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Sammanfattning  
 

Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie med syftet att utifrån ett individualpsykologiskt och ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv förstå barns uppfattningar av att lära sig att läsa och skriva. 

I vår vetenskapliga förankring beskriver vi dessa två perspektiv. Intervjustudien är 

fenomenografiskt inspirerad, vilket innebär att vi har sökt beskriva och analysera 

uppfattningar i vårt specifika syfte. Vi intervjuade sammanlagt åtta barn som gick i 

förskoleklass och i skolår 1 eller 2. För att kunna besvara våra forskningsfrågor analyserades 

intervjumaterialet och vi kunde urskilja ett antal kvalitativt skilda kategorier av uppfattningar. 

Vårt resultat visar att barnen har följande kvalitativt skilda uppfattningar av hur de lär sig att 

läsa och skriva:  

 

· Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att ljuda.  

· Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig bokstäver.   

· Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig olika regler.   

· Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att läsa.  

· Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att ljuda.  

· Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att lära sig bokstäver.  

· Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att lära sig olika regler.   

 

Dessutom visar vårt resultat att barnen har följande kvalitativt skilda uppfattningar av vem 

som lär dem att läsa och skriva:   

 

· Barnen uppfattar att de lär sig att läsa tillsammans med andra personer.    

· Barnen uppfattar att de lär sig att läsa på egen hand.  

· Barnen uppfattar att de lär sig att skriva tillsammans med andra personer.  

 

I diskussionen resonerar vi hur vi kan förstå barnens uppfattningar utifrån ett 

individualpsykologiskt perspektiv och/eller ett socialinteraktionistiskt perspektiv. 
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1 Inledning 

Vi har ett intresse för språkutveckling och vill därför fördjupa oss inom barns läs- och 

skrivutveckling. Caroline Liberg menar att barn utvecklar sitt läsande och skrivande 

tillsammans med andra och på egen hand. Hon hävdar att när barns intresse för bokstäver ökar 

markant tar barnet ett dopp i det grammatiska badet. Detta betyder att barnen börjar utveckla 

det grammatiska läsandet och skrivandet. Barnen vill nu lära sig hur bokstäver skrivs, vad de 

heter och hur de låter. För att uppnå en säkerhet i hur ord ska stavas behöver barn träna och 

utforska läsandet och skrivandet på ett djupare plan. Detta kan ske genom att barn tillsammans 

med andra personer samtalar om ordens utseende och dess olika beståndsdelar. Barnen lär sig 

alltså grammatiskt läsande och skrivande genom att samtala med andra. Dessutom utvecklar 

barnen sitt grammatiska läsande och skrivande genom att läsa och skriva (Liberg 2006). 

Genom att barnen får möjlighet till att skriva och läsa på egen hand och tillsammans med 

andra upptäcker de, enligt Maj Björk och Caroline Liberg, skriftspråket på ett varierande och 

aktivt sätt (Björk & Liberg 1996).  

 

Vi vill göra ett litet dopp i den kända barnboken Nalle Puh för att beskriva hur ett barn eller 

en påhittad filosofisk nallebjörn kan känna sig i den begynnande läs- och skrivutvecklingen. 

Följande citat hittade vi i boken Nalle Puh. Nalle Puh diskuterar med Uggla:  

 

– Kan du läsa, Puh? frågade han en smula ängsligt. Det sitter några anslag om knackning och ringning på 
min ytterdörr, som Christoffer Robin har skrivit. Kan du läsa, vad som står på dem? 
– Christoffer Robin har talat om, vad det står, och då kan jag (A. A. Milne 1984, s 75).  

 

Ovanstående citat visar att Nalle Puh är medveten om att texten på Ugglas ytterdörr har en 

innebörd. Vi anser att Nalle Puh är intresserad av den skrivna texten på anslaget. Frank Smith 

menar att vi börjar lära oss läsa första gången vi förstår en text. Därefter menar Smith att vi 

lär oss något om läsning varje gång vi läser (Smith 2006). I fallet med Nalle Puh så menar vi 

att han förstår texten och kanske är det första gången han kan läsa. Det kommer för oss 

blivande lärare att bli fascinerande att möta barn i skolan som tar ett dopp i det grammatiska 

badet som Liberg pratar om. Vi är även medvetna om att alla barn inte är lika intresserade av 

att utveckla sitt läsande och skrivande och vi kommer med största sannolikhet få möta en hel 

del utmaningar i arbetet med barnen.  Vi har i vår intervjustudie valt att lägga fokus på barns 

egna uppfattningar av sin läs- och skrivutveckling av den anledningen att vi vill få en 

tydligare uppfattning av hur barn tänker för att lättare kunna möta barnen.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med studien är att förstå barns uppfattningar av att lära sig att läsa och skriva utifrån ett 

individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt perspektiv.  

 

För att nå studiens syfte har vi undersökt följande forskningsfrågor: 

 

· Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 av hur de lär sig att 

läsa?  

· Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 av hur de lär sig att 

skriva?  

· Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 av vem som lär dem 

att läsa?   

· Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 av vem som lär dem 

att skriva?   
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2 Vetenskaplig förankring  

I detta kapitel ska vi förankra vårt syfte inom den vetenskapliga arena som behandlar barns 

läs- och skrivlärande. Först belyser vi läsning i ett historiskt sammanhang. Därefter söker vi 

spegla ett individualpsykologiskt perspektiv och ett socialinteraktionistiskt perspektiv på 

barns läs- och skrivlärande för att kunna göra en jämförelse mellan perspektiven. Sedan 

presenterar vi hur relationen mellan dessa två läs- och skrivperspektiv och lärandeteorierna – 

kognitivism, behaviorism och sociokulturellt perspektiv – ser ut. Slutligen kommer vi att 

belysa några av de studier som tidigare gjorts inom området läs- och skrivlärande med fokus 

på barns uppfattningar av att lära sig att läsa.  

 

2.1 Läsning i ett historiskt sammanhang  

I och med att den obligatoriska folkskolan etablerades 1842 hade samtliga barn i Sverige rätt 

att gå i skola under en period av fem år. Birgitta Kullberg menar att tanken bakom denna 

folkskolestadga var att öka läskunnigheten i Sverige. Trots den obligatoriska folkskolan fanns 

det dock framförallt fattiga barn och flickor som blev utan undervisning. Under 1800-talet 

fick flertalet barn hemundervisning och det var således hemma de lärde sig att läsa. 

Folkskollärarna ville inte ta ansvar för barnens begynnande läslärande p.g.a. att de förväntade 

sig att barnen redan kunde läsa när de började i skolan. Istället för folkskollärare anställdes 

unga kvinnor som lärare i så kallade småskolor som var avsedda för yngre och färre barn. 

Dessa kvinnor hade bara några månaders utbildning och hade till uppgift att lära barnen att 

läsa. De skulle även visa en särskild omsorg om de yngre barnen, för att kunna få anställning 

i småskolan (Kullberg 2006). Syftet med att öka läskunnigheten var att alla 

samhällsmedborgare skulle få möjligheter till att kunna följa lagar och kyrkans lära. 

Medborgarna hade även skyldighet att vara läskunniga, t.ex. kontrollerades läsförmågan när 

prästen höll husförhör. På 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet var det centrala i 

läsinlärningen att kunna läsa av en text korrekt. Det var genom repetition som inlärningen 

skulle ske. Barnen läste samma text om och om igen för att nå en korrekt avläsning. Denna 

traditionella syn på läsinlärning har motsvarigheter i det individualpsykologiska perspektivet 

(SOU 1997: 108).  
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Under 1900-talet har kraven på god läs- och skrivförmåga ökat i betydande utsträckning. 

Tidigare räckte det ofta med att man var läskunnig. Idag ställs det betydligt högre krav på att 

vi ska tillägna oss en vidare skriftspråklig kompetens (Skolverket 2007). Även Ingvar 

Lundberg poängterar att det har skett en förändring och att det idag ställs högre krav på att 

kunna läsa och skriva, både i yrkeslivet och i privatlivet (Lundberg 1984).  

 

2.1.1 Forskning  

Liberg menar att forskningen om barns tidiga läs- och skrivlärande förändrades i slutet av 

1960-talet. Tidigare karakteriserades forskningen framförallt av experiment där forskarna fick 

fram olika former av testdata. I slutet av 1960-talet började forskningen ändra inriktning och 

studier av hur barn lär sig att läsa och skriva i en naturlig miljö blev mer och mer vanliga. 

Denna typ av forskning benämner Liberg som så kallade naturalistiska data. Flertalet av dessa 

studier har påvisat att barn har en förmåga att lära sig att läsa och skriva tidigare än vad man 

förr hade trott. Samtidigt började forskare studera både läsande och skrivande. En annan typ 

av forskning, som startade i slutet av 1960-talet, är studier kring barns metaspråkliga förmåga. 

Bland annat har forskarna kommit fram till att de barn som inte har förmågan att samtala om 

sitt språk tenderar att misslyckas i läs- och skrivundervisningen, i större utsträckning, än de 

barn som har ett metaspråk (Liberg 2006). Några andra exempel på vad forskningen kring läs- 

och skrivutveckling har handlat om är att analysera och kartlägga vad det är man gör när man 

läser, och hur det går till när man läser (SOU 1997: 108). I början på 1980-talet började några 

forskare på pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet att utveckla en 

forskningsansats som handlar om att beskriva och analysera uppfattningar. Denna 

forskningsansats heter den fenomenografiska ansatsen (Larsson 1986). Vi har i vår 

intervjustudie inspirerats av denna ansats där vi söker beskriva och analysera barns 

uppfattningar av att lära sig läsa och skriva. I slutet av 1980-talet började läsforskningen 

förskjutas från det individualpsykologiska perspektivet till det socialinteraktionistiska 

perspektivet (SOU 1997: 108).  

 

2.1.2 Läsdebatten 

Läs- och skrivlärande har debatterats flitigt under flera årtionden och i ett flertal länder, bland 

annat i Tyskland, Storbritannien och Sverige. I debatten har man framförallt fokuserat på 

läsning. Under 1970-talet pågick det ett förnyelsearbete av läsinlärningsmetodiken på grund 

av läsdebatten.  
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På 1970-talet var det vanligt att lärarlag gjorde eget material till sin undervisning, med 

inspiration från t.ex. Ulrika Leimar och Maja Witting (Hjälme 1999). Debatten mellan de som 

förespråkar det individualpsykologiska perspektivet respektive det socialinteraktionistiska 

perspektivet har främst handlat om att de inte ser läs- och skrivlärande på samma sätt (SOU 

1997: 108). Anhängare till det individualpsykologiska perspektivet har en annan syn på bl.a. 

bokstavsinlärning än de som ansluter sig till det socialinteraktionistiska perspektivet (Hjälme 

1999). Det är framförallt två författares böcker som vi har tagit del av för att kunna beskriva 

och jämföra de två perspektiven i avsnitt 2.2. Det är Lundberg (1984) som förespråkar det 

individualpsykologiska perspektivet i sin bok Språk och läsning, och Liberg (2006) som 

förespråkar det socialinteraktionistiska perspektivet i sin populariserade utgåva Hur barn lär 

sig att läsa och skriva.  

 

2.2 Läsning ur ett individualpsykologiskt perspektiv och ur ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv  
I detta avsnitt jämför vi det individualpsykologiska perspektivet med det 

socialinteraktionistiska perspektivet med utgångspunkt i ett antal frågor som vi ställer till 

respektive perspektiv. För att kunna spegla perspektiven på läs- och skrivlärande ställer vi 

följande frågor:  

 

· Vad är läsning? 

· Hur lär man sig att läsa?  

· När lär man sig att läsa? 

· Vem lär barnen att läsa? 

· Vilken relation har läsandet och skrivandet till varandra? 

· Var förlägger man problemet  

· Vilken roll har läraren?  

