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Abstract 

 

The purpose with this work is based on the swedish subject in school built on views and 

expectations of pupils in the early years of school, with the early ears means the primary 

school and class one. Boys and girls in primary school and class one have been compared 

with each other.   

 

This investigation is based on interviews with children in primary school, class 1, and pre-

school class in a small village school in the middle of Sweden. 

 

As a contrast to the  point of views and expectations of the investigation group, a number of 

writers and their view upon the pedagogical work in school has been described. Comparations 

have been made with the writer Ellen  Key, whose thoughts were written down a hundred 

years ago, aswell as with the pedagocical work in school of today. 

 

There are  separate opinions among the children about their expectations and their view upon 

read- and write learning, and it seems to be a difference between the older and the younger 

pupils, but not much.  

 

In this group of children in which the investigation have been made, there is nothing that 

supports that there are a difference between girls and boys. 

 

Conclusions that can be made out of this investigation are among others that Ellen Keys 

words still influences  pedagogical writers of today, and that the home environment has 

influence in the childrens  progress of reading and writing 
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SAMMANDRAG 

Syftet med detta arbete baserar sig på svenskämnet i skolan byggt på elevernas förväntningar i 

de tidigare åren, och med de tidigare åren menas då förskoleklass samt första klass. 

Jämförelser har gjorts mellan pojkar och flickor samt förskoleklass och ettor. Intervjuer har 

tillämpats i dessa ålderskategorier och ligger som grund för undersökningen.  

 

Som kontrast till undersökningsgruppens förväntningar har några olika författare och deras 

syn på det pedagogiska arbetet i skolan skildrats. Jämförelser har gjorts med Ellen Key, vars 

tankar skrevs ner för hundra år sedan, och dagens bild av skolpedagogiken.  

 

Det finns blandade åsikter bland barnen hur deras förväntningar ser ut och det är någon liten 

skillnad mellan de äldre och de yngre barnen men dock ej markant. Att det skulle vara 

skillnad mellan pojkar och flickors förväntningar finns dock inget stöd för i den här gruppen.   

 

Slutsatser som kan dras utifrån den här undersökningen är bland annat att Keys ord 

fortfarande har intresse hos författare av idag. En annan slutsats är att hemförhållandet för 

inlärningen i skolan och föräldrarnas roll för inlärningsprocessen är av betydelse för både för 

eleven och för pedagogen. 

 

Nyckelord 

Barns förväntningar, svenska, läs- och skrivinlärning  
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1. INLEDNING  

Barnen är vår framtid och det är pedagogens största uppgift att vara behjälpliga föräldrarna i 

deras uppdrag att leda barnen in i en god framtid. Vägen fram till vuxenvärlden är för de allra 

flesta barn krokig och innehåller både nedförsbackar och uppförsbackar. Det är ett stort 

uppdrag att vara pedagog. I skolverkets läroplan för det obligatoriska skolväsendet så nämns 

bland annat att uppdraget är inte enbart att lära ut de ämnen som skolan grundar sig på utan 

pedagogen ska också stödja barnet till att bli en demokratisk medborgare där man värnar om 

medmänniskan och tar tillvara på den kultur som ligger till grund för det svenska samhället 

(Skolverket 2006). 

 

Undersökningen för denna uppsats baserar sig på små barns första tid i skolan och hur deras 

förväntningar på läs- och skrivinlärningen kan se ut. Vilka förväntningar hos barnen kan man 

som pedagog vara beredd på då man har att handskas med barn i förskoleklass och ettan? Och 

vad anser författarna är en bra pedagogisk grund?  Det finns ganska mycket fakta att hämta ur 

litteraturen sett ur pedagogens perspektiv. Dock får man söka lite för att finna litteratur som 

vinklar sitt innehåll efter barnets synvinkel.  

 

Ämnet är valt utefter nyfikenheten på hur barnen upplever sin första tid i skolan. Med svenska 

och matematik som basämnen för min utbildning så väljer jag att fokusera på läs- och 

skrivinlärning. Jag anser det viktigt att ta del av barnens hittills vunna erfarenheter och deras 

förväntningar och ha det i åtanke då lektionsplaneringarna ska upprättas. Jag tror att allt som 

ofta så utgår vi ifrån vad vi tror att barnen kommer att behöva då de anländer till sina första år 

i skolan och allt sällan ställer vi frågan direkt till barnet. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med undersökningen är att visa hur barnen i en nystartad integrerad F-1 ser på sin 

första tid i skolan. Inriktningen kommer att ske mot läs- och skrivinlärningen.   

 

Mina frågeställningar lyder som följer: 

- Vilka förväntningar på läsandet och skrivandet har eleverna i respektive klass?   

-     Hur skiljer sig förväntningarna mellan pojkar och flickor? 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

Svensson menar att det finns variation av färdigheter när det gäller läs- och skrivinlärningen 

hos de barn som börjar i förskoleklass idag, exempelvis skriver Svensson om skillnaden 

mellan de barn som fått sin litterära del av uppväxten hemifrån och de som haft en mera 

torftig uppväxt med ett fåtal litterära upptäckter (Svensson,1998 s 127). 

 

2.1. HEMMETS BETYDELSE FÖR LÄS OCH SKRIVINLÄRNINGEN  

Att det är viktigt med den litterära uppväxten anser Björk och Liberg. De redogör för vikten 

av den tidiga läsupplevelsen där barnet, långt innan skoltid, får en god och avslappnad 

hållning till läsning. Det blir deras första möte med en bra start på ett läs och skrivrikt liv 

(Björk & Liberg 2005 S.11 ff ).   

 

För mer än hundra år sedan skriver Ellen Key boken Barnens århundrade. Hon talar där om 

sin utopiskola, om än blygsamt med tanke på att inte provocera. Med utopi menar Key en 

skola som uppfyller de krav som hon anser vara gällande för en perfekt skola. Hon beskriver, 

precis som Björk och Liberg, om vikten av att under sina första sex levnadsår ha en stor 

variation av berättande. Hon prisar den tidens förskoleverksamhet, kindergarten, som mycket 

viktig för de barn som växer upp utan den litterära uppväxt eller torftiga kunskapsmiljöer. 

Key menar att för att alla barn ska ha det bra hemma borde mödrar få kunskap i hur man på 

bästa sätt kan tillfredsställa ett litet barns törst efter kunskap (Key 1996 S. 149). 

