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Abstract 

The aim of this essay was to investigate which words pupils in the first two years in school 

use in their free writings. I wanted to check if these are the same words as used in ordinary 

reading books for the same level. If not, I wanted to find how they differ. With this in mind 

I analyzed some texts from free writings and compared them with texts from ordinary 

textbooks.   

 

The result from this investigation shows that the children's texts differ from the ordinary 

textbooks by that the children use a larger amount of words that are considered difficult to 

read than they meet in the textbooks. The children use e.g. words with more syllables, 

more compound words and more words starting with a plosive compared to the ordinary 

textbooks. 

 

If you ask the children themselves, approximately 90 % say that they are able to write 

when they start school whereas only 15 % consider themselves as readers. This is 

supported by research that shows that for children between 5 and 9 years it is easier to 

approach the language through writing than through reading. If they are allowed to use the 

computer when writing, the motoric difficulties are diminished and the children can 

concentrate on the contents of the texts. If you take the research seriously, free writing 

should get a larger space in teaching from the beginning.   

 

When the children start school, it is important to meet each of them at their own stage of 

development and take care of their individual knowledge and experience. Since most 

children think they can write but not read when they start school, the most appropriate 

should be to start with the writing process when teaching language.   



Sammandrag 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka ord elever i förskoleklass och år 1 

använder i sitt fria skrivande. Jag ville ta reda på om dessa är samma ord som används i 

läseböcker för motsvarande skolår. Om så inte var fallet ville jag undersöka på vilket sätt 

de skiljer sig åt. I detta syfte analyserade jag några elevtexter och jämförde dessa med 

några läsebokstexter. 

 

Resultaten av denna undersökning visar att barnens texter skiljer sig från läsebokstexterna 

genom att barnen använder långt fler ord som anses lästekniskt svåra än vad de möter i 

läseböckerna. Barnen använder till exempel ord med fler stavelser, fler sammansatta ord 

och fler ord som börjar med klusiler än vad som görs i läseböckerna. 

 

Frågar man barnen själva, uppger 90 % att de kan skriva när de böjar skolan medan enbart  

15 % upplever sig som läsare. Detta stöds av forskningen som visar att det för barn mellan 

5 och 9 år är lättare att närma sig skriftspråket genom skrivning än genom läsning. Om de 

får använda datorn som skrivredskap undanröjs de motoriska hindren och barnen kan 

koncentrera sig på innehållet i texterna. Ska man ta forskningen på allvar bör barns fria 

skrivande få större plats i undervisningen redan från starten.  

 

Det är viktigt att möta varje barn där det befinner sig i sin skriftspråkliga utveckling när det 

kommer till skolan och den kunskap och erfarenhet barnet bär med sig måste tas tillvara. 

Då de flesta barn upplever att de kan skriva men inte läsa när de börjar skolan borde det 

vara naturligt att skriftspråksundervisningen började med skrivningen. 

 

 

Nyckelord:  

Läsinlärning, skrivinlärning, fonologisk medvetenhet, Trageton. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mitt arbete med 6-åringar i förskoleklass har väckt ett intresse hos mig för barns språk och 

speciellt hur de närmar sig skriftspråket. Genom detta arbete fick jag för ett par år sedan 

lyssna till en föreläsning av den norske forskaren och pedagogen Arne Trageton. Trageton 

menar att forskningen igenom trettio år visar att för de flesta barn är det lättare att skriva än 

att läsa och att läs- och skrivinlärning därför bör bli skriv- och läsinlärning. Han berättade 

om ett treårigt forskningsprojekt där elever i 14 skolklasser från fyra nordiska länder fick 

använda datorn i stället för penna som skrivredskap. Genom sin forskning visar han hur 

datorn kan vara ett effektivt verktyg i barns erövring av skriftspråket. Med konkreta 

exempel visade han att många elever som fick lära sig bokstäverna genom lek på tangent-

bordet skrev sig till läsning redan före jul första året i skolan. Resultatet av forsknings-

projektet visar att dessa elever i år 3 skrev innehållsmässigt bättre texter än elever med 

traditionell undervisning, och att skillnaden var störst för pojkar (Trageton 2007 s. 131). 

 

Min kollega och jag tyckte att det lät spännande och bestämde oss för att låta  

6-åringarna i förskoleklassen där vi jobbade få använda datorn i sin bokstavs- och skriv-

inlärning. Det var fascinerande att se hur raskt barnen lärde sig bokstäverna och hur de 

fogade samman bokstäverna till ord långt innan de kunde läsa. Genom att arbeta i par lärde 

de varandra och tillsammans kunde de skriva ord även om de var för sig inte kunde alla 

bokstäverna. En del av barnen började redan i förskoleklassen att skriva små berättelser. 

Jag blev imponerad av att barnen använde så många och ”svåra” ord. De skrev flerstaviga 

ord, ord som inte stavas ljudenligt, ord med konsonantmöten och även sammansatta ord. 

De stavade inte rätt men de använde sin fonologiska medvetenhet för att försöka lyssna ut 

ljuden. Jag blev nyfiken på hur orden som barnen spontant använder förhåller sig till ord de 

möter i traditionella läseböcker avsedda för samma ålder. Utifrån min erfarenhet från två 

förskoleklasser tyckte jag att jag kunde se att barnen ofta använder sig av andra och svårare 

ord än vad de möter i läseböckerna. Dessa böcker använder en- och tvåstaviga ord och få 

ord som är ljudstridigt stavade.   
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Genom kursen Barn och ungdomars språk och läsande i utveckling har jag mött litteratur 

som i likhet med Trageton påpekar att det för barn mellan 5 och 9 år är lättare att skriva än 

att läsa och att skrivningen därför bör få större utrymme i den första läs- och skriv-

inlärningen.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka ord barn i förskoleklass och år 1 använder 

i sitt tidiga skrivande när de får starta med skrivning på dator i stället för att börja med 

läsning. Jag avser att jämföra barnens ord med ord från skolans läseböcker för motsvarande 

skolår. 

 

Frågeställningar 

• Använder barn i förskoleklass och år 1, i sitt fria skrivande, samma ord som 

används i läseböcker för motsvarande skolår? 

• Om inte – på vilket sätt skiljer sig barnens ord från ord använd i läseböckerna? 
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2. Forskningsöversikt 

2.1 Läs- och skrivundervisning i historiskt perspek tiv 

Redan på 1600-talet var det en begynnande allmän läskunnighet bland det svenska folket. 

Orsaken till detta var att tankarna från reformationen om att folket själv skulle kunna läsa 

bibeln, Guds ord, nådde Sverige i slutet av 1500-talet. I kyrkolagen från 1686 ålades 

biskop, präster och klockare ansvaret för att församlingsborna blev läskunniga. Det var 

enbart i läsning eleverna fick undervisning och i den allmänna skolan som blev införd 

1842, lärdes läsning in före skrivning. I småskolan var det från början bokstaverings-

metoden som var enarådande. I bokstaveringsmetoden är det bokstävernas namn och inte 

bokstävernas ljud som används. Från omkring 1860-talet började man använda ljud-

metoden i svenska läseböcker, men bokstaveringsmetoden fanns kvar till början av 1900-

talet. Ordbildsmetoden där ord skrivs med små bokstäver och lärs in som en bild, blev 

introducerad i en läsebok av Per Adam Siljeström redan 1859. Han ansåg att det var viktigt 

att utgå från barnens verklighet och ville att barnen skulle lära sig läsa i särskilda 

läseböcker. Denna metod mötte mycket motstånd men har återkommit långt senare 

(Längsjö & Nilsson 2005 s 27-35). 

