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Läsning i barnperspektiv 

En uppföljning av en studie från 1985 

Lina-Maria Ekengren 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur 10 barn i en förskoleklass uppfattar fenomenet läsning och 

vad läsning är samt att jämföra detta med Dahlgren och Olssons studie från 1985.  

 

Studien har en fenomenografisk ansats som är en kvalitativ metod i form av uttydande och tolkning av 

intervjuer. Totalt har tolv barn intervjuats. Två av dessa var med i min inledande pilotstudie men 

ingick inte i den redovisade studien. Intervjufrågorna var en upprepning av Dahlgren & Olssons studie 

1985 men med tillägg för relevanta frågor som rör samtiden.  

 

Resultatet visar att de flesta barn förknippar läsning med skolan och vuxenlivet. Barn i förskoleåldern 

är omedvetna om läsningens form men uttrycker ofta en positiv inställning till läsning som de tror kan 

ge fördelar senare i livet. Att läsa framstår som hela poängen med läsning och barnen anger inte att de 

relaterar till textens inehåll. Dahlgren och Olsons (1985) resultat samanfaller till allra största delen 

med mina och någon nämnvärd skillnad i barnens uppfattning om vad läsning är idag och för 30 år sen 

finner jag inte.  

Nyckelord 

Läsning, förskolebarns läsuppfattning, metakognition, fenomenografi, literacy.  



Innehållsförteckning 

1 Inledning till studien ..................................................................... 1 

1.1 Skolans styrdokument ........................................................................... 1 

1.2 Syfte ................................................................................................... 2 

2. Bakgrund ...................................................................................... 2 

2.1 Definitioner av språkutveckling och läsning .............................................. 2 

2.2 Metakognition ...................................................................................... 2 

2.3 Literacy som begrepp ............................................................................ 3 

3. Teoretiska utgångspunkter .......................................................... 4 

3.1 Teorier om barns kognitiva utveckling ..................................................... 4 

4. Tidigare forskning ........................................................................ 5 

4.1 Barns tänkande kring läsning ................................................................. 5 

4.2 Barns textvärldar .................................................................................. 5 

5. Metod ........................................................................................... 6 

5.1 Forskningsdesign .................................................................................. 6 

5.2 Urval ................................................................................................... 7 

5.3 Genomförande ..................................................................................... 7 

5.4 Intervjufrågorna ................................................................................... 8 

5.5 Material ............................................................................................... 8 

5.6 Forskningsmetodiska utgångspunkter ...................................................... 9 

5.7 Analys av materialet ............................................................................. 9 

5.8 Etiska aspekter .................................................................................... 10 

5.9 Metoddiskussion om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ................. 11 

5.9.1 Reliabilitet .................................................................................... 11 

5.9.2 Validitet ....................................................................................... 11 

5.9.3 Generaliserbarhet .......................................................................... 11 

6. Analys och tolkning .................................................................... 12 

6.1 Skolan är en förutsättning för läsning ..................................................... 12 

6.2 Läsning leder till allomfattande kunskap ................................................. 13 

6.2.1 Läsning ger kunskap ...................................................................... 13 

6.2.2 Läsning ger information .................................................................. 14 

6.2.3 Läsning för att uppnå egen vinning .................................................. 15 

6.3 Läsning är något man gör med kroppen.................................................. 16 

6.3.1 Läsning som kognitiv process .......................................................... 16 

6.3.2 Läsning som kroppslig handling ....................................................... 17 

6.4 Läsning är att avkoda ........................................................................... 17 



6.4.1 Läsning är att identifiera språkliga enheter ....................................... 18 

6.4.2 Läsning är att identifiera och kombinera flera språkliga enheter .......... 18 

6.4.3 Läsning är att tolka bilder ............................................................... 19 

7. Resultat ...................................................................................... 20 

7.1 Vad är läsning för förskolebarn idag? ..................................................... 20 

7.2 Skiljer sig förskolebarnens uppfattning om läsning idag från tidigare? ........ 21 

7.2.1 Barns uttryck för skolan som motiv för läsning idag och 1985 ............. 21 

7.2.2. Barns uttryck för kunskap som motiv för läsning idag och 1985 ......... 21 

7.2.3 Barns uppfattning om läsning som en kroppslig handling eller mental 

process idag och 1985 ............................................................................ 21 

7.2.4 Barns uppfattning om avkodning idag och 1985 ................................ 22 

7.3. Barns upplevelse av läsning som möjlighet respektive krav ...................... 22 

7.4 Barns textvärldar som motiv för läsning idag och 1985 ............................. 25 

8. Diskussion .................................................................................. 26 

8.1 Resultatdiskussion ............................................................................... 26 

8.2 Metoddiskussion .................................................................................. 28 

8.3 Vidare forskning .................................................................................. 29 

Referenser..........................................................................................  

Bilagor ................................................................................................  

 

 



1 

 

1 Inledning till studien 

Inför denna studie frågade jag min son August, som då var tre år om han kunde läsa varpå han svarade 

nej. Jag frågade honom då varför han inte kunde läsa och han svarade ”- Jag har inga glasögon”. Min 

följdfråga till honom blev ”- Tror du att du kommer att kunna läsa?” och han svarade ”- Nej men jag 

har ju inga glasögon”. Min tolkning av Augusts svar är att han menar att han inte har verktyg för att 

kunna läsa. Hans bild av läsning kommer antagligen att förändras och har redan förändrats radikalt 

sedan han förstod att man kan lära sig läsa utan glasögon.  

 

Genom att analysera intervjusvar kan man närma sig en förståelse för hur barn tänker om läsning och i 

förlängningen kan en sådan insikt lägga grunden för bättre lärmiljöer. Jag anser att det är en värdefull 

kunskap att förstå de textvärldar barn lever i och hoppas att min studie kommer att ge mig värdefulla 

pedagogiska insikter som jag kan använda mig av i min undervisning.  

 

Dahlgren och Olsson genomförde 1985 en studie på en grupp förskolebarn. Deras syfte var att ta reda 

på vad läsning är ur barnens perspektiv och sedan följa upp dessa barn i skolan. Studien visar ett 

samband mellan förskolebarnens läsuppfattning och deras senare läsning i skolan. De förskolebarn 

som sa att de visste varför de läser och som också hade en någorlunda klar uppfattning om hur det går 

till när man läser, lyckades bättre med läsningen i skolan än de barn som hade en vag uppfattning om 

detta. Barnen tycker enligt studien att det är viktigt att lära sig läsa och de tänkte att det är i skolan 

detta ska ske. Jag har gjort en uppföljning av Dahlgren och Olssons studie men har inte följt barnen 

upp i skolan så som i Dahlgren och Olssons studie. Jag har uteslutande tittat på vad barnen anser om 

läsning under förskoleåldern. Under de trettio år som gått sedan Dahlgren och Olssons studie har barns 

textvärldar förändrats mycket. Det är intressant att iaktta om den förändringen påverkar mitt resultat. 

1.1 Skolans styrdokument 

Förskoleklassen infördes 1998 som en frivillig skolform för sexåringar, som det första året i 

grundskolan (Prop 1997:98:6). Tanken var och är att förskolans och grundskolans pedagogiska former 

ska mötas i förskoleklassen. På så sätt blir förskoleklassen som en bro mellan förskola och skola.  

 

Utbildningens syfte beskrivs i skollagen: ”Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och 

lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven 

och elevens behov” samt ”Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap” 

(Skollagen, 2010:800). Pedagogerna ska alltså stötta och uppmuntra eleverna i sin utveckling och 

eleverna bör få tränas i olika konstellationer av gruppsammanhang.  

 

Beträffande läsning står det att ”Språk, lärande och identitetsskapande är nära förknippade. Genom 

rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lgr11, s.9). Alla elever ska alltså få 

möjlighet att läsa i förskoleklassen. Även i förskolan strävar man efter att varje barn ”utvecklar 

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” (Lpfö 98 

rev. 2010). 

Genom styrdokumenten framgår det att pedagogerna i förskoleklassen inte har i uppdrag att lära 

barnen att läsa. Pedagogerna ska däremot stimulera barnens läsintresse.  

 

På 80-talet, då Dahlgren och Olsson (1985) genomförde sin studie fanns det inget gemensamt 

måldokument för förskolan. 1987 gav Socialstyrelsen ut pedagogiska program för förskolan (PP). I 

dessa program framgår det bland annat att språkutveckling borde vara ett genomgående intresse 

genom hela förskoletiden.  
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På höstterminen 2011 började vår nuvarande läroplan gälla, Lgr 11, som beskrivs ovan. Många olika 

faktorer har påverkat hur skolan ser ut och sett ut, inte minst de politiska.  

1.2 Syfte  

Syftet med min studie är att beskriva hur 10 barn i förskoleklass (ca sex års ålder) talar om läsning och 

vad läsning är för dem samt att jämföra detta med hur barn i samma åldrar talade om läsning och vad 

läsning var år 1985. För att uppnå syftet utgår jag ifrån följande frågeställningar:  

 

1. Vad är läsning för förskolebarn idag?(1) 

 

2. Skiljer sig förskolebarnens uppfattning om läsning idag från tidigare?  

 

I min undersökning kommer jag att utgå ifrån och jämföra förskolebarns svar i min studie med en 

undersökning som gjordes av Dahlgren och Olsson 1985, för snart trettio år sedan. Dahlgren och 

Olsson bryter ner begreppet läsning i tre separata frågeområden: Varför man läser och hur man gör när 

man läser och vad läsning innebär. Läsningens varför avser läsningens funktion, det vill säga motivet 

till att läsa, läsningens hur avser läsningens form, alltså hur läsning går till och läsningens vad ger svar 

på frågan vad är poängen med läsning och är en sammanställning av de två föregående frågorna, 

varför och hur. För att kunna jämföra resultatet använder jag mig av samma frågor.  

2. Bakgrund 

2.1 Definitioner av språkutveckling och läsning  

Läsning är en komplex färdighet som kan betraktas på olika sätt. En förutsättning för att kunna läsa är 

att barnet har utvecklat en grundläggande språklig medvetenhet som innebär att hon eller han kan 

skilja på språkets form och funktion, användningsområde och betydelseinnehåll. Denna kunskap – att 

kunna tänka på språket som en funktion och att kunna tala om språket och dess olika delar är en viktig 

del av barnets kognitiva utveckling (Frost 2009).  

 

Forskarna Gough och Tunmer (1986) presenterar i sin modell the Simple View of Reading en 

definition av läsning. Den redovisades i formeln: L=A×F, där L står för läsning, A för avkodning och 

F för förståelse. För att läsningen ska fungera behövs avkodningskunskaper om hur fonem och grafem 

förhåller sig till varandra. Läsaren behöver också kunna förstå orden i sin kontext för att förstå textens 

budskap. Formeln har senare utvecklats till att också omfatta M för motivation som anses vara 

grundläggande förutsättning för att läsinlärning ska ske (Elbro 2004, Taube 2007).  

 

En viktig aspekt i skillnaderna mellan språkutveckling och läsutveckling är att språket lärs in som en 

omedveten process genom interaktion med omgivningen medan läsning lärs in genom undervisning 

om konkreta språkliga verktyg (Frost 2009). 

2.2 Metakognition 
För cirka trettio år sedan myntade Flavell och Brown (1979) begreppet metakognition. Uttrycket 

betyder förmågan att tänka om sitt eget tänkande och den egna kunskapen. Larkin (2009) uttrycker det 

på detta sätt”Becoming aware of all the different thoughts which might lie behind my initial thought 

means that I have shifted my position from the ordinary level of thinking to thinking about the thought 

                                                      
1 Med förskolebarn avses barn i förskoleklass som är i sexårsåldern 
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itself; why I had that thought, how it was linked to my biology, emotional state or psychology, and 

then to make a conscious decision about what to do about the thought” (Larkin, 2009, s. 4).  

 

Metakognitiv utveckling är en förutsättning för kunskapsinlärning, abstrakt tänkande och reflektion. 

Språket blir med åren ett viktigt verktyg för att dra slutsatser och kan användas för att ställa olika teser 

och teorier mot varandra och pröva dess teoretiska hållbarhet (Larkin 2009, Westlund 2009, Frost 

2009).  

 

En metakognitiv process är inte samma sak som en kognitiv. Den kognitiva förmågan kan användas 

för att utifrån kunskap lösa ett problem. Den metakognitiva processen å andra sidan handlar om hur vi 

tänkte när vi löste problemet och tankar om hur resultatet blev utifrån vårt beslut. Larkin (2009) menar 

vidare att vi kan fatta bra beslut genom att reflektera över våra egna tankar och hur vi kommer fram till 

de beslut vi tar.  

 

I läs och skrivkommitténs betänkande Att lämna skolan med rak rygg- om rätten till skriftspråket och 

om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter slås fast att ett 

refklekterande undervisningsklimat utvecklar och uppmuntrar den metakognitiva förmågan. Det är 

därför viktigt att undervisningen anpassas så att barn i skolan ges tid till eftertanke och reflektion.  

 
”Barns och ungas metakognitiva förmåga spelar en avgörande roll för deras lärande. Verksamheten 

i förskolan och skolan kan utveckla den metakognitiva förmågan genom att undervisningen görs 

metakognitiv, dvs. genom att läraren ger den lärande förutsättningar och hjälper att vända 

perspektivet från att tänka om något till att tänka om hur man tänker om något. Detta innebär 

exempelvis att barn och unga kan ställas inför frågan, varför man ska lära sig att läsa och då 

uppmanas att tänka över läsningens funktion ”(SOU 1997:108, s.106).  

2.3 Literacy som begrepp 

Begreppet literacy har ingen entydig bra översättning till svenska. Flera närliggande svenska ord 

används i litteraturen, så som läs- och skrivkunnighet, skriftspråklighet, litteracitet och litterat. Den 

vanligaste definitionen av literacy handlar om det skrivna språket men vissa forskare menar att 

literacy-begreppet bör vidgas att också omfatta det talade språket. Forskning har visat att det är svårt 

avgöra hur talspråk och skriftspråksutvecklingen hör samman och vad som beror på vad (Fahlén, 

2002).  

