1996:106) anser även att barnen utvecklar skriftspråket om de får skriva
tankebok, d.v.s. rita en bild och fundera över vad de vill skriva. Upptäckarstava är också
viktigt, det är där de upptäcker förhållandet ljud - bokstav genom att använda de bokstäver de
redan kan. Där kommer behovet av att lära sig nya bokstäver för att kunna skriva. När barnen
kommer igång med upptäckarskrivningen använder de sig oftast av versaler. Mellanrum
mellan ord förekommer inte alltid och många ord innehåller bara konsonanter. En del ord har
barnet lärt in som ordbild och stavar det därför rätt. Det är lättare för barnet att lära sig
ljudningstekniken då man ljudar ut orden. Att ljuda samman som vid läsning är svårare. När
barnen skriver ord, har de valt orden själva. Därigenom blir orden kända, också de bokstäver
som ska ljudas ihop. Även Eriksen Hagtvet (1996:116–119) påvisar att det är lättare att
förvandla ett ords ljudbild till fonem. När ett barn skriver arbetar det långsamt och har tid att
artikulera ljuden medan de skriver. Hon menar att fördelen med skrivning är att den utgår från
det som barnen redan kan. Det är möjligt att skriva ganska många ord med få bokstäver. Det
gäller bara att ge varje barn den enklaste strategin för att knäcka skriftspråkskoden. Hon
hävdar att ”om tidig skriftspråksstimulans bara handlar om fonemiskt medvetandegörande,
om torr bokstavsinlärning eller helordsliknande angreppssätt, kommer man sannolikt att göra
de barn orätt som har specifika svagheter av olika slag. Samtidigt mister man möjligheten att
dra fördel av den förstärkning som ligger i ett pedagogiskt program som använder barnets alla
sinnen” (Eriksen Hagtvet 1996:119).
Skrivning ska ingå naturligt i allt arbete. När barnen skriver använder de sig av sitt språk,
skrivningen blir ett viktigt inlärningsredskap. Det är även viktigt att låta barnen skriva i
berättandeform, kronologiskt t.ex. sagor och historier. Att ha bilder till stöd för sin skrivning
är viktigt för de yngre barnen Björk & Liberg (1996:118).
Vilken metod man använder som lärare har inte någon avgörande betydelse för
utvecklingen av barnets läs- och skrivförmåga, så länge den medger en helhetssyn. Det
kommer att gå lätt och snabbt för en del barn och långsammare för andra. Eftersom barn är
olika gäller det att hitta sätt att följa deras olika vägar in i skriftspråket. Om läraren tillämpar
en metod kan det innebära risker för elevens skrivutveckling. Allard och Sundblad (1989:217)
är kritiska mot den traditionella läsläran och fylleriböckerna där eleverna bara behöver fylla i
enstaka ord och där ett svar är rätt. De tycker även att om läraren startar från grunden med
bokstav för bokstav och dess ljud så ignorerar man de framsteg barnen gjort innan skolstarten.
Forskarna är ändå överens att det är lättare att närma sig skriftspråket genom att skriva än
genom att läsa. Många lärare låter skrivningen vara huvudmetoden vid
skriftspråkstillägnandet; genom att skriva lär sig barnen att läsa (Björk & Liberg 1996:105,
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Myndigheten för skolutveckling 2003:99, Myrberg 2003:9, SOU1997:108, Trageton
2005:134).
Myndigheten för skolutveckling (2003:115) anser att det är faktorer i elevernas
uppväxtmiljö som har den största betydelsen för deras skrivutveckling. I skolan är den
viktigaste faktorn lärarkompetensen.

2.3.1Bokstavsinlärning
Enligt Trageton (2005) är kunskapen om bokstäver nyckeln till goda läsfärdigheter. Forskarna
anser att det är viktigt att se hur långt barnet kommit i sin språkliga förmåga när de börjar
skolan och anpassa metoderna för att tillgodose den enskildes behov. Ett sätt är att läraren kan
använda sig av ett bokstavstest på alla barn vid skolstarten. Det är viktigt att bokstäverna kan
pekas ut slumpmässigt vid testet, detta för att eleverna ska kunna öva på de bokstäver som de
inte kan (Trageton 2005:56, Åge 1995:69 och Björk & Liberg 1996:102).
Det är viktigt att ha bokstäverna synliga i klassrummet. Däremot ska det inte finnas någon
illustration till bokstäverna. Detta kan leda till problem för eleverna eftersom bilder kan tolkas
på olika sätt; en ros kan bli en blomma för ett barn t.ex. (Jonsson 2006:76 och Trageton
2005:59). Jonsson påpekar att i färdiga läsläror måste barnet korrekt kunna uppfatta
illustratörens/författarens avsikt. De måste kunna associera på det sätt som
illustratören/författaren menat, och då krävs det att barnet känner till de specifika ord/begrepp
som illustratören/författaren tänkt sig.
Intresset för hur bokstäver skrivs och hur de låter väcks när barnet skriver. Därför är det
bra att låta nybörjarna skriva från första dagen. Genom det kreativa skrivandet lär sig barnen
hur bokstäver och ljud hör samman . Åge (1995) valde att aldrig prata om bokstäverna som
separata företeelser. Hon tycker att det blir alldeles för abstrakt att starta med att lära ut
bokstäver, det gäller att bygga där barnen är. De tar till sig små bitar i taget av det som de inte
kan. Det viktiga är att de känner motivation och glädje och inte har funderingar kring
bokstavstyper (Åge 1995:74–76).
Björk & Liberg (1996:113) anser att man inte kan vänta med att låta barnen skriva tills de
lärt sig alla bokstäver för då tar det för lång tid innan de gör egna texter. Kullberg (2006:226–
228) däremot menar att barnen inte själva kan lära sig alfabetets bokstäver och ljud bara
genom att lyssna och läsa helord. Barnen behöver guidning. Hon anser att det är nödvändigt
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att bokstavsinlärningen finns med på något vis för att hjälpa eleverna att lära. Enligt Kullberg
ska man använda sig av någon form av schema vid bokstavsinlärningen vare sig man arbetar i
grupp eller enskilt. Hon anser att detta arbete inte behöver vara ett tråkigt och långsamt arbete.
När man arbetat med hälften av bokstäverna tror hon att ”barnen i takt med progressionen i
sin skriftspråksutveckling kommit så långt att de börjar läsa” Kullberg (2006:228). När
barnen gjort nästan alla bokstäver menar hon att man bearbetar resten genom att skriva dem i
ord och meningar. Hon uttrycker att syftet med bokstavsinlärningen är att kunna skilja på
bokstavens ljud och namn, att känna igen formen samt veta ljudet för att kunna använda detta
vid sammanljudning.
Förr arbetade man i gemensam takt med bokstäverna enligt Kullberg (2006:226–228), men
Trageton (2005:64) ställer sig frågan varför vissa lärare också idag undervisar alla samtidigt
med en bokstav i taget alla gemensamt trots att undervisningen ska anpassas efter varje
individs behov och förutsättningar. Han hävdar att när man arbetar efter det traditionella sättet
så slösar man bort tid för barnen, de får arbeta med sådant som de redan kan. För vissa elever
blir det samtidigt alldeles för höga krav. Han tror att lärarna arbetar på detta sätt för att det
känns tryggt och de har kontroll. De vet att alla elever lär sig alla bokstäver. Det var
Skolöverstyrelsen som gav ut rekommendationer på hur bokstäverna skulle skrivas. Alla
lärare tänkte säkert inte att det var rekommendationer och inte direktiv. Det var förmodligen
lättare förr att granska om alla skrev bokstäverna på det sätt som Skolöverstyrelsen
rekommenderade då man fortfarande arbetade alla i gemensam takt. Men enligt Åge
(1995:68) lär man sig bokstäverna först när man förstår det meningsfulla i att kunna skriva
och läsa. Som lärare kan du använda dig av ett bokstavsprotokoll för att se hur många
bokstäver ett barn har lärt sig. Barnet och läraren fyller i hur många bokstäver barnet kan vid
skolstarten med en färg, med en ny färg efter några månader o.s.v. Där ser läraren och eleven
hur förrådet av bokstäver växer (Björk & Liberg 1996:78).
En annan aspekt av intresse att belysa är hur bokstäver ska skrivas. Den kognitiva
utvecklingen försvåras troligtvis inte om man skriver ett A nerifrån istället för uppifrån
(Kullberg 2006:154). Björk och Liberg (1996:79) tycker att läraren själv avgör hur barnen
bäst ska lära sig skriva snyggt och funktionellt, men skrivövningarna får inte bli mekaniska
och tråkiga. Åge delar denna syn; det kan bli meningslöst att skriva sidor med bokstäver för
barn med dåligt utvecklad finmotorik som är vanligt vid skolstarten enligt henne. Om barnen
själva väljer bokstav anser forskarna att det är viktigt att barnen känner till förhållandet
bokstavstecken - ljud för de bokstäver de väljer.
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Vad gäller bokstavsböcker förespråkas egenproducerade böcker. Om man använder sig av
egenproducerade bokstavsböcker medför det att barnen lär sig på ett elevanpassat och lekfullt
sätt. Det kreativa skrivandet i dessa böcker gör även att barnen utvecklas till initiativrika
producenter istället för passiva konsumenter. Barnen lär sig under arbetets gång och känner
glädje i sitt arbete. Denna skrivprocess utvecklar barnet. I de kommersiella böckerna tar man
upp en bokstav i taget med två till fyra sidor för varje bokstav. Författaren har kanske inte
avsikten att alla ska arbeta gemensamt med bokstäverna utan att man ska arbeta individuellt
med de bokstäver barnen är intresserade av (Trageton 2006:63–64 och Åge 1995:70).

2.3.2 Metoder vid skrivinlärning
2.3.2.1 Syntetisk metod eller ljudmetoden
Ett syntetiskt synsätt på skrivinlärning innebär att man utgår från bokstäverna och
bokstavsljuden. Barnen får lära sig skriftspråket genom att sammanföra bokstävernas ljud till
ord. Man lägger tonvikten på att kunna ljuda samman och utveckla detta tills man blir så bra
på läsning att man kan nå innehållet (Kullberg 2006:137–138). Den tekniska förmågan går
före förståelsen. Kullberg tror att detta förhållningssätt dominerar i praktiken. Även Ejeman &
Molloy (1997:67) skriver att den traditionella metoden med ljudning hör till den vanligaste
sysselsättningen i klassrummen. Wittingmetoden är en syntetisk metod. När man arbetar med
den syntetiska metoden och ska lära sig en ny bokstav gör man på följande sätt enligt Ejeman
& Molloy (1997:70).
Lyssnar till ett enskilt ljud i ett ord.
Efterbildar ljudet korrekt.
Iakttar bokstavens form.
Präglar in bokstavsformen.
Förknippar ljudet med bokstavens form
Sammanbinder ljud till ord.
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2.3.2.2 Analytisk metod eller helordsmetoden
Ett analytiskt synsätt på skrivinlärning innebär att man utgår från helheten i text, fraser, satser
och ord. Tyngdpunkten läggs vid meningen och innehållet i det man skriver och läser. Senare
kommer man fram till bokstäverna och ljuden i orden (Kullberg 2006:137–138). LTG, läsning
på talets grund, är en analytisk metod.