 

När folkskollärarna hade blivit en stark yrkeskår i början av 1900-talet, ställde de krav på 

att läseböcker skrevs utifrån barnens intressen. Men det blev inte så för med Borrman & 

Salminens läsebok Nu ska vi läsa som utkom på 1950-talet, och Lgr 62 (Läroplan för 

grundskolan) blir form och färdighetsträning viktigare än innehåll i läseböckerna  

(Ibid. s 37). 

 

Skrivundervisningen i folkskolan skulle lära barnen rättskrivning och välskrivning. Någon 

fri skrivning förekom inte. Det viktiga var att stava rätt och att ha en vacker handstil. 

Reformpedagogerna provade redan på 1920- och 1930-talet att få in en funktionell syn på 

skrivningen men det dröjde till Lgr 80 innan det fick genomslag. Då hade forskningen visat 

att skriv- och läsutvecklingen startar långt innan barnen möter en formell inlärning. 

Elevernas egna texter kom då att stå i fokus (Ibid. s 45- 49). 
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2.2 Språklig medvetenhet 

Vi har ett skriftspråk som är alfabetiskt och som bygger på fonetiseringsprincipen dvs. att 

bokstäverna representerar språkljud (Dahlgren m.fl. 2008 s 16). Skrivning och läsning är 

mentala aktiviteter som kräver att barnen har en förståelse för hur systemet i skriftspråket är 

uppbyggt. Samtidigt måste de kunna distansera sig till det som skall skrivas eller läsas. Som 

vuxen måste man vara lyhörd för att ge varje barn just det stöd som det behöver (Ibid. s 9).  

 

Det finns aspekter av talspråket och skriftspråket som har visat sig viktiga för barnens 
skriftspråksinlärning. Dessa aspekter definierar det vi kallar språklig medvetenhet som i sig 
innefattar skriftspråklig medvetenhet och fonologisk medvetenhet.  
 
Att vara fonologisk medveten innebär att man uppmärksammar talspråkets ljud och 
ljudstruktur och att man förstår att språket har en formaspekt och en innehållsaspekt  
(detta kallas också lingvistisk medvetenhet) (Dahlgren m.fl. 2008 s 97).   

 

Barn som ska lära sig läsa och skriva måste vara fonologiskt medvetna. De måste kunna 

skilja på ords form och innehåll. De allra flesta 7-åringar är avancerade användare av 

språkets fonologiska sida utan att vara medvetna om denna. För att bli fonologiskt 

medvetna och kunna förstå den fonologiska strukturen i ord, något som är nödvändigt för 

avkodningen, behöver barnen undervisning. Stimulering av den fonologiska 

medvetenheten har positiv effekt på läs- och skrivinlärningen (Taube 2007b s 53-70). För 

många barn är det lättare att analysera ett ord, att lyssna ut ljuden och sedan skriva ordet, 

än att foga ihop ljud (genom syntes) till ett ord (Ibid. s 53, Dahlgren m.fl. 2008 s 111). ”En 

ljudsyntes kräver att man håller fler ljud i minnet för att kunna smälta samman dem. 

Korttidsminnet spelar därför en roll vid denna operation” (Svensson 2005 s 24). Dahlgren 

hänvisar till studier Frost har gjort där det framgår att möjligheterna till skriftspråklig 

medvetenhet ökar och inlärningen stärks när barnen skriver bokstäver och samtidigt 

analyserar åtföljande ljud. Skriftspråkets funktion och form är tydligare för barnet när det 

skriver än när det läser. Om barnen får ägna mycket tid åt skrivning upptäcker de olika sätt 

att lyssna sig fram till ljuden (Dahlgren m.fl. 2008 s 92- 171). 

 

En god läsutveckling kan hindras av bristande förmåga att uppfatta fonemen som olika 

enheter. Barnens läsfärdighet tycks vara beroende av hur fonologiskt medvetna de är i 

förskoleåldern. ”Orsaken måste vara att medvetenheten om ords fonemstruktur avslöjar 
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logiken i det alfabetiska systemet för barnet: om barnet vet vad fonem är, vet det också vad 

bokstäverna står för” (Eriksen Hagtvet 1990, s 75). Eriksen Hagtvet hänvisar till Chomsky 

som ”betonar betydelsen av att barnen får upptäcka skriftspråket genom att själva utforska 

det och i hög grad genom att skriva mycket och spontant. Den som stavar spontant äger de 

skrivna orden på ett mycket mer direkt sätt än den som får orden ’serverade’[…]” (Eriksen 

Hagtvet 2004 s 27). Det är en fördel för barnen om de får skriva mycket under den 

perioden de knäcker koden då skrivandet förstärker sambandet mellan grafem och fonem 

(Eriksen Hagtvet 2006 s 205, Björk & Liberg 2009 s110) . 

 

2.3 Skrivning före läsning 

Forskning visar att 90 % av eleverna upplever att de kan skriva när de börjar skolan trots 

att de bara kan skriva sitt eget namn och möjligen mammas och pappas. Till skillnad är det 

enbart 15 % av de tillfrågade eleverna som anser att de kan läsa när de börjar skolan (Björk 

& Liberg 2009 s 105). Chomsky hävdar att för 75 % av barnen är det lättare med skrivning 

än med läsning (Trageton 2007 s 138). Trageton hänvisar till sitt forskningsprojekt 

Textskapande på dator 1-4 klass och menar att om barnen får använda datorn som 

skrivredskap kommer detta gälla för 99 % av barnen (Ibid. s 137). Forskare inom 

skriftspråksutveckling som Clay, Chomsky och Hagtvet med flera, som har varit aktiva de 

senaste 25 åren, har kommit fram till att för barn mellan fem och nio år är skrivning lättare 

än läsning. ”De senaste trettio årens forskning kring skriftspråkets utveckling har flyttat 

tyngdpunkten från läsning till skrivning. I denna forskning står elevernas förmåga att 

uttrycka sina egna tankar som kan kommuniceras till andra i centrum” (Ibid. s 137). 

Dahlgren och Olsson genomförde två forskningsprojekt (en lässtudie och en skrivstudie) 

för att studera barns uppfattning av läsning och skrivning. Genom den första studien 

(lässtudien) fann de att barnen föredrog skrivning framför läsning och att de hellre pratade 

om skrivning än om läsning (Dahlgren m.fl. 2008 s 109) . 

 

Att även små barn har en tanke om hur man läser och skriver visar att skriftspråks-

utvecklingen startar långt innan barnen börjar i skolan. ”Tar man utgångspunkt i barns 

behov och erfarenheter så bestäms skriv- och läsestarten av barnet och inte av arbets- och 
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läroplaner” (Dahlgren m.fl. 2008 s 8). Forskning från 1970- och 1980-talet visar att det är 

till fördel för barnen att de redan i förskolan får möta skriftspråket på ett lekfullt sätt och 

att det kan vara med och förebygga läs- och skrivsvårigheter. Vygotskij och Montessori 

menade att skriftspråket borde presenteras i förskolan och att det var genom lek läsning 

och skrivning skulle utvecklas då lek minskar känslan av krav på prestation. De menade att 

det var viktigt att barnen upplevde läsning och skrivning som meningsfull skriftlig 

kommunikation. Vuxna måste anpassa sig efter barnet men samtidigt ställa krav som är 

rimliga i förhållande till barnets färdigheter (Eriksen Hagtvet 1990 s 96-105). I stället för 

att betrakta utvecklingen som linjär, där talspråket utvecklas före skriftspråket ser man att 

barn drar nytta av att få möta de två språkformerna parallellt. När den vuxne samtalar med 

barn om bild, text och innehåll i det man läser bygger man en bro mellan talet och 

skriftspråket. Genom att studera barns tidiga skrivning och genom att se på de stavfel de 

gör kan man se att barn tidigt gör sig teorier och hypoteser om sambandet mellan tal och 

skrift (Eriksen Hagtvet 2004 s 11-26). 