 

Olsson (i Fahlén, 2002) menar att skriftspråket är ett redskap för att utveckla vår metalingvistiska 

förmåga. En metalingvistiks förmåga innebär bland annat att orden blir representanter för något annat, 

exempelvis ett föremål, vilket innebär att vi kan tänka på ord istället för på det ursprungliga objektet. 

Den metalingvsitiska förmågan innebär alltså att man kan förstår kopplingen mellan den grafiska 

representationen, den textuella referenten och det verkliga objektet samt har förmåga att med ord 

uttrycka detta samband i tal eller skrift.  

 

Olson (i Fahlén, 2002) betonar också den sociala aspekten av literacy och menar att alla ingår i en 

språklig gemenskap där deltagarna förhåller sig till och uppfattar texter på ungefär samma sätt. Det är 

viktigt att i detta avseende betona att begreppet text även omfattar och betonar det sociala samtalet. 

Barton utvidgar definitionen ytterligare och menar att literacy omfattar alla aspekter av livet då vi 

kommunicerar eller interagerar med vår omgivning och omfattar alla former av språkligt uttryck  

(Fast 2008). Jag ansluter mig till denna vidgade betydelse av literacy. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Teorier om barns kognitiva utveckling  

Min undersökning är en uppföljning av Dahlgren och Olssons studie från 1985. De utgår från teorier 

om barns tänkande utifrån Piagets utvecklingsteorier och senare även Vygotskijs utveckling av dessa 

Jag ansluter mig till deras teoretiska utgångspunkter. 

 

Piaget menar att utveckligen sker i en bestämd ordning där olika utvecklinsstadier avlöser varandra. 

Dessa stadier inträffar ungefär vid samma ålder hos alla barn och följer ett givet mönster. Utveckligen 

beror på ålder men också på barnets individuella mognad. Piaget och Vygotskijs menar att barn själva 

formar sin kunskap i interaktion med sin omgivning. Piaget menar att detta görs framför allt när 

barnen upplever händelser och använder saker i sin omgivning, medan Vygotskijs betonar att kunskap 

skapas genom social interaktion där språket är ett viktigt redskap (Evenshuge & Hallen, 2001).  

 

När ett barn lär sig ett språk kan man ofta hör dem prata för sig själv vid ensamlek. Detta beteende 

benämns av Piaget det egocentriska talet. Han menade att det egocentriska talet inte spelade någon roll 

för utvecklingen och att det så småningom dör ut och ersätts med kommunikativt tal, vilket innebär att 

den sociala kommunikationen övertar. Han menade att barnens språk blir mindre egocentriskt när 

barnens tankar blir mindre egocentriska och att de då håller på att utveckla ett socialiserat språk, vilket 

innebär att barnet kan föra dialoger med andra och sätta sig in i andras perspektiv (Evenshuge & 

Hallen, 2001).  

 

Vygotskij menar däremot att det egocentriska talet är kommunikativt. Han såg att barnens egocentriska 

tal ökade när barnen stod inför uppgifter eller problem och menade att barnen pratade med sig själva 

för att bland annat lösa problem. Vygotskij menar vidare att det egocentriska talet senare övergår till 

att bli ett inre tal, vilket motsvarar en vuxens tankar. Han menar att språket hjälper hjärnan att 

utvecklas kognitivt. Här finns alltså en viss skillnad mellan Piaget och Vygotskijs uppfattning om 

barns kognitiva utveckling. Piaget menar att detta är stadiebundet, sker i interaktion med omgivningen 

och språket utvecklas som en följd av denna interaktion medan Vygotskij tvärtom menar att språket 

kan användas som ett verktyg för den kognitiva utvecklingen (Evenshuge & Hallen, 2001).  

 

Genom att barnet lär känna skriftspråkets form och funktion kommer barnet i kontakt med kunskaper 

som inte finns i dess erfarenhetsvärld, kunskaper som inte direkt syns. För att förstå skriftspråkets 

regelsystem krävs förmågan till ett metakognitivt tänkande. Forskning på små barn i sociala 

sammanhang och i utbildningssammanhang visar att så pass små barn som i åldern 2-4 år har en 

metakognitiv medvetenhet. Detta är en motpol till tidigare syn där metakognition inte ansetts vara 

möjligt innan ett visst utvecklingsstadium, som sker i sena barndomen alternativt tidiga tonåren 

(Larkin 2009).  

 

Dahlgren och Olsson noterar att skriftspråkstillägnandet generellt sker samtidigt som det egocentriska 

talet håller på att bli till inre tal och att det kan vara en komplikation då två vitt skilda processer av 

språklig mognad pågår samtidigt. Dahlgren och Olsson menar att det inre språket har formen av 

tankar. Dessa konstrueras på ett helt annat sätt än skrift och talspråk som kräver reglesystem och 

organsisation. Den egna tanken eller det inre språket följer inga givna regler utan är en del av den 

kontext tänkaren befinner sig i både i verkligeheten och i den inre tankvärlden. Tankar om att 

exempelvis köra en bil kan uttryckas med kör eller brum brum samt en eventuellt gestuellt återivande 

av handligen köra en bil. I tanken är subjektet och objektet en självklar del av den tänkta handligen 

och behöver inte nämnas eftersom barnet vet vem som agerar (jag) och vad som hanteras (ratten på 

bilen). I den mån barnen i den här fasen fortsätter att sätta röst på sina tankar kommer dessa att framstå 

som snuttifierade, osammanhängande och svårförståeligt. Detta ska inte tas som ett uttryck för att 

barnet upplever en förvirring utan som ett uttryck för en process mot ett inre tal (Dahlgen & Olsson, 

1985, s.14). 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Barns tänkande kring läsning 

Barns uppfattningar och tankar om läsning påverkas av flera olika faktorer. Många forskare idag är 

eniga om att ett barn som ännu inte kan ”läsa”, läser en bok själv när denne läser bilden och att denna 

form av läsning kallas för lekläsning eller preläsning. Denna form av läsning beskriver hur en person 

som läser agerar, exempelvis hur någon håller en bok, pekar med fingret i texten, sätter på sig 

glasögon eller vänder blad. Barnen beskriver även ritualer kring läsande och skrivande, ”som präglas 

av närhet och fysisk kontakt samt trygghet” (Gustafsson & Mellgren, 2009, s. 156). 

 

Barn kan tidigt beskriva läsning utifrån dess yttre kännetecken Detta beskrivs som att barnet beskriver 

hur en läsande person agerar (Dahlgren & Olsson, 1985, s.170). Däremot visar forskningen att det är 

svårare att komma åt barns tankar om själva läsprocessen, läsningens väsen. Fahlén (2002, s.103) 

hänvisar till forskarna Scardamalia och Bereiter (1986) som påpekar att det är svårare att få 

information om barns tänkande än av vuxna därför att barn är mindre vana att tänka något om sina 

mentala processer. Barnen saknar enligt dem de metakognitiva förmågor som behövs för att kunna 

reflektera kring sin kunskap. De menar att barn också saknar termer som krävs för att förstå frågor och 

att formulera sig kring kognitiva problem.  

 

Flera forskare (Beal & Flavell, 1984, Donaldson, 1978, Hakes, 1980) har påvisat att små barn inte är 

konsekventa i hur de använder dessa termer och att det är en lång process att förstå ord och uttryck 

som relaterar till tankar om det egna tänkandet (Olson & Torrance, 1987). 

Dahlgren och Olsson (1985) har i sin studie visat att barns läsutveckling kan studeras via barnens 

uppfattningar av läsning. Tonvikten i deras undersökning har legat på barnens upplevda förståelse av 

termer kopplat till läsning så som ljuda, bokstäver, ord, och alfabet. Man har också tittat på, läsningens 

användning och läsprocessens innehåll. Det vill säga man utgår från barnets verbaliserade uttryck för 

vad läsning är och mäter inte så kallad bokstavskunskap vilket annars är ett vanligt sätt att studera 

barns läs- och skrivutveckling. Det visar sig att barn, både läskunniga och icke läskunniga, har en god 

uppfattning om sin egen förmåga (Dahlgren & Olsson, 1985, s. 221). 

4.2 Barns textvärldar 
Läsinlärning börjar tidigt i barnets liv genom samspel med omgivningen. Läsningen introduceras 

gradvis och sker i detta första skede helt omedvetet då text, symboler och bilder förekommer i barnens 

omgivning. Clay (1966) menar också att en viktig läsinlärning sker i interaktion mellan barn och 

föräldrar när dessa läser böcker högt för barnet. Clay kallar det för ett förstadium till literacy, emergent 

literacy.  

 

Begreppet emergent literacy har sedan det myntades vidgats till att också omfatta begreppet family 

literacy. Utifrån detta perspektiv sker barns möten med läsande och skrivande främst inom familjen.  

Barn idag socialiseras in i skriftspråket av framförallt föräldrar, syskon och andra närstående och de 

skaffar sig en identitet som läsare genom att exempelvis imitera hur föräldrarna gör när de läser, 

skriver, kommunicerar via datorer, talar i telefoner och pratar i olika röstlägen när de läser. 

 

Literacy skapas på det sättet delvis genom grupptillhörighet och denna socialiseringsprocess startar 

tidigt i barnens liv. Family literacy innebär att tillsammans utöva många olika textorienterande 

aktiviteter i samband med familjens kultur, modersmål och religion (Fast, 2007, s.42). Fast såg att de 

texter barnen omgavs med bestod av texter som var knutna till medier, och till omgivande 

populärkultur, inte bara till traditionell litteratur, böcker och tidningar. Hon tyckte sig kunna se att 

barnen på förskolan där hon genomförde delar av sin studie fann stor glädje i att dela sina erfarenheter 
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med varandra. Hon skriver ”De dras in i en gemenskap av berättande, läsande och skrivande bland 

Pokemonkort, leksakskataloger och dataspel” (Fast, 2007, s.180). 

 

Denna typ av multimodala texter som blandar bilder och tryckt text, och även text i ett digitalt format, 

ingår i literacybegreppet. Dessa texter kräver interaktivitet från läsaren vilket normalt inte krävs vid 

läsning av tryck text. Exempelvis kan läsaren i ett dataspel själv skapa fortsättningen på texten genom 

att välja olika spellösningar. Det kräver förmåga att förstå, olika textuella och bildmässiga 

sammanhang och att tolka dessa. Texterna idag kräver att vi även ska kunna läsa selektivt. Det vill 

säga att man hoppar mellan olika medier. Detta ger en vidgad förståelse av vilka textvärldar barn lever 

i idag (Fast, 2008, s.115).  

5. Metod 

5.1 Forskningsdesign 
I den här undersökningen följer jag upp en del av Dahlgrens och Olssons undersökning från 1985. 

Deras studie skiljer sig från min då de även beskrev hur förskolebarnens uppfattningar förändrades 

under ett års skolgång. Jag beskriver ett tiotal förskoleklassbarns uppfattningar om läsningens funktion 

och form. På detta sätt kan man få tillgång till förskoleklassbarnens uppfattningar om vad läsning 

uppfattas vara alltså läsningens poäng. Därefter görs en jämförelse med hur förskolebarnen uppfattade 

läsning i Dahlgren och Olssons studie. Jag använder mig alltså av samma metod som Dahlgren och 

Olssons (1985) gjorde i sin studie. Dahlgren och Olssons (1985) studie är mer omfattande än min, de 

hade flera barn i studien, de lärde känna barnen under en längre tid där de även observerade barnen i 

större utsträckning och de följde som sagt upp barnen efter ett års skolgång. 

 

För att uppnå syftet att ta reda på hur tio förskolebarn uttrycker vad läsning är och därmed får inblick i 

hur de uppfattar läsning, valde jag en kvalitativ ansats, vars förenklade syfte är att förstå något. 

Kvalitativ forskning försöker ”förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva 

världen så som den upplevs av den enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 

uppfattar att den är” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.42).  

 

Som metod för datainsamling har jag valt att genomföra kvalitativa parintervjuer, med tio barn som 

informanter, dessa intervjuades två och två. Därtill har jag använt mig av fenomenografisk kvalitativ 

analys- och bearbetningsmetod för att belysa mina frågeställningar i empirin (Fejes & Thornberg 

2009, s.13). Jag har använt mig av svenska skrivregler (Språkrådet, 2008). 

 

Dahlgren & Olsson (1985) har precis som i denna studie (se bilaga 1) utgått från att semi- 

strukturerade intervjuer var mest lämpade för att besvara syftet. De semistrukturerade intervjuerna 

utgår ifrån en intervjuguide. Guiden är en vägledning i hur frågorna kan ställas som garanterar att 

fokus kan hållas under intervjun, men det finns utrymme för att anpassa och utveckla frågorna (Kvale, 

1997, s.82).  

 

För att få uttömmande svar bör man ”ställa frågor som är lätta att besvara, dvs. frågor om 

informantens konkreta erfarenheter” (Johansson & Svedner, 2010, s.48).  