2.3.3 Andra sätt att arbeta med skrivinlärning
2.3.3.1 Att skriva sig till läsning med datorn
Ett forskningsprojekt har genomförts av Trageton i Norge, Danmark, Finland och Estland om
datorns roll för skriv- och läsinlärning. I projektet ingick fjorton klasser. Barnen följdes från
6 till 9 års ålder, skolår 1– 4 i Norge och förskoleklass – år 3 i de övriga länderna.
Eftersom tjugo års forskning visat att det är lättare att lära sig skriva än att läsa tog
Trageton (2005), som arbetade i projektet, datorn som redskap. Datorn är ett enklare
skrivredskap än pennan, då det är svårt för en sexåring att skriva förhand. Genom att skriva på
datorn kan barnen fokusera mer på innehållet än på att forma fina bokstäver. Han menar att
eleverna producerar kunskap när de får formulera egna tankar och meningar. Om barnen
skriver i par stimuleras dialog och muntlig kompetens. Lärarens roll blir att stimulera
bearbetningen av lärandet. Barnen använde datorn som skrivredskap och den formella
undervisningen i handskrift fick vänta till skolår 3 i Norge (skolår 2 Sverige). Datorn är ett
självklart föremål i elevernas hem.
I det nämnda projektet konstaterades att skrivning förhand är en jobbig process för många
6–7 åringar. Finmotoriken är inte lika väl utvecklad hos alla barn i dessa åldrar. Barnen
kommer att få en förförståelse av bokstäver och ord när de får använda sig av datorn. De får
leka med tangentbordet där de bekantar sig med bokstäverna som sedan kommer att bli ord
och satser och undervisningen är tematiskt upplagd. Bokstavsräckor utgör den första fasen i
utvecklingen av maskinskrivning. Det är alltid två barn vid samma dator för att stimulera det
sociala samspelet; barnen hjälper varandra även tekniskt och språkligt.
Längre fram i utvecklingen kommer bokstavsräckorna att stå för en berättelse. Barnen gör
även ordböcker där alla ord börjar på samma bokstav och bilder ritas till. De använder alla
16

fingrar på tangentbordet. Barnen använder förstås pennor för informell handtextning som
komplement till skrivningen på datorn. Men den formella undervisningen i skrivstil får vänta
till år 3 i Norge.
Finmotoriken utvecklas genom teckningarna barnen gör till varje datatext och genom
användningen av alla fingrar på datorn. Genom att få skriva små meningsfulla texter med
vägledning och uppmuntran från en vuxen har barnen skrivit sig till läsning under det första
året konstaterade Trageton (2005) i projektet. Den formella läs- och skrivundervisningen som
ska starta under det andra skolåret blir inte nödvändig eftersom de flesta barn redan kan läsa
och skriva texter. ABC- böckerna blir av allt mindre betydelse. 7-åringarna ska alltså fortsätta
från den nivå de befinner sig.
Ett handskrivningstest visade att dataklasserna skrev finare. Att forma bokstäver handlar
om bokstävernas form och får inte förväxlas med skrivpedagogik som betonar innehållet i det
som skrivs. Huvudpoängen med att skjuta upp handskrivningsundervisningen och framför allt
bunden skrivstil är att få en bättre och mer lustbetonad handskrivning. Samtliga lärare i detta
projekt ansåg att skrivnivån var av högre kvalitet än från tidigare handskrivarklasser.

2.3.3.2 Att skriva om superhjältar
Haas Dyson (1997) har studerat en lärare i en andra klass i San Fransisco, USA, och barnens
väg in i skrivandet. Läraren Tina använder sig av barnens egen verklighet. Barnen skriver om
sådant som de ser på TV, film och spel. I den här boken får vi följa deras skrivande om
superhjältar. Eleverna skriver fritt varje dag. När barnen skrivit färdigt en berättelse får de
välja ut kamrater som spelar upp deras berättelse i ”Author´s Theater”. Efter själva teatern
diskuterar barnen hur det har gått, om alla som blivit valda att spela en roll fått något att göra
eller om det fattas något i texten för att man ska få ett sammanhang. Läraren vägleder barnen
hela tiden. Barnen själva fortsätter med detta även ute på skolgården. Med detta sätt att arbeta
menar Haas Dyson (1997) att läraren fick med så mycket mer, så som relationer och
genusperspektiv. När barnen skriver fritt kan läraren få information om barnens
familjeupplevelser, grannskap, vad de gör på fritiden m.m. Texterna handlar om relationer,
om gott mot ont, om styrka och kärlek av olika slag. Det är viktigt att vara intresserad av
barnens världar. Barnen lärde sig på ett roligt och engagerande sätt av något som stod dem
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nära. Skrivandet fick en mening. Lärarens mål var att uppmuntra och förbättra barnens
skrivande. Barnens texter förbättrades genom kamrater och lärarens guidande.

2.3.3.3 Att arbeta med stavelser
Weiner Ahlström (2001) arbetar med stavelsen som en bärande och betydelsefull språklig
byggsten i det talade, lästa och skrivna ordet. Hon anser att elever behöver alternativ till den
traditionella metoden för att knäcka läs- och skrivkoden. Eftersom stavelsen bildar rytmen när
vi talar och det blir färre komponenter att arbeta med för att skapa ett ord, så är den lättare att
hitta i språket.
Weiner Ahlström (2001) använder gruppövningar i nybörjarundervisningen. All
undervisning går ut på att eleverna härmar de läs- och skrivövningar som läraren visar och de
får omedelbar respons på sitt arbete. Men det är skillnad på dessa strukturerade övningar och
det fria sätt eleverna har i sitt eget skrivande. Det styrda och det fria skrivandet där eleverna
arbetar efter sin egen förmåga ska gå parallellt. Alla elever bör vara med på de strukturerade
övningarna; det är bra att visa alla elever bra strategier för att arbeta med skriven text.
Arbetsmomenten är uppdelade i tre stora områden: förberedande läs- och skrivövningar, den
ljudenliga stavningen och den komplexa stavningen.
Alfabetet lär eleverna sig i grupper om fyra, eftersom de då kommer att minnas
bokstävernas positioner bättre. Eleverna ska känna till hela alfabetsramsan samt kunna skriva
och känna igen alla bokstäver innan de strukturerade övningarna påbörjas. Versalerna kan
användas i början och sedan kan gemenerna successivt föras in hävdar Weiner Ahlström
(2001).

2.4 Motorikens betydelse för inlärning
Skrivförsöken ställer krav på motoriken. I skriftspråksinlärningen finns nödvändiga inslag av
grov- och finmotorik. En utvecklad finmotorik och förmåga att samordna öga - hand behövs
för att kunna skriva. Man bör även ha en dominant hand och kunna se skillnad på höger och
vänster Dahlgren m.fl. (1999:50).
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Historiskt sett var versalerna till för att ristas i trä eller huggas i sten. Eftersom
ursprungsformerna var enkla både för öga och hand, passar de barnens motoriska nivå.
Orsaken till att det finns stora och små bokstäver är att de små är enklare att infoga i en
flytande och snabb skrivstil. Dahlgren m.fl. (1999:51) ställer sig frågan vilken relevans detta
har idag. De menar att de stora bokstäverna kunde göras mindre till formatet och man kunde
ta bort de små, eftersom barnen har svårt för gemener. Versalerna är lättare att uppfatta för de
kan inte spegelvändas eller roteras så lätt. De är enklare att forma motoriskt. Eftersom barns
utveckling går från grovmotorisk övning till förfinad finmotorik passar därför versalerna
bättre under barnets första år. Gemener kan innebära spegelvändningar och hård pennfattning
för man vill skriva bokstäverna perfekt (Dahlgren m.fl. 1999:50–51, Weiner Ahlström
2001:31–35).

2.5 Vad säger styrdokumenten?
2.5.1 Läroplanen
I Lpo 94 betonar man att det är viktigt att se till varje elevs förutsättningar och behov i sin
undervisning. Läraren ska utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och
kunskap för att främja dem i deras lärande och kunskapsutveckling. Under rubriken ”Skolans
uppdrag” (Lpo 94:6) kan man läsa: ”genom rika förutsättningar att samtala, läsa och skriva
skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin
språkliga förmåga”.
Leken har stor betydelse för tillägnandet av kunskaper i de tidigare skolåren. Läroplanen
betonar även att det är viktigt att ha en aktiv diskussion om själva kunskapsbegreppet, vad
som är viktigt att lära sig idag och i framtiden och hur man lär sig. I läroplanen säger man att
”kunskap kommer till uttryck i olika former – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
som förutsätter och samspelar med varandra” (Lpo94:8). Därför måste skolans arbete inriktas
på att alla kunskapsformer får utrymme och skapa ett lärande där det finns balans kring dessa
former så det blir till en helhet.
Ett mål att uppnå i grundskolan är att ”varje elev behärskar det svenska språket och kan
lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lpo 94:12).
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2.5.2 Kursplanen i svenska
I Kursplanen i svenska menar man att utbildningen i svenska ”syftar till att ge eleverna
möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt
uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater” (Skolverket 2000:96). Kursplanen
uttrycker att språkförmågan har stor betydelse både för skolarbete och för elevens fortsatta liv.
Därför är ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa förutsättningar för elevernas
språkutveckling. Syftet med svenskämnet är att främja elevernas förmåga att skriva och tala
väl och respektera hur andra uttrycker sig i tal och skrift. I kursplanen påvisas att
kommunikation och samarbete med andra sker genom språket, att kunskap bildas genom
språket (Skolverket 2000:96).
Tillsammans med andra ämnen ska skolan utveckla elevens kommunikationsförmåga,
tänkande och kreativitet. Man betonar även att det skrivna ordet är av stor betydelse för
samhället ställer krav på att man har förmåga att hantera, tillgodogöra sig och värdera texter.
Mål att sträva mot från kursplanen i svenska (Skolverket 2000:97) är:
-

Utveckla en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika
sammanhang samt genom skrivandet och talet erövra medel för tänkande, lärande, kontakt och
påverkan.

-

Genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i
språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang.

-

Utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn.

Mål att uppnå i slutet av det nionde skolåret (Skolverket 2000:100) är:
-

Kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt att tillämpa skriftspråkets
normer, både vid skrivandet för hand och med dator.

I kommentarer till kursplanen i svenska (Skolverket 2005:51) kan man läsa att begreppet
handstil varit svårtolkat och man har använt begreppet synonymt med skrivstil. Därför har
man bytt ut begreppet handstil mot skriva läsligt för hand i den reviderade kursplanen. De
texter man producerar måste kunna läsas och förstås av mottagaren eftersom
mottagaraspekten framgår tydligt i målen för det nionde året. Om eleverna endast använder
sig av versaler, följer de inte skriftspråkets normer. I många situationer är det är viktigt att
kunna texta och skriva skrivstil, och därför bör eleverna få möjlighet att utveckla detta under
hela sin skoltid.
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3 Metod och material
3.1 Val av metod
Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur barn lär sig skriva, hur undervisningen
genomförs i praktiken. För att få svar på de forskningsfrågor jag ställt är en kvalitativ metod,
närmare bestämt intervjumetoden, att föredra. Fördelen med denna metod är att du kan föra
ett samtal med den du intervjuar. Kvale (1997:70) skriver att denna metod är en kraftfull och
känslig metod eftersom du kan ta del av undersökningspersonens erfarenheter. I den
kvalitativa undersökningsmetoden kan informanten tillägga något som den glömt under
intervjun. Kvale (1997:120) anser att intervjun kan avslutas genom att man frågar om
intervjupersonen har något mer som denne vill ta upp, vilket jag gjorde under mina intervjuer.
Om jag hade valt en kvantitativ metod t.ex. enkät, skulle jag inte fått lika uttömmande svar
som man får vid en intervju. Vid intervjuer där en dialog förs, kommer man informanten
närmare och man får en mer djupgående förståelse och kunskap av hur de lär barn att skriva.
Av samma anledning bestämde jag mig för att ha öppna frågor för att få så uttömmande svar
som möjligt. Jag hade samma frågor till alla informanter. Fler av lärarna hade även andra
saker som jag inte frågade om som de tyckte var viktiga att delge mig. Det var bra att ha
färdiga frågor med från början för att inte komma ifrån det fokus jag hade med intervjun.
Genom att analysera intervjuerna har vissa områden utkristalliserat sig och det är dessa som
jag har sammanfattat.

3.2 Urval
Jag har intervjuat fem lärare på två olika skolor i två olika kommuner. Det som var viktigast
för mig var att finna lärare som varit verksamma olika länge. Anledningen till detta var att se
om det finns skillnader i hur lärarna undervisar beroende på hur länge de har arbetat. Jag har
valt lärare som jag känner till. Att det blev i två olika kommuner beror dels på geografiska
aspekter och dels på var jag har min partnerskola. Jag vet även att dessa lärare är mycket
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engagerade i sin pedagogiska verksamhet. Jag bedömer att sannolikheten att informanterna
ger ärliga svar ökar om intervjuaren är känd för dem.
Jag försökte även få med andra lärare som jag inte kände, men hade kännedom om deras
speciella sätt att arbeta. Det var dock svårt för dem att engagera sig p.g.a. många
utvecklingssamtal.
Jag har också intervjuat fyra barn i år 1, två flickor och två pojkar från en skola. Jag tror att
barnen blir tryggare om de känner den som intervjuar dem. Därför valde jag att intervjua barn
som har en relation till mig.