 

Barn som lär sig skriftspråket spontant (på egen hand) lär sig genom att skriva. Detta 

menar Liberg beror på att skrivandet skapar ett mer personligt engagemang än vad läsning 

gör (Liberg 1991 s 59, Längsjö & Nilsson 2005 s 14). Liksom vid ritning är skrivning en 

aktiv handling som utgår från barnet själv. Det kan vara en av orsakerna till att det för en 

del barn känns naturligare att skriva än att läsa (Dahlgren m.fl. 2008 s 111). När barn 

närmar sig skriftspråket startar med skrivningen där de härmar och provar sig fram. De 

härmar de vuxnas sätt att använda skriftspråket och många barn lär sig på detta sätt skriva 

och läsa på egen hand. Vi måste vara lyhörda och öppna för de vägar barnen själv väljer. 

Barnen lär sig skriva och läsa genom ord som speglar deras intressen även om det är svåra 

ord (Björnloo 1991 s 36-49). Barn utvecklar en grund för läsning om de tidigt uppmuntras 

till experimentering med skrivning (Frost 2009 s 43). ”Skrivande banade på ett självklart 

sätt väg för läsförmågan” (Björnloo 1991 s 56). När barnet skriver använder det sig av sina 

egna ord, ord de vet betydelsen av. När barnet ska läsa kan det möta ord som det inte är 

bekant med och som det därför inte vet betydelsen av. Det blir därför svårt för barnet att 

förstå den text de läser (Björk & Liberg 2009 s 40-41).  
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I ljudskrivandet använder barnen ord från sitt eget ordförråd och de använder de bokstäver 

de kan. Det barnet vill förmedla blir därför inte alltid rätt stavat men barnet stavar mer 

ljudenligt, något Trageton kallar ’egen påhittat stavning’ som är hans översättning av det 

engelska invented spelling (Trageton 2007 s 71). När barnet ska läsa måste det däremot 

kunna alla bokstäver som ingår i orden. När barnet skriver kan det stanna upp vid varje 

steg. Det kan få hjälp av en vuxen eller en kompis med både vilket ljud som kommer 

härnäst och vilken bokstav som ska skrivas. 

 
I skrivandet kan barnen ta en sak i taget: Först ljudar de fram ett ljud, sedan stannar de upp 
och tänker ut vilken bokstav som det motsvaras av och sedan skriver de ned den bokstaven; 
därefter går de vidare och ljudar igen osv. I läsandet kan de börja med att gå genom bokstav 
för bokstav och vilka ljud de motsvaras av. Men i nästa steg måste de klara av att hålla alla 
de här ljuden i minnet och samtidigt ljuda ihop dem […] Och inte ens det räcker, utan de 
måste också kunna känna igen vilket ord den här ljudningen motsvarar […]. Det är inte 
ovanligt att barn i det här skedet klarar ljudningen bra men har mycket svårt att förstå vilket 
ordet är (Björk & Liberg 2009 s 41).  

 
Eriksen Hagtvet skriver att det kan finnas flera fördelar med att barnen får skriva sig in i 

läsningen. ”Att uppmuntra till skrivning före läsning ger barnet en möjlighet att upptäcka 

och bli medvetet om att det skrivna ordet tillhör barnet och att det skapas av barnets egen 

medvetenhet” (Eriksen Hagtvet 1990 s 115). När skrivningen är spontan är det barnens 

tankar som är utgångspunkten och skrivningen förankras i barnets ”jag”. Genom 

skrivningen får barnen använda flera sinnen samtidigt, tanke, språk, motorik och 

känslomässigt engagemang. Barnen upplever rent konkret att skrivtecknen står för ljud 

(Eriksen Hagtvet 2006 s 80). 

 

Barn som börjar skriva spontant har förstått att de även kan kommunicera med hjälp av 

skrift. De har olika syften för det de skriver och anpassar språket till avsikten de har med 

sitt skrivande. Barnen kan skilja på läsning och skrivning men har inte fokus på det ena 

eller det andra utan ser både läsning och skrivning som redskap för att vara del av den 

skriftspråkliga världen (Längsjö & Nilsson 2005 s 19). Snow menar att den sociala 

karaktären vid läs- och skrivutvecklingen är tydligast i de tidiga stadierna innan den 

formella undervisningen har börjat (Eriksen Hagtvet 1990 s 100).  
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Gemensamt för barn som lär sig läsa och skriva utan formell undervisning är att deras 

skrivande har blivit tagit på allvar och att de har blivit uppmuntrade i sitt skrivande 

(Längsjö & Nilsson 2005 s 21). Karin Taube skriver att det är av stor vikt att de första 

trevande skrivförsöken hos en nybörjare ger positiva upplevelser (Taube 2007b s 63). Det 

är viktigt att barn blir positivt bemötta och inte möts av korrigeringar och krav på felfrihet 

när de utforskar skriftspråket (Dahlgren m.fl. 2008 s 112). Att be barnen rätta felstavade 

ord blir lika fel som att rätta barn som lära sig tala (Björk & Liberg 2009 s 103-109). 

Barnen lär sig om skriftspråket genom att de utforskar det. ”Ett barn som utforskar ett nytt 

kompetensområde, leker sig in i det utifrån nyfikenhet och glädje, och inte utifrån vuxna 

föreställningar om rätt och fel” (Eriksen Hagtvet 1990 s 96). 

 

Barn med försenad utveckling måste få arbeta i egen takt och utan tidspress. Eriksen 

Hagtvet refererar till Clark som utifrån sin forskning visar att barn som har en långsam 

skriftspråksutveckling har stor nytta av att genom fri skrivning få upptäcka den alfabetiska 

principen. De vinner mer på att få jobba i egen takt än på traditionell undervisning där de 

alltid undervisas i vad som är rätt. Barnens utveckling hämmades inte av de många felen de 

gjorde, de hade däremot en bättre utveckling än barn som hade en högre skriftspråklig nivå 

från början. Motivationen är högre hos barn som utifrån egna förutsättningar får prova sig 

fram då glädjen ligger i själva processen att få prova (Eriksen Hagtvet 2004 s 28). 

 

2.4 Vägen mot konventionell skrivning 

Frost delar in barns skrivutveckling i åtta steg fördelat på fyra nivåer. Den första nivån, 

steg ett och två, kallar han för Skrivlek. På steg ett imiterar barnet skrivning genom att rita 

och skriva symboler men har ett vagt begrepp om skriftspråket. På steg två börjar barnet bli 

uppmärksamma på bokstavsformer men saknar kunskap om att bokstäver representerar 

språkljuden (Frost 2009 s 44).  

 

Nästa nivå som omfattar steg tre till fem kallar Frost för Global skrivning som är 

minnesbaserad skrivning. På steg tre skriver barnet andras namn och börjar förstå att 

bokstäver har namn. På steg fyra skriver barnet ord baserat på minnesbilden men börjar bli 
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medvetet om bokstävers ljud. På steg fem ökar bokstavskunskapen och barnet börjar förstå 

kopplingen mellan bokstav och ljud (Ibid. s 44 - 45). 