 

Eftersom intervjuerna riktar sig till barn är det extra viktigt att vara lyhörd för deras sätt att uppfatta 

och uttrycka saker. Dahlgren och Olsson (1985, s.25) skriver ” Vår undersökning kan ses som en 

explorativ intensivstudie. Vi försöker besvara frågan om hur barn uppfattar läsning genom att på alla 

upptänkliga sätt försöka få fram dessa uppfattningar under intervjuerna”. Dahlgren och Olsson tillåter 

och uppmuntrar barnen att uttrycka sin förförståelse kring vad läsning är genom att låta dem rita, visa, 

låtsas läsa samt samtalar med barnen om läsningens svårigheter. I min studie har jag efterliknat deras 

tillvägagångssätt.  
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5.2 Urval 

Genom kontakter på en förskola, fick jag möjlighet att genomföra min studie i en förskoleklass 

Samtliga förskolebarn i förskoleklasserna erbjöds att delta i intervjun. Dessa bestod av tjugoåtta elever 

i sexårsåldern och de blev tillfrågade via missivbrev om de ville delta (se bilaga 2). Deltagandet 

godkändes av föräldrarna på missivbrevets baksida (se bilaga 3). Av de tjugoåtta tillfrågade gav tolv 

vårdnadshavare medgivande till intervjun, två sa nej och övriga svarade inte alls. Urvalet bestod av 

fyra flickor och sex pojkar i förskoleklassen från en skola belägen utanför en större stad. Könsaspekten 

har inte varit ett kriterium för urvalet. 

 

Det var ett medvetet urvalskriterium att intervjua barn i förskoleklassen. Detta för att de allra flesta 

barnen förmodligen befinner sig i början av sin läsundervisning men också för att kunna jämföra hur 

dessa tio barn uttrycker vad läsning är jämfört med hur barn i samma åldrar uttryckte vad läsning var 

1985, för snart 30 år sedan i Dahlgren och Olssons studie.  

5.3 Genomförande  
Till skillnad från Dahlgren och Olsson (1985) har jag valt att intervjua barnen två och två, istället för 

enskilt. Avsikten var att barnen skulle känna trygghet med varandra och att det då skulle vara lättare 

att få dem att prata. Innan jag genomförde studien i sin helhet gjorde jag en pilotstudie med två barn 

som intervjuades i par. Jag prövade min intervjuguide och fann att den fungerade bra. Jag fann också 

att parintervjuer var en bra metod då jag upplevde att det var lättare för barnen att samtala när de hade 

varandra som stöd och inspiration. Mina intervjuer bandades med kamera och med ljudupptagning via 

diktafon. Jag presenterade både kameran och diktafonen för barnen innan intervjun och förklarade att 

de var till för att jag skulle kunna titta på intervjun efteråt och få hjälp att komma ihåg vad de svarat. 

Alla barn accepterade detta och verkade relativt obekymrade över inspelningsutrustningen. Något barn 

kommenterade att den fanns under intervjun men verkade inte oroad eller hämmad av den. Under 

intervjun upplevde jag inte att någon ”talade till kameran” utan vårt samtal flöt på oberoende av 

tekniknärvaron. 

 

Intervjuerna genomfördes på förskolan i ett avskilt kontorsrum där barnen normalt inte vistas. 

Parindelningen och tider för intervjun gjordes upp i samråd med barnens förskolelärare och 

genomfördes både på förmiddagen och eftermiddagen. Schemat för intervjuerna utgick ifrån att inte 

tid skulle tas från annat som barnet redan var schemalagt på. Även om föräldrarna godkänt intervjun 

var den självfallet frivillig för barnet att delta i. Alla barn ställde upp på intervjun men ett barn avbröt 

på grund av trötthet innan intervjun var helt färdig. Eftersom jag tidigare haft kontakt med förskolan 

kände barnen mig och jag kunde börja intervjusamtalen utan någon längre introduktion av mig själv. 

Barnen kände sig trygga i mitt sällskap och därför kunde jag arbeta enskilt med dem utan att riskera att 

de på grund av otrygghet eller att de kände sig främmande för mig inte vågade säga sin mening.  

 

En intervju tog i genomsnitt 40-45 minuter och genomfördes utan inplanerade raster. 

Intervjusituationen var upplagt som ett samtal där mina frågor vävdes in. Utifrån min frågeguide 

kretsade frågor kring det givna temat men kunde anpassas till barnens svar. Ibland upprepade jag 

frågan och gjorde även tolkningar av barnens svar och frågade om jag hade uppfattat rätt. Jag upplevde 

att barnen tyckte det var roligt att svara på frågor men flera av dem sa att frågorna var svåra att 

besvara.  

 

Under senare delen av samtalen med barnen lade vi bokstavspussel, vilket Dahlgren och Olsson 

(1985) också gjorde i sin studie. Mitt bokstavspussel består av träplattor med bokstäver på ena sidan 

och bilder på den andra. Efter det att jag visat hur pusslet är tänkt att fungera fick barnen tillsammans 

lägga pusslet utan någon inblandning från min sida om inte barnen uttryckligen bad om hjälp eller 

förklaringar. Syftet med detta var att ge barnen ett redskap, utifrån vilket vi kunde diskutera deras 

förståelse för skillnader mellan ord, bild och bokstäver. I anslutning till att barnen lekte med pusslet 
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ställdes frågor som handlade om bokstäver, alfabetet och skillnader mellan bilder och ord (frågorna 

finns redovisade i bilaga 1).  

5.4 Intervjufrågorna 

De frågor jag ställt till barnen har i huvudsak utgått från följande tre huvudområden:  

 Varför får man lära sig läsa?  

 Hur gör man när man läser?  

 Övriga centrala frågor 

Intervjusamtalen med barnen handlade om fenomenet läsning och huvudfrågeställningarna kretsade 

kring läsningens funktion och form. Dessa huvudområden ringades in av frågorna ” VARFÖR ska 

man kunna läsa” och ”HUR gör man när man läser” (Dahlgren & Olsson, 1985, s.60). Flertalet frågor 

är hämtade ur Dahlgren och Olssons avhandling (1985) men till viss del omorganiserade. Dessutom 

har jag lagt till nya frågor som är aktuella i idag. Frågorna är även testade på förskolebarn i 

provintervjuerna. 

 

I en kvalitativ studie är syftet att få uttömmande svar på frågorna. Den intervjuade måste alltså få prata 

till punkt, väga sina ord och ta tankepauser utan att intervjuaren avbryter eller skyndar på. En 

halvstrukturerad intervju som utgår ifrån en intervjuguide är ett sätt att hålla fokus på det samtal som 

intervjusituationen innebär med den skillnaden att intervjuaren avgör vad som är samtalets tema. På så 

sätt undviker man att samtalet blir helt ostrukturerat eller att det övergår till att likna ett förhör 

(Johansson & Svedner, 2010). 

 

Frågorna är uppdelade under de tre rubrikerna: Motiv för läsning, Läsningens innehåll samt Övriga 

centrala frågor kring läsning. Under rubriken Övriga centrala frågor kring läsning är mina 

nytillkomna frågor rörande samtiden redovisade. Dessa är: Brukar du använda dator? Vad gör du på 

datorn? Brukar du läsa någonting på datorn? Har du mobiltelefon? Brukar du läsa/skriva sms på 

den? Samtliga intervjufrågor finns redovisade i bilaga 1. En fråga jag särskilt vill nämna är Hur skulle 

det vara om ingen på hela jorden kunde läsa, hur skulle det då vara? Frågan kan verka vara bakfram 

men används för att kontrastera det självklara att alla i vårt samhälle vid en viss ålder kan läsa. 

Genom att lyfta fram motsatsen kan man fokusera på det omedvetna antagandet om allas läskunnighet 

och på så sätt försöka föreställa sig hur en värld utan skriftspråk skulle te sig.  

5.5 Material 
Mitt material utgjordes av de inspelade intervjusamtalen. För att även få med mimik och gester valde 

jag att filma intervjuerna. Kameran, en liten digital Sony handicam placerades på ett stativ på några 

meters avstånd från barnen i vidvinkelläge. Kameran placerades så att båda barnen syntes i bild 

framifrån eller i vinkel. Barnen verkade helt obekymrade om kamera och inspelningsutrustningen. 

Efter varje intervju skrev jag direkt ur minnet ned samtalet i stora drag för att få en överblick. Därefter 

skrev jag ned hela intervjusamtalen ordagrant. Utskrifterna omfattar 69 sidor text (A4-sidor i typsnitt 

Times new roman 12).  

En transkription är en text som så noggrant som möjligt återger det man har hört och sett under ett 

samtal. Syftet är att få en skriftlig bild av samtalet utifrån vilken man kan analysera materialet. En 

transkription är dock bara ett arbetsredskap, analysen utgår alltid från det inspelade originalmaterialet 

(Wirdenäs, 2007). Inom samtalsforskning har konventioner för transkription tagits fram. Då jag inte 

har för avsikt att studera samtalsinteraktionen har jag inte använt mig av dessa konventioner eller 

transkriptionsnycklar. För mitt syfte har ett återgivande av talet i ren textform varit tillräckligt. 
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Genom att studera videoinspelningarna har jag ibland kunnat uttyda svar i form av nickningar och 

instämmande eller avvärjande gester. När dessa gester tolkats som ett svar har detta angivits i 

transkriptionen genom att gesten har skivits in exempelvis nickning och pekning. 

5.6 Forskningsmetodiska utgångspunkter 
Jag har i min analys av materialet följt den forskningsmetodiska ansats som används av Dahlgren och 

Olsson (1985), fenomenografi. Dahlgren och Johansson skriver ”Fenomenografi som metodansats är 

utvecklad för att analysera data från enskilda individer, för det mesta insamlade genom 

halvstrukturerade intervjuer. Det är en metodansats som är väl lämpad för att beskriva och analysera 

människors tankar om olika fenomen i omvärlden” (Dahlgren & Johansson, 2009, s.122). 

 

Enligt den fenomenografiska inriktningen efterfrågas just hur någon uppfattar ett fenomen i detta fall – 

Vad är läsning för dig? När vi ställer Vad-frågor kan dessa ha två olika syften. Det ena att söka en 

entydig sanning kring ett givet fenomen och det andra att söka olika individers uppfattning om det 

givna fenomenet. Om man istället formulerat frågan, Vad är läsning? söks den entydiga sanningen och 

individers uppfattning eller upplevelse av fenomenet ingår inte i det förväntade svaret (Dahlgren & 

Olsson, 1985). Det studerade fenomenet i min studie handlar om hur ett antal förskoleklassbarn 

uppfattar läsning. 

5.7 Analys av materialet 
Den fenomenografiska forskningsmetoden har som utgångspunkt att beskriva hur ett fenomen 

uppfattas och upplevs utifrån ett individperspektiv. Alla svar är därför ”riktiga” svar och har 

kategoriserats utifrån sin innehållsliga betydelse. Varje individs svar utgör en del av en större helhet 

där svaren bildar avgränsade innehållsområden, så kallade utfallsrum, som kan grupperas i olika 

underkategorier. ”Begreppet utfallsrum används som en beteckning på det system av kvalitativt 

åtskilda kategorier som vid en viss tidpunkt och under specifika betingelser beskriver en grupps 

uppfattningar av ett fenomen” (Dahlgren & Olsson, 1985, s.72). Det är viktigt att framhålla att svaren 

inte kategoriseras eller analyseras utifrån rätt eller fel eller mer eller mindre värda än något annat svar.  

 

Min analys har utgått ifrån en fenomenografisk analysmodell som beskrivs i Handbok i kvalitativ 

analys. Dahlgren och Johansson (2009) beskriver analysmodellens sju steg enligt följande:  

 

Steg ett: Noggrant sätta sig in i materialet så man känner sig bekant med innehållet. 

  

Steg två: Analysen tar sin början genom att signifikanta uttalanden plockas ut ur materialet. Dessa 

utsnitt av texten ska vara utsagor som ger en samlad bild av samtalet kring det diskuterade fenomenet.  

 

Steg tre: Jämföra de olika textutsnitten med varandra för att hitta likheter och olikheter. 

 

Steg fyra: Textutsnitten grupperas utifrån likheter och olikheter.  

 

Steg fem: Kategorierna fastställs, det betyder att forskaren försöker ringa in den grundläggande 

gemensamma tesen i varje kategori. Ett ställningstagande man måste göra i den här fasen är alltså hur 

stor variation man kan tillåta innan man skapar en ny kategori.  

 

Steg sex: Kategorierna döps så att man lätt förstår dess innehåll. 

 

Steg sju: Återgår till de textutsnitt man valt under genomläsning av kategoriseringsarbetet och jämför 

dem med varandra för att se om de passar in i fler än en kategori. Syftet med detta är att en kategori 

ska innefatta alla möjliga svar och vara uttömmande. Det är vanligt att flera kategorier visar sig höra 

ihop och kan sammanföras till större kategorier (Dahlgren & Johansson, 2009, s.127-130). 
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Genom denna process framträder de utfallsrum som är resultatet av analysen. Ett utfallsrum omfattar 

vanligen flera underliggande kategorier och i resultatet redovisas dessa med namn och med citat som 

belyser kategorins innehåll (Dahlgren & Johansson, 2009, s.122). 

 

Mitt analysarbete har haft denna modell som utgångspunkt. I det praktiska arbetet har det dock varit 

svårt att se de exakta stegen i processen och gränserna mellan de olika momenten tenderar att flyta i 

varandra. Exempelvis har steg fem och sex smält samman till ett moment där kategorinamnen växte 

fram parallellt med analysarbetet. 

 

I analysarbetet har de olika kategorierna sakta vuxit fram. Det har under arbetets gång organiserats på 

flera sätt och materialet har betraktats ur flera olika perspektiv. De kategorier som jag till sist bestämde 

mig för är alltså inte det enda möjliga sättet att organisera materialet. Det tål att upprepas att den 

fenomenografiska forskningsmetoden inte levererar entydiga svar utan en tolkning av vad fenomenet 

betyder för en viss grupp vid en viss tidpunkt. En annan uttolkare skulle kunna välja att analysera och 

redovisa svaret på ett annat sätt, men ändå komma fram till samma svar på frågan Vad är läsning för 

förskolebarn idag? 

 

Utifrån min analys har jag funnit fyra huvudkategorier och där till hörande underkategorier; 

Inledningsvis presenteras och beskrivs huvudkategorin inom varje utfallsrum och därefter dess 

underkategorier. Underkategorierna exemplifieras med citat hämtat från materialet och dessa får stå 

som representation för den typ av utsagor som ryms inom kategorin.  