 

Svensson lyfter också fram vikten av de tidiga årens kontakt med språket, dock vinklat ur ett 

mer språkligt samspel mellan vuxna och barn. Författaren menar att om man under de tidiga 

åren av sitt liv berikas av en stor variation av språklig stimulans så underlättar detta den tidiga 

läs- och skrivinlärninen. Författaren påpekar vidare att det i hem där språket får vara en stor 

del av barnets utveckling också finns en stor variation av läsmaterial och att talspråket är 

annorlunda. Beroende på om eleven fått en berikande språklig stimulans eller ej i hemmet så 

har eleven olika lätt för skolstarten och den första kontakten med läs- och skrivinlärningen.  

Skolans verksamhet grundar sig till stor del på instruktioner och samtal däromkring. Elever 

med ett torftigt språk får då en tuffare skolstart än de barnen som redan har förståelsen för hur 

språket används (Svensson 1998 S.125 f ). 
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Svensson har i sin bok också redogjort för en engelsk undersökning som visar att barn till 

föräldrar som läst och använt språket flitigt är barn som också knäcker läskoden då de går i 

första klass. De barn som inte läser i första klass har heller inte fått den språkstimulans som 

anses krävas. Barnen blir således vilse i förståelsen för varför och för vem de ska lära sig läsa 

och skriva. Här får också Svensson stöd i sitt eget resonerande om att de barn som inte får en 

tidig språkstimulans också blir efter från början i skolan då det av dem krävs att de får en 

förståelse för i vilka sammanhang språket används och varför, att det inte bara är i skolan som 

språket är användbart utan i hela livet, i alla sammanhang (Svensson 1998 S. 143 f).   

 

Kursplanen i svenska från skolverket nämner också, inledningsvis i texten, vikten av att ge 

eleverna den kunskap i svenska språket som behövs för att kunna utvecklas i sitt skolarbete 

eftersom språket återkommer i alla ämnen (Skolverket 2000). Dock nämns ingenstans i texten 

vikten av föräldrarnas samverkan i svenskämnet vilket jag tycker är av intresse att nämna i 

detta samanhang. 

 

2.2 PEDAGOGENS ANSVAR 

Ett barn som inte följer sina övriga kamraters framfart i läsandet och skrivandet behöver inte 

nödvändigtvis ha läs- och skrivsvårigheter och det är viktigt att komma ihåg, anser Björk och 

Liberg. Pedagogen sätter sig istället in i elevens sätt att tänka och försöker så att lista ut var 

svårigheterna ligger. Det kan vara så att det inlärningssätt eller den metod som pedagogen 

använder sig av rentav försvårar för eleven. Pedagogen kan behöva rannsaka sitt eget 

pedagogiska förhållningssätt för att tillmötesgå de olika behov som kan finnas i ett klassrum. 

Men det är inte bara pedagogen som kan hjälpa eleven utan hemmet måste finnas med och det 

bör finnas ett stort inflytande i skolarbetet för vårdnadshavaren anser Björk Liberg. En god 

kontakt mellan hemmet och skolan gör läs- och skrivinlärningen mycket lättare. Att som 

pedagog få en inblick i hemmets syn på barnets språkutveckling är av stor vikt och nytta 

eftersom ett samarbete kan upprättas (Björk 2005 S. 85 ff). 

 

Key fortsätter sin diskussion bland skolans elever och förespråkar en mer individualiserad 

undervisning med rum för alla. Hon menar att varje barn bör få rum för sin egen utveckling. 

Precis så som hon förespråkar för de yngre åldrarna. Alla elever skulle få en egen skolgång 

med resultat som mäter efter deras kunskapsnivå. Key förespråkade också stora härliga 

bibliotek som verkar som en samlingspunkt för allt lärande. Böcker ska finnas i alla dess 
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former för att passa alla smaker. Hon skriver också om en ide att elever skriver sina prov när 

helst de känner sig redo, inte att alla i samma klass skriver samma prov vid samma tidpunkt, 

utan alla har en chans att skriva när de känner sig mogna. Detta bör ske oavsett i vilken klass 

du tillhör eller går i (Key 1996 S.149 f). 

 

Lendahls och Runesson skriver om hur man ska komma fram till de rätta vägarna för att 

eleverna ska finna intresse i det som skolvärlden har att erbjuda. De menar, så som Björk och 

Liberg, att det är upp till pedagogen att finna ett arbetssätt som passar in för den individuella 

eleven. Man bör leta efter det talangfulla i varje barn för att ge den möjligheter att lyckas. De 

menar att man som pedagog bör väcka nyfikenhet hos eleven som leder vidare till djupare 

funderingar hos denne och som så småningom resulterar i reflektion. För att nå ett sådant 

resultat bör ett öppet samtal äga rum i klassrummet. I detta öppna samtal diskuterar eleven 

och pedagogen om tankens gång i det som eleven gjort. Det öppna samtalet leder till att 

pedagogen får en förståelse för hur eleven tänker och vart denne befinner sig 

kunskapsmässigt. När eleverna sedan kan skriva egna texter så uppmanar Lendahls och 

Runesson att man lär eleven att skriva med sina egna ord och om egna upplevda händelser. 

För att undgå att få elever som kopierar text rakt av och prestera stora alster gjorda med någon 

annans ord och utan mening för dem själva så bör de tunnare och mer arbetade texterna lyftas 

fram och berömmas. Det ska redan från början märkas vilka texter läraren föredrar menar de 

(Lendahls & Runesson 1995 S. 31 f). 

 

Men det är inte bara i samtalet man kan få information om elevens kunskapsnivå. Genom att 

iaktta elevens kroppsspråk, uttryck och ordförråd så kan man få en bild av var eleven befinner 

sig kunskapsmässigt. För att få ta del av elevens tankegångar krävs också att eleven har ett så 

pass utvecklat språkförråd så att ett samtal eller en text kan produceras. Att satsa på språket är 

alltså att satsa på att synliggöra elevens starka sidor och få denne att göra dem synliga 

(Lendahls & Runesson 1995 S.51 ff).  

 

 

2.3 OLIKA SÄTT ATT LÄRA 

Björk och Liberg förespråkar också en mångfald i utvecklandet av språket. Det kan 

exempelvis vara att det finns tillgång till att lyssna på texter via en radio med hörlurar. Det 

kan vara texter med dikter, sagor, sånger eller liknande och där det finns en text till som 

barnen själva kan följa med i.  Andra uttrycksformer att utveckla språket i är dans, drama, bild 
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och musik. Författarna menar att det bör finnas en mångfald i ämnet för att alla elever någon 

gång ska kunna känna sig duktiga (Björk 2005 S. 85 ff). 