 

2.2.1 Vad är läsning? 

Det är svårt att exakt definiera vad som borde uppfattas som läsning. Läsning kan t.ex. 

innefatta färdigheten att läsa etiketter på förpackningar eller att läsa en busstidtabell. En 

person som läser en tidningsartikel och tillgodogör sig innehållet kan ses som ett exempel på 

vad läsning är. Lundberg som förespråkar ett individualpsykologiskt perspektiv menar vidare 

att läsning är en färdighet.  
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Han menar att avkodning är en färdighet som kan jämföras med andra färdigheter som t.ex. 

pianospelande eller bilkörning. För att man ska kunna bli betraktad som en god läsare måste 

man kunna läsa ord automatiskt utan att rikta all uppmärksamhet på avkodningen. 

Automatisering av ordavkodningen uppnås genom träning eller överinlärning. När läsningen 

blivit automatiserad kan läsaren börja fokusera på förståelsen av den lästa texten (Lundberg 

1984). Inom det socialinteraktionistiska perspektivet är läsning en komplex aktivitet, vilket 

innebär att läsaren tolkar texten för att nå ett meningsfullt innehåll (SOU 1997: 108). Björk 

och Liberg menar att man läser och skriver olika typer av texter i olika syften. Dessutom 

menar de att allt läsande och skrivande ska ses som meningsskapande aktiviteter (Björk & 

Liberg 1996). När man ska utveckla sitt läsande och skrivande behöver man bland annat skapa 

en förförståelse för, ställa frågor till och dra slutsatser utifrån det man läser eller skriver 

(Liberg 2006).  

 

2.2.2 Hur lär man sig att läsa?  

Inom det individualpsykologiska perspektivet finns det en metod som lärs ut för hur man lär 

sig att läsa, den så kallade ljudmetoden (Liberg 2006). Lundberg som förespråkar det 

individualpsykologiska perspektivet beskriver att läsinlärningen sker i flera steg. Han menar 

att om man ska lära sig en färdighet, exempelvis att läsa, bryter man ner hela färdigheten i 

delfärdigheter. Vidare menar han att det är genom att öva sig inom dessa delfärdigheter som 

barnen tillslut kan lära sig helheten (Lundberg 1984). Vi gör tolkningen att dessa 

delfärdigheter t.ex. kan vara att lära sig bokstäver, stavningsregler samt att ljuda. Läsningen 

ska vara stimulerande samtidigt som texterna ska ge god lästeknik. Lundberg menar även att 

det är en fördel om barnen har uppnått en fonologisk medvetenhet när det dags att börja lära 

sig att läsa (Lundberg 1984). Fonologisk medvetenhet innebär att man förstår hur skriftspråket 

är uppbyggt. Barn bör redan i förskolan öva sin fonologiska medvetenhet (SOU 1997: 108). 

Detta kan de göra genom t.ex. rimlekar eller gåtor. Lundberg hävdar att det är enbart genom 

att läsa mycket som man kan lära sig att läsa bra (Lundberg 1984). Liksom det 

individualpsykologiska perspektivet anser man inom det socialinteraktionistiska perspektivet 

att barn lär sig att läsa genom att läsa (Smith 2006). Utifrån ett socialinteraktionistiskt 

perspektiv har barn olika strategier för hur de lär sig att läsa. Liberg som företräder det 

socialinteraktionistiska perspektivet menar att barn först känner igen helheten i en text för att 

sedan känna igen ord. Därefter upptäcker barn även att dessa ord består av mindre delar, dvs. 

bokstäver (Liberg 2006).  
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Inom detta perspektiv lyfts, interaktionen mellan människor, fram som en strategi för hur 

individen lär sig att läsa (Lindö 2002). Liberg menar, liksom Lindö, att barnets sociala och 

kulturella omgivning är av betydelse för hur det lär sig att läsa (Liberg 2006). Interaktionen 

med lärare är minst lika betydelsefull som interaktionen med andra barn för individen. Lindö 

hävdar att det är genom att pröva sig fram tillsammans med andra och genom att vara delaktig 

i läsövningar som man lär sig att läsa (Lindö 2002). Ett barn kan lära sig att läsa när det förstår 

meningen med att kunna läsa, d.v.s. förstår att man ska lära sig för sin egen skull (SOU 1997: 

108).  

 

2.2.3 När lär man sig att läsa?  

En anledning till att skolstarten idag har lagts det år barnet fyller sju beror på att den 

förgångna folkskolan ansåg att barn vid denna ålder kunde ljuda samman och läsa enkel text. 

Detta betyder att skolstarten i Sverige förknippas med förmågan att lära sig att läsa (SOU 

1997: 108). När barn lär sig språket riktar de till att börja med sin uppmärksamhet på 

innehållet i budskapet. När barn ännu inte uppnått lingvistisk medvetenhet förstår de inte hur 

innehållet, dvs. helheten hör ihop med formen, dvs. delarna. Utifrån det 

individualpsykologiska perspektivet kan barn vid sju års ålder flytta sin uppmärksamhet 

mellan helhet (innehåll) och delar (form), vilket innebär att de uppnått lingvistisk medvetenhet 

och därmed kan lära sig att läsa (Lundberg 1984). Under ett handledningstillfälle (i kursen 

Pedagogik med didaktisk inriktning C) diskuterade vi med Kajsa Falkner om när barn lär sig 

att läsa enligt det individualpsykologiska perspektivet, och hon berättade att barn lär sig läsa i 

en kronologisk ordning [(personlig kommunikation, 2008-03-20)]. Idag finns det många 

länder i Europa som lägger skolstarten ännu tidigare, än vad Sverige gör. Dessa länder 

förknippar alltså inte skolstarten med förmågan att kunna lära sig att läsa (SOU 1997: 108). 

Diana Berthén menar att utifrån det socialinteraktionistiska perspektivet lär sig barn inte att 

läsa i någon specifik ålder, utan det är istället olika för olika barn (Berthén 2008-03-12). 

Liberg, som förespråkar det socialinteraktionistiska perspektivet menar att en del barn kan till 

och med lära sig att läsa redan under sitt andra levnadsår (Liberg 2006).  

 

2.2.4 Vem lär barnen att läsa?  

Enligt det individualpsykologiska perspektivet är det i skolan man lär sig att läsa. När vuxna 

pratar och sjunger med barn, antingen det är i hemmet eller i förskolan, anses det endast vara 

ett förberedande arbete inför att barnen sedan i skolan ska lära sig att läsa.  
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Lundberg som förespråkar det individualpsykologiska perspektivet påstår att elever behöver 

vägledning av t.ex. en lärare för att kunna förstå hur skriftspråket förhåller sig till talspråket 

och därmed knäcka den alfabetiska koden (Lundberg 1984; SOU 1997: 108). Inom det 

socialinteraktionistiska perspektivet anses barnet självt lära sig att läsa och intar därmed en 

aktiv roll. En lärare, eller någon annan kan alltså inte lära barn att läsa (Smith 2006).   

 

2.2.5 Vilken relation har läsandet och skrivandet till varandra?  

Inom det individualpsykologiska perspektivet anses läsinlärningen komma före 

skrivinlärningen (SOU 1997: 108). Inom det socialinteraktionistiska perspektivet ser man 

språket som en helhet (SOU 1997: 108). Liberg som företräder det socialinteraktionistiska 

perspektivet beskriver läsandet och skrivandet som två sammanhängande aktiviteter som 

stödjer varandras utveckling (Liberg 2006; Björk & Liberg 1996). Läsning och skrivning 

handlar båda om att tolka tecken. När man läser skapar man sig en inre bild av innehållet i 

texten. Vid skrivandet skapar man en yttre bild (texten) utifrån sin inre bild (SOU 1997: 108).   

 

2.2.6 Var förlägger man problemet?  

När problem uppstår i läsningen ser det individualpsykologiska perspektivet och det 

socialinteraktionistiska perspektivet olika på var man förlägger det. Perspektivens åsikter går 

även isär när det gäller orsaken till problemet samt lösningar på det (SOU 1997: 108). 

Tidigare användes uttrycket barn med svårigheter, men idag talas det istället om barn i 

svårigheter. Detta tyder på en förskjutning på var man anser att problemet förläggs. När man 

talar om barn med svårigheter förlägger man problemet hos individen, medan uttrycket barn i 

svårigheter förlägger problemet i situationen (Berthén 2006-12-12). Det 

individualpsykologiska perspektivet förlägger problem vid läsning hos barnet. Inom detta 

perspektiv anser man att orsaken till att det blir problem beror på att lässvaga elever har någon 

form av kunskapslucka i sin läsfärdighet (Lundberg 1984). Lösningen på problemet inom 

detta perspektiv är att fylla på kunskapsluckorna. Det individualpsykologiska perspektivet kan 

även lösa problemet genom att sätta en diagnos eller invänta mognad (Falkner 2008-02-27). 

Att man inom detta perspektiv menar att man kan invänta mognad beror på att perspektivet 

anser att barn är mogna att lära sig olika saker vid en viss ålder, d.v.s. vid en viss 

mognadsnivå (Lundberg 1984; SOU 1997: 108). Det socialinteraktionistiska perspektivet 

förlägger istället problem som uppstår vid läsning i lärandesituationen.  
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Orsaken till att det uppstår problem anses vara t.ex. brister i interaktionen mellan barn och 

lärare (SOU 1997: 108). En annan orsak, inom detta perspektiv, till att problem kan uppstå 

kan bero på vilket materialval läraren väljer (Liberg 2006). Orsaken till problemet anses vara 

brister i den pedagogiska verksamheten och detta kan lösas genom att förändra i mötet mellan 

elevens värld och skolans värld (Falkner 2008-02-27; SOU 1997: 108, s 114).  

 

2.2.7 Vilken roll har läraren?  

Lärarens roll inom det individualpsykologiska perspektivet är att se till att alla elever lär sig 

att läsa, förstå och använda texter. Lärare ska i början av elevers läsutveckling lägga mycket 

tid på att lära elever ordavkodning och öka elevers fonologiska medvetenhet.  Även Larson, 

Nauclér & Rudberg menar att lärarens roll är att lära elever alla bokstäver, hur de ser ut och 

hur de låter, för att eleverna ska kunna lära sig att läsa (Larson, Nauclér & Rudberg 1992). 

Därefter är det lärarens roll att se till att alla elever får ett flyt i läsningen, samt ökar deras 

läsförståelse och läsintresse. Läraren ska även stödja, stimulera och kartlägga elevers 

läsutveckling. Dessutom ska läraren individuellt hjälpa varje barn när han/hon kör fast i sitt 

läsande (Lundberg & Herrlin 2005). Inom det socialinteraktionistiska perspektivet är det 

lärarens roll att underlätta läsningen för sina elever. Elever anses själva aktivt kunna lära sig 

att läsa med hjälp av vägledning från en erfaren läsare (Smith 2006). Inom detta perspektiv 

ska läraren hjälpa sina elever att bygga upp förförståelse och skapa olika läs- och skrivstunder 

för att hjälpa dem in i skriftspråkandet. För att kunna bygga upp elevers förförståelse utgår 

läraren från elevernas förkunskaper. Läraren använder också texter som eleverna är 

intresserade av. Dessutom ska läraren följa upp elevers läsutveckling (Liberg 2006).  