Varje utsaga presenteras med intervjuarens fråga och barnets svar. I undersökningen ingick 10 barn 

och i resultatet redovisas de som barn A-J. Varje huvudkategori följs av en tolkning och kortare 

klargörande kommentarer  

5.8 Etiska aspekter 
I min undersökning har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2002). De fyra grundkrav som ställs på forskning utgår 

från: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Jag tillfrågade först pedagogerna om jag kunde få genomföra en undersökning i de två 

förskoleklasserna. När de accepterade blev nästa steg att inhämta föräldrarnas samtycke. Information 

om undersökningen samt missivbrev med föräldramedgivande (se bilaga 2 & 3) gick sedan ut till 

föräldrar och barn via veckobrev. Föräldrar, pedagoger och barn (informanter) har fått information om 

vad undersökningens syfte varit, och därmed har jag visat hänsyn till informationskravet (a.a., s 7-8). 

Endast de barn vars föräldrar explicit samtyckte deltog i undersökningen. Föräldrarna till de barn som 

deltagit i studien har skrivit under föräldramedgivande, därmed har jag visat hänsyn till 

samtyckeskravet (a.a., 9-10). Vetenskapsrådet ger rekommendationen att erbjuda informanterna att ta 

del av resultatet av deras medverkan innan det publiceras vilket jag erbjudit samtliga intervjupersoner. 

  

Jag har också tydligt uttryckt att deltagandet är frivilligt och anonymt, och därmed tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet (a.a., s 12-13). De intervjuade barnens namn är därför fingerade för att 

säkerställa anonymiteten. Jag har informerat föräldrarna om att intervjuerna enbart kommer att 

användas för eget bruk, i denna studie, och att materialet inte kommer att lämnas ut till andra. 

 

Föräldrarna och barnen har även tagit del av informationen att de har rätt att avbryta sin medverkan 

om de så önskar, och därmed har jag visat hänsyn till nyttjandekravet (a.a., s. 14).  
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5.9 Metoddiskussion om reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet 
Inom forskningen används begreppen validitet och reliabilitet på olika sätt om det är en kvantitativ 

eller kvalitativ undersökning. I en kvalitativ undersökning måste forskaren hela tiden arbeta med att 

den data som samlas in, ofta via intervjuer, håller den kvalité som undersökningen kräver. För 

forskaren handlar det om att tydligt och klart beskriva hur materialet samlats in och analyserats. 

Processbeskrivningen både under insamlings- och analysfasen måste vara genomskinligt och tydligt 

beskrivet (Kvale & Brinkman, 2009).  

5.9.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet. I syfte att göra mitt material tillgängligt 

för en tillförlitlighetsgranskning har jag sparat allt material under processen. Jag spelade in alla 

intervjuer på diktafon och transkriberade alla intervjusamtalen för att kunna göra en rättvis och riktig 

bedömning. Vid intervjutillfället filmade jag för att få med gester och minspel. Vid transkriberingen 

lyssnade jag igenom intervjuerna vid flera tillfällen för att öka tillförlitligheten i mitt resultat. Vid de 

tillfällen svaret endast gått att utläsa av barnens mimik eller gester har detta noterats i utskrifterna 

Jag har också arbetat med att inte ställa följdfrågor som är ledande utan istället neutrala.  

5.9.2 Validitet  

För att materialet ska kunna bedömas ur validitessynpunkt krävs att datainsamlingen beskrivs noggrant 

urvalet av undersökningsgruppen redovisas tydligt, och en mycket noggrann beskrivning av 

analysarbetet görs. Om datainsamlingen omfattar intervjuer, vilket är vanligt vid kvalitativa 

undersökningar, kan den som ställer frågorna redan under intervjun korrigera eventuella missförstånd 

och på så sätt säkra att man får svar på de frågor man menade att ställa och inget annat. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att i en kvalitativ studie pågår validering genom hela forskningsprocessen.  

 

Då undersökningen är en upprepning av Dahlgren och Olsson (1985) studie kommer frågan om 

validitet delvis att vara beroende av validiteten hos den studien. Validiteten handlar då om man kan 

anse att metoden som valts – intervjuer – är lämplig för den undersökning man vill genomföra. Det 

anser jag att den är.  

5.9.3 Generaliserbarhet  

Resultatet från en kvalitativ undersökning är sällan generaliserbar på samma sätt som resultatet från 

den kvantitativ undersökning. Generaliserbarhet är oftast inte ett syfte med en kvalitativ undersökning 

men vissa generella slutsatser kan ändå dras om resultatet jämförs med individer från samma 

förhållande och förutsättningar som studien omfattade (Dahlgren & Olsson, 1985, s.219).  
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6. Analys och tolkning 

Resultatet av min studie redovisas genom en löpande analys och tolkning av svaren på frågorna jag 

ställde till barnen, Dessa redovisas i följande fyra huvudkategorier; 

 

Skolan är en förutsättning för läsning 

Läsning leder till allomfattande kunskap 

Läsning är något man gör med kroppen 

Läsning är att avkoda 

Efter analysavsnittet kommer resultatet att prövas mot studiens syfte att beskriva hur 10 barn i en 

förskoleklass uppfattar fenomenet läsning och vad läsning är samt att jämföra detta med Dahlgren och 

Olssons studie från 1985.  

6.1 Skolan är en förutsättning för läsning  
I den här kategorin presenteras de utsagor som berör läsning i relation till skolans värld De flesta 

barnen förknippade läsning och skrivning med skolan, Detta var ett entydigt område som jag inte fann 

några underkategorier till. 

Intervjuare: Men varför håller man på med läsning egentligen? 

Barn J: Bara för att i trean A och B jobbar de på dinosaurier som dom måste läsa in allt. 

 

Intervjuare: På vilket sätt tycker ni att det är bra att kunna läsa? 

Barn B: Då kan man en massa saker och då kan man läsa vad man ska göra sin mattebok.  

 

Intervjuare: Är det bra att kunna läsa?  

Barn A: Ja det är bra för när man har böcker i 1:an kan man läsa det.  

 

Intervjuare: Vill ni lära er läsa? 

Barn F: Ja, jag håller på lite och så när vi har läxor.  

 

Flera av barnen ger uttryck för att läsförmågan är viktig för att kunna inhämta skolbokskunskap 

kunskap och för att kunna göra läxor. Enligt min tolkning av citaten ovan sätter några av barnen 

likhetstecken mellan att läsa läxor och att läsa  

 

Intervjuare: Är det bra att kunna läsa? 

Barn B: Mmm.. Min storasyster kan för hon går i skolan, det kan inte jag för jag går i 

förskolan 

 

Citatet ovan är ett exempel på att barnen verkar tro att läsförmågan kommer av sig självt när man 

börjar i skolan.  

 

Intervjuare: Vad ska man med läsningen till?  

Barn I: Ja man kan plugga och så då måste man ju kunna läsa  

 

Intervjuare: Varför vill ni lära er att läsa? 

Barn H: Det kan ju vara roligt och så när man ska skriva sina läxor, men det kan ju vara lite 

olika. 

Intervjuare: Kan det vara lite olika? 
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Barn H: Ja jag vet inte, typ. 

 

Intervjuare: Varför håller man på med läsning egentligen? 

Barn G: När jag går i ettan kan jag hoppa upp till tvåan, trean, fyran och femman och så. Om 

jag är jättebra i förskolan kan jag hoppa upp till nian typ. 

Intervjuare: Kan man hoppa över? 

Barn H: Man kan hoppa ner igen en klass om man blir dåligare och dåligare. 

Intervjuare: Okej, tror du att det är på det sättet om man inte kan läsa? 

Barn H: Mmm.  

 

Några barn uttryckte också negativa känslor kopplat till skolan. De ger uttryck för att det är ett krav att 

man måste kunna läsa när man går i skolan.  

Tolkning av huvudkategorin Skolan är en förutsättning för läsning 

De mest utmärkande svaren är barnens koppling av läsning till skolan. Alla barn utom ett i min studie 

nämnde någon gång under intervjun skolan som motiv för läsning eller den plats där läsning är en 

central uppgift. Barnen tycker det är bra att kunna läsa och förstår till viss del vad man kan ha läsning 

till och beskriver skolarbetet och läsningen delvis som synonymt med varandra. De flesta barn är 

förväntansfulla eller neutrala när de talar om skolan. Men några är också uttalat negativa och uttrycker 

det med ett antal måsten kopplat till läsning och skolarbetet. För dessa barn är risken stor att kraven 

upplevs större än möjligheterna vilket kan leda till problem med läsinlärningen. Barnen uttrycker det 

som att brist på läskunskap innebär att man är dålig och att man kommer att bli nedflyttad till en lägre 

klass. Detta berör jag även i kapitel 7.3. 

6.2 Läsning leder till allomfattande kunskap 
I den här kategorin presenteras utsagor där läsningen ses som ett verktyg i livet och en förutsättning 

för att få information och kunskap. Barnen uppfattar kunskap som något man vill ha, som vuxna eller 

äldre har och som ger fördelar i livet och är eftersträvansvärt. Denna huvudkategori delas upp i tre 

underkategorier. Jag har gjort en definitionsmässig skillnad mellan läsning ger kunskap och läsning 

ger information vilket presenteras under respektive kategori.  

 

Läsning ger kunskap 

 

Läsning ger information 

 

6.2.1 Läsning ger kunskap 

Det är viktigt att notera är att utsagorna i den här kategorin handlar om kunskap utanför skolans värld. 

Inom kategorin Skolan är en förutsättning för läsning talade barnen också mycket om kunskap men 

relaterat till en skolkontext.  

 

Intervjuare: Varför ska man kunna läsa?  

Barn A: För då kan man veta saker när man blir vuxen, veta vad det står.  

 

Intervjuare: Vad är läsning för någonting? 

Barn F: Det är för att man ska lära sig saker.  

 

Intervjuare: Vad kan man använda läsning till?  

Barn C: Då kan man läsa böcker för sina barn.  

 

Ovanstående utsagor är exempel på att barnen upplever läsning som ett medel för att få annan kunskap 

i en vidare mening. De relaterar inte heller läsförmågan till sig själva utan beskriver vad vuxna kan ha 

för nytta av att kunna läsa. 
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Nedanstående exempel tolkar jag som ett uttryck dels för att barnen ser värdet med att kunna läsa och 

kopplar det starkt till kunskap dels som ett utryck för att läsning framstår som något mycket svårt och 

på gränsen till ouppnåelig. Att som vuxen inte kunna läsa kan få allvarliga konsekvenser om man 

exempelvis inte kan få jobb. 

 

Intervjuare: Varför ska man kunna läsa? 

Barn B: ”För att man ska kunna jobba när man blir stor”  

Intervjuare: Kan man inte få jobb om man inte kan läsa? ” 

Barn B: Jo, men det kan bli svårt… 

 

Intervjuare: Hur lär man sig att läsa?  

Barn G: Jag tror faktisk man lär sig bäst av fisk.  

Intervjuare: Om man äter fisk lär man sig att läsa, är det så du menar?  

Barn G: Ja, så är det.  

Intervjuare: Men vad händer då om man inte äter fisk, kan man inte lära sig att läsa då?  

Barn G: Då blir man inte jättesmart och man kan läsa lite, bara putte putte lite.  

Intervjuare: Men vad tror du man kan göra när man kan läsa?  

Barn G: Det vet jag faktiskt inte. 

Intervjuaren: Har ni något förslag? …(Tystnad).  

Intervjuaren: Är det bra att kunna läsa?  

Barn G: Ja, man blir ju smart om man äter fisk också, man blir smart, man blir starkare och 

man blir hårdare.  

Intervjuare: Men kan man läsa då?  

Barn G: Ja då blir man lite bättre det vet jag.  

6.2.2 Läsning ger information 

Den här kategorin handlar om läsning som medel för att få information förknippat med vardagliga 

situationer 

 

Intervjuare: Varför ska man kunna läsa?  

Barn B: För då vet man vad den heter.  

Intervjuare: Vadå heter?  

Barn B: Om det står såhär på ett muséum, vad den heter, kan man läsa det då.  

Intervjuare: Så om det är en tavla eller en staty så kan man läsa vad tavlan eller statyn heter, 

är det du menar?  

Barn B: Mmm.  

 

Intervjuare: Finns det någon gång då man har användning av att kunna läsa?  

Barn A: Ja när man är på stan och ska gå in på McDonalds och köpa något. 

Intervjuare: Jaha och varför är det bra att kunna läsa då? 

Barn A: För då kan man se vad som står där och då vet man vad man vill ha.  

 

Utsagorna visar att barnen är medvetna om all den skriftliga information som finns runt om kring dem 

i samhället och nyttan med den. 

 

Intervjuare: Vad är läsning för någonting?  

Barn B: Det är bra att kunna läsa för då kan man göra massor av grejer, då kan man åka båt 

och veta vad som står och veta var man får åka in eller inte åka in.  

 

Ovanstående citat är ett exempel på att vissa utsagor är svåra att kategorisera. Svaret skulle också 

kunnat passa under kategorin läsning ger kunskap om man utgår ifrån den inledande satsen som 

uttrycker att läskompetensen ger möjligheter att ”gör en massa grejor”. Jag har dock tagit fasta på 

citatets andra halva där barnet säger att man kan veta vad det står och tolkar det som ett uttryck för att 

barnet menar att man får information från exempelvis skyltar. 
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Intervjuare: Hur skulle det vara om ingen på hela jorden kunde läsa, hur skulle det då vara? 

Barn A: Det skulle inte stå någonting ute på stan, för ingen kunde se om de hade stavat rätt 

eller så.  

Intervjuare: Men hur skulle det vara att vara ute på stan då rå? 

Barn A: Det hade varit tråkigt, inte en enda skylt. 

Barn B: Då fick alla ropa ”Din Sko Din Sko”, så man kom till rätt affär hihi.  