3.3 Genomförande
Jag tog kontakt med varje lärare och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på en
intervju angående barns skrivutveckling; samtliga svarade ja. Intervjuerna genomfördes på
deras arbetsplatser i ett rum där vi kunde tala ostört. Lärarna fick själva välja ut en tid som
passade dem.
Vid intervjuerna använde jag mig av en bandspelare för att kunna engagera mig i intervjun.
Enligt Trost (1993:54) finns både för- och nackdelar med detta. Fördelen är att man kan
koncentrera sig på frågorna och svaren utan att behöva göra en massa anteckningar.
Nackdelen är att bandet eller batterierna kan ta slut och att det tar lång tid att skriva ut
innehållet på bandet. Fler av informanterna tyckte att det kändes besvärligt att jag skulle spela
in dem på band. ”Jag låter hemsk på band”, sa någon. Men jag berättade för dem att det var
lättare att föra ett samtal om jag slapp anteckna och det förstod de. Jag berättade även att
ingen annan än jag skulle lyssna på inspelningarna.
Varje intervju tog mellan 30 och 45 minuter beroende på hur mycket informanterna hade
att delge mig. Jag skrev sedan ner vad varje person sade på bandet och gjorde en
sammanfattning av varje persons svar. När jag gjort en sammanfattning av respektive intervju
fick varje lärare läsa igenom det jag skrivit för att se om jag tolkat dem rätt.
När jag skulle intervjua barnen skrev jag ett litet brev till varje förälder i barnens loggbok
för att förvissa mig om att jag fick intervjua deras barn. Barnen intervjuades i skolan under
deras skoltid. Vi talade i ett ostört rum. Även dessa intervjuer bandades. Jag förklarade även
för barnen varför jag spelade in dem på band. För barnen var det inte alls konstigt att jag

22

använde mig av bandspelare. Dessa intervjuer tog högst tio minuter per barn. Tre av barnen
svarade endast på mina frågor medan ett barn svävade ut lite mer och berättade om annat.

3.4 Forskningsetiska aspekter
Vetenskapsrådet (www.vr.se) har fyra forskningsetiska principer inom humanistisk- och
samhällsvetenskaplig forskning vad gäller individskyddskravet. Det första gäller att forskaren
skall informera de berörda om forskningsuppgiftens syfte. Det andra kravet är att deltagaren
har rätt att själv bestämma över sin medverkan. Det tredje är konfidentialitetskravet, att inga
uppgifter lämnas ut så personerna kan identifieras. Det sista är nytttjandekravet, uppgifterna
får endast användas för forskningsändamål.
Mina deltagare informerades om min undersökning och att de kommer att vara anonyma i
undersökningen. Jag berättade även att ingen annan än jag kommer att ta del av
bandinspelningen. Jag tycker även att det var viktigt att lärarna fick läsa igenom det jag skrivit
för att inga missförstånd skulle ske. Föräldrarna till de intervjuade barnen informerades och
gavs möjlighet att säga nej till barnets medverkande.
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4 Resultat och analys
I den här delen kommer jag att ta upp resultaten av mina intervjuer. För att läsaren ska få en
helhetsbild av intervjuerna samt varje enskild informants åsikter, har jag valt att ta med hela
sammanfattningar av intervjuerna. Lärar- och barnintervjuerna avslutas med en schematisk
översikt.

4.1 Lärarintervjuer
4.1.1 Intervju med lärare A
Lärare A har grundskollärarutbildning 1 – 7 med inriktning svenska/engelska. Hon har arbetat
som lärare i åtta år. När hon tar emot nya elever i år 1, fortsätter de att arbeta som de gjort i
förskoleklassen, nämligen med rim, ramsor, stavelser och ljud. Barnen får också börja skriva
efter egen förmåga. Hon poängterar att skrivlusten och fantasin är viktiga. Någon speciell
metod använder hon sig inte av för att lära barn skriva. Hon påstår att hon använder sig av en
blandning eftersom barn lär sig på olika sätt. ”Man tar det man tycker är bra”. Hennes
lärarutbildning innehöll mycket läs- och skrivinlärning, så hon kände tidigt vilka delar hon
tyckte var användbara.
Vad gäller bokstavsinlärning brukar hon ha en bokstav/vecka eller en bokstav under två
veckor alla tillsammans så de hinner med alla bokstäver under året. Hon har olika moment till
varje bokstav. De leker lekar där de lyssnar efter ljudet, de lyssnar var i ordet ljudet finns, de
skriver på tavlan, målar bilder till ljudet och har en välskrivningsbok. Hon hävdar att man
brukar rekommendera att man tar vokalerna först men hon blandar även in konsonanter för att
barnen tidigt ska kunna få ihop ord så det ska bli meningsfullt. Bokstavsinlärningen börjar
hon med direkt och några böcker använder hon sig inte av utan kopierar material själv. Hon
menar att syftet med bokstavsinlärningen är att den är nödvändig för att barnen både ska
kunna läsa och skriva. Separat bokstavsinlärning har hon för att det inte ska gå för fort fram;
det är viktigt att få grunderna för man ska ha en tydlig handstil. Hon tror att om eleverna går
för fort fram blir det slarvigt i framtiden. På vilket sätt bokstäverna skrivs tror hon var
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viktigare förr då barnen skrev skrivstil. För att få flyt på skrivstilen är det lättare att börja
uppifrån. Att kunna skriva skrivstil finns inte med i målen nu, påpekar hon. Men hennes barn
skriver skrivstil efter intresse. Hon anser att alla ska kunna skriva sitt namn med skrivstil.
Lärare A lär ut att bokstäver skrivs uppifrån och ner, men sedan har hon märkt att en del
elever ändrar efter ett tag och då funderar hon om de inte har tränat tillräckligt. Men om
barnen inte ska använda sig av skrivstil tror hon att det inte är lika viktigt om man börjar
nerifrån istället.
För lärare A är det viktigt att barn skriver efter sin egen förmåga. När barnen börjar skriva
ser hon relativt snabbt hur långt varje barn kommit i sin skrivutveckling. Problem att skriva
p.g.a. dålig finmotorik har hon inte varit med om så ofta. På hennes skola gör speciallärarna
en diagnos på varje barn i år 1 för att se hur långt de kommit i sin utveckling.
Hon anser att barnets självförtroende och självkänsla påverkar all inlärning; även klimatet i
klassen är av betydelse. Om ett barn känner sig tryggt och trivs, vågar barnet prova nya saker
även om det inte blir rätt. Hon tycker även att det är viktigt att hon själv är inspirerande och
glad. ”Jag är till för att utveckla motivation och lust”. Barn lär sig genom att pröva själva, att
någon är intresserad och uppmuntrar dem, påpekar hon.
Lärare A:s mål med skrivandet i år 1 är att barnen ska få ihop en text med sin egen fantasi
och sedan kunna läsa upp den så andra får ta del av texten. Hon anser att bokstavsinlärning
och att skriva egna texter är lika viktigt i år 1. När barnen skriver fritt får de skriva om vad de
vill, men hon vill helst att de inte skriver om skjutande och dödande. Läraren går tidigt
igenom hur en saga är uppbyggd tillsammans med barnen. Barnen får ett häfte med få ord på
varje sida så det blir en viss form på texten t.ex. Det var en gång….., som bodde i……….
o.s.v., då har barnen något att utgå från. Därefter läser de upp sina texter för varandra;
uppmuntran och frågor från kamrater är viktigt, hävdar hon. På mellanstadiet anser lärare A
att barnen kan börja arbeta med att förbättra sina texter. Lärare A tycker att det är viktigt att
barnen accepterar att vi är olika och att man gör olika saker. Hon vill avsluta med ett citat från
Karin Taube som hon tycker är bra. ”En första förutsättning för lyckad inlärning är frihet från
stress i en varm, förstående och stödjande atmosfär”.
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4.1.2 Intervju med lärare B
Lärare B har fått arbeta som lärare genom dispens om behörighet från Skolöverstyrelsen. Hon
har arbetat som lärare i 31 år. När hon får nya elever i år 1, startar hon med de barn som redan
kan skriva lite, de får börja med små händelseböcker som sedan läses upp för klassen. På så
sätt är det fler som blir intresserade och vill försöka att skriva och till slut skriver alla. Hon
påpekar att stavning eller hur bokstäverna ser ut inte har någon betydelse, bara barnet kan läsa
texten själv. Någon speciell metod använder hon sig inte av, men hon har upptäckt genom
åren att det enklaste sättet att lära barn skriva är att utgå från deras lust att skriva. Eftersom
hon har arbetat länge har hon hunnit prova många olika metoder under åren.
Vad gäller bokstavsinlärning beskriver lärare B att hon inte har någon separat
bokstavsinlärning med olika moment till varje bokstav. Hon anser att barnen redan kan många
bokstäver när de kommer till skolan. Sedan lär de sig bokstäverna under höstterminen och då
är det de gemena bokstäverna som gäller. De som har problem med motoriken använder
versaler. Barnen skriver bokstäverna ganska snabbt under höstterminen för att kunna börja
skriva texter. Hon anser att barnen inte lär sig skriva bokstäverna på rätt sätt på så kort tid
utan detta får de träna vidare på genom att barnen får hem en skrivläxa. Där ser hon vilken
bokstav barnet inte formar rätt och då får barnet träna på just de bokstäver de inte kan. Lärare
B hävdar att det är slöseri med barnens tid att jobba på det traditionella sättet, d.v.s. en
bokstav per vecka med x antal moment till varje bokstav. Hon anser att barnen lär sig de
bokstäver de inte kan ändå när de är intresserade av att börja läsa och skriva. Men hur man
formar bokstäver tycker hon ändå är viktigt för det är enklast att skriva uppifrån och ner. När
barnen börjar hos henne kontrollerar hon vilka bokstäver de kan.
Alla lär sig att skriva i sin egen takt, men hon tycker att skrivglädjen är det viktigaste. Hon
som lärare bör se till att skapa en förberedande och tillåtande miljö och att eleven får skriva
som den vill och hon går inte in och rättar. Hon tycker även att det är viktigt att uppmuntra
sina elever. Hon menar att hon inte kan hindra barnen att lära sig, för de har en inre motor
som driver dem framåt. Det gäller bara att mata motorn med rätt bränsle. Det finns enstaka
barn som har svårt att skriva p.g.a. dåligt utvecklad motorik men dessa väntar hon in, det tar
bara lite längre tid.
Lärare B:s viktigaste mål med skrivandet i år 1 är således att väcka skrivlusten. Det hon
prioriterar att arbeta med under år 1 är det fria skrivandet av t.ex. sagor och händelseböcker.
Barnen ritar bilder till det de skriver om. När de arbetar med skrivandet får de fritt välja vad
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de vill skriva om och skrivandet föregås inte av några samtal men barnen får läsa upp sina
texter för varandra.

4.1.3 Intervju med lärare C
Lärare C är 1 – 7- lärare med inriktning sv/so med tillval bild/eng. Hon har arbetat som lärare
sedan 1994. När lärare C tar emot nya elever i år 1, skriver de på en gång, redan från första
skolveckan. Först skriver de namnet, sedan fortsätter de med enkla ord med två eller tre
bokstäver och ganska snart sätter de ihop ord till meningar. Hon hjälper barnen ganska
mycket; det är styrt från tavlan. Hon frågar barnen vad de tycker att de ska skriva till den här
bilden, vad de tycker passar. Barnen kommer med förslag och hon väljer ett av förslagen som
hon skriver på tavlan och eleverna skriver av i sin bok eller på ett papper. Koordinationen att
titta upp på tavlan och sedan ner i boken kan vara besvärlig för vissa barn. Åt dessa barn
skriver hon en lapp som de kan ha på bänken och skriva av och de kan även stryka orden vart
efter. I början när de skriver använder hon sig av versaler när de skriver tillsammans. I mitten
av oktober börjar hon gå in på gemenerna. Hon påvisar för barnen att det är lättare för dem att
använda stora bokstäver i början eftersom de är mest bekanta med dem. En del kan skriva
redan innan skolstarten. Lärare C berättar att hon hakar på där barnen redan är. Hon säger
vidare att de redan har hunnit med sex bokstäver i deras bokstavsschema (mitten av okt) så nu
börjar eleverna känna igen en del små bokstäver. Någon speciell metod använder hon sig inte
av för att lära barn skriva. Hon läste om olika metoder på utbildningen men hävdar att ute i
verkligheten gör man på sitt eget sätt, man ”blandar och mixar”. Grunden finns och hon
arbetar efter en modell som passar henne. Varför hon arbetar just så här vet hon inte men hon
återger att hon fick en aha- upplevelse genom sin dotter som går i första klass. Hennes väg in i
läsningen var skrivandet, hon tror att det är så för många barn men inte för alla. Genom att
skriva mycket i ettan lär sig barnen att läsa fast de inte tänker på det.
Vad gäller bokstavsinlärning har lärare C en bokstav/vecka och alla gör samma bokstav
gemensamt. När vi talar om bokstavsböcker påstår hon att hon har gjort olika genom åren. Att
ha lösbladssystem kan vara svårt för motoriskt svaga elever; själva plockandet med lösblad
blir då jobbigt, anser hon. Det krävs kraft att klippa, klistra och få in det som eleven arbetat
med snyggt. I år köpte hon en bok där det är ett uppslag för varje bokstav och det tycker hon
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är bra. Där ingår spårandet, skriva snyggt, leta om det hörs först, i mitten eller sist i ordet. Det
finns bildstöd, färgglada och enkla bilder.
Att arbeta alla tillsammans tycker hon ger gruppkänsla. Hon berättar att hon håller
bokstaven hemlig för barnen, det blir ett överraskningsmoment. Eftersom hon gör ett
spänningsmoment tror hon att barnen lättare kommer ihåg bokstaven. Hon beskriver att hon
har många barn som läser fast de kan inte skriva bokstäverna på rätt sätt. Som lilla a t.ex., är
det inte en enda elev som skriver rätt. Det är viktigt att göra alla moment till bokstaven, och
därför har hon medvetet gjort arbetsschemat kortare. Det finns många lärare som har många
moment; hon känner till en lärare som har 13 moment till varje bokstav. Hon har få moment
för att de som är duktiga kan arbeta med annat och de som har det svårt kan inte ha för många
moment om de ska hinna en bokstav i veckan. På arbetsschemat ingår spårning, skrivande på
tavlan och på papper, stort och litet, skriva i arbetsboken, ett läsmoment med tre olika
svårighetsnivåer samt en bokstavsvers som de ska skriva av i sin bok och rita en bild till.
Bokstavsinlärningen börjar hon med efter ca tre veckor in på höstterminen. När de arbetar
med bokstäverna arbetar alla i sin takt men alla börjar samtidigt. De elever som blir klara har
extra material t.ex. Ärtan som är en läsförståelsebok. Det är oftast de barn som redan läser och
skriver lite som får arbeta med extra material.
Syftet med bokstavsinlärningen är att barnen ska lära sig skriva bokstäverna på rätt sätt
och att lära sig läsa samtidigt. Hon anser att det är viktigt att bokstäverna skrivs på rätt sätt.
Det står i målen att eleverna ska kunna skriva skrivstil längre upp i skolan, påstår hon och
därför behövs en grund i bokstavsformandet. Det är mycket svårt att lära om ifall eleverna
redan lärt sig på ett sätt. Även om barnen tränat på A uppifrån och ner, så kan de i alla fall
börja nerifrån i sitt fria skrivande; de har redan skrivit ett antal år innan de kom till skolan och
har redan automatiserat ett annat sätt. Men de stora bokstäverna är inte av lika stor betydelse
hur man skriver, de används oftast i början av en mening och står oftast separata. Det är
däremot viktigt att de små bokstäverna skrivs på rätt sätt eftersom de ska bindas ihop i
skrivstilen, anser hon. Dessa bokstäver har barnen oftast inte hunnit lära sig skriva på det sätt
man ska innan de kommer till skolan.
Lärare C kontrollerar inte hur långt varje elev kommit i sin skrivutveckling. På hennes
skola träffar speciallärarna varje enskilt barn under första skolveckan, och de gör ett test som
hon sedan får presenterat för sig där hon ser hur hennes klass ligger till. Hon påvisar att alla
lär sig skriva innan år 1 är slut.
De faktorer som kan påverka barnens inlärning är koncentrationen, svårt att sitta still på
stolen, att lyssna, att arbeta på egen hand i mer än fem minuter. Motoriskt sett är det
28