 

Ellen Key skriver också om mångfalden i skolan. Här kritiserar hon kindergarten istället för 

att hylla dem eftersom hon anser att de formar barnen efter samma mönster. Det finns inte 

rum för individen och barnen börjar leva som i flock. I kindergarten uppmuntras de att leka i 

grupp efter redan fastställda regler och med en vuxen som styrande hand. Key skriver då att 

barnen inte får rum att utveckla sin identitet och får inget utrymme för fri, spontan och 

vuxenfri lek. Där kan barnen få hitta sin egen individ och utvecklas till en egen person. Key 

menar att man bör låta den fria leken ta överhand och låt barnen få använda sin fantasi till att 

upptäcka det som annars blir dem serverat från vuxna. För att det ska vara möjligt att synas i 

gruppen bör denna inte vara allt för stor menar Key. Alla behöver synas för att utvecklas (Key 

1996 S.159 ff). 

  

2.4 NÅGRA METODER ATT TILLÄMPA 

Kiwimetoden och Montessoripedagogiken, är några av de modeller och metoder som 

pedagoger kan använda sig av idag för att få en bra start för de barn som börjar i skolan. För 

pedagogen kanske inte valet av metod blir det svåraste utan utmaningen kan bli att nå ut till 

alla elever och ta till vara på det som finns i deras medhavda kunskaper hittills. Andra 

metoder att välja mellan men som inte omnämns vidare här är, Wittingmetoden, 

Bornholmsmodellen, LTG, storboken med flera.  

  

2.4.1 Montessoripedagogik 

Detta är en metod som inte bara baserar sig på svenskämnet utan genomsyrar hela skolans 

förhållningssätt till pedagogik.  

 

Enligt Skjöld och Wennerström handlar montessoripedagogiken om att väcka och underhålla 

den upptäckarglädje och nyfikenhet som barnen naturligt har med sig till skolan. Lärarens 

uppgift i en Montessoriklass är bland annat att finnas till hands, stötta eleverna, presentera det 

material som eleven behöver just då och väcka nyfikenheten på ämnet. Man förespråkar att 

barnen ska bli självständiga och materialet som eleverna jobbar med ska vara uppbyggt så att 

det rättar sig självt så att eleven får möjlighet att själv finna lösningar som fungerar (Skjöld & 

Wennerström 1997 s 136 ff).  
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Enligt Skjöld Wennerström med flera så handlar denna pedagogik om att få jobba konkret 

med material som stimulerar alla sinnen. Man använder sig av konkret material för att få 

eleverna att förstå det abstrakta. Författarna påpekar vidare att detta inte är något nytt utan 

tekniken har funnits sen en lång tid tillbaka (Skjöld & Wennerström, 1997 s.129).  

 

För att konkretisera Montessoripedagogikens språkmaterial beskriver Skjöld Wennerström, 

med flera, arbetet för eleverna som en ständig språkmedvetenhet. Pedagogen samtalar alltid 

och använder ordet för händelser och ting med ord, gärna med upprepningar från barnen. Att 

börja läsa sker via ord där bokstäverna uttalas ljudenligt. Grammatiken sker via konkret 

material, från början i form av en bondgård med djur och kort med substantiv som passar till 

djuren. Detta finns redan på förskolor inriktade mot Montessori (Skjöld & Wennerström 1997 

s.121 f). 

  

 

2.4.2 Kiwimetoden 

Kiwimetoden härstammar från Nya Zeeland och kan användas i alla åldersgrupper inom 

grundskolan. Viktigt för metoden är att du som lärare alltid finns som länk mellan den lästa 

texten och eleven. Den baseras på alla elevers individuella utveckling. Metoden förespråkar 

mindre grupper där pedagogen lättare kan göra alla elever synliga, en förutsättning för 

individuell utveckling. Metoden går att utföra på skolans alla stadier (Körling, 2006 s.15 f). 

 

Kiwimetoden eftersträvar reflektion hos pedagogen som ett sätt att synliggöra sitt arbete. Det 

finns frågor som man kan ställa sig som handlar om kvaliteten i det man gör och för vem man 

gör det, samt i vilket syfte det utförs. Körling menar att i sitt sätt att arbeta utför man praktiska 

moment vilka är baserade på pedagogens teoretiska tankar. Att i efterhand ha möjlighet till 

reflektioner kring sitt teoretiska arbete hjälper läraren att synliggöra bristerna och 

utvecklingsmöjligheterna (Körling 2006 s.24 f).    

 

En av Kiwimetodens praktiska moment baseras på att eleverna hjälper andra elever. Vid 

problem tillfrågas läraren först efter att man frågat tre av sina kompisar om hjälp. Sättet att 

arbeta gör det möjligt för pedagogen att synliggöra lärandet i klassrummet och en indikation 

på att det lärda inte landat hos eleverna ännu är att alla verkar förvirrade och frågar varandra. 

Samtidigt kan eleverna få känna sig duktiga och synliggöra för sig själva att de har den 

kunskap som krävs för att hjälpa andra (Körling 2006 s.62 ff). 
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Ett annat praktiskt moment är �bildpromenaden� som utförs tillsammans i grupp och går ut på 

att läsa av bilden i böckerna, vilket ofta är storböcker, innan man läser det skrivna. Storboken 

är av större modell som gör det lättare för barnen att följa med i text och bild. Körling menar 

att det finns massor av information att hämta i bilderna och att samtalet där om skapar 

förutsättningar för elevernas ordförråd och de ordbilder som skapas i huvudet. Alla får olika 

bilder av orden och i samtalet väcks bilderna till liv (Körling 2006 s 129 ff).  

 

 

2.5  UR ELEVENS PERSPEKTIV 

Svensson, tidigare nämnd författare, har i samband med sin bok gjort intervjuer med 25 elever 

i förskolan och första klass om deras uppfattning av läsning och skrivning. Två av hennes 

frågor finns representerade här nedan. Svenssons ena fråga till eleverna var, varför ska man 

lära sig att skriva? Några av de svar hon fick löd som följer: 

 

 

- så att man kan skriva brev och inbjudningskort 

- för att det är kul 

- för att man ska kunna skriva vem teckningen är gjord av och till vem man gjort den 

- för att använda då man ska börja jobba 

- för att skriva ner sitt telefonnummer 

- när man ska börja skolan 

- för att kunna skicka hemliga meddelanden till sina kompisar 

 

Några av barnen kom inte på någon anledning till varför man bör lära sig att skriva. 