 

Intervjuare: Hur skulle det vara om ingen på hela jorden kunde läsa, hur skulle det då vara? 

Barn E: Tråkigt, då vet man inte hur man går och kanske parkerar man där man inte får för då 

får man ju böter.  

Barn F: Man kanske går vilse också. 

Barn E: Ja i skogen, för då kanske det ska stå en skylt där ”Här får man inte gå” och då går 

man i alla fall. Det kanske är en grop, då vet man ju ingenting.  

 

6.2.3 Läsning för att uppnå egen vinning 

I den här kategorin ger barnen uttryck för konkreta följder som läskunnigheten kan leda till för dem 

själva. I kategorin beskrivs vinningen ur två aspekter. Den ena är direkt kopplat till den egna 

läsförmågan medan den andra handlar om omgivningens belöning av läsförmågan.  

 

Intervjuare: Finns det någon gång då det finns användning av att kunna läsa?  

Barn G: För då kan man läsa böcker, då kan man ta en bok sådär och bara läsa själv när man 

vill.  

 

Intervjuare: Varför vill du kunna läsa? 

Barn J: Det kanske är så att man vill läsa en bok som man gillar och kan man inte läsa då kan 

man inte då läsa boken.  

 

Jag uppfattar utsagorna ovan som exempel på att barnen själva ser en fördel för egen del med att 

kunna läsa och skriva. Möjligheten att kunna läsa själv är ett uttryck för ökad självständighet och 

oberoende från andras läskompetens.  

 

Intervjuare: Varför ska man kunna läsa? 

Barn J: För att det kan vara roligt att man kan skriva till sin mamma.  

 

Intervjuare: Varför vill ni lära er läsa?  

Barn J: Det är bra att kunna läsa, då kan man säga såhär – Mamma kolla jag kan skriva, och så 

kan man få en peng. 

Intervjuare: Kan man få pengar om man kan läsa?  

Barn J: Ja, eller om man bäddar sängen ibland. När min storasyster läser blir min mamma och 

pappa jätteglada och då får hon tjugolappar.  

 

I ovanstående utsagor ger att barnen uttryck för att de finner en glädje i att kunna skriva. Det är dels en 

egen vinning men även en möjlighet att göra mamma glad och stolt. Barnen vet att läskompetensen 

uppskattas och premieras av omgivningen. 

 

Tolkning av huvudkategorin Läsning leder till allomfattande kunskap 

Barnen upplever att läsning är det samma som att besitta kunskap i en vid mening. Detta visas i 

uttryck som ”då kan man massor” eller då ”vet man mycket”. Läsförmågan är en egenskap som barnen 

upplever ger fördelar och vinning på en massa olika sätt i livet. Exakt hur kan man inte riktigt förklara 

men genom omgivningens reaktioner och genom att iaktta vuxenvärlden har de förstått att det är en 

värdefull förmåga. Det är tydligt att barn uppfattar att omgivningen är full av information som man 

kan läsa sig till. Det är dock lite oklart om barnen särskiljer information från skrivna skyltar, logotyper 
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och trafikskyltar. För mig verkar det som att skyltar oavsett text eller symbol är en lika god 

information som någon annan 

 

Barnen uttrycker att läsning är någonting som man kan när man är vuxen och som kan användas för att 

göra- eller uppnå andra saker med. Barnen beskriver dramatiska scenarier om vad som skulle hända 

om ingen på jorden kunde läsa vilket ytterligare stärker bilden av hur viktigt de anser att 

läskompetensen är. Min tolkning är att barnens tydliga koppling mellan läsning och kunskap, som 

leder till vinning och framgång också skulle kunna betyda det omvända, kan man inte läsa är man 

misslyckad. Detta tillsammans med ett upplevt krav kan bli en mycket hög tröskel att ta sig över innan 

läsning kan bli verklighet. 

 

6.3 Läsning är något man gör med kroppen  
 

Barnen beskriver ofta läsning som något man ser eller hör. Min utgångspunkt är att se och höra är en i 

grunden kognitiv funktion då sinnesintryck är vår mentala input. Det är dock uppenbart att barnen inte 

alltid avser den kognitiva processen att se eller höra något som får betydelse efter en avkodning av 

texten. De menar istället en person som riktar sin blick mot en text. De beskriver alltså hur en läsande 

person ser ut och gör. Därför har jag delat upp huvudkategorin i två underkategorier.  

 

Läsning som kognitiv process  

Läsning som kroppslig handling 

6.3.1 Läsning som kognitiv process  

I den här kategorin återfinns de utsagor som tydligt visar på att barnet förstår att läsning är något mer 

än att bara fästa blicken på ett papper eller att höra ett ord uttalas. De ger uttryck för att de vet att det 

försiggår någon form av mental process i samband med läsning men går inte närmare in på vad det är. 

I denna kategori återfinns inga utsagor om den tekniska läsprocessen. Dessa återfinns inom 

huvudkategorin Läsa är att avkoda.  

 

Intervjuare: Vad är läsning för någonting? 

Barn D: Jag vet jag kan rimma, nos och ros det rimmar. Mus och hus hör ihop, det rimmar 

också.  

 

Intervjuare: Hur gör man när man lär sig läsa?  

Barn H: Det är ju jättesvårt, men jag tror att man kan börja med sitt namn och så kan någon 

säga det först så kan man läsa upp det sedan och då känner man igen det och då blir det ganska 

enkelt.  

 

Barnen beskriver att minnet har med läsförmågan att göra exempelvis ramsor och ordbilden av sitt 

eget namn som man känner igen. 

 

Intervjuare: Hur gjorde jag när jag läste det här stycket? 

Barn J: Du kollade på orden och sen gör du om dem till namn. 

 

Utsagan antyder att barnet förstår att ögonen på något sätt har en viktig roll i att avkoda ord. Hur det 

går till mer exakt ha de dock ingen uppfattning om  

 

Intervjuare: Hur gör man när man läser? 

Barn J: Man säger det högt, men man kan läsa tyst också. 

 

Intervjuare: Hur vet ni att ni läser? 
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Barn B: För man hör när man läser, man hör namnet och så tänker man och vet vad det är. 

 

Jag tolkar uttrycket att läsning också kan ske tyst som ett utryck för att barnet beskriver en 

tankeverksamhet.  

6.3.2 Läsning som kroppslig handling  

I den här kategorin återfinns utsagor som beskriver vad kroppen gör när man läser. Barnen identifierar 

läsning genom att återge hur en person som läser beter sig. 

 

Intervjuare: Hur gjorde jag när jag läste? 

Barn G: Du tittade på orden. 

Intervjuare: Jaha, gör ni också så när ni läser? 

Barn H: Jag vet inte.  

 

Intervjuare: Hur gör ni när ni läser? 

Barn C: Vi lyssnar på orden.  

Barn D: Jag tittar. 

Intervjuare: Jaha vet man att man läser då? 

Barn C & D: Japp. 

 

Intervjuare: Hur gjorde jag när jag läste? 

Barn E: Du pekade.  

Intervjuare: Läser man när man pekar? 

Barn E: Ja.... 

 

Min tolkning är att ovanstående utsagor är ett utryck för att barnen är omedvetna om den kognitiva 

processen som sker vid läsning. Det är endast den kroppsliga läshandligen som återges av barnen. 

 

Tolkning av huvudkategorin Läsning är något man gör med kroppen:  

Vissa barn visar tydligt att de förstår att en mental process krävs när man läser. Det är dock oklart hur 

det går till och svårt för barnen att beskriva men jag har tolkat orden tänker och läsa tyst som ett 

uttryck för att barnen har en medvetenhet om den kognitiva processen. Att läsa kopplas ofta samman 

med att se eller att höra något. Det framgår av utsagorna att några barn förstår att läsning har med 

avkodning av ord att göra och att detta görs med synen medan andra barn menar den kroppsliga 

aktiviteten att titta. 

Barnen beskriver läsning utifrån de synliga beteenden en person har som läser. Jag tolkar det som att 

barnen tror att vissa beteenden i samband med läsning är nödvändiga för att läsning ska uppstå, 

exempelvis att man måste ”säga det högt” eller man måste peka i boken. 

6.4 Läsning är att avkoda 
Den här huvudkategorin omfattar alla utsagor som visar på att barnen har förstått att skriftspråket är 

uppbyggt av mindre enheter. De anger också att de har förstått någonting om hur dessa enheter ska 

organiseras. I denna kategori har jag också tagit med de utsagor som handlar om att tolka bilder. För 

vissa barn är bildtolkning samma sak som att läsa. Då jag är ute efter vad barn anser att läsning är har 

jag valt att ta med den kategorin. Jag kallar underkategorierna för:  

 

Läsning är att identifiera språkliga enheter 

Läsning är att identifiera och kombinera flera språkliga enheter 

Läsning är att tolka bilder 
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Några av utsagorna i den här kategorin är hämtat från intervjudelen där barnen samtidigt lade ett 

bokstavspussel. De är givet att det i viss mån påverkade barnen att tala om bokstäver.  

6.4.1 Läsning är att identifiera språkliga enheter 

Den här kategorin innehåller de utsagor där barnen använder termer på språkliga enheter så som 

alfabet, bokstav, ord, namn, siffror och ljud. I denna grupp ingår också svaren på frågor om alfabetet. 

Dessa frågor ställdes till alla barn (se bilaga 1för frågexempel) oavsett om de själva nämnt bokstäver 

eller alfabet tidigare. Svaren i den här kategorin är alltså i viss mån ledande men då frågan presenteras 

till varje svar är det möjligt att värdera svaret kvalitativt.  

 

Intervjuare: Hur gör du när du läser? 

Barn F: Jag kan läsa lite för jag vet vad tre gånger tre är i en sådan här mattebok som vi har. 

 

Intervjuare: Vad är det för skillnad på ett ord och en bokstav då? 

Barn I: Att det är flera ord.  

Intervjuare: Är det fler ord? 

Barn I: I ord är det bara en bokstav.  

 

Intervjuare: Vet du vad bokstäver är då? (Följdfråga i ett samtal om bokstavsplattorna i 

bokstavspusslet).  

Barn F: Om man tittar på bokstäverna så är det ju inte samma sak, för ingen av bokstäverna är 

ju så hära som en fyrkant. Bilden ser ut som en fyrkant men det gör inte ett U (pekar på 

träplattan som bokstaven finns på). 

 

Barnen kan till viss del känna igen språkliga delar så som ord, bokstäver och alfabet m.fl. men skiljer 

inte på bokstäver och siffror Detta tolkar jag som en omedvetenhet om att bokstäver motsvaras av ett 

ljud. 

 

Intervjuare: Var kommer bokstäver ifrån? 

Barn J: Alfabetet. 

Intervjuare: Vad kommer alfabetet ifrån då? 

Barn J: Det kommer från författare som lärde alla att läsa och så kom orden. 

 

Intervjuare: Kan bokstäverna ta slut? 

Barn E: Ja om man säger Emilia och så säger man Emil i stället, för Emil har bara tre 

bokstäver och Emilia fem och då så det finns olika namn. 

Barn F: Ja, och man kan säga ABC och så alfabetet och det slutar på Ö så kommer det ingen 

bokstav mer, så då är det slut. 

 

På direkta frågor om bokstäver och alfabetet har barnen ett antal fantasifulla hypoteser. Jag tolkar 

deras svar som ett ytterligare belägg för att området är svårförståeligt och att barnen inte har någon 

uppfattning om bokstävers funktion. 

6.4.2 Läsning är att identifiera och kombinera flera språkliga enheter  

Den här kategorin innehåller de utsagor som på något sätt visar att barnen förstått att mindre enheter 

sätts samman till större. 

 

Intervjuare: Men hur tror ni då att jag gjorde när jag läste? 

Barn F: Du började sådär att ljuda ihop bokstäverna och så började du bara säga det som du 

försökte se och så blir det rätt ord.  

 

Intervjuare: Om du skulle läsa det som står här, hur skulle du göra då? 

Barn H: Kolla på ordet vad det är i, där är A, där är L, där är två G och det där är nog ett U, 

det blir Ulia (ljudar sig fram till ordet). 
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Barn G: Ulia, Ul, Ul.  

Barn H: Jag skulle säga att det där är ett A och två T, nej vänta ett A och två T och ett A, Jaa, 

det blir Ulia. 

 

Intervjuare: Hur gör man när man läser? 

Barn D: Man lär sig alla bokstäverna och sedan kan man lite, men inte direkt helt flytande. 

Sedan får man träna på det i några år. Men först måste man kunna alla bokstäver i alfabetet så 

säger man så där R, A, F. 

 

Utsagorna visar att barnen har en mycket vag aning om vad bokstäver kan användas till och vad text 

är. De förstår till viss del att flera enheter behöver sammanfogas för att det ska bli ett ord men de 

förstår inte riktig hur. 

6.4.3 Läsning är att tolka bilder 

Flera av utsagorna i den här kategorin är hämtade från intervjusamtalet då barnen antingen lade ett 

bokstavspussel eller tittade i en bok.  
 

Intervjuare: Vad kan man göra om man kan läsa? 

Barn D: Jag har lärt mig att skriva APA, A börjar på apa och P börjar på päron och så tar man 

ett P igen och så blir det apa.  

 

Intervjuare: Vad är det för skillnad på en bild på en uggla och ordet uggla tror ni?  

Barn F: Bokstäverna är inte samma sak som Ugglan. Det är inte samma grej. För det här är 

liksom inte en bild det här (Pekar på bokstaven). För det är det här man läser, tittar på (Pekar 

på bilden).  

Intervjuare: Jaha, men vad säger du då, vad är det för skillnad mellan ordet uggla och bilden 

här? (Det finns en uggla på bokstavspusslet). 

Barn F: Att bilden är lite tjockare och ordet lite smalare.  

 

Intervjuare: Här i boken som jag läste förut för er är det en text och här är det en bild, vad är 

det för skillnad mellan texten och bilden? 