 

Beroende på vilket perspektiv på lärande en lärare har så kommer undervisningen att formas 

på skilda sätt (SOU 1997: 108). Därför blir valet av undervisningsmaterial och arbetssätt olika 

utifrån vilket perspektiv en lärare har. I avsnitt 2.3 beskriver vi på vilket sätt det 

individualpsykologiska och det socialinteraktionistiska perspektivet har relationer till 

kognitivismen, behaviorismen och sociokulturellt perspektiv. Vi vill alltså med nästa avsnitt 

klargöra att det individualpsykologiska och det socialinteraktionistiska perspektivet inte ”dök” 

upp från ingenstans, utan har en grund i lärandeteorierna.  
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2.3 Perspektiv på läs- och skrivlärande i relation till lärandeteorier  

Det finns olika teoretiska perspektiv på hur man lär, det vill säga lärandeteorier. De två läs- 

och skrivperspektiven, individualpsykologiskt perspektiv och socialinteraktionistiskt 

perspektiv, kan förstås i relation till lärandeteorierna behaviorismen, kognitivismen samt det 

sociokulturella perspektivet.  

 

2.3.1 Relationen mellan ett individualpsykologiskt perspektiv  

och behaviorismen 

Det var John Broadus Watson (1878-1958) som grundade beteendepsykologin, eller som den 

även kallas behaviorismen (Jerlang 2006). Inom behaviorismen är man intresserad av att 

studera det som är mätbart, som t.ex. människors och djurs yttre, synliga beteenden. De inre 

beteendena som känslor, tankar och drömmar har uteslutits helt, inom behaviorismen, 

eftersom de inte går att observera (Lindö 2002). Vi kan se att det finns en relation mellan 

behaviorismen och det individualpsykologiska perspektivet. Relationen är att behaviorismen 

studerar det mätbara och att man inom individualpsykologiska perspektivet kartlägger elevers 

läsutveckling, vilket är en viss form av mätning (Lundberg & Herrlin 2005). Kunskapen 

befinner sig utanför individen enligt den behavioristiska lärandeteorin. En människa styrs 

nästan helt av yttre situationer (Jerlang 2006). Lärande, inom behaviorismen, sker genom att 

läraren lär ut och eleven lär in. I detta sammanhang talar man om begreppet inlärning (Lindö 

2002). Inom det individualpsykologiska perspektivet anses läraren vara den som förmedlar 

kunskap (SOU 1997: 108). I och med att både behaviorismen och det individualpsykologiska 

perspektivet menar att det är läraren som förmedlar kunskap så ser vi att det finns en tydlig 

relation dem emellan.  Watson menar att inlärning enligt behaviorismen sker utifrån miljön 

och omgivningen. Inom behaviorismen lär sig eleven bäst genom att läraren förmedlar en bit i 

taget av ny kunskap (Lindö 2002). Inom det individualpsykologiska perspektivet talar man om 

att gå från delar till helhet genom att lära sig i små steg (Lundberg 1984). Även i detta 

sammanhang ser vi att det finns en relation mellan behaviorismen och det 

individualpsykologiska perspektivet. Lundberg (1984), liksom Lindö (2002) beskriver 

läsinlärandet som att gå från delarna till helheten. Lundberg gör denna tolkning utifrån ett 

individualpsykologiskt perspektiv medan Lindö gör tolkningen utifrån både behavioristiska 

och kognitivistiska lärandeteorier. I det avseendet anser vi att det finns paralleller mellan ett 

individualpsykologiskt perspektiv och en behavioristisk samt en kognitivistisk lärandeteori.  
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2.3.2 Relationen mellan ett individualpsykologiskt perspektiv  

och kognitivismen 

Kognitivismen uppkom som en reaktion på behaviorismens teorier. Jean Piaget (1896-1980) 

är den som förknippas med den kognitivistiska teorin. Kognitivister intresserar sig, till 

skillnad från behavioristerna, för att studera människors inre (Lindö 2002). Kognitivistiska 

anhängare anser att individens lärande baseras på tidigare erfarenheter (Jerlang 2006). På 

motsvarande sätt beskrivs lärandet, inom det individualpsykologiska perspektivet, utifrån de 

tidigare erfarenheter som finns, varför vi ser att det finns en relation dem emellan. Den 

kognitivistiska lärandeteorin talar om begreppet mognad och menar att individens mognad 

möjliggör utveckling. I detta sammanhang anser vi att det är relevant att nämna Piagets 

stadieteori. Piaget har beskrivit individens intellektuella utveckling i olika stadier där barn 

ska gå igenom olika nivåer i en viss ordning. Man måste invänta individens mognad innan 

han/hon kan gå vidare till nästa nivå enligt den kognitivistiska lärandeteorin (Jerlang 2006). 

Det individualpsykologiska perspektivet talar om att individen är mogen att lära sig vid en 

viss ålder, d.v.s. vid en viss mognadsnivå (Lundberg 1984; SOU 1997: 108). Kognitivismen 

har därför ytterligare en relation till det individualpsykologiska perspektivet.   

 

2.3.3 Relationen mellan ett socialinteraktionistiskt perspektiv  

och kognitivismen  

Piaget ansåg att utveckling och förståelse sker genom aktivt handlande. Människan föds 

social och har en medfödd förmåga att imitera andra. Genom att imitera andra kan människan 

lära sig språket (Jerlang 2006). Piaget hävdade att en människas utveckling sker i samspel 

med andra (Lindö 2002). Vi ser en relation mellan kognitivismen och ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv som talar om att individen är aktiv i sitt 

kunskapsinhämtande samt prövar sig fram för att lära sig (Lindö 2002). Människan 

åstadkommer ny kunskap genom erfarenheter (Jerlang 2006). Lärandet kommer inifrån 

människan som konstruerar sin förståelse av omvärlden utifrån sina tidigare erfarenheter 

(Lindö 2002). I detta sammanhang kan vi se att kognitivismen har en relation till det 

socialinteraktionistiska perspektivet. Inom det socialinteraktionistiska perspektivet ses 

lärandet som en meningsskapande aktivitet (Björk & Liberg 1996).  
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2.3.4 Relationen mellan ett socialinteraktionistiskt perspektiv  

och sociokulturellt perspektiv  

Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934) var en av flera som utvecklade den kulturhistoriska 

skolan (Jerlang 2006). Idag har begreppet utvecklats till att kallas ett sociokulturellt 

perspektiv. Inom det sociokulturella perspektivet anser man att lärandet är socialt och sker 

mellan individen och dess omvärld. Detta innebär att man kopplar lärandet till ett samspel 

mellan det inre och det yttre. Det socialinteraktionistiska perspektivet talar också om 

samspelets betydelse för lärandet (Lindö 2002). I det sociokulturella perspektivet anser man 

att det inte finns någon ändpunkt i den mänskliga utvecklingen, och att det är möjligt för 

läraren att utmana eleven till vidare kunskaper (Falkner 2008-02-27). Därmed ser vi att det 

finns en relation mellan det sociokulturella perspektivet och det socialinteraktionistiska 

perspektivet.  

 

2.4 Tidigare forskning om barns uppfattningar av att lära sig att läsa  

I detta avsnitt kommer vi att belysa tre intervjustudier som tidigare gjorts inom området läs- 

och skrivlärande med fokus på barns uppfattningar av att lära sig att läsa. Vi har valt att 

presentera vilka uppfattningar barnen har av hur de lär sig att läsa samt varför de ska lära sig 

att läsa.  

 

2.4.1 Barns uppfattningar av hur de lär sig att läsa  

Ingrid Pramling Samuelsson och Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson (2007) har i sin undersökning 

intervjuat en grupp barn för att ta reda på hur barn uppfattar läsning och skrivning. Frågan Hur 

skall man göra för att lära sig att läsa och skriva? resulterade i att författarna kunde urskilja 

fyra kvalitativt skilda uppfattningar:  

 

Kategori 1: Förutsättningen  

Kategori 2: Skolan 

Kategori 3: Någon lär ut  

Kategori 4: Egen aktivitet  

 

I den första kategorin uppfattar barnen att förutsättningen för att de ska kunna läsa och skriva 

är att de lär sig bokstäverna. Barnen uppfattar, i den andra kategorin, att de lär sig att läsa och 

skriva i skolan.  
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I den tredje kategorin uppfattar barnen att ”någon lär ut”, d.v.s. att barnen får hjälp utifrån för 

att lära sig att läsa och skriva. I den fjärde kategorin uppfattar barnen att de lär sig på egen 

hand där de själva måste vara aktiva genom att träna och försöka sig fram (Pramling 

Samuelsson & Mårdsjö Olsson 2007).  

 

Gösta Dahlgren och Lars-Erik Olsson har i sin avhandling Läsning i barnperspektiv (1985) 

studerat barns uppfattningar av läsning. Frågan Hur gör du när du läser? resulterade i att 

författarna kunde urskilja fyra kvalitativt skilda uppfattningar:  

 

Kategori 1: Kontextrelaterad läsprocess 

Kategori 2: Textuellt – teknisk läsprocess  

Kategori 3: Interaktiv läsprocess 

Kategori 4: Motorisk – kroppslig läsprocess 

 

I första kategorin uppfattar barnen att de gör något, t.ex. bläddrar och tittar i en bok. I den 

andra kategorin uppfattar barnen att de tar hjälp av textens utseende. Orden och bokstäverna 

kan hjälpa läsaren att visuellt ta sig genom en text. Barnen uppfattar, i denna kategori, att de 

lär sig att läsa genom att ljuda. I den tredje kategorin drivs barnen av viljan att förstå textens 

budskap för att lära sig att läsa. I den fjärde kategorin uppfattar barnen att de lär sig att läsa 

genom att t.ex. skapa olika sorters ljud med munnen (Dahlgren & Olsson 1985).  

 

Rose-Marie Fahlén (2002) har i sin avhandling Barns möten med skriftspråket studerat barns 

uppfattningar om läsning och skrivning. Författaren kunde urskilja tre kvalitativt skilda 

uppfattningar av svar på frågan Hur gör man när man läser?:  

 

Kategori 1: Strategier som är kopplade till bokstäver och ljud 

Kategori 2: Perceptiva strategier, ej bokstavs/ljudanknutna  

Kategori 3: Övriga strategier 

 

Barnen i den första kategorin uppfattar att de läser, ljudar och använder begynnelse- eller 

slutljudet i ordet när de läser. I den andra kategorin uppfattar barnen att de lär sig att läsa 

genom att använda formen på orden.  I den tredje kategorin placerar författaren de övriga 

uppfattningarna.  
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I den tredje kategorin uppfattar barnen bland annat att de lär sig att läsa genom att gissa sig 

fram (Fahlén 2002). Vi anser inte att kategori 3 är en kvalitativt skild uppfattning eftersom 

den inte nämner någon specifik uppfattning.  

 

2.4.2 Barns uppfattningar av varför de ska lära sig att läsa  

Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson (2007) ställde intervjufrågan: Varför skall man 

kunna läsa? Författarna kunde urskilja tre kvalitativt skilda uppfattningar:  

 

Kategori 1:Aktiviteten i sig 

Kategori 2: Framtiden  

Kategori 3: Budskapet  

 

I den första kategorin uppfattar barnen att det är själva läsandet och skrivandet som är det 

centrala, medan barnen i den andra kategorin uppfattar att läsningen är något man behöver 

kunna i framtiden. I den tredje kategorin uppfattar barnen läsningen som något nödvändigt för 

att kunna förstå innehållet i det andra läser och skriver.   

 

I Dahlgren och Olssons (1985) avhandling finns två kvalitativt skilda uppfattningar utifrån 

intervjufrågan, Varför skall man kunna läsa:  

 

Kategori 1: Läsning som möjlighet   

Kategori 2: Läskompetensen som krav  

 

I den första kategorin uppfattar barnen att läsning är en möjlighet. Dessa barn nämner att om 

man kan läsa så kan man bland annat läsa brev, tidningar, skyltar och texten på tv. I den andra 

kategorin uppfattar barnen att det är ett krav att kunna läsa (Dahlgren & Olsson 1985).   