 

Liberg kallar denna form av skrivande för helordsskrivande Vid denna form av läsandet 

och skrivandet är barnet bekant med textens innehåll och är därför inte beroende av 

sammanhanget där texten förekommer. Ordet läses eller skrivs som en helhet utan att delas 

upp i enskilda bokstäver eller ljud. Det är framför allt namn som läses eller skrivs på detta 

sätt. Andra ord som är lätta att känna igen är funktionsord som pronomen, prepositioner 

och konjunktioner, ord som utgör ”klistret i meningarna” (Liberg 2006 s 48). 

 

Nivå tre som består av steg sex och sju kallar Frost för Fonemorienterad skrivning. På steg 

sex börjar barnet att omsätta ljudstrukturer i bokstavskedjor. Barnet skriver de ljud de hör 

bäst i sin artikulation och det blir därför nästan uteslutande konsonanter. På steg sju 

karakteriseras skrivande av det som kallas Upptäckande skrivning där barnet skriver 

bokstäverna till de ljud de kan identifiera när det ljudar sig genom orden. Barnet skriver 

utan avgränsning av orden och har svårt att läsa vad det själv har skrivit (Frost 2009 s 45). 

 

Nivå fyra kallar Frost för Morfofonemisk skrivning och utgör steg åtta som är 

konventionell skrivning. På denna nivå uppmärksammar barnet ord och orddelar. Barnet 

upptäcker att orden inte alltid stavas som de låter och barnet börjar lära sig några 

stavningsregler (Ibid. s 46).  

 

Liberg kallar fonemorienterad skrivning för Syntes – i – analys skrivande (SIA- skrivande) 

en form av skrivande hon menar har flera utmärkande drag. Ett av särdragen vid SIA-

skrivande är att barnet skriver orden i reducerad form, alla bokstäverna är inte med i de ord 

barnet försöker skriva. Graden av reduktion kan variera från ord till ord vid ett och samma 

skrivtillfälle. Även ord som upprepas kan skrivas med varierande grad av reduktion. Andra 

utmärkande drag i denna form av skrivande är att barnen inte klarar av att kontrolläsa vad 

det har skrivit och delar av texten upprepas, orden skrivs utan mellanrum och delas när 

raden är slut. Det är i första hand de perceptuellt mest påtagliga dragen i uttalet av ett ord 

som kommer med när barnet skriver, vilket ofta är första bokstaven och bokstäverna i de 



 

- 10 - 

betonade stavelserna. Det beror inte på att barnet inte kan de aktuella bokstäverna men 

barnet skriver bokstäverna som motsvarar de ljud som hörs tydligast. Att barns skrivande i 

början saknar vokaler beror på att konsonanter akustiskt sett är mer perceptuellt påtagliga 

än vokaler. Har ett ord konsonantförbindelser är det de mest framträdande konsonanterna 

som kommer med i skrivandet. En annan orsak till att vokalerna inte skrivs ut är att barn 

inte alltid håller isär bokstavens ljud och namn. Konsonanten får representera både 

konsonantljudet och vokalljudet som ingår i stavelsen (Liberg 2006 s 95 – 101).  

 

Assimilation är ett annat utmärkande drag vid SIA-skrivande som Liberg nämner. 

”Assimilation innebär att ett ljud kan påverka ett annat så att ljuden blir mer lika varandra 

(partiell assimilation) eller till och med helt identiska (total assimilation)”(Ibid. s 101). 

Tonande vokaler gör att till exempel tonlösa konsonanter låter som sin tonande 

motsvarighet. Till exempel kan uttalet av bokstaven k i vissa ord närma sig uttalet av 

bokstaven g (Ibid. s 101).  

 

”Språkljuden smälter samman i talet och är inte så rena som de förefaller när man skriver 

dem” (Svensson 2005 s 25). Ett ljud förändras ofta beroende på ljud som kommer närmast 

före och efter. Intill-liggande ljud färgar av sig på det ljud man fokuserar. Vissa 

konsonanter är svåra att uttala isolerat och därmed svårare att skilja ut än andra, de så 

kallade klusilerna (explosiverna) b, d, g, p, t och k (Ibid. s 25).  

 

2.5 Tragetons modell 

I boken Att skriva sig till läsning beskriver Trageton ett forskningsprojekt där 14 klasser 

(skolår 1-4 i Norge, förskoleklass till och med år 3 i övriga länder) från Norge, Danmark, 

Finland och Estland deltog under 1999-2000. Trageton skriver att de tog forskningen som 

visar att skrivning är lättare än läsning på allvar och gjorde läs- och skrivinlärning till 

skriv- och läsinlärning med datorn som verktyg. ”Det gav oss ett närmare samband mellan 

de fyra huvudområdena i modersmålet, nämligen tala, lyssna, skriva och läsa. Eleven som 

producent av kunskap hamnade i centrum för intresset” (Trageton 2007 s 7). När det gäller 

forskning om användning av datorn som skrivredskap hänvisar Trageton till ett 
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amerikanskt utbildningsprogram för barn i åldrarna 5-7 år som startade 1985, ”Writing to 

Read”. Eleverna skrev sig till läsning och både när det gällde läsning och skrivning 

uppnådde eleverna i programmet högre nivå än kontrollgruppen (Ibid. s 40). När eleverna 

skriver på datorn har de fokus på innehållet i texten i stället för på den motoriska processen 

(Eriksen Hagtvet 2004 s100). Finmotoriken tränas genom att eleverna ritar till bokstäver 

och ord och genom att de använder alla fingrarna när de skriver på tangentbordet. 

 

Trageton menar att när barnen arbetar vid datorn ska de alltid arbeta i par. Detta för att 

barnen då genom dialog utvecklar sin muntliga kompetens och att det är genom dialog med 

andra som barn lär sig bäst. Han hänvisar också till Vygotskij som anser att eleven lär bäst 

i samspel med andra och att barnet tillsammans med andra kan göra det som det ännu inte 

klarar av på egen hand (Trageton s 2007 9, 42 och 50). Trageton anser att tangentbordet är 

ett grundläggande verktyg i bokstavsinlärningen och när barnen sedan ska sammanfoga 

dessa till ord och meningar (Ibid. s 41-51) . 

 

Bokstavstest  

Innan barnen börjar skriva får de göra ett bokstavstest. Barnen får så träna på de bokstäver 

de inte kan, något som ger ett individanpassat lärande. Bokstavstestet görs om i slutet av 

läsåret och man ser då hur många bokstäver barnet har lärt sig under året. I Tragetons 

projekt låg resultatet på i snitt 24 stora och 20 små bokstäver i slutet av läsåret. Det var 

speciellt överraskande att barnen kunde så många små bokstäver utan att de hade fått 

någon formell undervisning om små bokstäver. Trageton menar att detta beror på 

skiftlåstangenten. Barnen kunde lätt växla mellan versaler och gemener (Ibid. s 57).  

 

Bokstavsböcker  

Sexåringarna börjar med att skriva piano på tangentbordet, barnen använder alla fingrarna 

och de får därmed in en bra fingersättning redan från början. Barnens texter är 

utgångspunkt för bokstavsinlärningen. Barnen går på bokstavsjakt i den egna texten där de 

ska ringa in en viss bokstav, t.ex. första bokstaven i namnet. Det är olika bokstäver för 

varje barn beroende på vilka bokstäver de kan innan och barnen får arbeta med 

bokstäverna i egen takt. Barnets egen illustration gör att barnet får en bättre koppling 
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mellan bokstav och bild och detta förstärker inlärningen som sker på ett mer lekfullt och 

effektivt sätt när barnen får göra sina egna bokstavsböcker (Ibid. s 59- 64). 

Det första året är bokstavsräckorna och inlärningen av bokstäver det viktigaste. De 

egenproducerade bokstavsböckerna är de viktigaste texterna under detta år. 