Barn I: De där kan vara färgglatt och det där är bara svart, (pekar på sidan med text) det är lite 

olika färger (Visar i boken och pekar på bilden).  

 

Intervjuare: Vad är det för skillnad mellan texten och bilderna? (barnen tittar i en sagobok). 

Barn E: Bilden är ju större. 

Intervjuare: Okej, så du tycker att det är formen som skiljer dem åt? 

Barn E: Ja och så ser man ju här att den kan också vara som en triangel men det finns ju inte 

här (Pekar på bilden).  

 

Tolkning av huvudkategorin Läsning är att avkoda 

Vissa barn uppfattar läsning som att tolka bilder eller titta på bilder. Jag tolkar det som att barnen inte 

förstår att texten förmedlar en betydelse. Läsning blir därför samma sak som att beskriva vad som 

finns på en bild eller beskriva bildens form. Barnen uppfattar också bokstäver och text som bild och 

uppger här textens eller bokstavens form, färg och storlek etcetera. Barnen i min studie angav att en 

text såg ut som en triangel, att bilden var färgglad och texten svart och att bilden var tjock och ordet 

smalt. Detta tolkar jag som att barnen inte förstår kopplingen mellan den grafiska representationen, 

den textuella referenten och det verkliga objektet. 

 

Några barn, men inte alla, har termer för att beskriva språkliga enheter så som bokstav, ord, ljud och 

alfabet och vissa uttrycker också att dessa delar måste sättas samman för att det ska bli en text. Detta 

ska dock inte övertolkas som att barn, som kan termer, också vet hur de ska användas. Samma barn 

som använder ordet ”ljuda” vet inte att en bokstav representerar ett ljud. Ett annat barn kan mycket väl 

beskriva processen att ljuda men använder inte den termen. Det framgår också att ordet bokstav 

används synonymt med ord eller bild. Några barn använder också ordet siffror synonymt med 
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bokstäver. Det är alltså inte så att de barn som kan språkliga termer har en bättre uppfattning om vad 

läsning är en de barn som inte har några ord för att beskriva läsning. Det tolkar jag som att 

ordanvändning och ordförståelse inte alltid går hand i hand. 

 

En iakttagelse är att ett barn använder föremålet som utgångspunkt för att referera till en bokstav och 

inte tvärt om, exempelvis som i utsagan Jag har lärt mig att skriva APA, A börjar på apa och P börjar 

på päron och så tar man ett P igen och så blir det apa. Jag betraktar detta som en form av bildläsning 

på väg mot en förståelse för avkodning. Detta stödjs också av forskning som visat att barn ofta känner 

igen sitt namn och då med hjälp kan urskilja första bokstaven men relaterar till detta som ” M börjar 

på Mats” (Dahlgren et al, 2013, s.70).  

7. Resultat 

7.1 Vad är läsning för förskolebarn idag? 
En av mina två frågeställningar är Vad är läsning för förskolebarn idag? I det svaret inryms alla de 

uppfattningar som barnen framför om läsning som fenomen. Dahlgren och Olsson (1985) menar att 

läsningens vad är det sammanställda resultatet av svaren på frågorna varför och hur, där läsningens 

varför avser läsningens funktion, det vill säga motivet till att läsa och läsningen hur avser läsningens 

form, alltså hur läsning går till. Ur den sammanställningen framträder svaret på frågan Vad som 

läsningens poäng eller själva essensen av vad läsning är. Jag ansluter mig till den 

redovisningsmodellen och sammanfattar nedan det övergripande resultatet på frågan Vad är läsning 

för förskolebarn idag?  

 

Skolstarten och skolan förknippas starkt med läsning, ibland som en positiv möjlighet och i bland som 

ett krav. Förskolebarnen är omedvetna om läsning som form och flera av dem anger inte heller läsning 

som något man kan ägna sig åt för egen vinning. Man beskriver dock att läsning kan ge fördelar för 

andra och framför allt för vuxna och man tror att man en dag själv kommer att bli läskunnig, men 

oklart hur det ska gå till. Barnen vet att texter innehåller information som kan vara till nytta men de 

uttrycker inte att det i första hand är textens budskap de efterfrågar. Istället framstår läsningen i sig 

som hela poängen med att läsa. Läskompetensen förknippas starkt med kunskap och att vara smart och 

klok. Läsning uttrycks ibland som en kroppslig handling där läsning beskrivs utifrån hur en person 

som läser agerar när man läser. Barnen jämställer läsning med att titta på bilder och gör ingen skillnad 

på bilder och text även om båda upplevs som intressanta. Barnen nämner i första hand böcker som det 

vanligaste mediet att läsa i. 

 

Jag vill här också lägga till ett resultat som inte redovisats under någon av kategorierna ovan. Det är en 

sammanställning av svaren jag vet inte, det var en svår fråga eller då barnet svarat med tystnad eller 

en motfråga och på så sätt uttryck osäkerhet eftersom dessa var undersökningens klart vanligaste svar.  

 

För att i någon mån förstå hur svåra barnen tycker frågorna var gick jag igenom alla svar och noterade 

då barnen svarat antingen jag vet inte, det var en svår fråga eller svarat med tystnad eller en motfråga 

och på så sätt uttryck osäkerhet. Texten genomsöktes via dator och varje träff granskades sedan 

kvalitativt utifrån frågans karaktär och bara de svar som anknyter till frågan granskades vidare. Det 

visar sig att svaret jag vet inte uttalas 73 gånger. Det var en svår fråga eller det var en ännu svårare 

fråga uttalas 13 gånger och barnen uttrycker tveksamhet 26 gånger genom att ge halva svar eller 

tystna. Det är också en del av det sammanvägda svaret på frågan Vad är läsning för förskolebarn 

idag?  
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7.2 Skiljer sig förskolebarnens uppfattning om 

läsning idag från tidigare? 
Dahlgren och Olssons (1985) resultat sammanfaller till allra största delen med mina och någon 

nämnvärd skillnad i barnens uppfattning om vad läsning är idag och för 30 år sen finner jag inte. 

Nedan kommer jag kategori för kategori att jämföra mitt resultat med Dahlgren och Olssons från 1985.  

Dahlgren och Olsson (1985) har valt att redovisa sitt resultat som en sammanställning av varför-

frågorna och hur-frågorna var för sig. Det har inte varit min metod men även om jag kategoriserat 

mitt material på ett annat sätt finner jag att svaren överensstämmer väl med varandra. Trots våra olika 

sätt att kategorisera materialet är det fullt möjligt att göra rättvisa jämförelser. Detta beror på de 

exempelcitat som Dahlgren och Olsson redovisar i sin analys som gör det lätt att jämföra med utsagor 

från mitt material.  

7.2.1 Barns uttryck för skolan som motiv för läsning idag och 1985 

Det finns en stor samstämmighet mellan min och Dahlgren och Olssons studier vad det gäller barnens 

uppfattning om läsning som något relaterat till skolan. I båda studierna framgår det att barnen anger att 

skolan är motivet för att lära sig läsa, så man kan använda läroböcker och göra läxor. Några barn 

uttrycker också att skolan ställer krav på läskunskap och formulerar det som att i skolan måste man 

kunna läsa.  

7.2.2. Barns uttryck för kunskap som motiv för läsning idag och 1985 

Även på detta område överensstämmer Dahlgren och Olsson (1985) resultat väl med mina. De menar 

att barnen uttrycker att det finns fördelar med att läsa för då kan man få information, läsa en bra bok 

själv och då kan man lära sig mer. Ett annat starkt motiv för läsning är kunskap i ett vidare perspektiv, 

det vill säga man blir klok av att kunna läsa eller man är klok när man kan läsa. De menar också att 

läskompetensen har ett stort värde, en eftersträvansvärd förmåga som leder till framgång och kunskap 

om man kan bemästra den. Vilket också är ett resultat som väl överensstämmer med mina.  

7.2.3 Barns uppfattning om läsning som en kroppslig handling eller 
mental process idag och 1985 

När det gäller barns uppfattning om läsning som en mental process överensstämmer Dahlgren och 

Olssons (1985) resultat inte helt med mitt. Vi har fått snarlika svar från barnen men min tolkning av 

dessa överensstämmer inte med Dahlgren och Olssons (1985). De menar att några av barnen har gett 

uttryck för att de ser läsning som att söka efter textens innehållsliga budskap. Som stöd för det 

antagandet hänvisar de till ett antal intervjucitat bland annat följande, där intervjuare är E och barn S. 

”E: Hur kan du veta det då (att du läser)? S: Hur kan jag veta att jag läser. För jag har lärt mig vad det 

står och så kan man ju tänka” (Dahlgren & Olsson 1985, s.167).  

 

Min tolkning av ett snarlikt svar har varit att barnet uppfattar att det pågår någon form av mental 

aktivitet när man läser men jag tolkar det inte som att barnen eftersöker textens budskap. Snarare är 

det en beskrivning av hur man gör med hjärnan när man läser, nämligen tänker. Jag har inte i mitt 

resultat funnit något belägg för att barnen menar att de eftersöker textens innehållsliga budskap annat 

än vid bildläsning. Min studie visar att barnen avkodar språkliga enheter och försöker sätta samman 

dem till större enheter. Det är visserligen ett uttryck för en mental process men inte heller det tolkar 

jag som ett uttryck för att barnet eftersöker ett budskap i texten. Jag menar att det är en ren ytläsning 

där all energi går åt till att avkoda språket på ytan. Drivkraften för detta är inte att eftersöka ett 

budskap utan mer en lek med former och ljud. 

 

Dahlgren och Olsson (1985) menar att det är vanligt att barn uttrycker läsning som något kroppen gör 

genom att beskriva hur en läsande person agerar. Det är ett resultat som helt överensstämmer med 

mitt. Dahlgren och Olsson (1985) säger att man kan uppfatta barns beskrivning av en kropp som 

agerar läsning som ett tecken på att barnen inte håller isär läsning och läsinlärning. De menar att 

denna sammanblandning går att förstå om man sätter sig in i barnets situation. ”Läsinlärningen är 
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svårbemästrad, upptar så mycket tid, är så viktigt osv att den för barnen framstår som själva läsningen” 

(Dahlgren & Olsson, 1985, s.173). De menar att för de barn som har en sådan uppfattning är själva 

läsningen hela poängen med att läsa. Någon nytta bortom den faktiska läshandligen känner barnet inte 

till. Jag anser att jag fått belägg för att barnen i min studie också uppfattar läsakten som hela poängen 

med att läsa.  

 

I mitt resultat är det är tydligt att barnen uppfattar läsning som att tolka bilder eller titta på bilder. 

Barnen gör inte heller skillnad på bild, text och bokstav utan verkar uppfatta allt som bilder. 

Jag tolkar det så att barnen inte förstår kopplingen mellan den grafiska representationen, den textuella 

referenten och det verkliga objektet. Dahlgren och Olsson redovisar samma iakttagelser i sin studie 

men har fått fram ett mer nyanserat resultat än det jag fick. De menar att barnen entydigt bedömer text 

och bild som viktigt och att barnen strävar efter att förstå hur dessa ska tolkas (Dahlgren & Olsson, 

1985, s.141). Även barnen i min studie uttryckte att de tyckte bilder och texter var spännande men jag 

kunde inte i deras svar finna att de strävade efter att tolka bildens innehåll annat än i undantagsfall. 

Detta delvis annorlunda resultat kan bero på att Dahlgren och Olsson har ett större antal barn i sin 

studie samt att utfallet sannolikt blir olika om barnen nyss är fyllda sex år eller om de snart ska fylla 

sju. Barn i den här åldern utvecklas mycket på ett år. Det framgår inte vare sig i min studie eller i 

Dahlgren och Olssons hur åldersintervallet var fördelat i undersökningsgrupperna.  

 

En annan orsak kan vara att vi värderar svaren olika på grund av olika förutsättningar då vi 

genomförde studien. Dahlgren och Olsson (1985) träffade barnen i sin studie under en längre period, 

kände barnen bättre och kunde tolka svaren i en daglig verksamhets kontext. Den möjligheten hade 

inte jag. En annan orsak kan också vara att det gått nästa 30 år och under den tiden kan synen på 

läsinlärning generellt ändrats. 

7.2.4 Barns uppfattning om avkodning idag och 1985 

Dahlgren och Olsson gör en tvådelad studie och följer upp barnen när de gått ett år i skolan. Jag har 

bara intervjuat barn i förskoleklass och aldrig haft som syfte att följa upp mitt resultat. Det tror jag är 

anledningen till att detaljnivån på våra studier skiljer sig åt i ganska hög grad när det gäller analysen 

av den textuellt tekniska läsprocessen. Dahlgren och Olsson (1985) har bedömt barnens fonetiska och 

grafiska fokus, värderat deras förmåga till fonetisk och grafisk seriell teknik och grafisk och fonetiks 

integrativ teknik. Jag har inte studerat barnens utsagor på den detaljnivån. 

 

Min studie visar att de flesta barn inte kan beskriva vad läsning innebär ur ett formmässigt perspektiv. 

Det innebär att de inte kan förklara hur man gör när man läser och de har en vag uppfattning om 

textens uppbyggnad och dess mindre enheter. De använder inte språkliga termer adekvat. Barnen 

blandar ihop termerna siffror, bokstäver, namn, alfabet, ord och andra uttryck. Dahlgren och Olson 

kom fram till samma resultat De konstaterar att ”de skriftspråkliga begreppen framstår för flera barn 

som en terminologisk röra” (Dahlgren & Olsson, 1985, s.137). Dahlgren och Olsson säger vidare att 

innebörden i begreppen stava, ljuda och tänka är oklar för barnen vilket också överensstämmer med 

mina resultat. 