pennfattningen som vållar problem. Hon beskriver att hon kan skriva åt nybörjare och sedan
får de fylla i hennes bokstäver med en annan färg så de tränar sig att hålla sig innanför linjen.
Lärare C anser att hon har många övningar där barnen får klippa, klistra, rita och måla kring
bokstäverna och även i andra ämnen, då barnen får arbeta med motoriken.
Hennes mål med skrivandet i år 1 är att alla barn ska klara av att skriva en enkel mening
t.ex. Här är en bil, och alla ska kunna göra mellanrum. De små bokstäverna är inte
nödvändiga, det finns elever som behöver skriva med stora bokstäver ganska länge om de
känner sig osäkra i motoriken. Bokstavsinlärning är det hon prioriterar att arbeta med i år 1,
sedan kommer egna texter utifrån barnen själva. Hon menar att de inte hunnit dit ännu, det
kanske de gör framåt jul, då får de skriva spöksagor exempelvis. Men det de skriver på tavlan
är det barnen som ger förslag på.
När barnen skriver försöker hon utgå från deras egen verklighet. Innehållet i texten har inte
någon betydelse, tycker hon, utan att få fart på skrivglädjen är viktigare. Det är roligt när
barnen upptäcker att skrivandet är ett sätt att kommunicera med andra. Hon framhåller att det
vi skriver i vårt samhälle oftast är till andra människor, att kommunicera. Ibland när eleverna
skriver använder de bilder som stöd. När en text är klar samlar hon in den och tittar på den.
Hon rättar inte i början; det är viktigt att inte stoppa skrivglädjen. Barnen får också läsa upp
sina sagor för varandra men det har de inte börjat med ännu.

4.1.4 Intervju med lärare D
Lärare D är 1 – 7- lärare med inriktning sv/so. Hon har arbetat som lärare i tio år med
uppehåll för föräldraledigheter. När lärare D får nya elever i år 1 lägger hon stor vikt på att
barnen ska få skrivglädje. Barnen får skriva många egna texter bara för att de ska tycka att det
är roligt, och dessa texter rättar hon inte.
På hennes skola använder barnen sig av loggböcker för att meddela hemmet och för att
komma ihåg saker till nästa vecka; där går hon in och tittar så barnen skriver på rätt dag. Här
får barnen se att texten har en mottagare och då måste läsaren kunna se vad det står.
När vi talade om vilken metod hon använder sig av blev hon fundersam och berättade att
hon inte känner till några skrivinlärningsmetoder utan bara läsinlärningsmetoder som t.ex.
LTG. Men hon har hört att i Västerås arbetar man med en fortsättning på Bornholmsmodellen.
Där skriver man först de stora bokstäverna fram till höstlovet och därefter de små. Lärare D
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tycker att det känns svårt att prata om skrivningen för sig eftersom läsning och skrivning
hänger ihop.
Vad gäller bokstavsinlärning har hon bokstavsgenomgång med en bokstav/vecka
gemensamt. Då försöker hon få in alla sinnen, t.ex. smaka på en apelsin vid bokstaven A. De
pratar om hur bokstaven låter, hur den ser ut och hur den formas. Hon går efter en speciell
ordning när de arbetar med bokstäverna, nämligen S, A, V, I, Ä, R för att snabbt kunna bygga
ord. Något speciellt arbetsschema använder hon sig inte av men har olika uppgifter till varje
bokstav och nivågrupperar dessa eftersom barnen är olika. I år använder lärare D sig av en
färdig bok som heter Bumerang, där bokstavsinlärning och skrivskola ingår. Hon tycker att
den boken verkar bra och den är trevlig eftersom den är i färg. Syftet med bokstavsinlärning
är att barnen ska lära sig läsa och skriva. Hon tycker att det känns tråkigt om de inte lyckas
lära sig läsa innan år 1 är slut.
Lärare D tycker att det är märkligt att barnen ändå väljer att skriva bokstäverna nerifrån
raden vid sitt fria skrivande fast hon poängterar att bokstaven skrivs uppifrån och ner. De
arbetar mycket med själva formandet, skriver på kamratens rygg, formar sig själva och skriver
i sand. Hon försöker verkligen få in i ryggmärgen hur den formas. En kollega till henne har
varit i Italien och sett sjuåringar som sitter och skriver A4 -sidor med en fantastisk skrivstil.
Där har de arbetat mycket i förskolan med att måla stora cirklar och olika former med penslar
för att få in pennfattning och skrivrörelser. De lär sig de små, de stora och
skrivstilsbokstäverna samtidigt. Hennes kollega kommer även att informera förskolan hur de
kan arbeta med detta.
Lärare D tycker att det är viktigt att bokstäverna skrivs på rätt sätt men har svårt att
förklara varför. Det är lättare att skriva skrivstil om bokstäverna börjar uppifrån. Hon påpekar
att målet i kursplanen är att eleverna ska ha en läslig handstil, men det behöver absolut inte
vara skrivstil. Hon tycker ändå att det är bra att eleverna stött på skrivstil. Handstil är något de
har diskuterat i arbetslaget. Hon berättar att trenden är att barnen skriver sämre och sämre för
varje år, speciellt i år 4 och 5. Hon tycker att det är märkligt eftersom de arbetar mer och mer
med handstilen. För henne känns det lite sent att börja i år 1. Det är svårt att ändra en redan
felaktig pennfattning då.
När ett barn börjar hos henne kontrollerar hon skrivutvecklingen genom att säga att de ska
skriva bokstaven som låter mmmm samt nonsensord som ”skriv fäv”. Hon tycker att det är
viktigt att hitta material till var och en. De som har svårt att skriva får skriva lite, sedan
skriver hon färdigt. De som har extremt svårt skriver hon löst åt, sedan får de fylla i hennes
bokstäver. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det beror på slöhet eller trötthet. Hon anser
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att hon har en otrolig spridning i klassen, alltifrån en pojke som läser klockrent, men hade lite
svårt att läsa ”propellerflygplan”, till en del som inte kan läsa is. Därför måste hon hitta olika
uppgifter till barnen. Hon tycker även att det är viktigt att hon är en god förebild, att skriva
som man lär. Det hon prioriterar i år 1 är egna texter, fast hon arbetar inte mest med det, och
därefter kommer bokstavsinlärningen.
De faktorer som kan påverka barns skrivutveckling är hemmet, att någon använder skriften
hemma samt att barnet ser nyttan av att kunna skriva. I vårt samhälle får vi skrivna
meddelanden av t.ex. fotbollsklubben och då är det bra att kunna läsa dem, säger hon. Lärare
D menar att barn lär sig bäst när de får vara på den nivå de befinner sig på, att ingen forcerar
de svaga eller att de starka inte får utmaningar utan bara ”fylleriövningar”. Vad gäller barns
finmotorik tycker hon att förskolan arbetar medvetet med detta. Om ett barn skriver dåligt så
är det finmotoriken som är dålig.
Lärare D:s mål med skrivandet i år 1 är att barnen ska tycka att det är kul att skriva. Men
det är svårt att ha ett mål, hävdar hon, man får ha olika mål för olika barn. Hon berättar att
hon ska försöka få barnen att skriva en händelse genom att använda flikböcker med fyra flikar
där det finns en början, ett problem, en lösning och ett slut. När barnen skriver texter får de
skriva om vad de vill när det gäller händelseböcker, men loggboken däremot blir mer styrd.
Det styrda går de igenom tillsammans, läraren skriver på blädderblocket. Händelseböckerna
läser barnen upp för varandra, ibland läser hon upp och barnet visar bilder, ibland viskar hon
till barnet och barnet läser. Hon försöker skriva en personlig kommentar till barnen för att de
ska få någon respons, men hon vet inte om de tar till sig det. Skrivna kommentarer är något de
diskuterat i arbetslaget. Lärarna till de äldre barnen tycker inte att barnen tar till sig de skrivna
kommentarerna utan de hävdar att det blir mer utveckling om de lägger tiden på samtal med
barnet istället. Det viktiga med skrivandet är ändå att det finns en mottagare, anser hon. När
någon ska läsa det man skrivit tror hon att man lägger ner mer tid.