”Om barnen kan hantera merparten av bokstäverna under det första året, är de väl 

förberedda för den egentliga läs- och skrivundervisningen i andra klass” (Ibid. s 75). 

 

Ordböcker 

Efter ett tag börjar enstaka ord dyka upp i bokstavsräckorna och barnen får då börja göra 

ordböcker antingen genom att skriva de ord de kan eller hitta ord som har samma 

begynnelsebokstav. Detta gör att barnen får träning i att lyssna ut första ljudet i ord. När 

barnet har börjat skriva ord får det göra riktiga ordböcker där alla ord har samma 

begynnelsebokstav, en bok för varje bokstav. Barnen får själva välja vilken bokstav de vill 

jobba med. Detta blir sedan en stor ordbok ordnad i alfabetisk ordning. Böckerna är 

individuella och representerar barnets eget ordförråd (Ibid. s 70).  

 

”Egen påhittad stavning” 

Trageton kallar sättet barnen stavar på i början för Egen påhittad stavning (motsvarar det 

engelska ”Invented spelling”) och skriver att denna form av stavning är tydligare och mer 

varierad för barn som använder datorn som skrivredskap än hos barn som skriver för hand. 

Barnen konstruerar sina egna sätt att stava utifrån den kunskap de har om bokstäver och 

ljud. Trageton skriver att antingen barn skriver för hand eller på datorn så skrivs orden utan 

mellanrum i de första meningarna (Ibid. s 71).  

 

Berättelser 

Efterhand börjar eleverna skriva små berättelser. Ofta speglar dessa berättelser det tema 

klassen jobbar med. Eleverna inspirerar varandra så att de flesta under vårterminen kan 

skriva små berättelser. Spridningen är ofta stor i en klass och för en del är det nog att leka 

med bokstäverna i egen takt (Ibid. s 69-76).  
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Det är delade åsikter om läraren skall rätta elevernas texter eller inte. Där barnen har en 

utpräglad dialekt blir det lättare för dem att läsa ljudriktigt om texterna inte rättas. Projektet 

visar att oron för att barnen ska fortsätta att skriva dialekt saknar grund. Barnens 

skriftspråk normaliserades i takt med att de började läsa allt fler böcker (Ibid. s 75-79). 

 

2.6 Läseböcker  

Trageton menar att traditionella läseböcker blir överflödiga då barnen läser sina egna och 

klasskamraternas texter och han hänvisar till Lorentzen som ”påpekar att egenproducerade 

barntexter är rikare och mer varierade än språket i kommersiella läseböcker” (Trageton 

2007 s 97). Texterna i traditionella läseböcker är skrivna för att passa så många barn som 

möjligt och stämmer inte överens med barnets eget språk (Liberg 1991 s 63). Många av 

läseböckerna bygger på ljudmetoden och om ljudmetoden skriver Elbro: ”Ljudmetodens 

mest iögonfallande utmaning på svenska (och engelska) är att bokstäverna inte alltid 

uttalas med standarduttalet (ljud som i bokstavsnamnet)” (Elbro 2006 s 110). Bokstävernas 

uttal påverkas av intilliggande bokstäver. För att undvika detta problem i starten av 

läsinlärningen börjar man med ljudenligt stavade ord (Ibid. s 110). 

 

I läseböckerna börjar man med ord som är lästekniskt lätta dvs. ord där det är lätt att 

identifiera ljuden. De ord som är lättast att ljuda samman börjar med en vokal åtföljd av en 

konsonant eller en konsonant åtföljd av en vokal. Ord som består av konsonant – vokal – 

konsonant är också enkla att ljuda samman. Övervägande delen av orden i början blir 

därför enstaviga. Då det är svårt att ljuda samman ord som har konsonantmöten väntar man 

med sådana ord. Likaså väntar man med ord som innehåller klusilerna då b lätt förväxlas 

med p, g med k och d med t (Svensson 2005 s 25, Elbro 2006 s 110, Taube 2007a s 49).  

 

När barnen ha kommit igång med läsningen är det viktigt med ett stort utbud av böcker. 

Eleverna bör ha tillgång till både skönlitteratur och faktaböcker med olika teman så att alla 

kan hitta något de intresserar sig för och därmed få lust att läsa. Det måste finnas böcker 

med varierande svårighetsgrad från sådana med två, tre ord på varje sida till böcker med 

mer text (Trageton s 85). 
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2.7 Lpo 94 

I Lpo 94 står det under avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag att skolan ska ge alla 

elever en likvärdig utbildning och att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Lpo 94 s 4). 

 

Läroplanen betonar vikten av socialt samspel för att eleverna ska få en bra språkutveckling.  

Läraren blir vägledare och den lärande eleven står i centrum. Under avsnittet om skolans 

uppdrag står det ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” 

(Lpo 94 s 5). Lärarens uppdrag är att organisera och genomföra arbetet så att eleven ”får 

stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Lpo 94 s.12). 

I läroplanens avsnitt om kunskaper står det under Mål att sträva mot att ”Skolan skall 

sträva efter att varje elev 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

• utvecklar ett rikt och nyanserat språk” 

(Lpo 94 s 9). 

 

 



 

- 15 - 

3. Metod 

3.1 Metodval 

Jag har valt att göra en kvantitativ undersökning för att kunna undersöka om orden barnen 

använder i sin tidiga skrivning i skolan skiljer sig från ord som används i traditionella 

läseböcker. 

3.2 Urval 

I min undersökning har jag studerat texter från 50 elever, 29 elever från förskoleklass och 

21 elever från år 1. Eleverna kommer från tre olika skolor, två av skolorna är belägna i två 

olika kommuner i Mellansverige medan den tredje skolan är belägen i norra Sverige. Jag 

valde att studera elevtexter från klasser där eleverna använder datorn som skrivredskap. 

Detta för att jag är intresserad av hur Tragetons modell ger eleverna möjlighet att skriva 

oberoende av handmotoriken. Klasser som undervisas efter Tragetons modell startar med 

skrivningen och använder sig inte av läsundervisning med traditionella läseböcker.  

 

Vidare har jag undersökt texter från de fem läseböcker som de största läromedelsförlagen 

säljer flest av. För att ta reda på vilka läseböcker detta var, tog jag kontakt med förlagen. 

Jag har med två läseböcker från Natur och Kultur då förlaget säljer ungefär lika många de 

båda.  

 

Läseböckerna jag har analyserat är: 

• Läståget, Betapedagog 

• Vi läser – första boken, Almqvist & Wiksell (Här har jag undersökt båda A- och B- 

texten som båda finns med i samma bok. B-texten är något svårare än A-texten.) 

• Läsgåvan - Mini och den magiska stenen, Liber 

• Kom och läs – Förstagluttarna, Natur och Kultur 

• Läs med oss - Olas bok, Natur och Kultur 
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3.3 Genomförande  

Inför genomförandet av undersökningen inhämtade jag godkännande från alla elevers 

vårdnadshavare. Texterna har jag undersökt utifrån följande parametrar: 

• mest frekventa ord i läseböcker och elevtexter 

• antal stavelser i orden 

• antal sammansatta ord 

• antal ord som börjar med klusiler  

• antal ord som börjar med hålljud  

• antal ord med konsonantmöten i början av ordet. 