 

Vidare redovisar Dahlgren och Olsson att barnen uppfattar bokstäver som något som är påhittat av 

människor, att bokstäver kommer till på ett magiskt sätt. Även i detta avseende sammanfaller 

resultaten. På frågor om alfabetet och bokstäver svarade barnen i min studie att bokstäver kommer från 

tanken och från människor och författare som skapat dem för att man kom på att de behövdes för att 

göra ord.  

7.3. Barns upplevelse av läsning som möjlighet 

respektive krav 

Dahlgren och Olsson (1985) redovisade svaren på barnens motiv för läsning i två huvudkategorier 

Läsning som möjlighet, barnet ser i läsning möjligheter för egen del och Läsning som krav, barnet 
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uppfattar att de måste kunna läsa för att anpassa sig till krav på läsförmåga som kommer från källor 

utanför barnet självt. För att kunna göra en rättvis bedömning över samstämmigheten i våra resultat på 

denna punkt utgick jag från Dahlgren och Olssons kategorier och bedömde mina svar utifrån dessa. 

Mina svar sammanställdes i en tabell. Se figur 1. 

 

Jag vill betona att rubriknamnen i tabellen inte är exakt återgivna. De är kortade för att passa i 

tabellform dessutom har jag lagt till två rubriker som inte fanns i Dahlgren och Olssons (1985) och 

tagit bort två där jag inte hade några utsagor som passade in. De borttagna rubrikerna är Man måste 

kunna läsa för att andra ska slippa läsa för mig och Man måste kunna läsa annars blir man retad av 

kamraterna. De tillagda rubrikerna är Få belöningar och Man måste lära sig läsa för att få 

kunskap/bli klok. 

 

MOTIV FÖR LÄSNING

BARN A-J A B C D E F G H I J

Man kan läsa text i olika medier x x x x x x x x x x

Ta del av textens innehåll/få information x x x x x

Meddela andra via text/kommunikation x x x x

Få kunnskap/bli klok x x x x

Få belöning/beröm eller materielt x x

Nå egna mål för framtiden/även utvecklad läsförmåga x x x

Oberoende av andras läskunnighet/ökad 

självständighet
x x x x

Bra att kunna i skolan/bra för skolarbete x x x x x

Bra att kunna när man blir vuxen x x x x

Man måste kunna läsa i skolan/måste göra läxa
x x x x

Måste kunna när man är vuxen x x x x x

Måste lära sig läsa för att få kunskap/bli klok x x x x

Läsning ses som möjlighet 

Läsning ses som krav

 
Figur 1  

 

Dahlgren och Olsson (1985) kom fram till att barnen i huvudsak uttryckte ett känslomässigt positivt 

förhållningsätt till läsning. Att kunna läsa ger fördelar både nu och senare i livet. Det är tydligt att även 

mina resultat visar på samma sak då de flesta kryssen återfinns i tabellens övre halva. Men även i min 

studie utrycker några barn att de upplever krav i förhållande till läsning. I Dahlgren och Olssons studie 

(1985) angav barnen att de upplevde krav från både vuxenvärlden, skolan, familjen och kamraterna. I 

min studie fann jag inget barn som uttrycket att kraven kom från kamraterna men i övrigt 

överensstämmer våra resultat. 

 

Dahlgren och Olsson har i två talande bilder beskrivit förutsättningarna för läsinlärning när barns 

motiv för läsning uppfattas som en positiv möjlighet och när det uppfattas som ett krav och de 

konsekvenser det kan få för skolarbetet (Dahlgren & Olsson, 1985, s. 91-91). 

 

Läsning som en möjlighet 

A1: Barnen ser motivet för läsning som att man kan läsa text i olika medier. De relaterar inte sig själva 

till texten eller till funktionen med texten. Det vanligaste svaret är en uppräkning av olika medier. Här 

anger Dahlgren och Olsson (1985) böcker tidningar och brev som de vanligaste exemplen. I min studie 

förekommer också mail, sms, datorspel och skriva på Face Book. 

A2 Barnet fokuserar på nyttan med läsning. Man förstår att texter är kommunikativa och motivet med 

läsning uttrycks som nyttan med den i omedelbar anknytning till nuet. 
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A3 Barnet ser den egna läskompetensen som ett sätt att frigöra sig från behovet av andras högläsning. 

Läsning som färdighet ger ökad självständighet. 

 

 
Figur 2 
Bilden är hämtad ur boken  
Läsning i barnperspektiv av Dahlgren och Olsson (1985, s.92). 

 

Läsning som krav 

I figur 3 beskriver Dahlgren och Olsson (1985) barnens upplevelse av läsning som kravfylld och 

känslomässigt negativ. Barnen upplever läsning som ett måste från skolan, vuxenlivet, för att tillhöra 

en gruppgemenskap och för att lyckas i livet generellt. Detta beskrivs i figur tre i en talande bild av 

barnets utsatthet. Blir kraven för höga kan läsning ses som omöjligt att uppnå. Trots att barnet kan 

relatera till läsningens fördelar kan kraven överskugga de insikter och kunskaper barnet faktiskt har. 

Dahlgren och Olsson (1985) menar att en känslomässig negativ attityd till skolan kan leda till 

inlärningssvårigheter. Jag återknyter till detta i diskussionen. 

 

 
Figur 3 Bilden är hämtad ur boken  
Läsning i barnperspektiv av Dahlgren och Olsson (1985, s.99).  
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7.4 Barns textvärldar som motiv för läsning idag 

och 1985 
Eftersom det skiljer nästan 30 år på min och Dahlgren och Olssons studie har jag i intervjuguiden lagt 

till frågor som handlar om moderna textmedier så som dator, mobiltelefon och läsplattor.  

Dahlgren och Olsson (1985) anger att barnen nämner böcker tidningar och brev som de vanligaste 

exemplen på läsmedier. I min studie förekommer också mail, sms, och att skriva på Facebook. Det är 

dock anmärkningsvärt få barn i min studie som anger att de använder något av de nya medierna 

spontant. Det vanligaste svaret är - precis som för 30 år sedan - böcker och brev.  

 

På direkta frågor anger barnen att man kan smsa, prata via facebook och skriva mail men endast tre 

svarar att de själva har använt dator, mobiltelefon eller läsplatta för att läsa eller skriva. Barnen uppger 

att de lyssnar på musik som de väljer ur en spellista, spelar spel som man måste logga in i, och söker 

efter glassbilen på Google. De verkar inte tycka att det har något med läsning att göra. Ett barn säger 

att hon bara lyssnar på sagor som hon kan välja ur en meny, då kommer hon på att hon ju faktiskt läser 

namnen på sagorna innan hon väljer. Det är något hon inte verkat tänkt på tidigare utan kommer på i 

intervjun. 

 

Jag tolkar det som att barnen befinner sig i ett tidigt stadie av sin läsinlärning, alltså i cirkelns mitt (se 

figur 2) Trots att det idag finns ett långt mycket större utbud av textmedier tillgängligt än för 30 år 

sedan påverkar det inte barnens uppfattning om vad läsning är. Urtypen för läsaktivitet verkar 

fortfarande vara en bok och samtliga barn i min undersökning relaterar i första hand läsning till 

böcker.  

 

Frågorna jag ställde i det här sammanhanget var, Brukar du använda dator? Vad gör du på datorn? 

Brukar du läsa någonting på datorn? Har du mobiltelefon? Brukar du läsa/skriva sms på den?  
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8. Diskussion 

Detta avsnitt är uppdelat på två delar: en resultatdiskussion och en metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen kopplas studiens resultat ihop med litteratur, bakgrund, teoretiska utgångspunkter 

och tidigare forskning. Pedagogiska och didaktiska konsekvenser diskuteras också här i relation till 

studiens resultat. I metoddiskussionen diskuteras metoderna utifrån tillförlitlighet, trovärdighet och 

giltighet. Som avslutning på kapitlet ges förslag på vidare forskning.  

8.1 Resultatdiskussion 
En implicit hypotes som jag haft när jag började studera vad läsning är för barn idag var att barnens 

textvärldar påverkar barnens tänkande och därmed uppfattning om läsning. Jag trodde att läsning för 

barnen skulle vara någonting helt annat än för trettio år sedan, då barnens textvärldar ser annorlunda ut 

idag. Min studie visar dock på att läsning för förskoleklassbarn är det samma idag som för trettio år 

sedan. Trots att barns textvärld idag omfattar ett större utbud av möjligheter till läsning verkar barnen 

inte relatera till dessa kopplat till fenomenet läsning.  

Detta kan ha flera orsaker. En orsak kan vara att barnen är omedvetna om vad läsning är. De befinner 

sig i den inre cirkeln (se figur 2 A1) där läsning endast är att räkna upp de olika medier där text finns. 

Om så är fallet kommer barnen snart att förstå att texter är kommunikativa och att det finns en nytta 

med texten bortom själva läsakten. Det är alltså bara en läsmognadsfråga. 

Men orsaken kan också vara att barns textvärldar inte hålls samman och inte välkomnas i skolmiljön.  

Fast noterade att i skolan tog lärarna inte reda på vad barnen hade för förkunskaper utan undervisade 

utifrån gamla traditionella metoder, genom så kallad formell undervisning där barnen hänvisas till en 

läsmognadsålder med bokstavs- och bokbaserade metoder. Det finns en distinktion mellan hemmet 

och förskolan vad det gäller barnens textvärldar menar Fast, då barnen inte fick ta med sig sina 

textorienterande aktiviteter till skolan. Den formella undervisning står som kontrast till literacy i sin 

vidare betydelse (Fast, 2007, s.189). 

 

I både min och Dahlgren och Olssons (1985) studie är det mycket tydligt att barn relaterar läsning till 

skolan och skolmiljön. Det har också bekräftats av andra forskare att skolan starkt förknippas med 

läskompetensen (Dahlgren et al, 2013). En annan intressant iakttagelse är att samstämmigheten mellan 

min och Dahlgren och Olssons (1985) studie verkar gälla både över tid och rum. Två år innan 

Dahlgren och Olsson (1985) genomförde sin studie, genomfördes en Engelsk studie, vars resultat är 

slående lika Dahlgren och Olssons (1985), detta trots att barnen i den engelska studien endast var 4 år 

när studien gjordes då skolstarten är tidigare där (Dahlgren & Olsson, 1985, s. 221). Av detta kan man 

dra två slutsatser dels att skolstarten är så starkt förknippat med läsning att det präglar barnets egen 

uppfattning om läsning på ungefär samma sätt oavsett om man är 4 eller 6 år gammal, dels att barns 

kognition inte är kopplat till en speciell ålder, eller ett visst utvecklingsstadium, som Piagets menade. 

Snarare är det så att barns metakognition utvecklas i utbildningssammanhang och sociala sammanhang 

så som Larkins (2009) studier visat på och som också överensstämmer väl med Vygotskij utveckling 

av Piagets teorier där han menar att språkanvändning i sig är ett verktyg för att utveckla kognitionen.  

 

Jag menar att om barn sätter likhetstecken mellan att läsa och att gå i skolan kommer den literacy 

process som pågår i alla andra sammanhang att lämnas utanför och bli sekundär. Fast beskriver den 

breda bas av textväldar som omger och berikar barns språkkultur idag (Fast, 2007, s.125). Hon menar 

att det är viktigt att detta får och bör tas in i klassrummet som lika goda källor som böcker och 

läromedel. I detta perspektiv blir det viktigt att som pedagog kunna förena barns olika textvärldar och 

ta till vara på den språkkultur barn har utanför skolan. Det pedagogiska arbetet i förskolan och i skolan 

behöver ske i nära samarbete med föräldrarna och hemmet då family literacy innebär att man utövar 

många olika textorienterande aktiviteter i samband med familjens kultur, modersmål och religion och 

är den socialiseringsprocess som startar tidigt i barnens liv (Clay 1966, Fast 2007).  
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Det är pedagogens arbete att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan skolan och hemmet (Dahlgren 

et al, 2013, s.177). Utifrån skolans styrdokument (Skollagen 2010:800, Lgr 11, Lpfö 98, reviderad 

2010) ska barnens läsintresse stimuleras i skolan. Det står ”Språk, lärande och identitetsskapande är 

nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lgr11, s.9). Man säger 

också att- Om barnens intressen och förkunskaper lämnas utanför förskoleklassen kan man ifrågasätta 

om det finns en bro mellan förskoleklassen och hemmet. Textvärldarna är vidgade idag men inte 

barnens svar. 

 

I både mitt och Dahlgren och Olssons (1985) resultat framgår det att några barn hade en positiv 

känslomässig inställning till läsning i skolan och såg möjligheten med att läsa. Men skolan och läsning 

kan också upplevas som negativ och kravfylld. Barton menar att de barn som riskerar att utveckla en 

känslomässig negativ koppling till skolan och läsning, på sikt kan leda till ett avståndstagande till olika 

former av literacy aktiviteter (Fast, 2007). 

 

I mitt resultat kan man i tabellen (figur 1) se att ungefär hälften av barnens uttryckte någon form av 

krav kopplat till skolan eller läsning. I barnens utsagor finns också svar som tyder på en försiktig 

positiv inställning till skolan och läsning. Det är barn som uttrycker sig svävande och osäkert. 

exempelvis svar som detta: 

Intervjuare: Fick han läsa mycket då också? (om en brors läsning i skolan)  

Barn G: Jag vet inte.  

Intervjuare: Men han tyckte det var kul, måste han ha tyckt? 

Barn: Mmm, men nu tycker han inte att det är kul.  

Det är svårt att tolka om det är ett uttryck för att se möjligheter med skolan eller om det är en 

förhoppning om att skolan och läsningen ska visa sig vara rolig eller ej.  

 

Jag menar att de barn som tydligt uttrycker att de upplever krav och press från skolan och läsningen 

förmodligen kommer fångas upp av pedagoger. Men de barn som inte tydligt uttrycker detta eller som 

befinner sig tveksamt positiv till skolan kan lätt bli åsidosatta och därmed förlora sitt gryende intresse. 