4.1.5 Intervju med lärare E
Lärare E har gått sin utbildning på seminariet och är småskollärare. Hon har arbetat som
lärare i 38 år. När hon får nya elever i år 1 arbetar hon på olika sätt varje gång. Den här
gången gjorde hon något som hon aldrig gjort förut för att lära barn att skriva. Hon startade
med de stora bokstäverna, fyra stycken åt gången. Dessa skrev de på papper, på tavlan och
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hemma i några dagar och sedan tog de fyra nya ända tills alla bokstäver var genomgångna.
Barnen började skriva sagor direkt men bara med stora bokstäver. De fick inte blanda in några
små om de kunde sådana, det var hon noga med. Efter att alla stora bokstäver var klara
började hon med bokstavsinlärningen av små bokstäver. Sagorna skrevs fortfarande med stora
bokstäver, trots att en del redan kunde några små. Barnen lärde sig de små i olika takt. De små
bokstäverna övade de genom att skriva dem tillsammans på tavlan. Men i sitt fria skrivande
skrev ingen med de små bokstäverna förrän de var riktigt säkra på dem. Hon berättar att hon
var orolig att de kanske aldrig skulle använda de små bokstäverna eftersom de skrev med de
stora så länge. När hon berättat för barnen att de var så duktiga att de kunde börja använda
små bokstäver, så började de skriva med dessa, så fort gick det. Hon tycker att det har varit
lättare att få igång skrivningen snabbt genom att börja med de stora bokstäverna. Men en oro
för att de skulle blanda fanns, men det hände inte. Nu i år 2 använder alla bara stor bokstav i
början av en mening eller vid namn.
Detta sätt att arbeta valde hon när hon fick höra talas om lärare som arbetade så här i en skola
i Västerås. Säkerligen ingick det fler moment, men hon anammade den här delen. Hon tycker
att det har varit mycket bra och det har passat de här barnen .
När hon arbetar med de små bokstäverna väljer hon bokstav i början och barnen får välja
fritt på slutet. Till varje bokstav tittade de på en bild och kom på ord som hörde ihop med
ljudet. Hon gick även runt med ett blad där hon skrivit ord där bokstaven fanns med som
barnen fick läsa samtidigt som de andra tränade på bokstaven. De skrev mycket på tavlan,
först bokstäver och sedan ord; där kunde hon se om bokstäverna hade rätt höjd, rätt proportion
och om de var ovanför/under raden.
Vad gäller böcker gör hon egna av en speciell sorts papper ”sugarpaper” där barnen fick
göra vissa saker till varje bokstav. I böckerna hade hon klistrat in bokstäverna i alfabetisk
ordning för att eleverna skulle träna även det. Då var hon noga med att bokstäverna skrevs
rätt, eftersom hon tycker att man vinner på om man gör så från början. För om man låter
barnen skriva t.ex. lilla g på raden så kommer barnen att fortsätta med det. Det har varit
många diskussioner om hur bokstäverna ska skrivas under alla år som hon har jobbat. ”Det
gör inget hur de skriver bara de skriver”, var budskapet. Detta har hon också provat. Men hon
framhåller att alla barn börjar skriva nerifrån, det måste vara mer naturligt så. Om barnen
skriver bokstäver lika snyggt genom att börja nerifrån, tycker hon att de kan skriva på det
sättet. Men om bokstäverna blir bättre om man börjar uppifrån försöker hon få dem att skriva
så samt att förklara varför.
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Lärare E har även erfarenhet av andra metoder. Förr började hon med bokstäverna i en viss
ordning I, O, S, M,R, för att barnen snabbt skulle få ihop ord, vokaler och konsonanter
blandades. Ett tag arbetade hon med LTG där eleverna lärde sig via ordbildsmetoden och
tränade på bokstäverna i de orden.
I början gjorde hon mängder av moment till varje bokstav men barnen orkade inte till slut.
Hon har även låtit barnen välja bokstäver själva i vilken ordning som helst, men det passade
inte henne. Hon upplevde att det blev en hets bland barnen om hur många bokstäver de gjort.
Lärare E tycker att det är bra att ha en grund som alla gör men sedan finns det de som
behöver träna mer. Bokstavsinlärningen börjar hon inte med på en gång, förutom den här
gången då de började med de stora bokstäverna på en gång. Eftersom barnen har arbetat med
Bornholmsmodellen, vill hon kontrollera hur språkligt medvetna eleverna är när de startar i år
1. I samband med bokstavsinlärningen inleds läsningen. Om eleverna inte är språkligt
medvetna behöver de fortsätta med Bornholmsmodellen innan läsningen.
Syftet med bokstavsinlärningen är att kunna skriva. Lärare E känner till en metod från
Norge där man inte skriver förhand alls, utan bara på datorn, vilket förutsätter mängder av
datorer. Hon tycker att det hon gör blir en variant på det.
När barnen börjar hos henne i år 1 får de skriva för att hon ska få en uppfattning om hur
långt de kommit i sin skrivutveckling. Bara när barnet skriver sitt namn ser hon mycket. Om
eleven inte kommit så långt får hon/han träna att skriva sitt namn först. Hon har inte varit med
om att någon inte lyckas lära sig skriva men det tar olika lång tid. Med läsning däremot, anser
hon att hon måste ha många knep.
Vad gäller motoriken, är det pennfattningen som vållar problem. Hon har lärt sig att håller
man rätt blir man inte trött i handen, men hon undrar om det är så viktigt att hålla på rätt sätt.
De faktorer som hon tycker kan påverka barns skrivutveckling är motivation, motorik,
mognadsnivå, koncentration och syftet med att kunna skriva. Hon tycker att det är viktigt att
barn är medvetna om varför de lär sig. ”Tänk om man inte kan skriva lista när man ska
handla”, sa ett barn när de pratade om varför man behöver kunna skriva. Det är även viktigt
att hon själv är positiv. Hon anser att barnen lär sig skriva genom att skriva mycket. De lär sig
när de är motiverade och när läraren gör arbetet lustfyllt.
Lärare E:s mål med skrivandet i år 1 är att det ska vara roligt att skriva. Det är viktigt att få
respons på det man gjort för då får man lust. Det hon prioriterar att arbeta med i år 1 är egna
texter, som ger barnen utlopp för fantasin. Men eleverna måste få bokstavsinlärning under
resans gång.
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Hon framhåller att hon inte tränar vissa saker var för sig, t.ex. stavning, utan det är
individuellt, hon går in i barnens egna texter när hon känner att det är dags.
I början när barnen skrev sagor blev det oftast; ”Här är en katt. Katten leker. Den är söt.
Nu sover den”. Detta mönster gällde allt, vare sig om de skrev om en katt, blomma eller fjäril.
Hon berättade att det skulle vara en början, en handling och ett slut i sagorna, läsaren ska
känna i texten att slutet kommer, skribenten behöver inte skriva slut.
Genom att skriva mycket lär sig eleverna allting, anser lärare E, t.ex. språkläran i form av
synonymer. Hennes barn skriver inte av mycket utan tränar olika moment i sina sagor. På oä:n
kunde hon skriva fakta på tavlan i början. Sedan kunde barnen fråga om de kunde skriva
själva och det är dit hon vill nå. Hon själv hjälper till med ett stöd i början.
Innehållet i elevernas sagor har ingen betydelse, påpekar hon. Det är viktigt att barnen
läser upp det de skrivit. Att skriva för någon är väldigt viktigt. Hon tycker att barnen får bra
respons av varandra, men responsen ska bara vara positiv.
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4.1.6 Översikt lärarintervjuer

I figur 2 ges en översikt av lärarintervjuerna.

Lära nya ettor att
skriva

Metod för att lära
barn skriva.

Bokstavsinlärning

Lärare A
Arbetat 8 år
Fortsätter med det de
gjort i fsk-klassen, rim
och ramsor, stavelser
och ljud. Barnen
börjar skriva direkt
efter egen förmåga.
Lusten att skriva
viktig.
Använder sig av en
blandning eftersom
barn lär på olika sätt.

Lärare B
Arbetat 31 år
Startar med de som
redan kan skriva lite.
När dessa läser upp
sina texter får de andra
lust att skriva. Till slut
skriver alla.

Lärare C
Arbetat 13 år
Skriver från första
veckan. Först namnet
sedan ord på två-tre
bokstäver, därefter
meningar. Mycket
styrt från tavlan i
början.

Ingen speciell metod. Ingen speciell metod.
Har testat många olika Blandar.
metoder.
Enklast att utgå från
barnens lust.

Känner inte till någon
speciell
skrivinlärningsmetod,
endast
läsinlärningsmetod.

Nödvändig för att man
både ska kunna läsa
och skriva. En
bokstav/vecka
gemensamt med olika
moment till bokstaven.
Har ingen färdig
bokstavsbok.

Ingen separat
bokstavsinlärning.
Skriver igenom
bokstäverna snabbt för
att kunna skriva egna
texter. Tränar på de
bokstäver de inte kan
genom läxor. Har
ingen bokstavsbok.

Lära sig läsa och
skriva. En
bokstav/vecka
gemensamt. Gör olika
saker varje gång till
bokstaven. Har en
färdig bokstavsbok

Lära sig skriva
bokstäverna på rätt sätt
och lära sig läsa
samtidigt. En
bokstav/vecka
gemensamt med olika
moment till bokstaven.
Har en färdig
bokstavsbok.
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Lärare D
Arbetat 10 år
Barnen får skriva egna
texter för att de ska
tycka att skrivning är
kul och få skrivglädje.

Lärare E
Arbetat 38 år
Börjar med
Bornholmsmodellen
som de haft i fskklassen. Barnen
skriver egna sagor
direkt men de
använder sig bara av
de stora bokstäverna.
Har provat många
olika metoder under
åren. Gör olika.

Att kunna skriva.
Arbetar först med
versaler. Sen
bokstavsinlärning med
gemener. Väldigt lite
till varje bokstav.
Läraren väljer
bokstäver först,
därefter väljer barnen.
Egen- tillverkad
bokstavsbok.

Bokstävernas form

Tror att det var
viktigare förr i och
med skrivstilen. Men
nu finns det inte i
målen. Lär ut uppifrån
och ner.

Lär ut uppifrån och
ner för det är det
enklaste sättet att
forma bokstaven.

Viktigt att skriva rätt
eftersom man ska
skriva skrivstil längre
upp i åren enligt
målen. Snyggare på
detta sätt.

Viktigt att de skrivs
rätt. Målet är tydlig
handstil men hon
tycker att de ska ha
stött på skrivstil.

Försöker få barnen att
skriva uppifrån men
om bokstäverna blir
lika snygga nerifrån är
det okej. Noga med
proportioner och hur
de skrivs på raden, det
har man igen.

Faktorer som
påverkar barns
skrivinlärning

Självkänsla och
självförtroende.
Klassklimatet.
Tryggheten

Förberedd och
tillåtande miljö.
Barnets lust. Att man
får skriva som man
vill (inte gå in och
rätta).

Koncentration.
För höga krav på sig
själva.
Motorik

Hemmet, att någon
använt skriften.
Veta vad det är bra
för.

Motivation. Motorik.
Koncentration. Att
man ej är mogen. Att
veta varför man ska
lära sig detta.

Mål med skrivandet
under år 1

Att få ihop en text med Att väcka lusten att
egen fantasi och läsa
skriva.
upp den så andra får ta
del av den.

Bokstavsinlärning och Det fria skrivandet
Vad de prioriterar
med egna texter.
att arbeta med under att skriva egna texter
är lika viktigt.
år 1

Att klara av att skriva Att barnen ska tycka
en enkel mening t ex
att det är kul att skriva.
Här är en bil utan stöd
från tavlan. Att de kan
göra mellanrum
mellan orden.

Att det ska vara kul att
skriva. Att få respons
på det man gjort för då
får man lusten.

Bokstavsinlärning.
Egna texter.
Sedan egna texter men
de har inte kommit dit
ännu.

Egna texter samt att få
in bokstavsinlärning
under resans gång.
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Barns texter

Skriva fritt om vad de
Skriva fritt. Men vill
inte att de skriver om vill. Läsa upp för
varandra.
skjutande och
dödande. Visar tidigt
hur en saga är
uppbyggd. Dagbok för
de som har svårt att
komma på något
själva. Respons från
kamrater viktigt.

Innehåll ej av
betydelse. Bra när det
upptäcker att
skrivandet är ett sätt
att kommunicera med
andra. Skrivglädje.
Läsa upp för varandra.
Har ibland bilder som
stöd.

Skriva fritt. Läsa upp
för varandra. Viktigt
att det finns en
mottagare. Skriftlig
kommentar från
läraren. Försöker få
barnen att skriva så det
blir en händelse med
en början, ett problem,
en lösning och ett slut.
Barnen skriver även
loggbok.

Kontrollerar hur
långt barnet kommit
i sin skrivutveckling
vid skolstarten.

Speciallärarna gör en
diagnos på varje barn.

Speciallärarna gör ett
litet test på varje barn
som hon sedan får
presenterat för sig.

Låter barnen skriva
bokstaven som låter
mmm. De får även
skriva nonsensord.

Kontrollerar vilka
bokstäver de kan.

Figur 2. Översikt lärarintervjuer
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Skriva fritt. Innehållet
har ingen betydelse.
Viktigt att läsa upp det
man skrivit. Det ska
finnas en mottagare.
Barnen ger varandra
positiv respons.
Berättade att det ska
vara en början, en
handling och ett slut i
sagor. Hon kan gå in i
deras texter när det är
dags för just det
barnet. Får in
språklära i deras egna
texter.
Barnen får skriva, där
ser hon hur långt de
kommit. Bara av att
barnen får skriva sitt
namn tycker hon att
hon ser mycket.

4.2 Barnintervjuer
4.2.1 Intervju med pojke 1
Pojke 1 anser att han kan skriva. Han lärde sig det av sin lärare när han var sex år och gick i
förskoleklassen. Han säger: ”Man fick skriva lite i matteböckerna och så fick man en
händelsebok”. Läraren gav honom ett papper där hon skrev åt honom vad det skulle stå,
därefter skrev han av. Men nu kan han läsa så då skriver han själv.
Han menar att det är bra att kunna skriva så man kan skriva på jobbet och skriva brev till
andra. Det är också roligt att kunna skriva själv tycker han.
”När fröknar ska lära barn att skriva säger de att man ska ljuda, så gjorde min fröken. Då
provade jag att ljuda och då kunde jag”. Han anser att han kan alla bokstäverna men ”det är
klurigt att skriva mini a”. Om man skriver med de små bokstäverna anser P1 att man får mer
plats när man skriver.
P1 brukar skriva hemma, just nu har han skrivit en önskelista på elva sidor. Men han har
inte skrivit något brev ännu för han har inga adresser. Ändå tycker han att det är roligast att
skriva brev men han behöver brevpapper för annars kan han inte skriva så bra.
När han skriver i händelseböckerna tycker han att man ska rita bilder till. Om man inte
ritar något och det står: Nu kommer hajen, så ser man ingenting och då förstår man inget,
hävdar han.
Han anser att de skriver mycket i skolan, i alla fall när de ska göra matematik eller arbeta i
ABC-boken. I ABC-boken får de skriva om sin första skoldag och om sin bästa kompis.