 

När det gäller texter skrivna av elever i förskoleklassen har jag inte gjort skillnad mellan 

ordlistor och berättelser då det inte är en tydlig gräns mellan bokstavsskrivning, ord och 

korta meningar i dessa texter. När eleverna börjar skriva ord kan det dyka upp enskilda ord 

eller korta meningar mitt i bokstavsskrivningen. Eleverna i år 1 har jobbat mer systematiskt 

med både ordböcker och sagor och jag har därför undersökt dessa var för sig. Jag har 

räknat hur många olika ord som använts och hur många elever som har använt dessa ord. 

 

3.4 Avgränsningar 

Läseböcker 

För att mängden data skulle bli hanterbar och inom ramarna för ett arbete av denna art var 

jag tvungen att sätta en gräns för hur många ord från varje läsebok jag kunde ta med i 

undersökningen. Jag ansåg att de första 150 olika orden från texten i varje läsebok gav en 

bra bild av de ord som barnen möter i början av sin läsinlärning.  

 

Elevtexter 

Jag ansåg att texter från ca 50 elever var gränsen för den mängd data som var hanterbar i 

detta arbete men som samtidigt gav en bra bild av vilka ord eleverna använder i sitt fria 

skrivande i förskoleklass och år 1. 
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3.4 Metodkritik 

Validitet 

Undersökningsmetod valdes utifrån syftet med undersökningen.  

Metodens enkelhet (räkning och jämförelse av ord) säkerställer undersökelsens validitet. 

 

Reliabilitet  

För att säkerställa tillförlitligheten hade det varit önskvärt med ett större statistiskt underlag 

för undersökningen. Men resultaten visar en så tydlig trend att slutsatserna troligen ville ha 

blivit ungefär de samma.  
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4. Resultat 

4.1 Mest frekventa ord 

Tabell 1.  Mest frekventa ord i läseböcker jämfört med  
dess förekomst i elevtexter 

 

Mest frekventa ord i läseböcker 

Jag har undersökt vilka av de 150 

första olika orden i de sex läseboks-

texterna som var mest frekventa och 

undersökt hur vanliga dessa ord är i 

barnens texter (hur många elever som 

har använd ordet). Jag har här tagit 

med de ord som återkommer i minst 

tre av sex läsebokstexter. Siffrorna i 

tabellen anger i hur många läseboks- 

och elevtexter varje ord förekommer. 

Streck anger att ordet inte finns med i 

aktuell text. 

 

I tabell 1 kan vi utläsa att av de 27 

orden som är mest frekventa i 

läseböckernas texter återfinner vi ⅔ av 

orden (18 ord) i texter från elever i 

förskoleklass. Lite under hälften av 

orden (11 ord) är med i sagorna från  

år 1. Elevernas ordböcker år 1, 

innehåller mindre än ¼ av orden  

(8 ord) från läseböckerna men detta 

kan förklaras av att formord som bestämd/obestämd artikel och prepositioner inte finns 

med i elevernas texter. 

  
Läse- 
böcker 

Förskole- 
klass År 1  År 1  

     ordböcker sagor 

en  6 12 - 19 

ett 6 5 - 5 

mamma 6 5 - - 

pappa 6 3 1 1 

mos 5 - - - 

mat 5 4 1 - 

sol 5 8 4 - 

sa 5 2 - 4 

inte 5 - - 7 

och 5 14 - 15 

du 5 1 - 2 

se 5 - - - 

ler 5 - - - 

var 5 5 - 14 

orm 4 5 4 - 

leker 4 2 - - 

ros 4 2 3 - 

ror 4 - - - 

sko 4 2 1 - 

hej 4 2 - - 

bil 3 4 1 1 

fin 3 1 - 1 

sten 3 1 - - 

alla 3 - 1 1 

fröken 3 - - - 

läsa 3 - - - 

läser 3 - - - 
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Det är alltså något bättre överensstämmelse mellan orden från läseböckerna och orden 

elever i förskoleklassen har använt än vad det är mellan orden i läsebokstexterna och 

sagorna från elever i år 1. Om vi ser på orden från läseböckerna som också är med i 

sagorna från år 1, ser vi att det i första hand är orden och, en, var och inte. Övervägande 

delen av orden i elevernas ordböcker är substantiv men även en del verb och adjektiv samt 

många egennamn finns med.  

 

Tabell 2.  Mest frekventa ord använt av minst 
5 elever i förskoleklass, jämfört med dess  
förekomst i läseböcker 

Mest frekventa ord i förskoleklass 

I de 29 elevtexterna från förskoleklass fann 

jag 360 olika ord varav 192 ord enbart 

förekommer vid ett tillfälle. Tabell 2 visar 

de ord som är mest använda av elever i 

förskoleklass. Jag har tagit med alla ord 

som har använts av minst fem elever, totalt 

24 ord. Siffrorna i tabellen anger hur 

många elever som har använt ordet och i 

hur många läseböcker ordet återfinns. 

Streck anger att ordet inte finns med i 

någon text. Här ser vi att 16 av orden 

eleverna i förskoleklassen använder också 

finns med i minst en läsebok. Det är de 

enstaviga orden (förutom mamma) som 

också är med i läseböckerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förskole- 
klass 

Läse- 
böcker 

och 14 5 

en 12 6 

i 9 1 

jag 9 6 

katt 9 5 

gång 8 - 

sol 8 5 

som 8 - 

är 8 6 

hund 7 5 

hus 7 1 

mus 6 - 

åror 6 - 

apa 5 2 

elefant 5 - 

ett 5 6 

flicka 5 - 

hette 5 - 

mamma 5 6 

orm 5 4 

på 5 3 

saga 5 - 

till 5 1 

var 5 5 
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Mest frekventa ord i ordböcker år 1 

Det var fem elever i år 1 som skrev ordböcker. De har använt 396 olika ord, varav 266 ord 

enbart förekommer vid ett tillfälle. Siffrorna i tabellen anger hur många elever som har 

använt ordet och i hur många läseböcker ordet återfinns. Jag har undersökt de ord som 

minst fyra av de fem eleverna har använt, totalt 20 ord. 

 

Tabell 3.   
Mest frekventa ord i ordböcker  
skrivna av 5 elever i år 1 jämfört med  
dess förekomst i läseböcker 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När vi granskar tabell 3 ser vi att det är få av orden barnen har använt som återfinns i 

läseböckerna, endast 8 ord, och då enbart i enstaka texter. Det är de enstaviga och 

ljudenligt stavade orden och ord utan konsonantmöten som också finns med i 

läseböckerna.  Till exempel finns ordet sol med i fem av läsebokstexterna och ordet orm 

med i fyra av läsebokstexterna medan orden banan, ekorre och ishockey som fyra elever 

har använt inte är med i någon av läseböckerna. Ordet drake som både är tvåstavigt och har 

konsonantmöte är ett undantag. 

 
Ordböcker  
år 1 läseböcker 

drake 5 1 

glass 5 - 

groda 5 - 

hund 5 1 

katt 5 - 

apa 4 2 

banan 4 - 

cirkus 4 - 

ekorre 4 - 

hus 4 1 

häst 4 - 

is 4 3 

ishockey 4 - 

kråka 4 - 

måne 4 - 

orm 4 4 

räv 4 1 

sol 4 5 

ved 4 - 

älg 4 - 
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Tabell 4.   
Mest frekventa ord i sagor skrivna av elever i  
år 1, jämfört med dess förekomst i  
läseböcker 
 

 

Mest frekventa ord i sagor år 1 

Det var 21 elever i år 1 som skrev sagor. 

Eleverna har använt 289 olika ord, varav 

200 ord endast förekommer vid ett 

tillfälle. I tabell 4 har jag tagit med ord 

som minst tre av eleverna har använt. 