 
Fahléns (2002) studie fokuserar inte på att ta reda på hur barn uppfattar varför man ska läsa 

sig att läsa. Trots detta menar Fahlén att hon likväl fick svar från barnen som tyder på att de 

uppfattar att de har nytta av att kunna läsa när de blir vuxna.  
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3 Tillvägagångssätt i vår intervjustudie  

 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet i vår intervjustudie. Vi motiverar valet av 

intervjun som datainsamlingsmetod och varför vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie. 

Sedan beskrivs begreppen strukturering och standardisering samt vårt förhållningssätt till 

dem. Förutom detta ges en beskrivning av hur vi har förhållit oss till begreppet fenomenografi. 

I det följande beskrivs valet av undersökningsgrupp och urvalsförfarandet i vår intervjustudie. 

Därefter presenteras hur vi har förhållit oss till de forskningsetiska principerna. Sedan 

beskrivs intervjustudiens olika steg, hur vi har resonerat vid formulering av intervjufrågor, hur 

vi kontaktade intervjupersonerna samt var och hur intervjuerna har genomförts. Slutligen 

återger vi hur vi har bearbetat och analyserat intervjumaterialet.  

 

3.1 Val av datainsamlingsmetod  

Det är viktigt att överväga valet av datainsamlingsmetod i den studie som ska göras utifrån 

dess syfte och frågeställningar (Lantz 2007). Genom att göra en kvalitativ intervjustudie kan 

man få innehållsrika svar, vilket är betydelsefullt i själva resultatarbetet när intervjuerna 

analyseras (Trost 2005). Skulle man däremot göra en enkätstudie skulle inte svaren bli lika 

innehållsrika därför att den intervjuade svarar utifrån färdigkonstruerade svarsalternativ (Lantz 

2007).  

 

3.1.1 Kvalitativ intervju  

När man gör en intervjustudie ställs man således inför valet en kvalitativ och en kvantitativ 

intervju. Kvalitativa intervjuer används när man t.ex. vill förstå människors sätt att resonera 

eller reagera (Trost 2005). Med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod kan man också 

beskriva hur egenskaperna hos ett fenomen kan framställas. Centralt för den kvalitativa 

metoden är att man söker finna kategorier som beskriver ett fenomen i vår omvärld (Larsson 

1986). I den kvalitativa intervjun ställs frågor som är raka och enkla (Trost 2005), vilket 

underlättas av att man har en väl inarbetad intervjuguide (Lantz 200; Intervjuguiden belyses i 

avsnitt 3.4.1.). Kvantitativa intervjuer används för att mäta något (Trost 2005), vilket inte är 

fallet i vår intervjustudie. De frågor som ställs i en kvantitativ intervju inleds ofta med orden 

”hur ofta, hur många eller hur vanligt” (Trost 2005). Utifrån ovanstående beskrivning av de 

kvalitativa och kvantitativa intervjumetoderna valde vi att använda den kvalitativa 

insamlingsmetoden i vår studie.  
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Vi ville finna olika kategorier som beskriver barns förståelse av fenomenet att lära sig att läsa 

och skriva. Trost (2005) beskriver tillvägagångssättet i en intervjustudie i tre steg. Först 

handlar det om själva datainsamlingen, vilken följs av en analys som slutligen leder till en 

tolkning av analysen (Trost 2005). I vår studie har vi arbetat utifrån dessa tre steg med en 

kvalitativ datainsamlingsmetod, en kvalitativ analys samt en kvalitativ tolkning av analysen. 

Vi gör med andra ord en renodlad kvalitativ intervjustudie.  

 

3.1.2 Strukturering och standardisering  

Det finns ytterligare ett par begrepp som Trost tar upp i samband med intervjuer. Det är 

begreppen strukturering och standardisering. Strukturering innebär bl.a. att intervjufrågorna 

ska beröra det man vill undersöka. Standardisering vid intervjusammanhang innebär att de 

frågor man ställer, ställs på samma sätt och i samma ordningsföljd till varje intervjuperson. 

Vid kvantitativa studier är det vanligt att intervjutillfället har en hög grad av standardisering. 

När det handlar om den kvalitativa studieformen används oftast en hög grad av strukturering 

och en låg grad av standardisering (Trost 2005). I vår studie har vi arbetat med en hög grad av 

strukturering eftersom vi har ställt frågor i ett specifikt syfte. Vi anser däremot att vi har 

använt oss av en låg grad av standardisering eftersom vi har anpassat ordningsföljden på 

intervjufrågorna efter varje intervjutillfälle. Vi vill därför hävda att vi i vår intervjustudie 

arbetar med en kvalitativ metod.  

 

3.1.3 Fenomenografiskt inspirerad intervjustudie  

Den fenomenografiska forskningsansatsen utvecklades på den pedagogiska institutionen vid 

Göteborgs universitet i början på 1980-talet. Denna grupp, som kallade sig för INOM-

gruppen, studerade inlärning och omvärldsuppfattning (Larsson 1986; Falkner 2003). En 

fenomenografisk ansats har för avsikt att beskriva och analysera uppfattningar. Ansatsen har 

en kvalitativ inriktning. Det gäller att välja ut ett antal utvalda människor och studera vad de 

har för uppfattningar av ett specifikt fenomen. Den fenomenografiska ansatsen har inte för 

avsikt att värdera om en människas uppfattning är sant eller falskt, utan syftet är att ta reda på 

hur de utvalda människorna uppfattar det specifika fenomenet (Larsson 1986). Ansatsen syftar 

också till att beskriva de kvalitativt skilda uppfattningar som människor har av fenomenet 

(Falkner 2003). Bearbetningen, vid fenomenografiska studier, består i att finna kvalitativt 

skilda kategorier som kan beskriva uppfattningarna. Detta betyder att analysarbetets kärna är 

att gestalta olika uppfattningar så bra som möjligt (Larsson 1986). 
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Vi blev intresserade av fenomenografin eftersom vi ville göra en kvalitativ intervjustudie.  Vi 

hävdar att vår intervjustudie är fenomenografiskt inspirerad eftersom vi beskriver barns 

kvalitativt skilda uppfattningar av fenomenet att lära sig att läsa och skriva. I avsnitt 3.5 

Bearbetning och analys av intervjumaterialet beskriver vi hur vi förhållit oss till den 

fenomenografiska forskningsansatsen i det avseendet.  

 

3.2 Urvalsförfarande och undersökningsgrupp   

Urvalet av intervjupersonerna skedde inte på ett slumpmässigt sätt, utan var strategiskt. 

Urvalsförfarandet kan beskrivas utifrån sex variabler: pojke i förskoleklass, i skolår 1 eller 

skolår 2 samt flicka i förskoleklass, i skolår 1 eller skolår 2. Barnen skulle även ha en viss 

erfarenhet av att läsa och skriva. Variablerna är valda utifrån vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. Vi bestämde oss för att intervjua barn från två olika skolor för att öka 

variationen i vårt intervjumaterial. Barnen från den första skolan finns i vår bekantskapskrets. 

Dessa barn valde vi till en början ut till en pilotintervju för att testa intervjufrågorna. Men 

eftersom intervjuerna var så pass väl genomförda valde vi att använda dem i vår 

intervjustudie, vilket även Trost (2005) menar att man kan göra. Barnen i den andra skolan 

valdes ut i samråd med skolans rektor och tre lärare. Lärarna frågande i sin tur ett antal elever 

om de ville medverka i en intervju. Trost (2005) menar att det finns en viss osäkerhet att de 

människor som hjälper till med urvalet kan bli alldeles för hjälpsamma och försöka styra 

urvalet. Det finns därför en viss risk för att dessa lärare valde barnen utifrån deras kunskaper 

eller verbala förmåga (Trost 2005). Vi anser dock att denna risk är minimal i vår studie 

eftersom lärarna tillfrågade några barn utöver de nio barn som vi bestämde oss för att 

intervjua. Det blev dock ett bortfall eftersom ett barn valde att avstå från att medverka i vår 

intervjustudie. Undersökningsgruppen består av fyra pojkar och fyra flickor, vilket 

sammanlagt blev åtta barn. Barnen i undersökningsgruppen var mellan sex och åtta år gamla, 

d.v.s. de gick i förskoleklass, skolår 1 eller 2. Dessa barn befann sig alltså i en begynnande 

läs- och skrivutvecklingsfas.  

 

3.3 Forskningsetiska överväganden  

När en vetenskaplig undersökning ska genomföras bör vissa forskningsetiska principer följas. 

Vetenskapsrådet (2003) har sammanställt fyra huvudpunkter: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan följer en beskrivning av 

de forskningsetiska principerna och hur vi har förhållit oss till dem i vår intervjustudie.   
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3.3.1 Informationskravet 

Intervjuaren har skyldighet att informera intervjupersonen om undersökningen muntligt eller 

skriftligt. Det ska av informationen framgå vem det är som gör undersökningen och vad den 

handlar om. Dessutom ska det framgå när, var och hur undersökningen ska äga rum. 

Intervjupersonen ska också ha fått information om att dennes medverkan är helt frivillig och 

kan när som helst före, under och efter intervjun avbryta sitt deltagande. Intervjupersonen ska 

också få veta om undersökningen på något sätt ska offentliggöras och i så fall på vilket sätt 

(Vetenskapsrådet 2003). Vi har förhållit oss till informationskravet genom att lämna ett 

missivbrev till intervjupersonerna och deras vårdnadshavare. Brevet innehåller en presentation 

av oss som genomför intervjun samt information om undersökningens syfte, tillvägagångssätt 

och intervjupersonernas rättigheter. På så sätt fick barnen och deras vårdnadshavare den 

information som är nödvändig för att de skulle kunna ta ställning till ett eventuellt deltagande.  

 

3.3.2 Samtyckeskravet 

Den som gör en vetenskaplig undersökning måste inhämta samtycke från den medverkande. 

Om det rör sig om en medverkande som är under 15 år måste även vårdnadshavaren skriftligt 

ge sitt samtycke. Vårdnadshavarens samtycke krävs eftersom en medverkande person under 

15 år inte anses kunna tillgodogöra sig den information som är nödvändig för att kunna ta 

ställning till undersökningens betydelse. Den som medverkar i undersökningen kan när som 

helst avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2003). Vi har förhållit oss till samtyckeskravet 

genom att skriva ett missivbrev1 där vi begärt vårdnadshavarens samtycke. Vi valde att fråga 

barnen ytterligare en gång strax innan intervjun om de ville bli intervjuade av oss. Vi 

berättade för barnen att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Ett barn av totalt nio 

tillfrågade valde att avbryta sin medverkan, medan återstående åtta barn valde att fullfölja 

intervjun.  

 

3.3.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonens namn inte ska avslöjas, och det ska inte 

vara möjligt att knyta svaren till enskilda personer. Intervjuaren har skyldighet att förvara 

material från intervjun på en säker plats (Vetenskapsrådet 2003). Vi har förhållit oss till 

konfidentialitetskravet genom att förvara intervjumaterialet på en säker plats där ingen 

utomstående kan ta del av det.  

                                                           
1 Se bilaga 1.  



 24 

När vår uppsats blir godkänd ska vi radera de inspelade intervjuerna. Vi gav barnen i vår 

intervjustudie fingerade namn för att uppfylla konfidentialitetskravet.    

 

3.3.4 Nyttjandekravet 

Den information som intervjupersonen ger får enbart användas i den undersökning som den är 

avsedd att användas i (Vetenskapsrådet 2003). Vi har förhållit oss till nyttjandekravet genom 

att enbart bruka materialet i den här studien.  

 

3.4 Intervjustudiens olika steg 

I detta avsnitt redogör vi för hur vi har gått tillväga vid formulering av intervjufrågor, 

pilotintervjuer, kontakt med intervjupersonerna samt genomförandet av intervjuerna.  

 

3.4.1 Formulering av intervjufrågor 

En intervjuguide (se bilaga 2) är, enligt Steinar Kvale, en sammanställning av intervjufrågor 

som ska ge svar på en eller flera forskningsfrågor som man ställer i ett specifikt syfte. 