4.2.2 Intervju med pojke 2
Pojke 2 tycker att han kan skriva. Det lärde han sig av mamma och pappa när han var fem år.
Han brukade läsa på skyltar och skriva det som stod där.
Han tycker att det är bra att kunna skriva för då lär man sig. Annars kan man inte läsa och
skriva breven man får. Men barnen måste skriva mest, anser han, för de ska lära sig skriva
och läsa. Han tycker att det är roligt att kunna skriva.
Hur fröknarna gör för att lära barnen skriva vet han inte.
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Han anser att han kan alla bokstäver. Han tycker att man ska lära sig de små bokstäverna
men man måste inte kunna skriva med dem. Att skriva med de små bokstäverna anser han är
roligast för de är svåra och han gillar svåra saker. När man skriver en mening ska den första
bokstaven vara stor, berättar han. När han skriver hemma skriver han allt möjligt. Att skriva
sagor är också roligt, då ritar han bilder till. I skolan skriver de mycket tycker han. De skriver
om lite vad som helst.

4.2.3 Intervju med flicka 1
Flicka 1 anser att hon kan skriva. Det lärde hon sig av mamma och pappa när hon var sju år.
Hon tycker att det är bra att kunna skriva för man lär sig saker. Det är också bra om man ska
handla och skriva en lista. Att kunna skriva är roligt tycker hon. Hon vet inte hur fröken gör
för att lära barnen skriva.
F1 anser att hon kan alla bokstäver men inte de små. Hon tycker lilla r är svårt, men hon
kan stora R. Hon vet inte om man måste kunna skriva med de små bokstäverna.
När hon är hemma brukar hon skriva brev till mormor i Stockholm. Det är roligast med
skrivandet anser hon. Hon brukar rita bilder till det hon skriver. När hon är i skolan tycker
hon inte att de skriver så mycket, de skriver mest siffror. När de skriver händelseböcker får
hon hjälp av fröken. Hon berättar att fröken skriver på en lapp och hon skriver av.

4.2.4 Intervju med flicka 2
Flicka två anser att hon kan skriva. Det var hennes mamma och pappa som lärde henne det
när hon var sex år. Hennes föräldrar sa åt henne att hon skulle lära sig alfabetet först och
sedan fick hon skriva. Hon berättar att man bara vet vilken bokstav man ska skriva.
Hon tycker att det är bra att kunna skriva om man får brev och vill skriva tillbaka. Hon
berättar också att om det är en engelsk film på TV så kan man läsa det de skrivit. Fast det går
inte så bra för henne för det går så snabbt. Det är roligt att kunna skriva tycker hon. Hon vet
dock inte hur fröken gör för att lära barn skriva. Vad gäller bokstäverna så anser F1 att hon
kan alla men hon tycker att de små b och d är svåra. De små bokstäverna är finare, tycker hon.
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När hon skriver hemma brukar hon skriva namnen på alla familjemedlemmar. Tomten har
hon också skrivit brev till. Det är roligast att bara skriva en massa ord, tycker hon. Hon brukar
rita bilder till det hon skriver.
F1 tycker att de skriver rätt så mycket i skolan, de skriver bokstäver, en ny varje gång. Hon
berättar att de skrev brev till en räv en gång, de både ritade en räv och skrev. Händelseböcker
skriver de också, hon håller på med en bok som handlar om en hund som träffar en anka.
Boken som hon skrev förut handlade om en boll med en nos.
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4.2.5 Översikt barnintervjuer

I figur 3 ges en översikt av barnintervjuerna.

Kan du skriva? Var lärde
du dig det och av vem?

Pojke 7 år P1
Lärde sig skriva i
förskoleklassen när han var
6 år av fröken. Skrev lite
själv i matteboken sen
händelseböcker

Pojke 7 år P2
Lärde sig skriva hemma när
han var 5 år av mamma och
pappa. Skrev av skyltar

Flicka 7 år F1
Lärde sig skriva hemma när
hon var 7 år av mamma och
pappa.

Flicka 7 år F2
Lärde sig skriva hemma när
hon var 6 år av mamma och
pappa. Först fick hon lära
sig alfabetet och sen fick
hon skriva.

Varför är det bra att
kunna skriva?

Så man kan skriva på jobbet Man lär sig. Annars kan man Man lär sig saker. Det är bra Om man får brev och vill
och skriva brev till andra.
inte skriva och läsa breven
att skriva lista när man ska
skriva tillbaka.
som man får.
handla.

Är det roligt att kunna
skriva?

Roligt att kunna själv.

Ja

Ja

Ja

Hur gör fröken när hon
lär barn skriva?

Säger att man ska ljuda

Vet inte

Vet inte

Vet inte

Kan du alla bokstäver?

Ja

Ja

Ja

Ja

Måste man kunna de små
bokstäverna?

Ja, man får mer plats om
man skriver med dem.

Man ska lära sig dem men
Vet inte
man behöver inte skriva med
dem.

Vet inte men de är finare.

Skriver du hemma?

Ja, en önskelista till tomten
som är 11 sidor. Har inte
skrivit brev för han har inga
adresser.

Han skriver allt möjligt.

Hon ”skriver ner” hela
familjen, alla namn och djur.
Har skrivit brev till tomten.
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Skriver brev till mormor i
Stockholm.

Vad är roligast att skriva? Brev, fast han har inte
skrivit något för han har
inget brevpapper.

De små bokstäverna för de
är svåra.

Brev till mormor.

Att skriva en massa ord.

Ja

Ja

Ritar du bilder när du
skriver?

Ja, ”om man inte ritar något Det är roligare med bilder
i händelseböckerna utan bara till.
skriver så fattar man inget”.

Skriver ni mycket i
skolan? Vad skriver ni?

Tycker att de skriver mycket Tycker att de skriver mycket Tycker inte att de skriver så
när de ska göra matte eller
om lite vad som helst.
mycket i skolan. Mest
skriva i ABC-boken.
siffror. Får lapp av fröken att
skriva av när hon gör
händelsebok.

Figur 3: Översikt barnintervjuer
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Tycker att de skriver rätt så
mycket. De skriver
bokstäver, en ny varje gång.
De skriver händelseböcker
och de har skrivit ett brev till
en räv.

4.3 Analys av intervjuer
Här kommer jag att jämföra mina resultat mot tidigare forskning. Jag har valt de aspekter som
jag anser är relevanta till mitt syfte. De aspekter som kommer att redovisas är:
1. Hur arbetar man för att lära nya ettor att skriva?
2. Vilken metod används för att lära barn skriva?
3. Arbetet med bokstavsinlärning.
4. Är det viktigt hur bokstäverna skrivs?
5. Vad är målet med skrivandet i år 1?
6. Vad prioriteras att arbeta med i år 1?
7. Vilka faktorer påverkar barns skrivutveckling?
8. Barns texter.
9. Kontrollerar du hur långt barnet kommit i sin skrivutveckling vid skolstarten?

4.3.1 Hur arbetar man för att lära nya ettor att skriva?
De flesta av de lärare som jag intervjuat anser att barnen ska få börja skriva egna texter så fort
som möjligt för att de ska lära sig skriva. Det är genom att skriva mycket som barnet lär sig
skriva. Att skriva ofta och att skriva egna texter om sådant som ligger barnet nära är viktigt
för deras skrivutveckling anser Björk & Liberg (1996). De intervjuade lärarna och
forskningen har liknande åsikter kring att barn lär sig skriva genom att skriva mycket och
ofta.
Lärare E framhåller att hon startade med att barnen bara fick skriva versaler och tyckte att
detta passade hennes elever bra för att komma igång med skrivandet. Även Åge (1995) och
lärare C tycker att barnen kan använda versalerna i början eftersom de är lättare att lära sig.
Lärare B menar att versalerna är lättare för de elever som är motoriskt svaga. Åge påstår att
det är viktigare att barnen blir motiverade och tycker att det är roligare att skriva än att
fundera på om de ska använda sig av versaler eller gemener. Lärare E och Åge delar synen på
denna aspekt av skrivandet.
Lärare B lär sina barn att skriva genom att barnen blir motiverade av varandra. Dahlgren
m.fl. (1997) anser att starten av läs- och skrivning bestäms av barnet och vuxna ska utgå från
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barnets behov och erfarenheter. Lärare C utgår inte från barnens egna texter till att börja med
utan de skriver tillsammans. Hon skriver på tavlan och barnen skriver efter. Enligt forskarna
ska lärarna låta barnen skriva egna texter och därigenom lära barn att skriva. Men lärare C
låter barnen börja med egna texter först i slutet av höstterminen i år 1. Forskningens och
lärare C:s åsikter skiljs åt.
Tre av de barn som jag har intervjuat anser att de inte vet hur fröken gör för att lära barnen
skriva för de har nämligen lärt sig att skriva hemma. Ellbro (2004) och Liberg (2006) påvisar
också att barnen ofta lär sig skriva innan de kommer till skolan. Det är viktigt att redan i
förskolan och förskoleklassen uppmuntra barn att skriva bokstäver, ord och meddelanden för
att underlätta den tidiga skrivutvecklingen (Myndigheten för skolutveckling 2003 och
Myrberg 2003). Pojken som lärt sig skriva i förskoleklassen lärde sig skriva genom att ljuda.
Mina intervjuer med barnen påvisar det som forskarna anser, nämligen att många barn lär sig
skriva innan de kommer till skolan.

4.3.2 Vilken metod används för att lära barn skriva?
Ingen av lärarna använder sig av någon speciell metod, ”man blandar och mixar”. De känner
till olika metoder, förutom lärare D som endast känner till läsinlärningsmetoder. Men hon
påpekar att hon har hört talas om den metod som lärare E har använt sig av, att börja med
versalerna. Lärare D tyckte att det var svårt att prata om skrivningen separat eftersom hon
tycker att läsning och skrivning går hand i hand. Lärare C anser att många barns väg in i
läsningen är skrivandet. Hon menar att man lär sig att läsa genom att man skriver mycket
under det första skolåret. Även Björk & Liberg (1996) hävdar att när barnen lär sig skriva lär
de sig att läsa samtidigt. Det är lättare att ljuda ut ord än att ljuda samman ord. De får även
medhåll av Trageton (2005).
Lärare E gör olika från år till år. Lärare A hävdar att barn lär sig på olika sätt, och därför
blandar hon . Myndigheten för skolutveckling (2003) anser att det inte spelar någon roll
vilken metod man använder. De anser att det är viktigt att läraren har kompetens. Det finns
även faktorer i elevens uppväxtmiljö som spelar roll för utvecklingen. Forskningen visar på
att det är viktigt att bygga vidare där barnet befinner sig och att inlärning sker i meningsfulla
sammanhang. Ejeman & Molloy (1997) hävdar att barn behöver olika lång tid på sig för att
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lära sig något nytt. Detta är något som även betonas i läroplanen, att läraren ska utgå från
varje elevs förutsättningar och behov.