 

Den andra frågan var hur barnen upplevde varför man bör lära sig att läsa. Till svar fick 

författaren bl. a.: 

 

- så att man kan läsa själv 

- för att de andra vill det 

- för att det är roligt 

- så att man kan läsa brev 

- för att man ska hålla koll på pengarna 
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- för att veta vad det står på olika saker 

- för att lära sig saker 

- för att veta vad affären heter 

- för att veta vad saker kostar 

 

En del av svaren tolkar författaren som att barnen inte blivit medvetna om syftet för sitt 

lärande. De tror att lärandet sker för att andra vill det, för att behaga de som finns runt 

omkring barnet d v s pedagogen, föräldrar eller andra i dess närhet. De barnen behöver 

komma till insikten om att man lär för sig själv och inte för andra. Andra svar baserar sig på 

en större insikt hos barnen. De har insett att lärandet sker för deras skull och att det, i ett 

vidare perspektiv, kommer att nyttja dem i deras framtid, exempelvis för att kunna använda 

läsandet och skrivandet i framtida liv som vuxna individer (Svensson 1998 s.143 f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 9 - 

3. METOD 

Intervjuerna har varit relativt korta och baserade på lite olika frågor beroende på vilka svar 

barnen gav. Valet är gjort med tanke på att det kommer att ge tydligare svar vid en intervju 

där följdfrågor formuleras allt efter vad barnen ger för svar. En del elever kan behöva flera 

frågor för att få fram ett svar som innehåller mer än ett eller två ord. Med tanke på att eleverna 

förmodligen kommer att svara lite olika på frågorna så krävs friheten att vinkla följdfrågorna 

så att de passar barnet i fråga. Enligt Johansson och Svedner bör man vid intervjuer ta upp 

samtalet med en bandspelare då man efteråt kan lyssna igenom och reflektera över de olika 

moment som utförs under intervjun. Fördelaktigt är om man sedan skriver ut intervjuerna, 

vilket också har efterföljts (Johansson & Svedner 2004 S. 25). Under renskrivandet av 

intervjuerna tas hänsyn till sekretessen och omvandling av barnens namn kategoriseras, 

pojke/flicka samt förskoleklass eller förstaklass. Valet av att utesluta inledningsfrågorna är 

baserat på dess ointresse för det slutliga resultatet. Inledningsfrågorna finns dock med i  

bilagan för själva intervjun.  

 

Nackdelarna med den här typen av intervju kan vara att undvika tystnaden då man funderar 

över hur man kan komma vidare i vissa diskussioner eller hur man ska kunna avvika från en 

annan utan att låta stressad. Frågorna blir ju också lite olika beroende på vilka svar barnen ger 

och att sammanställa det hela kan bli en utmaning. Till nackdelarna kan också intervjuarens 

förhållande till undersökningsgruppen nämnas. En allt för nära anknytning till barnen kan 

göra att intervjumaterialet tolkas efter barnet som man redan känner till.  

 

 

3.1 URVAL OCH GENOMFÖRANDE 

Könsfördelningen i den integrerade F-1a där intervjuerna ägt rum är fyra flickor och sju 

pojkar. Resultatet sett ut ett genusperspektiv kan ha haft betydelse eftersom pojkarna där är så 

överrespresenterade. Detta finns dock med i tanken då resultatet av intervjuerna gås igenom. 

Tre av eleverna går i förskoleklass och åtta elever går i första klass och här kan också en 

ojämn fördelning spegla av sig i resultatet. Barnen har olika bakgrund vad beträffar dagis, 

dagbarnvårdare och en del har endast vistats i hemmiljö fram till skolstart. Ett av barnen, en 

flicka, var sjuk under intervjuerna och kunde inte medverka. Där av bortfallet från det totala 

antalet elever, elva, till totalt antal intervjuade som blev tio sammanlagt. 
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Innan intervjuerna kunde starta skickades lappar ut till vårdnadshavaren där det klart 

redogjordes för avsikterna med att intervjua deras barn, sekretessen, tillåtelse att se utfallet av 

just deras barn, samt rätten att närhelst man önskar, innan uppsatsen lämnas in, kunna dra sig 

ur. Alla lappar kom med tillbaka under samma vecka och alla gav mig sitt godkännande att 

genomföra intervjuerna.  

 

Interjuverna genomfördes under två dagar. Jag började interjuverna med förskoleklassen och 

ettorna fick komma sen. Klassen är integrerad men att hålla isär dem kunde förenkla själva 

sammanställningen och ge en klarare bild av vad förskoleklassen respektive ettorna tyckte. 

Som ljudupptagning användes en mobiltelefon, avsikten var att kunna koncentrera sig på 

frågorna istället för att anteckna, samt att kunna återgå till intervjun senare för att ordagrant 

kunna ta del av elevens tankar igen. Valet av att använda en mobiltelefon istället för en 

bandspelare var att få eleverna att slappna av så mycket som möjligt. Slutsatsen drogs att det 

skulle vara mindre skrämmande med en mobiltelefon än med bandspelare eftersom 

mobiltelefoner för de flesta barn är en del av vardagen.  

Intervjuerna genomfördes i en välbekant miljö för eleverna och inte allt för många störande 

moment, d v s spring i dörrar, bulle från korridorer eller allt för mycket intressanta föremål 

inom räckhåll. Kännedomen om varandra gjorde i vissa fall inte intervjun lättare utan barnen 

blev lite slutna under upptakten. Det kan tänkas att det känns konstigt för en elev att sitta 

ensam med sin pedagog och svara på frågor. Efter inledningsfrågorna, vilka var tre stycken, 

släppte dock nervositeten hos barnen och med undantag av några stycken. De inledande 

frågorna handlade om djur, vilket som var deras favorit, vilket de skulle vilja ha hemma hos 

sig och vilket djur de inte skulle vilja ha hemma hos sig. Dessa inledningsfrågor var tänkta 

som en mjukstart och för att få barnen bekanta med situationen. Djurfrågorna baserar sig på 

att jag ville tala med barnen om något som jag visste att alla gillade. Djur låg då nära till 

hands eftersom de flesta barn gillar djur. Varje elev fick god tid på sig att svara på frågorna. 

Detta för att inte stressa eleverna och därmed påskynda eventuella svar. Eventuellt blir barnen 

mer påverkade vid en eventuell tidspress.  
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4. RESULTAT 

Resultatet i denna uppsats baserar sig på intervjuer med tio stycken barn, alla i åldern 5-7 år. 

Eleverna går i en integrerad F-1: a i en byskola. Resultatet av intervjuerna redovisas i 

åldersindelning enligt indelningen förskoleklass och därefter första klass.    

 

Pojke 6 år och 6 månader, förskoleklassen 

- Ja det stämmer ju det. Nu har vi kommit igång med skolan också. Hur tycker du att det har 
varit i skolan hittills? 