Intervjuguiden kan ses som ett stöd som visar vilka frågor intervjun bör innehålla, men 

frågorna kan ställas i en annan ordning under intervjutillfället. Frågorna kan dessutom 

omformuleras vid olika intervjutillfällen så att de blir tydligare utan att tappa sitt syfte (Kvale 

1997). Vår intervjuguide innehåller två delområden, vilka är ”läsa” och ”skriva”. Genom att 

utgå från våra forskningsfrågor formulerade vi ett antal intervjufrågor. Vi formulerade 

intervjufrågorna så att svaret inte skulle kunna bli bara ett ja eller ett nej. Eftersom vi ville ha 

mer beskrivande svar inledde vi frågorna med orden ”vem”, ”hur”, ”vad” och ”berätta”. Under 

förberedelsen inför intervjuerna formulerade vi om intervjufrågorna vid ett flertal tillfällen. 

Trost hävdar att det är extra viktigt att ställa konkreta intervjufrågor till barn. Det har vi haft i 

åtanke när vi formulerat intervjufrågorna. När man intervjuar barn är det en fördel att ha korta 

intervjuer eftersom barn kan ha svårt att koncentrera sig en längre stund (Trost 2005). Därför 

försökte vi att tänka på att begränsa antalet intervjufrågor och att inte hålla intervjun under 

längre tid än 15 min.  
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3.4.2 Pilotintervjuer  

Vi genomförde pilotintervjuer med tre barn för att se om vi på så sätt kunde få svar på våra 

forskningsfrågor. Pilotintervjuerna resulterade i att några av intervjufrågorna omformulerades 

och några togs bort. Efter pilotintervjuerna fick vi en tydligare uppfattning av vilka frågor som 

var konkreta för barnen och därmed vilka frågor vi kunde använda oss av. Vi genomförde 

ytterliggare pilotintervjuer med två av de tre barn som vi tidigare intervjuat. Det andra 

pilotintervjutillfället var så väl genomfört att vi bestämde oss för att använda materialet i vår 

intervjustudie. När all bearbetning av intervjufrågorna var klar kunde vi sammanställa en 

intervjuguide som vi sedan använde oss av när vi intervjuade barnen. 

 

3.4.3 Kontakter med intervjupersoner 

Vi har intervjuat två barn från förskoleklass och skolår 1 som finns i vår bekantskapskrets. Vi 

kontaktade barnens föräldrar och berättade för dem om den planerade intervjustudien. De fick 

även läsa vårt missivbrev som gav dem information om undersökningen. Vi fick barnens 

muntliga samtycke och deras föräldrars skriftliga samtycke. Därefter tog vi kontakt med en 

rektor på en grundskola till att få möjlighet att intervjua ytterligare några barn. Vi presenterade 

vårt syfte med intervjuerna och berättade att vi önskade att få intervjua några barn i 

förskoleklass, skolår 1 och 2. Vi gav rektorn exempel på några intervjufrågor vi tänkt ställa till 

barnen. Rektorn godkände frågorna och valde ut tre lärare som var positivt inställda till 

undersökningen. Dessa lärare valde i sin tur ut några barn som ville låta sig intervjuas. Till 

lärarna överlämnade vi ett missivbrev innehållande information om intervjustudien. Brevet 

delades också ut till barnen som i sin tur överlämnade det till sina vårdnadshavare. Efter några 

dagar återvände vi till skolan för att samla in namnunderskrifterna samt för att genomföra 

intervjuerna.  

 

3.4.4 Genomförandet av intervjuerna  

Vi genomförde intervjuerna vid tre olika tidpunkter. Vid det första tillfället intervjuades två 

barn i deras hemmiljö. Vid det andra och tredje tillfället intervjuades tre barn per tillfälle i 

skolmiljö, vilket resulterade i sammanlagt åtta intervjuer. Vid samtliga intervjuer närvarade vi 

alla tre. En av oss intervjuade barnet medan vi andra lyssnade och antecknade. Vi turades om 

att leda intervjuerna. I början av varje intervjutillfälle presenterade vi oss för det barn som 

skulle intervjuas. Varje intervju tog cirka 10-15 minuter.  
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Vi berättade för samtliga barn vad en intervju är och vem av oss som skulle intervjua. Vi 

frågade barnet om vi fick spela in intervjun på kassettband. Sedan berättade vi att 

inspelningen enbart skulle användas av oss. Tillsammans med barnet testades 

kassettbandspelaren innan själva intervjuerna startade. Detta gjordes av två skäl, dels för att 

barnet skulle känna sig mer avslappnat och dels för att se om ljudupptagningen fungerade. Vi 

ställde ett antal intervjufrågor till barnen utifrån intervjuguiden.  

 

3.5 Bearbetning och analys av intervjumaterialet   

I detta avsnitt har vi valt att beskriva vårt tillvägagångssätt vid bearbetning och analys av 

intervjumaterialet. Vi började med att lyssna igenom intervjuerna vid ett antal tillfällen. 

Genomlyssningen möjliggjorde att vi kunde transkribera samtliga intervjuer. Vi skrev ut 

intervjuerna i sin helhet, och så långt det var möjligt försökte vi återge barnens svar ordagrant. 

Vid den fortsatta bearbetningen av intervjumaterialet valde vi att ta bort en del överflödiga 

ord, vilket gjorde att intervjumaterialet blev mer lättläst. Detta förfaringssätt är vanligt vid 

kvalitativa intervjuer enligt Trost (2005). Nästa steg i bearbetningen var att läsa igenom 

intervjumaterialet ett antal gånger för att sedan markera med överstrykningspennor de delar av 

texten som är relevanta i vår undersökning. Det vi markerade var sådant som kunde leda oss 

till svaret på våra forskningsfrågor. Larsson (1986) beskriver detta tillvägagångssätt inom 

fenomenografin som att man ska tvinga sig själv att läsa intervjumaterialet om och om igen 

för att finna det som är intressant. När den fenomenografiska ansatsen används har man för 

avsikt att beskriva och analysera vad ett antal människor har gett uttryck för, dvs. hur de 

uppfattar sin omvärld. Genom att analysera undersökningsmaterialet kan man skapa 

kvalitativt skilda kategorier. Dessa kvalitativt skilda kategorier ska gestalta hur ett fenomen 

framstår för de intervjuade (Larsson 1986).  

 

Till en början hade vi enbart en forskningsfråga:  

· Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 av hur de lär sig att 

läsa och skriva?  

 



 27 

Denna forskningsfråga resulterade i fem olika kategorier av uppfattningar.  

 

Kategori 1: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa och skriva tillsammans med andra 

personer. 

Kategori 2: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa och skriva själva.  

Kategori 3: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa och skriva genom att ljuda.  

Kategori 4: Barnen uppfattar olika ”moment” som gör att de lär sig att läsa och skriva.  

Kategori 5: Barnen uppfattar att det är positivt att lära sig att läsa och skriva.  

 

Efter att ha analyserat dessa kategorier mer kritiskt fann vi att kategori 5 inte besvarade vår 

forskningsfråga. Kategorin beskrev istället barnens känsla när de lär sig att läsa och skriva. 

Därför strök vi den kategorin. Vi fann även att kategori 1 och 2 egentligen besvarar frågan:  

 

· Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass skolår 1 och 2 av vem som lär dem att läsa 

och skriva?  

 

Vi valde därför att ha två forskningsfrågor istället för en. Vid det fortsatta analysarbetet 

försökte vi beskriva kategori 4 på ett mindre diffust sätt. Ordet ”moment” kan betyda flera 

olika saker så därför bestämde vi oss för att istället använda ”bokstäver och stavningsregler”.  

Den första forskningsfrågan, Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 

av hur de lär sig att läsa och skriva?, resulterade därför i följande kategorier av uppfattningar:  

 

Kategori 1a: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att ljuda.   

Kategori 1b: Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att ljuda.  

Kategori 2a: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig bokstäver och olika 

stavningsregler.  

Kategori 2b: Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att lära sig bokstäver och 

olika stavningsregler.  

 

Den andra forskningsfrågan, Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 

av vem som lär dem att läsa och skriva?, resulterade i följande kategorier av uppfattningar:  
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Kategori 3a: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa tillsammans med andra personer.  

Kategori 3b: Barnen uppfattar att de lär sig att skriva tillsammans med andra personer.  

Kategori 4: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa på egen hand.  

 

Efter att ha granskat dessa kategorier beslöt vi oss för att skapa fyra forskningsfrågor, där vi 

skiljer på att läsa och att skriva. Detta gör vi för att underlätta för läsaren samt skapa mer 

struktur på vårt resultat.  

 

· Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 av hur de lär sig att 

läsa?  

· Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 av hur de lär sig att 

skriva?  

· Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 av vem som lär dem 

att läsa?   

· Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 av vem som lär dem 

att skriva?   

 

Dessutom fann vi, i kategori 2a och 2b här ovan, att vi kunde dela på ”bokstäver” och 

”stavningsregler” eftersom ”Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig 

bokstäver” och ”Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig olika 

stavningsregler” är två kvalitativt skilda uppfattningar. Med detta menas att både 

uppfattningen med ”bokstäver” och uppfattningen med ”stavningsregler” kan besvara 

forskningsfrågan ” Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 av hur de 

lär sig att läsa och skriva?”. Sedan beslutade vi oss för att kategorin med ”stavningsregler” 

skulle bytas till att innefatta alla ”regler” för att inte utesluta någon regel.  

 

Undersökningsgruppen gav oss en tillräcklig variation av svar eftersom vi fick fatt i ett antal 

kvalitativt skilda uppfattningar. Det är inte relevant att redovisa hur många av barnen som 

uppvisat respektive uppfattning eftersom det är en kvalitativ studie vi gör, och inte en 

kvantitativ (Trost 2005). Istället har vi för avsikt att beskriva de kvalitativt skilda 

uppfattningar som vi fann i vår intervjustudie. Vårt slutgiltiga resultat redovisas i nästa 

kapitel.  
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4 Intervjustudien   

I detta kapitel presenteras resultatet av vår intervjustudie. Syftet med studien är att utifrån ett 

individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt perspektiv förstå barns uppfattningar av 

att lära sig att läsa och skriva. I vår intervjustudie kan vi urskilja ett antal kvalitativt skilda 

kategorier av uppfattningar. Dessa kategorier speglar svaren på våra forskningsfrågor. För att 

förtydliga kategoriernas innebörd ger vi en beskrivning av varje kategori, och varje kategori 

exemplifieras med ett eller två intervjuutdrag. De barn som ingår i intervjustudien har 

fingerade namn.  

 

4.1 Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 av hur de 

lär sig att läsa?  

Denna forskningsfråga kan vi besvara med hjälp av fyra kvalitativt skilda kategorier av 

uppfattningar:  

Kategori 1: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att ljuda. 

Kategori 2: Barnen uppfattar att de lär sig läsa genom att lära sig bokstäver.  

Kategori 3: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig olika regler.   

Kategori 4: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att läsa.  

 

Kategori 1: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att ljuda 

Några barn i vår intervjustudie uppfattar att de lär sig att läsa genom att ljuda, d.v.s. de förstår 

det fonologiska sambandet. Dessa barn utforskar sitt läsande genom att förstå sambandet 

mellan bokstävers form (grafem) och ljud (fonem). Förutom detta samtalar de om hur man 

ljudar de olika bokstäverna. Cecilia och Alice ger uttryck för att de lär sig att läsa genom att 

ljuda i följande intervjuutdrag. 

 

 

Cecilia: Han har sagt att man ska ljuda när man läser. /…/ Jag tror jag gjorde så här. Om det kom 
(bokstaven) /a/  så tror jag gjorde, då gör jag så här ”aaa” (Cecilia ljudar).  