Dahlgren & Olsson (1985, s.131) hänvisar till Downing och Thackray samt till Vygotskij och menar 

att det är viktigt att pedagoger tar reda på barnens känslomässiga inställning till läsningen då denna har 

betydelse för resultatet. Genom att barnen förstår meningen med att läsa underlättas inlärningen och 

genom att pedagoger tar reda på barnens känslomässiga inställning till läsning kan de vidta åtgärder 

för att skapa en medvetenhet och motivation hos barnet. Jag tycker därför att det är viktigt att 

pedagoger tar reda på barnens känslomässiga inställning till läsning och uppmuntrar till ett öppet och 

bejakande undervisningsklimat där barnens delaktighet, på sina egna villkor, tas tillvara.  

 

Det är också viktigt att barn får en möjlighet att utveckla sin metakognitiva förmåga. I både min och 

Dahlgren och Olsson (1985) studie visade resultatet att barn inte kan hålla isär de skriftspråkliga 

termerna. Då det genom forskning har visats att läs- och skrivutveckling inte kan komma till stånd om 

barn inte får dessa verktyg för att prata om och reflektera över sin språkinlärning är det viktigt att 

pedagogerna är medvetna om hur sådana lärmiljöer skapas. I en lärmiljö som utvecklar den 

metakognitiva förmågan uppmuntras barn att tänka över och reflektera kring sina beslut och 

tankeprocessen som föregick beslutet. Detta beskrivs också i läs och skrivkommitténs betänkande Att 

lämna skolan med rak rygg- om rätten till skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att 

förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter där man skriver:  

 
Verksamheten i förskolan och skolan kan utveckla den metakognitiva förmågan genom att 

undervisningen görs metakognitiv, dvs. genom att läraren ger den lärande förutsättningar och 

hjälper att vända perspektivet från att tänka om något till att tänka om hur man tänker om något. 

(SOU 1997:108, s.106).  

Som pedagog anser jag också att det är viktigt att ta reda på barnets förkunskaper, och tankar kring 

arbetsområdet för att sedan kunna ta reda på vilken undervisning just detta barn behöver. Att ta reda på 

barnens tankar menar jag är en är en del av den arbetsgång som krävs för att kunna skapa pedagogiska 

lärandemiljöer för varje enskilt barn, samt därtill utvärdera och bedöma arbetet. Mina resultat bekräftar 
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vikten av att ta reda på varje enskilds barns tankar kring ett fenomen, då uppfattningen om vad läsning 

är visade sig vara väldigt olika mellan barnen. Man kan alltså inte utgå ifrån att alla barn i en viss ålder 

bör undervisas på samma sätt. För mig som pedagog är detta en viktig insikt som jag tar med mig som 

ett arbetmetod och övergripande lärdom från min studie. 

8.2 Metoddiskussion 
Syftet med min studie har varit att undersöka hur förskoleklassbarn upplever fenomenet läsning idag 

samt jämföra detta med hur barn upplevde läsning för trettio år sedan. Då min undersökning varit en 

uppföljning av Dahlgren och Olssons avhandling, har jag använt mig av samma metod som de. Jag 

anser att den fenomenografiska ansatsen har passat alldeles utmärkt till mina syften då den beskriver 

och analyserar människors olika tankar om fenomen i omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 

122). Det är dock en tidskrävande metod som inte låter sig påskyndas. Processen att analysera 

materialet måste få ta sin tid och resultatet mognar ju mer man lär känna sitt material. Resultatet är 

också i text mer omfattande än annan redovisning då metoden innebär att utsagor från materialet 

citeras i texten i en sådan omfattning att varje beskrivningskategori exemplifieras väl. 

 

Kvalitativa intervjuer har passat bra då jag velat få fram barnens skilda sätt att förstå fenomenet 

läsning. Jag har använt mig av likartat tillvägagångsätt i samtliga intervjuer. Innehållet i intervjuerna 

har varit varierande då barnen beskrivit sina unika uppfattningar. Då intervjuarna varit som ett samtal 

har det varit bra att ha en intervjuguide (Bilaga 1) som stöd för att hålla sig till studiens syfte. De hur 

och varför frågor som fanns i intervjun tror jag bidrog till ett öppet samtalsklimat och till att barnens 

uppfattningar kom i centrum. Att jag intervjuat barnen två och två anser jag var nödvändigt för att 

barnen skulle känna sig trygga och därmed kunde jag nå deras spontana tankar.  

 

Genom att barnen började samtala med varandra blev det mer uttömmande svar och flera nya tankar 

uppkom. En ytterligare vinst med att barnen var två var att barnen själva fick erfara att det finns olika 

uppfattningar. Det var dock inget självklart val att intervjua dem två och två istället för en och en, då 

det kan ha medfört att barnen påverkats av varandra vilket till viss del kan anas i resultatet och det 

hände att jag ibland tyckte att de påverkade varandra under samtalet. Under intervjuernas gång fick jag 

ta del av, för mig, helt nya uppfattningar om fenomenet läsning. Barnen beskrev och visade på hur de 

uppfattade läsning och jag försökte bemöta dem på ett objektivt, öppet och intresseväckande sätt. Jag 

upplevde att barnen gav ärliga och uppriktiga svar, så studiens trovärdighet är stark.  

 

Intervjufrågorna i min studie är en upprepning från Dahlgren och Olssons (1985), bortsett från tillagda 

samtidsfrågor. Det har varit eftersträvansvärt att anpassa frågorna till barnen, samtiden och 

intervjusituationen. Under studiens gång upptäckte jag dock att flertalet frågor karakteriserades av 

ämnesrelaterade och personrelaterade frågor (Elstgeest, 1996/2004; Jakobson, 2009). Dahlgren och 

Olsson säger sig studera hur barnen uppfattar vad läsning är, de använder sig av ämnesrelaterade 

frågor (Dahlgren & Olsson, 1985, s.264). De skriver dock att frågorna ska ses som exempel på 

formuleringar och att frågorna har anpassats till barnen och intervjusituationen (1985, s.264).  

 

Skillnaden mellan ämnesrelaterade och personrelaterade frågor är till exempel: ”Varför ska man kunna 

läsa?” och ”Varför tror du att man ska kunna läsa?”. Den sistnämnda frågan är produktiv medan den 

förstnämnda endast fokuserar på ämnesinnehåll och begreppsförståelse. En annan invändning man kan 

ha mot deras upplägg är att de förutsätter att läsning är en positiv förmåga (a.a., 1985, s.63). Den 

inställningen genomsyrar samtalen och frågeformuleringarna som exempelvis varför är det bra att 

kunna läsa? En reflektion jag gjort efter min egen studie är att de barn som inte upplever läsning som 

något positivt utan snarare ett krav får svårt att relatera till frågorna. Risken är också att de kan 

uppleva att det är något fel på deras inställning och därför svara på ett sätt som går intervjuaren 

tillmötes. 

 

Om jag skulle ha gjort om samma studie igen hade jag ändrat vissa frågor och uteslutit några och lagt 

in en paus i intervjun. Det gäller exempelvis frågor som varit slutna, som fråga 8 på övriga centrala 

frågor Vad är bäst? Titta på bilder eller höra en saga?”. Frågorna om läsning i intervjun var för 
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förskolebarn ibland allt för abstrakta eftersom nästan ingen av dem kunde läsa själva. Deras svar blir 

rena spekulationer och samma barn kan svara på flera olika sätt på samma fråga. Jag skulle formulera 

frågor som det inte gick att svara ja eller nej på. Det är bättre att formulera frågor som innehåller ord 

som tycker du, brukar du, tror du som ger barnet en möjlighet att utveckla svaret. Den typen av 

formulering ger inte intrycket av att ha ett rätt svar. När frågorna blir allt för svåra för barnen är risken 

att de svarar ” ja”, ” nej” eller ”jag vet inte” eller tystnar helt. Som jag redovisade ovan fick jag svaret 

”jag vet inte” 73 gånger och tveksamma svar 26 gånger samt uttryckligen ”det var en svår fråga” 13 

gågner. Jag tolkar det som att frågorna generellt var i svåraste laget (Dahlgren et al, 2013, s.100).  

 

För att minska risken för att barnen skulle ge svar på frågor som de trodde att jag vill ha är det viktigt 

att inte ställa värderande och ledande frågor. Under intervjuerna märkte jag ibland att barnen ville och 

försökte uttrycka något men att de ibland hade svårt att finna ord för sina tankar, något som också 

Olson & Torrance (1987) hävdar att barn har. Det är tydligt att de inte har en klar bild över vad läsning 

innebär eller vad de kan ha för nytta av det. Flera av dem svarar också att de inte vet och några av dem 

säger uttryckligen att dom tycker att frågorna är svåra men ger sedan spekulativa svar när jag envisas 

med att ställa frågorna igen.  

8.3 Vidare forskning 
Barnen i min studie visade att de inte hade någon större medvetenhet om fenomenet läsning. Det hade 

varit intressant att följa upp barnen i studien efter ett års skolgång för att se om deras läsuppfattningar 

förändrats.  

 

Det hade också varit intressant att undersöka hur lärare undervisar för att skapa en medvetenhet om 

fenomenet läsning hos barnen och se vilka eventuella strategier som används för detta.  

På vilket sätt skulle man kunna hjälpa barn att komma igång med sin läsning genom att ta in deras 

textvärldar, välkomna deras ”literacy kapital” till förskolan/skolan? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Appendix A Förteckning över intervjufrågor 

Detta är en förteckning över frågor och variationer på frågeställningar för förskoleklass intervjun, som 

även Dahlgren och Olsson (1985) använde sig av, bortsätt från de fem nedersta frågorna som jag lagt 

till. Intervjufrågor är exempel på formuleringar. Under intervjuerna har jag, precis som Dahlgren och 

Olsson anpassat frågorna till barnen och intervjusituationen. Exempelvis har jag, för att frågorna ska 

bli så personrelaterade som möjligt lagt till ett ”vad tror du”.  

 

Motiven för läsning (Läsningens varför eller läsningens funktion): 

 

1. Hur skulle du göra för att mormor/farmor (annan anförvant) skulle få reda på en skojig sak 

som har hänt på förskolan (eller fritids)? 

2. Vad kan man göra om man kan läsa? 

3. Vill du lära dig läsa?  

4. Är det bra att kunna läsa? 

5. På vad sätt tycker du att det är bra? 

6. Varför ska man kunna läsa? 

7. Varför håller man på med sånt (läsning) egentligen? 

8. Vad ska man ha det till? 

9. Finns det nån gång när man/du har användning av att kunna läsa? 

10. Varför vill du lära dig läsa? 

 

Läsningens innehåll (Läsningens hur eller läsningens form): 

 

1. Kan du läsa? 

2. Kan några av de andra barnen i gruppen läsa? 

3. Hur gör du/man när du/man läser? 

4. Hur tror du att jag gör när jag läser det som står här? 

5. Hur gjorde jag/du när jag/du läste? (efter att ha läst ett stycke) 

6. Vad läser man? 

7. Hur kan du veta att du läser? 

 

Övriga centrala frågor om läsning: 

 

1. Hur gör du/man när du/man lär dig/sig läsa? 

2. Hur har du lärt dig läsa? 

3. Vad är läsning? 

4. När lär man sig läsa? 

5. När tycker du att man ska lära barn läsa? 

6. Vad är det för skillnad mellan en bild på en uggla och ordet uggla (i samband med att vi 

lägger bokstavspussel)? 

7. Vad är det för skillnad på en bild och en text?  

8. Vad är bäst? Titta på bilder eller höra en saga?  

9. Hur skulle det vara om ingen på hela jorden kunde läsa? 

10. Vad skulle hända om ingen i hela världen kunde läsa? 

11. Var kommer bokstäver ifrån? 

12. Hur har alfabetet kommit till? 

13. Kan bokstäver ta slut? 

14. Hur har läsning och skrivning kommit till? 



 

 

15. Brukar du använda dator?  

16. Vad gör du på datorn? 

17. Brukar du läsa någonting på datorn? 

18. Har du mobiltelefon?  

19. Brukar du läsa/skriva sms på den?  

 



 

Bilaga 2: Missivbrev  
 

 

Hej!  

 

Jag är lärarstuderande som läser näst sista terminen på lärarprogrammet och 

skriver nu mitt examensarbete. Jag vill göra en undersökning inom 

svenskämnet och vill då intervjua barn. De jag kommer att intervjua är barn i 

förskoleklassen.  

Barnen och skolan kommer att behandlas anonymt. Dessutom kommer allt 

material hanteras konfidentiellt. Intervjuerna kommer att filmas med 

ljudupptagning för att jag och min handledare ska kunna analysera materialet.  

Jag bifogar föräldramedgivande för intervjun. Det gör jag för att följa de etiska 

regler som finns gällande forskning. Därmed intervjuas ingen elev utan 

målsmans medgivande. Jag är tacksam om ni kan svara senast den 12 

november och lämna blanketten med svaret till klassföreståndaren/mentorn. 

Detta på grund av begränsad tid för uppsatsen.  

 

Jag tackar på förhand för ert förtroende. Om ni har funderingar om 

undersökningen är ni mer än välkomna att höra av er till:  

 

Lina-Maria Ekengren  

052linsch@student.su.se 

Telefon: 0704-59 64 38 

eller till min handledare  

Kristina Danielsson 

kristina.danielsson@nordiska.su.se 

Telefon: 08-674 70 75  

 

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ViewMsgController##
mailto:kristina.danielsson@nordiska.su.se


 

Bilaga 3: Föräldramedgivande 

 

 

FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 

 

 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn intervjuas  
 

 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn intervjuas 

 

…………………………………………………………………………  

 

 

Målsmans underskrift  

 

……………………………………………………  

 

Namnförtydligande (texta gärna) ……………………………………  

 

 

Telefon ………………………  

 

Datum ……………… 

 



 

  

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