- Det har varit bra. 
- Vilket tycker du har varit bäst med att börja skolan? 
- Allt. Eller kanske gympa! Matte är också jättekul! Det gillar jag skitmycket. 
- Är det något vi gjort hittills som du tycker har varit extra svårt? 
- Ne,,,,,,jag tror inte det�� 
- Vad tycker du om när vi har svenska då? Du vet när vi lär oss alla bokstäver och ritar 

mycket och så. 
- Det har varit bra. Jag gillar när vi skriver mattetal och så. Jag har lånat en dator som man 

kan skriva på och göra vad man vill och så. Då lär man sig mycket. På söndagen fick jag 
låna den. 

- Ja , jag märker ju att du tränat mycket för du är ju jätteduktig på att skriva och läsa redan. 
- Vad tror du att du kommer att få lära dig mera då när vi har svenska? 
- Jag vet inte��.kanske läsa bättre. Det känns som att det ska bli jättesvårt att börja läsa 

böcker. Jag har tittat i slutet av boken och det verkar svårt tycker jag. Det är så här liten 
text. (pekar på mitt papper) Men jag har lärt mig hela det här, vad heter det.  

- Alfabetet kanske? 
- Ja 
- Tror du att du kommer att klara av att läsa texten i slutet av boken när vi kommer dit? För 

ni kanske ska öva mycket innan ni kommer till den sidan. 
- Jo, det kanske jag gör. Om det typ är hundra sidor i.  
- Tycker du att du kan skriva bra och så redan eller skulle du vilja bli ännu bättre? 
- Ja, men jag skriver bättre sen. 
- När då tror du? 
- När jag är åtta år. 
- Det tror jag säkert! Lycka till med läsande och skrivandet, jag lovar att det kommer att 

finnas massor att lära sig. Jag lär mig något varje dag jag också.  
 
 
 
 
Pojke 6 år, förskoleklass 
- Nu har vi varit i skolan ett par veckor också. Vad tycker du om skolan hittills? Berätta för 

mig. 
- Bra, rasterna är kul. 
- Inget annat så där. 
- Nej.  
- Är det något du tycker har varit svårt än då? 
- Ja, matte. Det är svårast i ****�skolan. 
- Ok, vad tycker du om när vi har svenska då? 
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- Ja, det är kul när man säger en sak och så. Eller när det är rast. 
- Jag tänker nog mera på när  ni skriver i eran fina bok, händelseböckerna, alfabetet och allt 

det där vet du. 
- Jaha, det är kul och lite trist och sen så är det jobbigt. 
- Vad tror du att du kommer att få lära dig nu då när du ska få lära dig svenska ända fram 

till sommaren? 
- Jag vet inte.  
- Tror du att du kommer att lära dig läsa något, eller alfabetet kanske. 
- Ja, kanske och matematik och så. 
- Men har du några kompisar som kan läsa och skriva redan? 
- Ja, ****,****,****,***� 
- Ja och dom går ju bara i ettan. När tror du att du kommer att börja läsa? 
- Nästa år, då går jag i ettan, som dom. Då får jag svåra böcker.  
- Tycker du inte att dina böcker är svåra? 
- Nehe, dom är lätta.   
- Okej, men då ska du få gå in till de andra barnen. Lycka till med läsandet då.  
- Ja,,,hej då. 
 
 
 
 
Pojke  5 år 11 månader, Förskoleklass 
 
- Det tycker jag också. Har det varit något vi har gjort hittills som har varit svårt tycker du? 

Jag tänker på svenska, matte, idrott eller så? 
- Ja svenska, när man ska göra såna där, (ritar på bordet). 
- Bokstäver menar du? 
- Mmm,  
- Vad tror du att du kommer att få lära dig nu då när vi ska ha svenska ända fram till 

sommarlovet? 
- Vet du vad jag lärt mig på studsmattan? Att göra kullerbyttor.  
- Ok, det var inte dåligt det. Vad tror du om svenskan då? 
- Jag vet inte! 
- Finns det något som du hemskt gärna skulle vilja lära dig då? 
- Mmm, skriva bokstäverna. Jag övar hemma hos mig. 
- Det är bra! Har du några kompisar som kan läsa och skriva än? 
- Nej, eller kanske ******. Hon kan läsa, och ****.  
- Jaha, vad bra. Skulle du också vilja lära dig att läsa och skriva? 
- Ja, sen kanske. 
- När då? 
- Kanske nästa dag. 
- Om bara en dag, så imorgon kanske du kan läsa då? 
- Mmmm.  
- Okej, det låter jättebra. Då ska du få gå in till dina kompisar och jobba på. 
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Flicka 6 år, 11 månader, ettan 
 
- Jag kommer att ställa ett par frågor till dig. 
- Fick **** samma frågor? 
- Ja, det fick han. 
- Svarade han rätt? 
- Det är inga frågor som man kan svara fel på. Bra va? 
- Ja. 
- Hur tycker du att de här första veckorna i skolan har varit då? 
- Bra 
- Är det som förra året eller? 
- Ja, fast nu får vi läsa. 
- Ja nu får ni läsa lite mera, hur gillar du det då? 
- Bra, fast det blir svårare och svårare. 
- Tycker du om när vi läser eller är det svår? 
- Ja fast det är lite svårt ibland. Fast inte sååå svårt. 
- Tycker du att det är något som är extra svårt när vi läser eller skriver? 
- Bokstäver också kan man säga. 
- Ja, precis 
- Jag kan stora bokstäver men inte små så bra. Inte så många små. 
- Vad tror du att du kommer att få lära dig nu då det här läsåret fram till sommaren? 
- Räkna å läsa å så 
- När tror du att du kommer att börja läsa? 
- När jag är åtta år,,,,,,,, eller sju,,,,,,,,, eller så lär jag mig när jag är sex 
- Hur kan man bli bättre på att läsa och skriva då? 
- Man bara�.. om man har så här, pekar på texten på ett papper, och så läser man å läser å 

läser så blir man duktig. 
 