 

Alice: Pappa läste Nalle Puh-böcker för mig när jag var liten. Sen när jag vart lite större satt jag och 
gjorde dem utantill. Men så såg jag bokstäverna och hur det låter också. /…/ Så säger jag Nasse och ser att 
det står (bokstaven) /n/. För bokstäver kan jag ju. Så ”nnn” (Alice ljudar) blir det då.  
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Cecilia förklarar hur ljudning går till genom att återge hur fonemet /a/ låter. Cecilia berättar 

även att hennes pappa har lärt henne att man ska ljuda när man läser. Även Alice förklarar hur 

hon ljudar när hon läser. Förutom detta beskriver Alice att hon använder sin förförståelse för 

texten, som hon fått genom att hennes pappa läst samma bok flera gånger.  

 

Kategori 2: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig bokstäver 

Några av de intervjuade barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig bokstäver. 

Dessa barn utforskar sitt läsande genom att lära sig bokstäver, vilket Greta har en tydlig 

uppfattning av.  

 
 

Intervjuare 1: Vad tycker du att du lär dig när du läser? 
Greta: Läsa, kunna bokstäverna eller alfabetet.  

 
 
 
Greta ger även uttryck för att lära sig att läsa genom att läsa, vilket är en annan kvalitativt 

skild uppfattning som vi beskriver i kategori 4.  

 
 
Kategori 3: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig olika regler 

Några barn i vår intervjustudie uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig olika regler. 

Dessa barn har en förmåga att känna igen och jämföra bokstäver, det vill säga att de har lärt 

sig olika regler för att utveckla sitt läsande. Förutom detta samtalar de om reglerna. Bea ger 

uttryck för att hon lärt sig att läsa genom att lära sig en regel som beskrivs i det följande 

intervjuutdraget.  

 

Bea: Jag har lärt mig stava bokstäverna /b/ och /d/ också när de är små bokstäver. Så här: (hon visar med 
fingrarna) det här är /b/ och det här är /d/.  

 
 
 
Bea visar att man kan forma ett /b/ med vänsterhanden och ett /d/ med högerhanden. Eftersom 

man läser från vänster till höger, och /b/ kommer före /d/ i alfabetet kan denna regel vara en 

hjälp för de barn som blandar ihop /b/ och /d/ i läsningen. Det är en minimal skillnad mellan 

dessa bokstäver vilket gör att det är svårt att skilja dem åt, i alla fall i den begynnande läs- och 

skrivutvecklingsfasen.  
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Kategori 4: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att läsa 

Några av de intervjuade barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att läsa. Dessa barn 

utforskar sitt läsande genom att läsa, vilket Greta ger uttryck för i intervjuutdraget.  

 
 

Intervjuare 1: Vad tycker du att du lär dig när du läser? 
Greta: Läsa, kunna bokstäverna eller alfabetet.  
 
 

 
Barn kan ge uttryck för flera kvalitativt skilda uppfattningar, detta visar Greta exempel på i 

kategori 2 och 4.  

 

4.2 Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 av hur de 

lär sig att skriva?  

Denna forskningsfråga kan vi besvara med hjälp av tre kvalitativt skilda kategorier av 

uppfattningar:  

Kategori 1: Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att ljuda. 

Kategori 2: Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att lära sig bokstäver.  

Kategori 3: Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att lära sig olika regler.  

 

Kategori 1: Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att ljuda 

Några av de intervjuade barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att ljuda, d.v.s. de 

förstår det fonologiska sambandet. Dessa barn utforskar sitt skrivande genom att förstå 

sambandet mellan bokstävers form (grafem) och ljud (fonem). Alice och David ger uttryck för 

att de lär sig att skriva genom att ljuda.  

 

Intervjuare 1: Berätta hur du tänker när du skriver. 
Alice: /…/ Om jag ska skriva katt t.ex. då så tänker jag hur /k/ låter. Då skriver jag /k/.  

 

Intervjuare 3: Vad brukar ni skriva då?  
David: Lite allt möjligt, lite ord bara, hur de ljudas.  
Intervjuare 3: Hur gör man när man ljudar? 
David: Man säger hur bokstaven låter.  

 

 

Alice förklarar hur ljudning går till genom att återge hur fonemet /k/ låter. David förklarar 

liksom Alice vad ljudning är. David berättar även att hans mamma brukar hjälpa honom att 

skriva genom att de ljudar tillsammans.  
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Kategori 2: Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att lära sig bokstäver 

Några barn i vår intervjustudie uppfattar att de lär sig att skriva genom att lära sig bokstäver. 

Förutom detta samtalar de om hur man skriver respektive bokstav. Filip ger uttryck för att han 

lär sig att skriva genom att lära sig bokstäver.   

 

Filip: I ettan när vi hade fröken X så fick vi en sån här ABC-bok, och så varje månad får vi en ny bokstav, 
som vi ska fylla i och hitta på ord till det. Så höll vi på nästan hela terminen i ettan, och då har jag väl lärt 
mig att skriva. 

 

 

 

Kategori 3: Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att lära sig olika regler 

Några barn i vår intervjustudie uppfattar att de lär sig att skriva genom att lära sig olika regler. 

Dessa barn har en förmåga att känna igen och jämföra bokstäver, det vill säga att de har lärt 

sig olika regler för att utveckla sitt skrivande. Dessutom samtalar de om olika regler, vilket 

Greta ger uttryck för i intervjuutdraget.  

 

Intervjuare 1: När fröken eller någon annan vuxen skriver med dig, vad pratar ni om då?  
Greta: Hur man ska skriva, hur man ska sätta punkter och sådana saker.  

 

 

 

Greta berättar att hon pratar med andra om hur man ska skriva.  

 

4.3 Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 av vem 

som lär dem att läsa?  

Denna forskningsfråga kan vi besvara med hjälp av två kvalitativt skilda kategorier av 

uppfattningar:  

Kategori 1: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa tillsammans med andra personer.   

Kategori 2: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa på egen hand. 
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Kategori 1: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa tillsammans med andra personer  

Några av de intervjuade barnen uppfattar att de lär sig att läsa tillsammans med andra 

personer. Barnen befinner sig i en lässpråklig miljö där de lär sig att läsa genom att få 

vägledning av någon läskunnig person. De lär sig alltså i samspel med dessa läskunniga 

personer. Cecilia och Filip ger uttryck för att de lär sig att läsa tillsammans med andra 

personer.  

 

 

Intervjuare 2: Vem har lärt dig att läsa, tycker du? 
Cecilia: Pappa, han har sagt att man ska ljuda när man läser.  

 

Intervjuare 2: Vem har lärt dig att läsa, tycker du? 
Filip: När jag var liten så lärde mamma och pappa mig lite, och sen den här terminen i skolan har fröken 
lärt mig.   

 

 

 

Cecilia berättar att hon lär sig läsa tillsammans med sin pappa. På liknande sätt berättar Filip 

att han lär sig att läsa tillsammans med sin mamma, pappa och fröken.   

 

Kategori 2: Barnen uppfattar att de lär sig att läsa på egen hand 

Några barn i vår intervjustudie uppfattar att de lär sig att läsa på egen hand. Dessa barn övar 

och provar sig fram på egen hand. Det är barnen själva som anstränger sig för att lära sig att 

läsa. Bea och Greta ger uttryck för att de lär sig att läsa på egen hand.  

 

 

Intervjuare 2: Vem har lärt dig att läsa?  
Bea: Jag lärde mig själv.  
 

Intervjuare 1: Vem har lärt dig att läsa?  
Greta: Först så börjar man läsa ganska sakta sen så kom jag bara in i att börja läsa. Man tänker inte riktigt 
på hur man gör. Man lär sig bara, så kan man det. 
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4.4 Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass och i skolår 1 och 2 av vem 

som lär dem att skriva? 

Denna forskningsfråga kan vi besvara med hjälp av en kategori av uppfattningar: 

Kategori 1: Barnen uppfattar att de lär sig att skriva tillsammans med andra personer. 

 

Kategori 1: Barnen uppfattar att de lär sig att skriva tillsammans med andra personer  

Några av de intervjuade barnen uppfattar att de lär sig att skriva tillsammans med andra 

personer. Barnen befinner sig i en skriftspråklig miljö där de lär sig att skriva genom att få 

vägledning av någon skrivande person. De lär sig alltså i samspel med dessa skrivkunniga 

personer. Greta och Cecilia ger uttryck för att de lär sig att skriva tillsammans med andra 

personer.  

 

Intervjuare 1: Vem tycker du har lärt dig att skriva? 
Greta: Jag tror faktiskt att det är mina systrar, jag brukar titta på när de skriver.  

 

Cecilia: Mamma har ju lärt mig att skriva mitt namn. Sen har fröken lärt mig att skriva en massa andra ord.  
 

 

 

Greta berättar att hon lär sig att skriva tillsammans med sina systrar. Hon kopieringsskriver 

för att förkovra sig i nya ord och meningar. Cecilia å andra sidan berättar att hon lär sig att 

skriva tillsammans med sin mamma och sin fröken.  

 

4.5 Två uppfattningar vi inte fann i vår undersökning 

Eftersom några barn i vår undersökning ger uttryck för att de lär sig läsa genom att läsa trodde 

vi att vi även skulle finna några barn som uppfattar att de lär sig skriva genom att skriva. Vi 

fann alltså inget barn i vår undersökning som ger uttryck för att de lär sig att skriva genom att 

skriva. Vi trodde även att vi skulle finna några barn som gav uttryck för att de lär sig skriva på 

egen hand, eftersom vi fann några barn som uppfattar att de lär sig läsa på egen hand. Men 

inget barn i vår undersökning uppfattar att de lär sig att skriva på egen hand. Men detta 

betyder inte att det inte finns andra barn som uppfattar att de lär sig att skriva på egen hand 

samt uppfattar att de lär sig skriva genom att skriva. Vår undersökning är något begränsad av 

den orsaken att vi enbart har intervjuat åtta barn, i åldern 6-8 år.   
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5 Diskussion 

I detta kapitel resonerar vi om vad vi har kommit fram till i intervjustudien. Vi börjar med att 

beskriva hur de kvalitativt skilda uppfattningarna förhåller sig till varandra. Sedan resonerar vi 

hur vi kan förstå dessa uppfattningar utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv och/eller ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv, vilket är studiens syfte. I det följande belyser vi kortfattat 

hur vi har uppnått vårt syfte, dvs. att förstå barns uppfattningar av att lära sig läsa och skriva 

utifrån ett individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt perspektiv. Avslutningsvis 

gör vi en jämförelse mellan några resultat från vår intervjustudie och de tre studierna som vi 

redogör för i kapitel 2.4.  

 

5.1 Hur de kvalitativt skilda uppfattningarna förhåller sig till varandra 

Vi kunde, i vår intervjustudie, urskilja att barnen har följande kvalitativt skilda uppfattningar 

av hur de lär sig att läsa och skriva:  

 

· Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att ljuda.  

· Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig bokstäver.   

· Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig olika regler.   

· Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att läsa.  

· Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att ljuda.  

· Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att lära sig bokstäver.   

· Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att lära sig olika regler.   

 

Det finns likheter mellan barnens uppfattningar av hur de lär sig att läsa och deras 

uppfattningar av hur de lär sig att skriva. Barnen uppfattar att de lär sig att läsa och skriva 

genom att ljuda, lära sig bokstäver samt lära sig olika regler. Vi har även noterat en skillnad 

mellan barnens uppfattningar av hur de lär sig att läsa och hur de lär sig att skriva. I vår 

intervjustudie finns det inga barn som ger uttryck för att de lär sig att skriva genom att skriva. 

Däremot finns det några barn i vår intervjustudie som ger uttryck för att de lär sig att läsa 

genom att läsa.  