4.3.3 Arbetet med bokstavsinlärning
Lärare A, C och D använder sig av traditionell bokstavsinlärning där man går igenom en
bokstav/vecka gemensamt med olika moment till. Vilka och hur många moment de sedan
använder ser olika ut. Lärare C anser att om man arbetar alla tillsammans ger det gruppkänsla.
Trageton (2005) och Allard & Sundblad (1989) anser inte att detta arbetssätt är bra. Barnen
ska få arbeta där de befinner sig och inte med sådant som de redan kan. När läraren startar
från grunden med bokstav för bokstav ignoreras de tidigare framsteg barnen gjort innan
skolstarten. Många lärare arbetar förmodligen på detta sätt för att ha kontroll över att barnen
lärt sig alla bokstäver. Det är bättre att låta barnen göra ett bokstavstest vid skolstarten för att
se hur många bokstäver barnet kan, och sedan kan barnet träna på de bokstäver det inte kan.
Ejeman & Molloy (1997) menar att det sällan går att tillämpa kollektiv inlärning, det är bättre
att använda elevaktiva metoder. Kullberg (2006) däremot anser att det är nödvändigt med
bokstavsinlärningen eftersom eleverna inte själva kan lära sig hur bokstav och ljud hänger
ihop. Detta är något de bör få hjälp med av läraren, anser hon. Söderbergh (1988) hävdar att
det inte är bra att stycka upp skrivningsprocessen i smådelar eftersom barnet kan få svårt att
förstå varför man ska lära sig skriva. Enligt Åge (1995) är finmotoriken inte så väl utvecklad
hos alla barn vid skolstarten. Då kan det vara meningslöst att skriva bokstäver sida upp och
sida ner. Lärare E hävdar att om man har för många moment till varje bokstav så tröttnar
barnen. Lärare C påstår att det finns lärare som har tretton moment till varje bokstav, men hon
har lagom många moment för att de ska hinna en bokstav/vecka. De elever som har kommit
långt i sin utveckling går detta snabbt för. Dessa elever får arbeta med läsförståelseböcker
som t.ex. ”Ärtan”. Allard & Sundblad (1989) är kritiska mot ”fylleriböcker” eftersom det
endast är ett svar som är rätt och eleverna oftast bara behöver fylla i ett ord. Även lärare D är
kritisk mot ”fylleriböcker”.
Lärare E har arbetat på samma sätt som Weiner Ahlström (2001) beskriver, nämligen att
först lära ut versalerna i grupper om fyra. Därefter lär sig barnen gemenerna. Lärare E går
igenom bokstäverna tillsammans till en början, och sedan får barnen själva välja vilken
bokstav de vill arbeta med.
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Lärare B går snabbt igenom alla bokstäver för att barnen ska kunna skriva egna texter. De
bokstäver de inte kan tränas genom hemläxorna. Hon menar att många barn redan kan många
bokstäver när de kommer till skolan . Lärare B anser som Trageton (2005) att det är slöseri
med barnens tid att arbeta med sådant som de redan kan. Barnen lär sig bokstäverna de inte
kan när de är intresserade av att börja läsa och skriva framhåller hon.
Barnen själva påstår att de kan bokstäverna. Två av barnen vet inte varför man måste
kunna de små bokstäverna men de andra anser att de små är finare och tar mindre plats.
Det här är en fråga där mina informanter och forskarna är av olika åsikter. De tre lärarna
som använder sig av gemensam bokstavsinlärning får medhåll av Kullberg (2006) att
bokstavsinlärningen är nödvändig men inte att den behöver göras gemensamt. Lärare E och
Kullberg är av samma åsikt. När lärarna låter barnen arbeta gemensamt utgår de inte från
varje barns förutsättningar och behov som påtalas i läroplanen och av Trageton (2005) och
Allard & Sundblad (1989). När lärarna arbetar separat med bokstavsinlärning arbetar de inte
på det sätt som Söderbergh (1988) anser är lämpligt. Arbetet blir inte till en helhet när det
delas upp i olika delar. Lärarna ignorerar barnens tidigare framsteg när barnen får arbeta med
bokstav för bokstav anser Allard & Sundblad (1989).

4.3.4 Är det viktigt hur bokstäverna skrivs?
Alla informanter anser att det bästa och enklaste sättet att skriva bokstäver är att börja
uppifrån och ner. Det spelar inte lika stor roll med versalerna eftersom de oftast står själva, de
binds inte ihop med gemenerna.
Kullberg (2006) påstår att det var Skolöverstyrelsen som gav ut rekommendationer på hur
bokstäverna skulle skrivas. Men hon tror att inte alla lärare vet att det är rekommendationer
utan att många tror att det var direktiv. Skolöverstyrelsen upphörde för sexton år sedan men
det tycks som om deras rekommendationer fortfarande gäller ute i verksamheten. Björk &
Liberg (1996) anser att läraren själv får avgöra hur eleverna ska skriva bokstäver för att det
ska bli snyggt och funktionellt. Att skriva bokstäverna på rätt sätt för att underlätta skrivstilen
är en fråga med olika svar. Fler av lärarna påstår att barnen ändå börjar skriva bokstäverna
nerifrån i sitt fria skrivande. Lärare C tror att barnen redan har automatiserat ett sätt innan de
kommit till skolan, detta gäller oftast versalerna. Lärare A funderar om hon inte tränat
tillräckligt när de ändå börjar nerifrån. Vad står det egentligen i kursplanen? Lärare A och D
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menar att nuförtiden behöver man inte kunna skriva skrivstil eftersom det inte finns med i
kursplanen. Nu står det endast att eleverna ska ha en läslig handstil, påpekar de. Lärare C
anser att det är viktigt att skriva rätt eftersom eleverna ska skriva skrivstil längre upp i åren
enligt kursplanen. I kursplanen i svenska (2000:97) kan man läsa under Mål att sträva mot
”eleven utvecklar sin förmåga att skriva läsligt förhand och att använda datorn som
hjälpmedel”. Under Mål att uppnå under det nionde skolåret står det (2000:100) ”att kunna
skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer,
både vid skrivandet förhand och med dator”. I kommentarer till kursplanen i svenska skriver
man att begreppet handstil har väckt många frågor och det har varit svårt att tolka det här
begreppet. Lärare har använt begreppet handstil synonymt med skrivstil. Det står vidare att
eleverna inte följer skriftspråkets normer om de bara använder versaler. I kommentarerna kan
man också läsa att det är nödvändigt att kunna skriva skrivstil i många situationer. Eleverna
bör då få möjlighet att utveckla denna förmåga under hela sin skoltid. De barn som jag har
intervjuat anser att en del små bokstäver är kluriga att forma.
Vad gäller bokstavsböcker har två av lärarna färdigproducerade bokstavsböcker. Trageton
(2005) och Åge (1995) anser att man ska använda sig av egenproducerade bokstavsböcker då
de anpassar sig till eleven och det blir mer lekfullt för barnen att använda dessa. Barnen får
själva vara med och skapa, inte bara fylla i något som andra har tänkt ut. Lärare E låter barnen
tillverka egna bokstavsböcker och lärare A kopierar material. Lärare B har ingen bokstavsbok.
Hur barnen enklast ska forma bokstäverna är lärarna ense om. De får även stöd av
forskarna som anser att det är lärarna som avgör hur de vill arbeta med formandet. Lärarna har
skilda åsikter om vad det står i kursplanen och komplementen till kursplanen, vilket beror på
hur väl insatt var och en är i styrdokumenten. En annan aspekt där lärarnas och forskarnas
åsikter skiljer sig åt är vilken sorts bokstavsböcker som man bör använda sig av.

4.3.5 Vad är målet med skrivandet i år 1?
Tre av informanterna, lärare B, D och E, anser att deras mål med skrivandet i år 1 är att väcka
skrivlusten. Lärare A poängterar fantasin och lusten. Lärare A och E tycker även att det är
viktigt att andra får ta del av barnens texter och att barnet får respons på det som skrivits.
Björk & Liberg (1996) menar att återkommande skrivaktiviteter föder skrivglädje och att det
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är viktigt att uppmuntra barnet att läsa upp det de skrivit, att skriva för en mottagare. Även
Taube (2007) anser att det är viktigt att nybörjarskrivaren får positiva upplevelser.
En aspekt där de intervjuade lärarna har både skilda och liknande åsikter är målet med
skrivandet. Lärare C:s mål med skrivandet i år 1 är att de ska klara av att skriva en enkel
mening utan stöd från tavlan. Lärare C:s mål skiljer sig åt från de övriga lärarna och
forskarna.

4.3.6 Vad prioriteras att arbeta med i år 1?
Det lärarna prioriterar att arbeta med i år 1 är egna texter. Lärare A tycker att egna texter och
bokstavsinlärning är lika viktigt. Lärare E anser även att det är viktigt att få in
bokstavsinlärning under resans gång. Hon anser att man därigenom inkluderar även språklära
i barnens egna texter. Bokstavsinlärning är det som lärare C prioriterar.
Björk & Liberg (1996) , Myndigheten för skolutveckling (2003) och Åge (1995) hävdar att
barnen lär sig bokstäver och ljud genom det fria skrivandet av meningsfulla texter. De ska få
skriva om sådant som ligger dem nära. Läraren kan inte vänta med att låta barnen skriva egna
texter tills de lärt sig alla bokstäver. De anser att den bästa metoden för att se hur många
bokstäver ett barn lärt sig är att följa deras skrivutveckling i upptäckarstavningen. En aspekt
där forskarnas och lärare C:s åsikter skiljer sig åt är vad man ska prioritera att arbeta med i år
1 eftersom lärare C prioriterar bokstavsinlärning. De övriga lärarna har samma åsikter som
forskarna.

4.3.7 Vilka faktorer påverkar barns skrivutveckling?
Dessa faktorer kan påverka barns skrivutveckling enligt informanterna:
- Självkänsla och självförtroende
- Klassklimatet
- Tryggheten
- Att man får skriva utan att bli korrigerad
- Lusten
- Miljön, att den är förberedd och tillåtande
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- Motoriken
- Koncentrationen
- Ställer för höga krav på sig själva
- Hemmet, att någon använt skriften
- Veta varför det är bra att kunna skriva
- Motivation
- Mognad
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) är det viktigt att läsa och skriva tillsammans,
att samtala kring det man skrivit för då byggs en förståelse upp. De och Eriksen Hagtvet
(1990) anser även att läraren inte ska korrigera barns texter i början. Det viktiga är att barnet
ser att man kan kommunicera genom att skriva. Skolan bör inte heller fokusera på rätt och fel
då det kan påverka självkänslan; istället bör barnen få positiva upplevelser av sina
skrivförsök. Om barnet får möta en utpräglad formträning finns det risk att barnet blir hämmat
i sin utveckling (Allard & Sundblad 1989, Taube 2007) . Enligt Myndigheten för
skolutveckling (2003) är det faktorer i elevernas uppväxtmiljö som har den största betydelsen
i deras skrivutveckling. Weiner Ahlström (2001) och Dahlgren m.fl. (1999) anser att barnen
behöver en utvecklad finmotorik för att kunna skriva. Mina informanter och forskarna har
således liknande åsikter kring vilka faktorer som påverkar barns skrivutveckling.

4.3.8 Barns texter
Lärarna tycker att det är viktigt att barnen får skriva fritt och läsa upp sina texter för varandra.
Det är även av stor vikt att barnen ger varandra respons. Lärare E anser att responsen ska bara
vara positiv. Lärare A, D och E går igenom med barnen hur en saga är uppbyggd för att de
ska komma vidare i sitt fria skrivande. Lärarna hävdar också att det är viktigt att inte gå in och
rätta i det fria skrivandet. Det är av stor vikt att läraren aldrig korrigerar ett barn i början och
begär att de ska stava rätt. Det de inte kan lär sig barnen allteftersom (Eriksen Hagtvet 1990,
Åge 1995). De barn jag intervjuade tycker att det är roligare om de får använda sig av bilder
när de skriver. Lärarna och forskarna är av samma åsikt kring barns texter.
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4.3.9 Kontrollerar du hur långt barnet kommit i sin skrivutveckling vid
skolstarten?
Alla informanter har någon form av kontroll när barnet börjar. Lärare B, D och E kontrollerar
själva, medan lärare A och C får hjälp av speciallärarna. Detta tycker även Trageton (2005),
Eriksen Hagtvet (1990) , Myndigheten för skolutveckling (2003) och Åge (1995) är viktigt.
De anser att man ska bygga på det som barnet redan kan. Lärarnas och forskarnas åsikter om
att man ska kontrollera hur långt ett barn kommit i sin skrivutveckling vid skolstarten
överensstämmer.