 
 
Flicka 7 år och 1 månad, ettan 
 
- Är det någonting som är svårt i skolan tycker du? 
- Mmm��� läxan 
- Vad tror du att du kommer att få lära dig då under det här läsåret fram till sommaren? 
- ������..läsa tror jag 
- Så när du går ut ettan så kommer du att kunna läsa?  
- Mmmm 
- Vet du vad att det tror jag med 
- Vad måste du kunna för att börja läsa då? 
- Man måste nog lära sig siffrorna och bokstäverna 
- Hur kan bli bättre på att läsa då? 
- �����..man måste nog läsa mera 
- ja precis, öva, öva, öva så blir man bättre till slut 
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Pojke 6 år och 10 månader, ettan 
 
- Hur tycker du att det har varit i skolan de här första veckorna? 
- Sådär, ibland sådär och ibland sådär och ibland sådär, visar med tummen uppåt, neråt och 

åt sidan. 
- Vilket tycker du är roligast då vi har lektion att arbeta med? 
- Spela dator helst 
- Hur tycker du att det är när vi har svenska då? 
- Det är så här, visar med tummen åt sidan. Fast det är ganska så svårt ibland 
- Ja det är lite svårt. Vad behöver man lära sig i svenskan? 
- Mattetal å så 
- Ja just det. Fast då är det när vi har matte du tänker på tror jag. 
- Mmmm 
- Men i svenskan då, vad behöver man lära sig där? 
- Bokstäver å sånt 
- Vad tror du att du kommer att få lära dig under det här läsåret när vi har svenska ? 
- Massa bokstäver å så. Å skriva 
- När tror du att du kommer att börja läsa egna böcker å så? 
- När skolan slutar 
- Hur menar du då? 
- Ja när vi får sommarlov tror jag att jag kan lära mig 
 
 
 
Pojke 7 år och 8 månader, ettan 
 
- Hur tycker du att de här första veckorna har varit? Finns det något som är svårt? 
- Nej 
- Allt är lätt som en plätt? 
- Jaa 
- Hur tycker du att det är när vi har svenska? 
- Den är också bra 
- Hur tycker du att det är när vi har läseboken och jobbar med? 
- Det är bra 
- Är det svårt? 
- Nej 
- Vad tror du att du kommer att få lära dig då det här året när vi ska ha svenska? 
- Vet inte 
- Finns det något som du skulle vilja lära dig? 
- �����.vad har dom andra tagit? 
- Nej men du får välja vad du vill så är det något som du känner att, det skulle jag villa 

kunna, just när vi har svenska? 
- Med matteböckerna? 
- Nej, med de blåa böckerna vet du när vi övar på bokstäver eller händelseböckerna eller 

läseboken 
- Det är nästan ingenting 
- Ingenting som du skulle vilja lära dig? 
- Nej 
- När tror du att du kommer att börja läsa böcker och så? 
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- När jag går i tvåan 
- Hur kan man bli bättre på att läsa och skriva då? 
- Jag vet inte���träna 
 
 
 
 
Pojke 7 år och 3 månader, ettan 
 
- Vi har ju börjat skolan för ett par veckor sedan. Hur tycker du att det är? Berätta för mig 
- Sådär�.ibland är det träligt med matte och sånt där 
- Är det något mera du tycker är tråkigt?  
- �..nja, först trodde jag att engelskan skulle vara att man får skriva å så men så blev jag 

lite besviken. Jag trodde att det skulle vara lite mera läs, läs, läs. 
- Ok, du ville läsa på en gång du. 
- Ja 
- Det kanske kommer mera läs sen. Jag vet ju att du är ganska duktig på att läsa. Är det 

något vi gjort hittills som har varit svårt tycker du? 
- De är matten 
- Ok, men svenskan går bra tycker du? 
- Mmm 
- Vad tror du att du kommer att få lära dig i svenskan under det här läsåret då farm till 

sommaren? 
- Hmm�..bokstäverna 
- Kan du inte dom redan? 
- Inte så bra 
- Men du är ju ganska duktig på att läsa du. Tror du att du kan bli ännu bättre? 
- Läsa är jag bra på 
- Kan man bli ännu bättre och snabbare då? 
- Ja de är ifall man tränar mycket. Ifall det är nått så här så läser jag det direkt. Jag vet inte 

varför det är en reflex. 
 
 
 
 
Flicka 6 år och 11 månader, ettan 
 
- Berätta för mig hur du tycker att de här första veckorna i skolan har varit 
- Kul, fast jag har ont i tänder å äta 
- Är det någonting utav det vi har gjort hittills som du tycker är svårt? 
- Ja, simma 
- Ja det kan vara svårt, men är det något inne i vårat klassrum när vi har lektioner som du 

tycker är svårt? 
- Ja, engelska bok 
- Ja den kan vara lite klurig. Jag tänker lite på svenskan jag. Vad tycker du om den? 
- Den dära tjocka boken är svårt den andra är jättelätt men ibland lite svårt 
- Den tjocka boken är matteboken då antar jag och den andra är boken med bokstäver i? 
- Ja den bara skriva, skriva, a,b,c,d 
- Precis! Vad tror du att du kommer att få lära dig nu när vi ska svenska då? 
- Lyssna på fröken 
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- Lyssna på fröken?! Men det kan du ju ganska bra redan. 
- Ja 
- Vad tror du att du kommer att få lära dig i svenskan? 
- Mmmm���..a,b,c  
- Mera bokstäver? 
- Nej! 
- Kan du dem redan? 
- Ja! 
- Behöver du inte lära dig något mera då? 
- Nej! 
- Läser du än då? 
- Ja, jag bara tänka och skriva på sexan, och på taiska 
- Kan du skriva på tailändska? 
- Ja det är svenska 
- Tror du att du kommer att lära dig mera svenska nu då? 
- Jaaa 
 

 

Pojke, 7 år 6 månader, ettan 
 
- Hur tycker du att de första veckorna i skolan har varit? 
- Bra�.(blyg) 
- Är det något du tycker är extra kul i skolan? 
- Nej,,,,, 
- Är allt lika bra?  
-  Mmmmm 
- Är det något av det vi gör som verkar svårt tycker du? 
-  Hmm�nej jag tror inte det� 
-  Svenska tex.  
- Det är bra,  
- Vad gillar du mest när vi har svenska? 
- Hmmm 
- När jag säger svenska vet du vad jag menar då? 
- mm, det är när vi har den där boken.  
- Ja precis, och händelseböcker eller våran röda läsebok. 
- Ja när vi ska läsa tycker jag om. 
- Ja du är ju duktig på att läsa du. 
- mmmm 
- Inget som är svårt? 
- Nej jag tror inte det. 
- Vad tror du att du kommer att få lära dig nu då det här läsåret i svenskan? 
- Jag vet inte.  
-Tänk en stund om det är något speciellt som du tror. 
- hmm� 
- Är det någonting du inte kan än? 
- som vad då menar du? 
- Ja, något som du skulle vilja bli bättre på. 
- hmmm nej jag tror inte det. 
- Du kan allt redan kanske? 
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- Nej kanske inte allt, men,,,,jag vet inte riktigt. 
- Nej, det kan ju vara svårt att veta ju. 
- Är det några av dina klasskompisar som har börjat läsa och skriva än då? 
- Ja, *** och *** är bra. 
- Och du är ju jätteduktig. 
- Mmmm 
- Tror du att det går att bli ännu bättre på att läsa och skriva? 
- Mmm, jag tror det.  
- Hur kan man bli bättre på att läsa då? 
- Desto mera man övar, tex om man läser på en skyllt när man åker någonstans. Man lär sig på 
olika saker, på mjölken å då lär man sig mera. 
- Ja det gör man och så blir man kanske ännu duktigare då.  
 