 

Vi kunde även urskilja att barnen har följande kvalitativt skilda uppfattningar av vem som lär 

dem att läsa och skriva:  
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· Barnen uppfattar att de lär sig att läsa tillsammans med andra personer.    

· Barnen uppfattar att de lär sig att läsa på egen hand.  

· Barnen uppfattar att de lär sig att skriva tillsammans med andra personer.  

 

Vårt resultat visar att barnen ger uttryck för fler kvalitativt skilda uppfattningar som berör 

läsning än som berör skrivning.  

 

Det förhåller sig så att barnen uppfattar att de både lär sig att läsa och skriva tillsammans med 

andra personer. Eftersom vi i vår studie fann barn som gav uttryck för att de lär sig att läsa på 

egen hand hade vi tänkt oss att vi även skulle finna barn som ger uttryck för att de lär sig att 

skriva på egen hand. Men det fick vi alltså inte. Vi tolkar detta resultat som att barnen kanske 

helt enkelt inte minns när de på egen hand skrev små krumelurer och en del bokstavsliknade 

tecken och siffror när de var yngre. Alla barn börjar nämligen sitt skrivande på detta sätt enligt 

Liberg, vilket även kallas för preskrivande (Liberg 2006).  

 

5.2 Att förstå barns uppfattningar av läs- och skrivlärande utifrån ett 

individualpsykologiskt perspektiv och ett socialinteraktionistiskt perspektiv  

De uppfattningar av läs- och skrivlärande som barnen i vår studie ger uttryck för kan vi förstå 

utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv och/eller ett socialinteraktionistiskt perspektiv. I 

detta avsnitt redogör vi för hur vi kan förstå svaren på forskningsfrågorna utifrån dessa två 

perspektiv, vilket även är studiens syfte. Eftersom vi har fått snarlika uppfattningar av att 

”läsa” och ”skriva” har vi bestämt oss för att slå samman dessa i vårt resonemang. Det finns 

dock två undantag där vi enbart kunde urskilja uppfattningar som hör till att ”läsa”, vi fann 

alltså inte motsvarande uppfattningar som hör till att ”skriva” i vår intervjustudie.  

 

5.2.1 Vilka uppfattningar har barn av hur de lär sig att läsa och skriva?  

Vi resonerar, i följande text, om barnens uppfattningar av hur de lär sig att läsa och skriva. 

Barnen uppfattar att de lär sig att läsa och skriva genom att ljuda, lära sig bokstäver samt att 

lära sig regler. Dessutom resonerar vi om kategorin ”Barnen uppfattar att de lär sig att läsa 

genom att läsa”.  
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Barnen uppfattar att de lär sig att läsa och skriva genom att ljuda  

Ovanstående uppfattning kan vi förstå utifrån det individualpsykologiska perspektivet som 

menar att ljudning är nödvändigt för att man ska kunna lära sig att läsa och skriva (Lundberg 

1984). Alice som medverkar i vår intervjustudie berättar att hon lärt sig att läsa och skriva 

genom att ljuda. Hon berättar att hennes pappa läste om samma bok flera gånger medan hon 

följde med i texten, och uppfattar att hon slutligen kunde texten utantill. Vi menar att Alice 

lärde sig att förstå sambandet mellan bokstavens ljud och form genom att utgå från helheten, 

d.v.s. hela texten i boken. Lässtrategin där barn först utgår från en hel text för att sedan 

studera meningar, ord och hur bokstäver låter kan förstås utifrån ett socialinteraktionistiskt 

perspektiv (Lindö 2002). Därför hävdar vi att uppfattningarna ”Barnen uppfattar att de lär sig 

att läsa genom att ljuda” och ”Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att ljuda” kan 

förstås utifrån både ett individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt perspektiv.  

 

Barnen uppfattar att de lär sig att läsa och skriva genom att lära sig bokstäver 

Vi kan förstå ovanstående uppfattning utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv. Detta 

påstående grundar sig i att Lundberg, som förespråkar detta perspektiv, menar att barn utgår 

från bokstäverna för att kunna lära sig att läsa och skriva. Inom ett individualpsykologiskt 

perspektiv ligger fokus på att läraren börjar med att lära ut bokstäver och fortsätter tills eleven 

lärt sig helheten (Lundberg 1984). Detta leder till att barnen får en förståelse för språkets 

uppbyggnad (SOU 1997: 108). Vi fann att några barn i vår intervjustudie uppfattar att de lär 

sig att läsa och skriva genom att lära sig bokstäver. Därför hävdar vi att uppfattningarna 

”Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig bokstäver” och ”Barnen uppfattar 

att de lär sig att skriva genom att lära sig bokstäver” kan förstås utifrån det 

individualpsykologiska perspektivet som menar att barn lär sig att läsa och skriva genom att 

börja med att lära sig delarna, dvs. bokstäverna (Lundberg 1984). 

 

Barnen uppfattar att de lär sig att läsa och skriva genom att lära sig olika regler 

Bea, som medverkar i vår intervjustudie, berättar om en regel hon har lärt sig för att kunna 

skilja på bokstäverna /b/ och /d/ när hon läser. De barn, i vår intervjustudie, som ger uttryck 

för att de lär sig att läsa och/eller skriva genom att lära sig olika regler har en förmåga att 

känna igen och jämföra bokstäver. Dessa barn har med andra ord lärt sig olika regler för att 

utveckla sitt läsande och/eller skrivande.  
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Uppfattningarna ”Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig olika regler” och 

”Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att lära sig olika regler” kan förstås utifrån 

ett individualpsykologiskt perspektiv. Detta påstående grundar sig i att Lundberg, som 

förespråkar ett individualpsykologiskt perspektiv, menar att om barn lär sig olika läs- och 

skrivregler anses det vara ett steg i att de utvecklar sitt läsande och skrivande (Lundberg 

1984). Inom ett individualpsykologiskt perspektiv beskriver läraren hur alla bokstäver ser ut 

och hur de låter (Larson, Nauclér & Rudberg 1992). I vår intervjustudie berättar Greta att hon 

samtalar med vuxna om olika regler som berör skrivning. Vi kan därför förstå hennes 

uppfattning utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv.  

 

Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att läsa 

Ovanstående uppfattning kan förstås utifrån både ett individualpsykologiskt perspektiv och ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv. Detta påstående grundar sig i att Lundberg, som 

förespråkar ett individualpsykologiskt perspektiv, menar att läsfärdighet uppnås genom att 

läsa (Lundberg 1984). Dessutom hävdar Smith, som förespråkar ett socialinteraktionistiskt 

perspektiv, att barn lär sig att läsa genom att läsa (Smith 2006). Vi kan därför förstå Gretas 

uppfattning av att hon lär sig att läsa genom att läsa utifrån både ett individualpsykologiskt 

perspektiv och ett socialinteraktionistiskt perspektiv.  

 

5.2.2 Vilka uppfattningar har barn av vem som lär dem att läsa och skriva?  

Vi resonerar, i följande text, om barnens uppfattningar av vem som lär dem att läsa och skriva. 

Barnen uppfattar att de lär sig att läsa och skriva tillsammans med andra personer. Dessutom 

resonerar vi om kategorin ”Barnen uppfattar att de lär sig att läsa på egen hand”.  

 

Barnen uppfattar att de lär sig att läsa och skriva tillsammans med andra personer 

Enligt det individualpsykologiska perspektivet anses barnet lära sig att läsa och skriva av en 

lärare (Lundberg 1984; SOU 1997: 108). I uppfattningen ”Barnen uppfattar att de lär sig att 

läsa tillsammans med andra personer” kan ”andra personer” bland annat syfta på en lärare. I 

vår intervjustudie berättar Cecilia att det är hennes pappa som har lärt henne att läsa. I det 

individualpsykologiska perspektivet anser man att kunskapen finns utanför individen och att 

lärande uppstår genom att någon annan överför kunskapen (SOU 1997: 108). Vi hävdar därför 

att Cecilias uppfattning att hon lär sig att läsa tillsammans med andra kan förstås utifrån ett 

individualpsykologiskt perspektiv.  
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Greta berättar att hon lärt sig att skriva genom att titta hur hennes systrar gör. I Gretas fall 

handlar det sannolikt om att hon har imiterat sina systrar för att lära sig att skriva. Liberg, som 

förespråkar ett socialinteraktionistiskt perspektiv, nämner detta fenomen som att barnet 

kopieringsskriver. Hon anser att kopieringsskrivande, även kallat situationsskrivande, är en 

bra strategi för att förkovra sig i nya ord och meningar. Liberg förklarar hur barnet gör vid 

kopieringsskrivande, barnet kopierar eller skriver av och funderar på vad orden kan betyda. 

Barnen utgår från sammanhanget för att försöka förstå orden samt jämför ord och texter med 

varandra (Liberg 2006). Kopieringsskriva kan förstås utifrån ett socialinteraktionistiskt 

perspektiv som talar om betydelsen av interaktion med andra, och utgår från sammanhanget 

för att kunna lära sig läsa och skriva (Lindö 2002; Liberg 2006). Dessutom nämner Jerlang att 

kognitivismen menar att det är genom att imitera andra som människan kan lära sig språket 

(Jerlang 2006). Eftersom kognitivismen, som vi ett tidigare avsnitt beskrivit, har en relation 

till det socialinteraktionistiska perspektivet anser vi att vi kan förstå uppfattningen ”Barnen 

uppfattar att de lär sig att skriva tillsammans med andra personer” utifrån detta perspektiv. 

Uppfattningen ”Barnen uppfattar att de lär sig att skriva tillsammans med andra personer” 

kan även förstås utifrån både ett individualpsykologiskt perspektiv som menar att kunskapen 

finns utanför individen och att lärande uppstår genom att någon annan överför kunskapen 

(SOU 1997: 108). Vi hävdar därför att Gretas uppfattning att hon lär sig att skriva tillsammans 

med andra kan förstås utifrån både ett individualpsykologiskt perspektiv och ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv.  

 

Barnen uppfattar att de lär sig att läsa på egen hand 

Inom det socialinteraktionistiska perspektivet anses barnet självt lära sig att läsa och intar 

därmed en aktiv roll i att utveckla sitt eget läsande (Smith 2006).  Detta betyder att det inte är 

någon ”utifrån” som hjälper barnet att läsa, utan det är inifrån barnet själv som processen äger 

rum (Smith 2006). Även Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson (2007) menar att barn lär 

sig på egen hand där de själva är aktiva genom att träna och försöka sig fram. Vi menar att de 

barn som i vår intervjustudie gav uttryck för att de lär sig läsa på egen hand övar och provar 

sig fram. Det är alltså barnen själva som anstränger sig för att lära sig att läsa. Därför kan vi 

förstå uppfattningen ”Barnen uppfattar att de lär sig att läsa på egen hand” utifrån ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv. Bea, i vår intervjustudie, ger uttryck för att hon lär sig läsa 

på egen hand utifrån detta perspektiv.  
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Liberg, som förespråkar ett socialinteraktionistiskt perspektiv, menar att steget inte är så långt 

för barn att försöka läsa och skriva på egen hand när de är omgivna att vuxna människor som 

läser och skriver (Liberg 2006). Vi vill även påpeka att uppfattningen ”Barnen uppfattar att 

de lär sig att läsa på egen hand” inte utesluter att barnen också kan ha uppfattningen att de lär 

sig läsa och skriva tillsammans med andra personer.  

 

5.3 Uppnående av syfte 

 I det följande belyser vi kortfattat hur vi har uppnått vårt syfte, dvs. att, utifrån ett 

individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt perspektiv förstå barns uppfattningar av 

att lära sig att läsa och skriva. 

 

· Barnens uppfattning ”Att lära sig att läsa genom att ljuda” kan förstås utifrån både ett 

individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt perspektiv.  