4.3.10 Sammanfattning
I min undersökning är lärarna och forskarna överens om att barn lär sig att skriva genom att
skriva mycket och ofta. Vilka metoder man sedan använder sig av har dock inte så stor
betydelse, det är dock viktigt att läraren har god kompetens. Traditionell bokstavsinlärning
förekommer i dagens skola och i denna fråga har informanterna och forskarna delade åsikter
om hur man ska lära barnen nya bokstäver. Hur eleverna ska forma bokstäverna är lärarna
ense om; däremot har de skilda åsikter om vad som står eller inte står i kursplanen angående
skrivstil. Det som nästan alla lärare prioriterar att arbeta med i år 1 är barnens egna texter. Där
får de medhåll av forskningen som menar att barn lär sig genom skrivandet av meningsfulla
texter som ligger dem nära. Glädjen och lusten är något som både informanterna och
forskarna anser är av stor vikt.
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5 Diskussion
Att det skrivna språket är av stor vikt för oss som lever i dagens informationssamhälle förstår
vi alla. Jag anser som forskarna samt lärare C, D och E att det är viktigt att barnen får en
förståelse för varför det är viktigt att lära sig skriva. Genom att skriva kan vi kommunicera
med andra.
När jag som lärare ska lära ett barn att skriva är det av stor vikt att jag är insatt i hur barns
skrivutveckling går till och att jag vet vilka metoder jag har att tillgå. Detta är något som
påvisats i den litteratur som jag har läst. Mina informanter hävdar att de inte använder sig av
någon speciell metod för att lära barn att skriva, utan de blandar. Men de har ändå kännedom
om olika metoder. Det är ändå inte valet av metod som är avgörande för barnets utveckling.
Myndigheten för skolutveckling (2003:115) menar att lärarkompetensen samt elevens
uppväxtmiljö spelar roll. Under mitt arbete med denna studie har jag blivit övertygad om att
eftersom människor är olika och lär på olika sätt, kan det inte vara bra att tillämpa en enda
metod i sin undervisning. Enligt Allard & Sundblad (1989) kan det innebära risker för barnets
utveckling om läraren bara använder en metod.
När läraren ska lära ett barn att skriva är det viktigt att börja skriva på en gång vid
skolstarten. Barnet ska få starta där det befinner sig i sin utveckling. Forskarna anser att det är
viktigt att ta reda på var barnet befinner sig i sin skrivutveckling och bygga därifrån. Jag delar
deras åsikt om att det är viktigt att kontrollera detta. Vi har en läroplan att arbeta utifrån och i
den betonas vikten av att vi ska se till varje elevs förutsättningar och behov i vår
undervisning. Om vi då låter alla elever göra samma saker anser jag inte att vi följer
läroplanen. Genom att skriva ofta och mycket hävdar Allard & Sundblad (1989:219), Björk &
Liberg (1996:101–110), Eriksen Hagtvet (1996:100), Myndigheten för skolutveckling
(2003:34), Myrberg (2003:7-8) och Åge (1995:74) att barnet kommer att ha frågor om hur
olika ljud ser ut, hur man skriver dem och hur de låter. Genom att skriva lär sig barnet att
skriva. De uttrycker även att det är viktigt att barnen får börja sitt skrivande i meningsfulla
sammanhang. De anser att det som barnen skriver om kommer från deras vardag, TVprogram, serier och böcker de läst m.m. Mina informanter har gett mig det intrycket att de
låter sina elever skriva mycket när de börjar skolan, och på så vis lär sig barnen att skriva.
Alla utom lärare C låter barnen skriva egna texter från början där de fritt väljer vad de vill
skriva om. För att barnen sedan ska komma vidare i sitt skrivande anser lärare A, D och E att
det är viktigt att gå igenom hur en berättelse är upplagd. Jag är också övertygad om att det
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bästa sättet att lära ett barn att skriva är att skriva mycket samt utgå från deras egen text och
samtala kring denna. Genom att samtala kring det skrivna anser forskarna att en förståelse
byggs upp. Här tycker jag att det arbetssätt som Haas Dyson (1997) studerat är intressant. De
barn som hon följde fick skriva om superhjältar m.m. eftersom de var intresserade av detta.
Deras texter behandlades genom att de andra klasskamraterna fick spela upp det som
kamraten hade skrivit om. På så sätt fick barnen tillsammans med läraren en utvecklande
diskussion kring texten. Det här arbetssättet är något jag skulle kunna tänka mig att pröva i
mitt yrkesliv som lärare; det skrivna får då en mening.
Genom tradition har det varit skolan som ska lära barnen att skriva och läsa. Allard &
Sundblad (1989:217), Ellbro (2004:96) och Liberg (1993:140) påvisar att barnen redan har
börjat utforska skriftspråket när de kommer till skolan. Många barn har lärt sig läsa och skriva
i hemmet vilket även överensstämmer med de svar jag fick av de barn som jag intervjuat. Det
kan vara så att det inte längre kan vara bara skolans uppgift att lära barnen läsa och skriva.
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003:99) och Myrberg (2003:8) är det viktigt att
redan i förskolan och förskoleklassen börja förbereda och underlätta läs- och
skrivutvecklingen. De menar att man bör tillvarata barns intresse redan innan de börjar
skolan, uppmuntra dem att skriva bokstäver och ord. Allard & Sundblad menar att läraren inte
ska ignorera barns tidigare framsteg innan skolstarten. Således kan det vara av stor vikt att
förskollärarna har goda kunskaper om hur barn lär sig läsa och skriva. Jag menar att det bör
finnas ett samarbete mellan förskollärare och lärare kring barns skriv- och läsinlärning och en
gemensam syn på lärandet. Varför låta ett barn vänta med läsning och skrivning tills det
kommer till skolan om intresse finns? Jag anser att det är av stor vikt att läraren bygger
vidare där barnet befinner sig när det kommer till skolan. Det är viktigt att påvisa för barnet
att kunskaper som är införskaffade innan skolstarten också är viktiga. Eftersom jag själv har
arbetat som förskollärare i förskoleklass vet jag att intresse för läsning och skrivning finns
redan där; dock är det större hos flickor än hos pojkar enligt mina egna observationer.
Det som lärarna prioriterar att arbeta med i år 1 är barnens egna texter och att målet är att
väcka lusten att skriva. Enligt mina intervjuer med lärarna är även bokstavsinlärningen av stor
vikt. Hur de sedan som lärare arbetar med denna skiljer sig åt. Forskarna är oense om hur
lärare arbetar med bokstavsinlärning i dagens skola. Tre av mina informanter arbetar med
separat bokstavsinlärning där barnen arbetar gemensamt med en bokstav/vecka. Kullberg
(2006:226–228) trodde att det var förr man arbetade med bokstäverna gemensamt. Trageton
(2005:64) menar att de lärare som arbetar på det sättet vill ha kontroll över att eleverna lär sig
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alla bokstäver. Deras arbetssätt följer inte läroplanen som påvisar att undervisningen ska
anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.
Enligt lärarna är syftet med bokstavsinlärningen att barnen ska lära sig läsa och skriva. Då
ställer jag mig frågan om det inte är bättre om barnen får arbeta med bokstäverna i sin egen
takt och utefter sin egen förmåga? Lärare B låter sina elever öva på de bokstäver de inte kan
genom läxor. Lärare E går igenom några bokstäver tillsammans och låter sedan barnen välja
själva vilka bokstäver de vill arbeta med. Jag tror inte att lärare B och E:s barn är sämre läsare
och skrivare än de barn som fått arbeta med alla bokstäver gemensamt och i samma takt.
Lärare E beskrev för mig att i barns texter kan hon även få in språklära. Jag har då funderingar
kring bokstavsinlärningen, om man inte även kan få in denna i barnens egna texter eftersom
enstämmig forskning visar att barn lär sig bäst när de färdigheter som ska läras in är
integrerade i meningsfulla helheter. Får sedan eleverna skapa sin egen bokstavsbok anser jag
att de får arbeta kreativt och resultatet blir något de själva har skapat. Även Trageton
(2005:63–64) och Åge (1995:70) förespråkar egenproducerade bokstavsböcker eftersom
denna process utvecklar barnet. Av mina informanter är det endast lärare E som använder sig
av egenproducerad bokstavsbok.
Hur läraren sedan ska lära barnen att forma bokstäverna är något som forskarna anser att
varje lärare själv får avgöra. Mina informanter är överens om att det är enklare att skriva
bokstäverna uppifrån och ner. Lärare E delgav mig att man vinner på om man är noggrann
med hur barnen skriver från början. Enligt lärare D har barnens handstil blivit allt sämre trots
att de arbetat mer med det nu än förr. Där kan jag hålla med lärare E om att det är bäst att rätta
till handstilen från början. Ju äldre barnen blir desto svårare tror jag att det är för dem att
ändra på felaktigheter. Förmodligen skriver inte barnen lika mycket för hand eftersom datorn
används flitigt av våra barn och ungdomar idag. I kursplanen i svenska uttrycker man att
eleven ska skriva tydligt, och då anser jag att det är något som varje lärare bör arbeta med.
Det kan vara av ännu större vikt nu, för jag tror att datorn används flitigare än pennan i våra
barns hem idag. Sett ur ett annat perspektiv så kan man oftast använda datorn istället för att
skriva för hand i dagens samhälle. Själv anser jag att man ska kunna skriva både för hand och
med datorns hjälp.
Det som glädjer mig är att jag sett i min undersökning att glädjen och lusten är viktiga
delar när ett barn ska lära sig något. Som förskollärare har jag alltid prioriterat att barnen ska
känna glädje i det de gör och det är något jag vill fortsätta med som lärare. Ejeman och
Molloy (1997:46) uttrycker att barn lyckas när de känner glädje och då stärks självkänslan.
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6 Avslutning
Jag anser att detta arbete har gett mig en djupare kunskap om hur jag som lärare kan arbeta
med barns skrivutveckling. Genom att skriva ofta lär sig barnen att skriva. För mig är det av
stor vikt att läraren kan använda sig av metoder i undervisningen som är individanpassade och
lustfyllda. Det är lärarens uppgift att hjälpa barnet att hitta vägar in i skrivandet. För att göra
det är jag övertygad om att vi måste utgå ifrån barnet och dess tidigare erfarenheter. Barnen
lär sig bäst i meningsfulla sammanhang och genom min undersökning har jag lärt mig att för
barnen är det vardagsnära ämnen som ger barnen meningsfulla sammanhang till en början.
Det är även av stor vikt att vi berömmer och uppmuntrar barnen för då stärks deras
självkänsla och självförtroende.
Jag tycker att läraren ska prioritera att arbeta med barnens egna texter. Genom detta arbete
har jag fått kunskap om att i barnens egna texter kan läraren även få med språkläran. I min
undersökning har det visat sig att bokstavsinlärningen är viktig i år 1. Eftersom det är av stor
vikt att läraren utgår från barnens tidigare erfarenheter och att tidigare framsteg inte ska
ignoreras, anser jag att den traditionella bokstavsinlärningen där alla arbetar med alla
bokstäver gemensamt, inte är att föredra.
I mitt arbete valde jag att fokusera på skrivning trots att jag anser att läsning och skrivning
går hand i hand. Under min studie har jag blivit mer medveten om att förmågorna tala, lyssna,
läsa och skriva samspelar med varandra, t.ex. man lär sig läsa genom att skriva. Det har under
denna studie varit väldigt givande för mig att ta del av erfarna lärares kunskaper.
Jag anser att det skulle vara intressant att genomföra samma studie som jag har gjort i det
här arbetet på skolor där man arbetar efter andra pedagogiska synsätt, t.ex. Montessori. Skiljer
sig deras undervisning mot de skolor jag har undersökt? Det skulle också vara av intresse att
studera hur pedagogerna bemöter barns tidiga skriftspråkande i förskolan, och ifall
förskollärarna anser att de har tillräckliga kunskaper kring barns skrivutveckling. Ett annat
intressant område att studera är om barns skrivutveckling påverkas av deras kommunikation
på internet.
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Intervjufrågor

Bilaga 1

1. Vad har du för utbildning?
2. Hur länge har du arbetat som lärare?
3. Hur gör du för att lära dina nya ettor att skriva?
4. Använder du dig av någon speciell metod?
5. Varför har du valt detta sätt att lära barn skriva?
6. Har du erfarenhet av andra metoder/sätt?
7. Arbetar du med bokstavsinlärning? Hur? När under terminen? Några speciella böcker?
8. Vad är syftet med bokstavsinlärning?
9. Är det viktigt att bokstäverna skrivs på rätt sätt? Varför?
10. När ett barn börjar ettan hos dig, är det då viktigt att kolla av hur långt barnet kommit i
sin skrivutveckling? Hur gör du?
11. Hur hanterar du olikheter i detta avseende?
12. Vad gör du om barnet inte lär sig skriva på det sätt som förväntas?
13. Vad finns det för faktorer som kan påverka barns skrivutveckling?
Barnet/omgivning/miljö?
14. Har din egen inställning/agerande betydelse för barnets utveckling?
15. Hur lär sig barn bäst enligt dig?
16. Är det många barn som har svårigheter att skriva pga. dåligt utvecklad finmotorik? Hur
arbetar du med dessa i så fall?
17. Vad har du för mål med skrivandet under år 1?
18. Vad prioriterar du att jobba med när barnet börjar ettan, rangordna.
Bokstavsinlärning
Egna texter ex sagor, händelseböcker
Skriva av färdiga små texter
Loggbok/tankebok där barnet skriver vad som händer under veckan samt utvärderar
19. När barnen skriver, vad får de skriva om? Utgår du från barnets egen verklighet?
20. Har innehållet i texten någon betydelse?
21. Föregås skrivandet av texter med något samtal eller hur förbereds skrivandet?
22. Hur följer ni upp barnens textskapande? Har ni någon diskussion om innehållet eller
följer ni upp på något annat vis?

57

Intervjufrågor barn

Bilaga 2

1. Kan du skriva?
2. När lärde du dig det?
3. Var lärde du dig det?
4. Vem lärde dig att skriva?
5. Varför är det bra att kunna skriva?
6. Är det roligt att kunna skriva?
7. Hur gör fröken för att lära barnen att skriva?
8. Kan du skriva alla bokstäver?
9. Måste man kunna skriva med små bokstäver? Varför?
10. Brukar du skriva hemma?
11. Vad tycker du är roligast att skriva?
12. Brukar du rita bilder när du skriver?
13. Skriver ni mycket i skolan? Vad skriver ni?
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