 

4.1 RESULTAT AV VILKA FÖRVÄNTNINGAR ELEVERNA I RESPEKTIVE                                     

      KLASS HAR PÅ LÄS- OCH SKRIVINLÄRNINGEN 

Det märks redan inledningsvis att förväntningarna hos förskoleklassen skiljer sig på vissa 

punkter från ettan. Eleverna i förskoleklassen är relativt omedvetna om vad de har för 

förväntningar inför läs- och skrivinlärningen. Det är först i följdfrågorna de kan ge svar om 

hur de känner. Det finns dock vissa visioner men kanske att barnen inte riktigt kan sätta ord 

på det än och risken finns att intervjufrågorna leder dem in i svar som annars inte 

framkommit. Det kan också vara så att de helt enkelt inte är medvetna om sina förväntningar 

ännu. De har alldeles nyss börjat i skolan och det är en stor omställning i sig som gör att de 

förväntningar man har baserar sig på sitt eget intresse av vissa ämnen i skolan. Jag ser ett 

återkommande intresse hos de tre förskolebarn som intervjuades och det har med 

matematiken att göra. Det kan vara så att alla eleverna har ett större intresse för matematiken. 

Eller något annat ämne, och därför inte hinna reflektera så mycket över läs- och 

skrivinlärningen. I ettan är däremot barnen relativt medvetna om vad de vill lära sig, med 

vissa undantag. De här barnen har ju också fått bekanta sig med läs- och skrivinlärningen 

under hela förra läsåret och fått en större förkunskap än förskoleklassen. De har fått en grund 

att utgå ifrån om vad som krävs för att man ska bli en bra skrivare och läsare. Det är många av 

de barnen i ettan som framhåller att öva är rätta sättet att tillägna sig kunskapen och bli 

duktigare läsare. Vilket är en bra start för den fortsatta läs- och skrivinlärningen. Om 

medvetenheten finns där så borde själva inlärningen också gå lättare.   

 

Det framträder ganska så tydligt att de mindre barnen inte har en så klar uppfattning av 

begreppet svenska än. De blandar ofta ihop matematiken och svenskan och detta gäller 

samtliga intervjuade barn i förskoleklassen. Men som nämndes ovan så kan det vara så att 
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deras korta stund i skolvärlden ligger till grund för den ovetskap som framkommer i den här 

undersökningen. Dock är det lite intressant att det är först i sexårsåldern som man kommer i 

kontakt med de begrepp som representerar de olika ämnena inom skolan. Det kan vara något 

att tänka på inför mötet med en ny förskoleklass att man klargör en del av de begrepp som 

finns. Jag tänker på situationer då man ber sina elever att plocka fram svenskboken och den 

förvirring som då kan uppstå hos de elever som inte kan begreppen ännu. En av frågorna 

baserar sig på hur eleverna ser på sitt eget lärande då det gäller läsandet och skrivandet och 

vilka visioner de har om när de själva ska lära sig att läsa och skriva och de flesta svara då att 

de inte vet. En svarar att han kanske kan läsa och skriva i ettan och att orsaken till att han inte 

kan lära sig nu är att han har för lätta böcker och att svårighetsgraden kommer att stiga i ettan. 

En ganska så intressant synsätt då detta barnet anser att hindret till att denne inte kan börja 

läsa ännu ligger i den svårighetsgrad som läraren presenterar i form av de böcker som 

tilldelats. Den här eleven anser inte att han själv skulle kunna bidra med något just nu utan 

utvecklingen ligger i det material som presenteras. Kanske är det så att detta barn behöver 

ytterligare stimulans i sitt arbete för att få motivation att utvecklas. Genom denna intervju så 

har denna elevs åsikt blivit synlig vilket jag inte tror hade hänt i den vanliga 

klassrumssituationen. En annan elev vet inte om han vill lära sig läsa och skriva och hans svar 

är att det kommer att ske senare, kanske. När följdfrågan blir om han har en uppfattning om 

när senare är i så fall så blir svaret att han ska lära sig nästa dag. Här syns en klar skillnad 

mellan det barn som nämns nedan och detta barn. Eleven har här inga visioner om ett lärande 

inom svenskämnet för tillfället och i detta fall anser jag att det inte bara har att göra med 

begreppsuppfattningen utan om en sen utveckling för barnet. För denna elev behöver allt krut 

läggas på att få eleven medveten om de fördelar som finns med att läsa och skriva och hur 

spännande det kan vara med språket. Den tredje av förskolebarnen har dock en klarar bild av 

vad han vill och har kommit längre än sina klasskamrater i utvecklingen. Han har en tydligare 

vision om hur han kommer att utvecklas under läsåret och att det kommer att bli en utmaning 

att fortsätta lära sig att läsa och skriva. Han har medvetenheten om att man behöver öva för att 

nå sitt mål och att det som verkar avlägset nu kan vara verklighet i en senare framtid med 

hjälp av övning. Det var en otrolig spridning på dessa elever, trots att de bara var tre till 

antalet. Jag anser att det här blir synligt vilken stor spännvidd man som pedagog får ha för att 

leva upp till IUP, individuella utvecklingsplanen, och tillgodose alla barn det de behöver och 

ha kunskap att möta dem på den nivå som de befinner sig på för närvarande.    
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De barnen som går i ettan har kommit lite längre i sina visioner om framtiden och de är också 

mera medvetna om svenskan som enskilt ämne. Några av barnen avviker dock men av andra 

synliga skäl. Den ena av dem är oerhört blyg i den situation som uppstår och det är mycket 

svårt att få barnet att uttrycka vad denne känner och tycker. Svaren blir korta och 

innehållslösa. Det är möjligt att det hjälpt att ta till mera på inledningsfrågorna men troligtvis 

inte då detta barn är blyg och försiktig i vanliga klassrumssituationer också. Det andra barnet 

är av utländsk härkomst och har inte svenska som modersmål och detta skulle kunna vara en 

förklaring till hennes svar på frågorna. Möjligen skulle nervositet också kunna spela in. Den 

här eleven anser sig redan kunna allt i svenskan och har inget mera att lära. Det kan finnas en 

förklaring till och det är att intervjufrågornas språk blir obegripligt för den här flickan.  