Siffrorna i tabellen anger hur många 

elever som har använt ordet och i hur 

många läseböcker ordet återfinns. Av 

dessa 38 ord återfinns enbart 19 i mer än 

en läsebokstext och då är det framför allt 

formorden som finns med. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest frekventa ord  i sagor år 1 i läseböcker 

det 20 1 

en 20 6 

gång 16 - 

dom 15 - 

och 15 5 

slut 15 2 

som 14 - 

var 14 5 

hit 12 1 

gick 11 - 

då 10 1 

sen (sedan) 8 - 

inte 7 3 

hem 6 1 

till 6 1 

såg 5 - 

av 4 - 

kom 4 2 

sagan 4 - 

sa 4 5 

vänner 4 1 

annan 3 1 

blåbär 3 - 

de 3 - 

gå 3 - 

hette 3 - 

hade 3 - 

hittade 3 - 

julklapparna 3 - 

jag 3 6 

snut 3 - 

ska 3 3 

två 3 1 

tut 3 - 

tomtemor 3 - 

tre 3 3 

upp 3 - 

är 3 4 
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Sammanfattning mest frekventa ord 

Ordvalet hos eleverna är mycket individuellt. Det ser vi av att mer än hälften av de ord som 

är använda av eleverna i förskoleklass enbart förekommer vid ett tillfälle. Ser vi på orden 

som är använda i ordböckerna och sagorna från eleverna i år 1 ser vi att där är så många 

som två tredjedelar av orden använda i enbart enstaka texter. 

 

Även när det gäller läsebokstexterna är det stor variation i ordval. Enbart 27 av de 150 ord 

jag undersökte från varje bok, är gemensamma för minst tre av läseböckerna. 

 

Jämförelsen av ord från läseböckerna och ord barnen har använt visar att det är liten 

överensstämmelse mellan dessa ord. Korrelationen är större mellan orden barnen i 

förskoleklass använder och läseböckernas ord än vad det är mellan ord barnen i år 1 

använder och läseböckernas ord. 
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4.2 Stavelser i ord 

Jag analyserade de 150 första olika orden från varje läsebok, för att se hur fördelningen var 

mellan antal stavelser i orden. När det gäller elevtexterna har jag i analysen av antal 

stavelser tagit med alla de olika orden eleverna har använt. Jag har valt att redovisa antalet 

i procent då det ger bäst förutsättningar för att jämföra läsebokstexterna med elevernas 

texter. 

 

Som framgår av figur 1 är det fler enstaviga än tvåstaviga ord i Läståget och Mini. De 

andra läseböckerna har något fler tvåstaviga än enstaviga ord. De tvåstaviga orden utgör 

drygt hälften av alla ord. Läståget är den enda läseboken som inte har några tre- eller 

fyrstaviga ord bland de 150 första orden. Av figur 1 ser vi att av läseböckerna har 

Förstagluttarna flest trestaviga ord medan Olas bok har flest fyrstaviga ord. Vi ser att 

elevtexterna innehåller långt fler tre- och fyrstaviga ord än vad läsebokstexterna gör. Som 

vi ser av figur 1 är det även med fem- och sexstaviga ord i elevtexterna. I sagorna är det 

lika många en- staviga som tvåstaviga ord medan det i förskoleklassens texter och ettornas 

ordböcker finns långt fler två- än enstaviga ord.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Lä
stå

ge
t

Vi lä
se

r A
-te

xt

Vi lä
se

r B
-te

xt

Olas
 b

ok M
ini

För
sta

glu
tta

rn
a

För
sk

ole
kla

ss

Sag
or

 å
r 1

or
dli

sto
r Å

r 1

en stavelse

två stavelser

tre stavelser

fyr stavelser

fem stavelser

sex stavelser

 
Figur 1.  Procentuell andel av ord med en, två, tre, fyra, fem och sex stavelser i ord i läseböcker och 
elevtexter 
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4.3 Sammansatta ord 
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Figur 2.  Procentuell andel sammansatta ord i läsebokstexter och elevtexter. 
 

För att se hur många sammansatta ord som var använt i läsebokstexterna, analyserade jag 

de 150 första olika orden från varje läsebok. När det gäller elevtexterna har jag i analysen 

av sammansatta ord tagit med alla de olika orden eleverna har använt. Jag har valt att 

redovisa antalet i procent då det ger bäst förutsättningar för att jämföra läsebokstexterna 

med elevernas texter. 

 

Som vi ser av figur 2 så använder eleverna i båda förskoleklass och år 1 långt fler 

sammansatta ord än vad de möter i läsebokstexterna. Av läseböckerna är det 

Förstagluttarna som använder flest sammansatta ord vilket utgör 6 % av orden. Som vi ser 

innehåller Vi läser A inga sammansatta ord och Mini har under 2 % sammansatta ord. 
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4.4 Klusiler och hålljud 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Lä
stå

ge
t

Vi lä
se

r A

Vi lä
se

r B

Olas
 b

ok M
ini

För
sta

glu
tta

rn
a

För
sk

ole
kla

ss

År 1
 o

rd
lis

tor

År 1
 sa

gor

Hålljud %

Klusiler %

 
Figur 3.  Procentuell andel ord som börjar med klusiler och hålljud i läsebokstexter och elevtexter. 
 

Från läseböckerna har jag analyserat de förste 150 olika orden för att se hur fördelningen 

var mellan ord som började med hålljud kontra klusiler. När det gäller elevtexterna har jag 

i analysen av hålljud och klusiler tagit med alla de olika orden eleverna har använt. Jag har 

valt att redovisa antalet i procent då det ger bäst förutsättningar för att jämföra läseboks-

texterna med elevernas texter. 

 

Som vi kan se av figur 3 är det stor skillnad mellan elevtexter och läsebokstexter när det  

gäller ord som börjar med hålljud respektive klusiler (b, d, g, k, t och p). I läsebokstexterna 

är det en stor övervikt av ord som börjar med hålljud i förhållande till ord som börjar med 

klusiler. I elevtexterna är fördelningen mellan ord som börjar med hålljud och ord som 

börjar med klusil mer lika. 
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4.5 Konsonantmöten i början av ord 
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Figur 4.  Konsonantmöten i början av ord i läsebokstexter och elevtexter. 

 

Till sist undersökte jag texterna med hänsyn till ord som har konsonantmöten i början av 

ordet. Jag analyserade de 150 första olika orden från varje läsebok och alla de olika orden 

eleverna har använt. Även här har jag redovisat antalet i procent då det ger bäst 

förutsättningar för att jämföra läsebokstexterna med elevernas texter. Det var något större 

andel ord med konsonantmöten i början av ordet i elevtexterna jämfört med 

läsebokstexterna men som framgår av figur 4 var skillnaden ganska liten. 

 
Sammanfattning 

Av undersökningen framgår det att barnen använder fler tre- och fyrstaviga ord än vad som 

är vanligt i läseböckerna. Barnen använder även ord med fem och sex stavelser, något som 

inte förekommer i läseböckerna. Andelen sammansatta ord är i barnens texter långt större 

än i läseböckerna. Skillnaden i ord som börjar med klusil respektive ord som börjar med 

hålljud är ganska liten i barnens texter medan det i läsebokstexterna är stor övervikt av ord 

som börjar med hålljud. När det gäller ord som har konsonantmöten i början av ord var det 

något större andel i elevtexterna jämfört med läsebokstexterna men skillnaden var ganska 

liten. 
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5. Diskussion och slutsatser 

Arbetet med denna undersökning har gått utan speciella svårigheter. Alla föräldrar har 

välvilligt svarat ja på min fråga om att få använda mig av deras barns texter. Det svåraste 

var att göra en bra avgränsning så att arbetet inte blev för stort men att urvalet ändå kunde 

ses som representativt för både läseböcker och elevtexter så att resultaten kan anses 

tillförlitliga. Då jag har gjort en kvantitativ undersökning ansåg jag att det bästa sättet att 

redovisa resultaten på ett överskådligt sätt var att i tillägg till text använda figurer. 