 

· Barnens uppfattning ”Att lära sig att läsa genom att lära sig bokstäver” kan förstås 

utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv.  

 

· Barnens uppfattning ”Att lära sig att läsa genom att lära sig olika regler” kan förstås 

utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv.  

 

· Barnens uppfattning ”Att lära sig att läsa genom att läsa” kan förstås utifrån både ett 

individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt perspektiv.  

 

· Barnens uppfattning ”Att lära sig att skriva genom att ljuda” kan förstås utifrån ett 

individualpsykologiskt perspektiv.  

 

· Barnens uppfattning ”Att lära sig att skriva genom att lära sig bokstäver” kan förstås 

utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv.  

 

· Barnens uppfattning ”Att lära sig att skriva genom att lära sig olika regler” kan förstås 

utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv.  
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· Barnens uppfattning ”Att lära sig att läsa tillsammans” kan förstås utifrån ett 

individualpsykologiskt perspektiv.  

· Barnens uppfattning ”Att lära sig att läsa på egen hand” kan förstås utifrån ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv.  

 

· Barnens uppfattning ”Att lära sig att skriva tillsammans” kan förstås utifrån både ett 

individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt perspektiv.  

 

5.4 Jämförelse mellan vår intervjustudie och tidigare forskning om barns 

uppfattningar av hur de lär sig att läsa 

Vi kan knyta an några av våra erhållna resultat från vår intervjustudie till de tre studierna som 

vi redogör för i kapitel 2.4. Dessa studier är jämförbara på så sätt att de behandlar barns 

uppfattningar av hur de lär sig att läsa. Den första likheten mellan Samuelsson och Mårdsjö  

Olssons (2007) studie och vår intervjustudie är följande:  

 

I vår intervjustudie kunde vi urskilja följande kvalitativt skilda uppfattningar: 

 

· Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att lära sig bokstäver.   

· Barnen uppfattar att de lär sig att skriva genom att lära sig bokstäver.  

 

Dessa uppfattningar kan jämföras med Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olssons kategori:  

  

· Barnen uppfattar att förutsättningen för att de ska lära sig läsa och skriva är att de lär 

sig bokstäverna.        

  

Den andra likheten fann vi i Fahléns avhandling från 2002. I den avhandlingen urskiljer hon 

följande uppfattning:  

  

· Barnen uppfattar bl.a. att de ljudar när de läser (något förkortad version).  

 

Denna uppfattning kan jämföras med följande kvalitativt skilda uppfattning från vår 

intervjustudie:  
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· Barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att ljuda.   

 

På liknande vis kunde Dahlgren och Olsson (1985) urskilja en textuellt – teknisk läsprocess 

där barnen uppfattar att de lär sig att läsa genom att ljuda.  

 

Den litteratur som vi har tagit del av har mestadels fokuserat på att lära sig att "läsa", och i 

väldigt liten utsträckning har den fokuserat på att lära sig att "skriva". Därför har vi på ett 

medvetet sätt gett "läsning" en mer framträdande roll i vår vetenskapliga förankring. Däremot 

har vi i vår egen intervjustudie fokuserat på både att lära sig att "läsa" och "skriva". Eftersom 

vi gjorde detta val så anser vi att vi har tillfört läs- och skrivarenan mer på området "skriva". 

Dessutom fann vi inte någon motsvarande fråga till våra forskningsfrågor "Vem lär barnen att 

läsa" och "Vem lär barnen att skriva" i någon av de tre studierna som vi belyser i kapitel 2.4. 

Av den anledningen kan vi inte jämföra dessa forskningsfrågor med dessa tre studier. Efter att 

vi bearbetat och analyserat vårt intervjumaterial och kommit fram till de kvalitativt skilda 

kategorier av uppfattningar som vi redogör för i kapitel 4, fick vi "syn" på titeln till Björk och 

Libergs bok (2006) Vägar in i skriftspråket - tillsammans och på egen hand. Likheten mellan 

titeln och intervjustudiens kategorier ligger i att båda använder begreppen "tillsammans" och 

på "egen hand”. På ett övergripande sätt kan vi konstatera att det finns ett begränsat antal 

studier gjorda med fokusering på att studera hur barn uppfattar sitt eget läsande och skrivande. 

Därför menar vi att med vår intervjustudie tillför vi läs- och skrivarenan ytterligare en 

dimension.  

  

Vi kan även konstatera att samtliga intervjuer, som vi har genomfört med de åtta barnen, har 

utförts på ett korrekt sätt med tanke på Vetenskapsrådets (2003) forskningsetiska principer. Vi 

uppfattade att barnen kände sig trygga i intervjusituationen, vilket speglar sig i att de lät glada 

och pigga. Dessutom uppfattade vi att barnen tyckte om att bli intervjuade. Nedan beskriver vi 

hur vi tänkte för att få barnen att trivas i intervjusituationen.  
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För att börja intervjun mer avslappnat så valde vi på ett medvetet sätt att låta barnet välja ut ett 

vykort med för årstiden relevant motiv – nämligen julmotiv. Vi bad barnet att skriva sitt namn 

på vykortet. Detta gjorde vi dels för att veta vems kort det var och dels för att få en 

uppfattning om barnet kunde skriva sitt namn. Detta tyckte vi var relevant eftersom intervjun 

handlade om att läsa och skriva.  

Vi fick även möjlighet till att anpassa intervjufrågorna efter om barnet kunde skriva sitt namn 

eller om han/hon inte kunde skriva sitt namn. Sedan genomfördes själva intervjun genom att 

vi ställde de frågor som var med i vår intervjuguide.  

Under själva intervjun fick vi även en uppfattning om barnet ansåg att han/hon kan eller inte 

kan läsa respektive skriva. I slutet av intervjun frågade vi barnet om han eller hon ville berätta 

något mer om sin läsning och skrivning hemma eller i skolan. Vår tanke med frågan var att ge 

möjlighet för barnen att lägga till något till intervjun som de själva tycker är viktigt. Vi 

frågade även barnen om de hade någon fråga till oss tre lärarstudenter. I samband med denna 

fråga berättade vi att vi har ställt alla dessa frågor om hur det är att lära sig att läsa och skriva 

för att vi själva inte minns hur vi lärde oss att läsa och skriva. I slutet av intervjun hade vi ett 

överraskningsmoment till samtliga barn. Vi höll fram en liten ask och bad barnet att titta i 

asken. I asken fann barnet flera olika suddgummin. Vi sa sedan att barnet fick välja ut ett 

suddgummi som han/hon ville ha. Detta överraskningsmoment gjorde vi för att tacka barnet 

för att de medverkat i vår intervjustudie. På vykortet som barnet fått i början av intervjun 

skrev vi: ”Tack XX för att vi fick intervjua dig. Therése, Jannica och Åsa”.  
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Bilaga 1: Missivbrev 
 
Till förälder eller målsman  
 
Vi är tre lärarstudenter som studerar vid pedagogiska institutionen på Örebro universitet. 
Denna termin skriver vi vårt examensarbete vilket handlar om läsning och skrivning ur barns 
synvinkel. Vår önskan är att intervjua några barn i förskoleklass, skolår 1 och 2. Vi vill därför 
fråga dig om vi skulle kunna få intervjua din son/dotter. Om du ställer dig positiv vore vi 
tacksamma om du frågar honom/henne om vi skulle kunna få göra en intervju. Denna intervju 
kommer att äga rum i hans/hennes skola i början av december.  
 
Det finns en del etiska regler vid barnintervjuer och dem ska vi naturligtvis ta hänsyn till. En 
av dessa etiska regler är att ni som målsman ger ert skriftliga godkännande, om ert barn vill 
vara med på en intervju. Vi lovar att varken barnets namn eller skolans namn kommer att vara 
med i vårt arbete. Rapporteringen av studien kommer att ske på ett sådant sätt att det inte går 
att identifiera vem som har svarat vad. 
 
Intervjun önskar vi få spela in på kassettbandspelare, vilket är vanligt vid liknande 
undersökningar. Delar av intervjun kommer eventuellt att redovisas i vårt slutliga 
examensarbete. Detta examensarbete kommer till våren 2006 att finnas på Örebro universitets 
bibliotek. Eventuellt kommer vårt examensarbete även att finnas som nätupplaga på Internet.2 
 
Med vänliga hälsningar 
Therése Bjelkenholt, Jannica Möller och Åsa Olsson 
 
Har ni några frågor om intervjun berättar vi gärna mer. Vi kan nås via mail3: 
 
Klipp här 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Härmed ger jag, som målsman, mitt tillstånd till att Therése Bjelkenholt, Jannica Möller och 
Åsa Olsson får lov att intervjua mitt barn och spela in intervjun på kassettband. Jag är 
införstådd i att delar av intervjun eventuellt kommer att finnas med i ett examensarbete. 
Examensarbetet är en C-uppsats som handlar om läsning och skrivning ur mitt barns 
synvinkel.  
 
Elevens namn: ..............................................................................................................................  
 
Målsmans namnteckning: ............................................................................................................  
 
Målsmans namnförtydligande: .....................................................................................................  
Om ditt barn vill delta önskar vi att denna talong lämnas till klassläraren senast den 6/12-
2005. 

                                                           
2 Examensarbetet kommer att läggas upp som en elektronisk version på Internet, i databasen DIVA. Däremot 
kommer inte examensarbetet att vara tillgänglig på Örebro universitets bibliotek.  
3 Vi skrev ut våra mailadresser i missivbrevet som skickades ut. Däremot har vi på ett medvetet sätt valt att inte 
skriva med mailadresserna i uppsatsen.  
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Bilaga 2: Intervjuguide   

 

Intervjuområde: Skriva 

  1. Vad brukar du skriva?  

      Följdfråga: Är det någonting mer som du brukar skriva?  

  2. Är det någon som skriver med dig?  

      Följdfråga: Vem skriver du med?  

      Följdfråga: Vad skriver ni då?  

  3. Vad lär du dig när du skriver?  

  4. Vem har lärt dig att skriva, tycker du?  

      Följdfråga: Hur gjorde du när du lärde dig att skriva?  

      Följdfråga: Vad pratar ni om när du skriver? 

  5. Berätta för mig var du brukar skriva.  

  6. Hur går det till när du skriver?  

      Följdfråga: Berätta hur du gör när du skriver. 

      Följdfråga: Hur tänker du när du skriver? 

  7. Pratar du med någon om det som du skriver om?  

      Följdfråga: Med vem pratar du med?  

      Följdfråga: Vad pratar ni om när du skriver?  

 

 

Intervjuområde: Läsa  

  8. Säg en bok som du tycker om.  

      Följdfråga: Vad tycker du mer om för böcker/tidningar?  

  9. Läser du själv?  

      Följdfråga: Kan du ge några exempel på vad du läser? 

10. Är det någon som läser för dig?  

      Följdfråga: Vem läser för dig?  
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      Följdfråga: Vad pratar ni om då? 

      Följdfråga: Vad läser XX för dig?      

11. Ge exempel på var du kan hitta text, förutom i böcker.   

12. Vad lär du dig när du läser?  

13. Vem har lärt dig att läsa, tycker du?  

14. Berätta för mig var du brukar läsa.  

15. Hur går det till när du läser?  

    Följdfråga: Berätta hur du gör när du läser. 

    Följdfråga: Hur tänker du när du läser? 

16. Pratar du med någon om det som du läser?  

      Följdfråga: Med vem pratar du med?  

      Följdfråga: Vad pratar ni om när du läser?  

17. Var är det roligast att läsa, hemma eller i skolan?  

      Följdfråga: Varför? 

18. Vad tänker du på när du hör ordet skriva?  

19. Vad tänker du på när du hör ordet läsa?  

20. Jag har inga fler frågor. Är det något mer du vill berätta om läsning och 

      skrivning?  

21. Har du några frågor till oss? 

 