 

Ser vi på skolans läs- och skrivundervisning i ett historiskt perspektiv ser vi att läsningen 

alltid har haft större utrymme än elevernas fria skrivande (Dahlgren m.fl. s 27). 

I tidligare tider ansågs det viktigare att folket kunde läsa och förstå de styrandes lagar och 

föreskrifter än att ge uttryck för egna åsikter. I ett demokratiskt samhälle där vi värnar om 

det fria ordet är det viktigt att så många som möjligt kan uttrycka sina åsikter i skrift och på 

så vis ha möjlighet att delta i den offentliga debatten. Att skolan är präglat av sin historia 

ser vi genom att man fortfarande ofta startar med läsningen och att man använder uttrycket 

läs- och skrivinlärning där läsning kommer före skrivning. Detta trots att forskningen i 

snart trettio år har visat att det för barnen är lättare att lära sig skriva än att lära sig läsa 

(Trageton s 137). Ska man ta forskningen på allvar bör barns fria skrivande få större plats i 

undervisningen redan från starten.   

 

I Lpo 94 står det att skolan ska arbeta för att varje barn utvecklar nyfikenhet och lust att 

lära. Detta menar Trageton att vi uppnår när barnen får börja med skrivningen i stället för 

med läsningen och när de får använda datorn som skrivredskap. Lek minskar känslan av 

krav och det är därför viktigt att inlärningen sker på ett lekfullt sätt (Eriksen Hagtvet 1990 

s 96). Genom mitt arbete i förskoleklass har jag sätt att lek med bokstäver på tangentbordet 

skapar både glädje och engagemang och att många av barnen har knäckt läskoden genom 

sitt eget skrivande. 

 

Vidare i Lpo 94 står det att skolan ska arbeta för att varje barn utvecklar tilltro till sin egen 

förmåga och att undervisningen ska anpassas till varje barns förutsättningar och behov.  
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För att barnet ska förstå att den kunskap och erfarenhet det bär med sig är tillräckligt bra i 

möte med skolan måste det bemötas där det befinner sig i sin skriftspråkliga utveckling. Då 

de flesta barn upplever att de kan skriva men inte läsa när de börjar skolan borde det vara 

naturligt att skriftspråksundervisningen i skolan började med skrivningen. 

 

Resultaten av undersökningen visar att ordvalet hos eleverna är mycket individuellt. 

Det ser vi av att mer än hälften av de ord som är använda av eleverna i förskoleklass är 

använd enbart av enstaka elever. Ser vi på orden som är använda i ordböckerna och 

sagorna från eleverna i år 1 ser vi att där är så många som två tredjedelar av orden använda 

endast av enstaka elever. Detta visar att barnen skriver ord som speglar deras intressen. 

 

Även när det gäller läsebokstexterna är det stor variation i ordval. Enbart 27 av de 150 

orden jag undersökte från varje bok, är gemensamma för minst tre av läseböckerna. Det 

hade varit intressant att se hur detta förhållande hade varit om jag hade granskat alla orden 

läseböckerna använder i huvudtexten. Ordvalet i läseböckerna avgörs till en viss del av i 

vilken ordning de olika bokstäverna presenteras, något som är olika för alla de fem 

läseböckerna jag har med i undersökningen. Ordvalet begränsas också av att läseböckerna i 

början använder ord som anses lästeknisk enkla dvs. ord som är lätta att ljuda samman och 

ord som är korta och ljudenligt stavade (Elbro s 110).  

 

Eftersom läseböckerna är skrivna för att passa så många barn som möjligt passar de inte 

överens med barnens eget språk och speglar heller inte barnens egen värld (Liberg 1991  

s 63). Jämförelsen av orden från läseböckerna och orden barnen har använt visar att det är 

liten överensstämmelse mellan dessa ord. Det är intressant att se att korrelationen är större 

mellan orden barnen i förskoleklass använder och läseböckernas ord än vad det är mellan 

ettornas ord och läseböckernas ord. Detta kan tyda på att elever i år 1 har kommit längre i 

sin språkutveckling och har ett mer avancerat språk än det som används i läseböckerna, 

något som stämmer överens med vad Lorentzen hävdar - att i barnens egna texter är 

språket rikare och mer varierat än i läseböckerna (Trageton s 97). 
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När jag undersökte på vilka sätt barnens ord skiljer sig från läseböckerna fann jag att 

eleverna använder sig av ord med fler stavelser än vad jag fann i läseböckerna medan 

läseböckerna har ord som anses vara lästeknisk enkla (Längsjö & Nilsson s 54). Eleverna 

använder också långt fler sammansatta ord än vad läseböckerna gör. Detta kan bero på att 

eleverna försöker skriva de ord som passar med det de vill berätta antingen de skriver en 

önskelista eller en saga och de reflekterar inte över om orden är svåra att stava eller inte. 

Barnen lär sig skriva och läsa genom ord som speglar deras intressen även om det är svåra 

ord (Björnloo s 49). 

 

När det gäller förhållandet mellan ord som börjar med hålljud eller klusiler ser vi att 

skillnaden inte är så stor i barnens texter medan övervägande delen av orden i läseböckerna 

börjar med hålljud. Dessa ljud är lättare än klusilerna när barnen ska ljuda samman ord 

(Taube 2007a s. 49). Om undersökningen hade omfattat alla orden från läseböckerna 

kanske skillnaden mellan ord som börjar med hålljud och ord som börjar med klusiler inte 

hade varit lika stor. Då klusilerna är svårare att sammanljuda och även lätta att förväxla är 

det naturligt att dessa blir presenterade senare i läseboken än hålljuden (Svensson s 25, 

Elbro s 110, Taube 2007a s 49-65).  

 

Resultaten visar att barn använder andra ord när de får skriva fritt än vad som används i 

traditionella läseböcker. Att så många av orden förekommer i endast ett fåtal texter, ibland 

i endast en, visar att barnen har ett mycket individuellt ordval. Barnens ord skiljer sig från 

läseböckerna genom att barnen använder sig av långt fler ord med många stavelser och de 

använder sammansatta ord och ord som börjar med klusil i långt större utsträckning än vad 

som förekommer i läseböcker. Att barnens ordval är så individuellt visar att det är svårt att 

hitta en gemensam läsebok som kan attrahera alla barnen i en klass. För att alla barnen ska 

hitta böcker med tema de är intresserade av och som lockar till läsning, är det viktigt att ha 

tillgång till ett rikt utbud av böcker, både skönlitteratur och faktaböcker. 

 

Då forskarna har visat att det är lättare att lära sig skriva än att läsa vore det naturligt att 

detta fick följder för hur undervisningen bedrivs i dagens skola. Det är viktigt att möta 

varje elev där det befinner sig i sin skriftspråkliga utveckling när det kommer till skolan 
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och den kunskap och erfarenhet barnet bär med sig måste tas tillvara. Då de flesta barn 

upplever att de kan skriva men inte läsa när de börjar skolan borde det vara naturligt att 

barns fria skrivande få större plats i undervisningen redan från starten. 

 

Det hade varit intressant att undersöka tema i elevernas texter och jämfört med tema i 

läseböckerna. Lika så att undersöka om val av tema skiljer mellan könen, om det är 

skillnad på vad flickor kontra pojkar väljer att skriva om. 
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