 

De andra barnen är över lag ganska klara över svenskan som ett separat ämne i skolan och har 

visioner och förväntningar med sitt lärande. De har också tillbringat ett år i förskoleklass 

redan och fått en annan begreppsuppfattning jämfört med tidigare nämnda elever. Visionen 

om att börja läsa inom det kommande läsåret finns hos samtliga och en del av dem har redan 

knäckt läskoden. Det finns också en medvetenhet om hur man ska lära sig att läsa eller, om 

man redan kan läsa, hur man ska bli ännu bättre. En av dem redogör att han läser på allt han 

ser och förklarar det som att det är en slags reflex. Detta skulle kunna vara bevis på ett 

vetgirigt barn som törstar efter kunskap eller så är frasen något man hört av vuxna och som 

blivit till ett svar som man tror ska glädja fröken. Ett annat barn ser fram emot detta läs-året 

eftersom hon anser att man då �får� börja läsa. Här finns inte förståelsen än att det är hon själv 

som medverkar till att läskunskapen infinner sig. Hon tror att läsningen och skrivandet 

kommer att ske då man blir tillåten att lära sig, som om det skulle finnas en gräns för när man 

har tillåtelse att börja läsa och skriva. Många av de som börjat att läsa och skriva kan inte 

skilja mellan versaler och gemener, stora och små bokstäver, och de har förhoppningar om att 

kunna lära sig både och nu under detta läsår. Detta tycker jag visar på en stor medvetenhet hos 

de här eleverna om en fortsatt kunskapsvision. De kan läsa och skriva men måste nu ta sig till 

nästa steg i utvecklingen det tycker jag visar på en stor medvetenhet. En elev utmärker sig på 

ett ganska självsäkert men ändå omoget sätt då han med stor självsäkerhet inte vet om det 

finns något mera för honom att lära. Detta barn är duktigt i svenskan och är själv medveten 

om sin kunskap. Vid en av frågorna som baserar sig på om det finns något han skulle vilja bli 

bättre på så svarar barnet självsäkert, efter en stunds betänketid, att det inte finns något. Han 

nämner dock i slutet av intervjun att man kan bli duktigare på att läsa och skriva genom att 

öva sig. Detta barnet är medveten om vad som krävs för att bli duktigare och utvecklas men 
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har ändå inga visioner om att han själv skulle behöva utvecklas. Med åtanke om att jag känner 

barnen innan skulle man kunna dra en slutsats att barnet inte vill erkänna sina brister utan 

påpekar att det inte finns några. Eleven är en duktig läsare och skrivare och får mycket beröm 

efter sina prestationer. Om inte denna förklaring skulle gälla så är det ytterst tragiskt att ett 

barn som nyss lärt sig läsa och skriva inte har några vidare visioner. 

 

Sammanfattande skulle man kunna dela in eleverna i två grupper, de som har förväntningar, 

och med dem också visioner, och de som inte har några förväntningar. Att gå i förskoleklass 

eller första klass och sakna visioner och förväntningar är inget att eftersträva och uppgiften 

för pedagogen blir att väcka den nyfikenhet och vetgirighet som brukar finnas hos barn i den 

här åldern. Som nämnts innan så undrar jag om informationen som framkommit under dessa 

intervjuer kommit fram i den ordinarie undervisningen. Tveksamt tror jag och blir bara mer 

övertygad om att det är viktigt att finna ensamtid tillsammans med eleverna i sin klass.     

 

 

4.2 RESULTATET AV HURUVIDA FÖRVÄNTNINGARNA SKILJER  

      SIG MELLAN POJKAR OCH FLICKOR 

Med tanke på att genusperspektivet genomsyrat hela lärarutbildningen så blir det en naturlig 

del att ta med synvinkeln av förväntningarna mellan pojkar och flickor. Det blir ett spännande 

och givande inslag till frågorna. Jag tycker att det är viktigt som pedagog att i alla situationer i 

skolan ha genusperspektivet i åtanke. Allt som ofta tror jag att vi helt omedvetet gör skillnad 

på pojkar och flickor. Pojkarna i den här intervjugruppen är överrepresenterade och resultatet 

kan bli lidande utav det. Pojkarna är sju till antalet och flickorna är fyra. En flicka var sjuk 

under intervjutillfällena och resultatet mäts på underlaget från de tre flickor som var 

närvarande. Man får ha i åtanke från förgående fråga att samtliga killar i förskoleklassen inte 

hade en så klar bild av sina förväntningar på läs- och skrivinlärningen.  

 

Flickorna är lite mer försiktiga och blyga i sin framtoning under intervjuerna. Detta blir 

synligt då de talar tystare och skruvar sig nervöst eller pillar på saker som finns på bordet 

framför oss. Men med tanke på att de bara var tre till antalet så är utfallet möjligen något 

missvisande. Det finns också en önskan hos vissa av barnen att få vara som de andra och vill 

gärna ha reda på vad övriga klasskamrater har svarat. Exemplet nedan visar på önskningar att 

få vara lika övriga klasskamrater.  
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- Jag kommer att ställa ett par frågor till dig. 
- Fick **** samma frågor? 
- Ja, det fick han. 
- Svarade han rätt? 
- Det är inga frågor som man kan svara fel på. Bra va? 
- Ja. 

Dessa funderingar kommer från en flicka i första klass som intervjuades som nummer tre i 

klassen. Detta fenomen är dock något som har varit representerat både hos pojkarna och hos 

flickorna och nedan visar ett annat utdrag hur en pojke i första klass resonerar omkring sina 

förväntningar på läs- och skrivinlärningen. 

 

- Vad tror du att du kommer att få lära dig då det här året när vi ska ha svenska? 
- Vet inte 
- Finns det något som du skulle vilja lära dig? 
- �����.vad har dom andra tagit? 
- Nej men du får välja vad du vill så är det något som du känner att, det skulle jag villa            

kunna, just när vi har svenska?     

 

 Flickorna är blygare i sin framtoning än pojkarna i klassen och under intervjun infinner sig en 

känsla av att de vill svara �rätt� på de frågor jag ställer, detta utan att verbalt framföra sin 

önskan utan det är kroppsspråket som avslöjar dem, samt vissa antydningar. Pojkarna däremot 

är mer självsäkra på sina förväntningar än flickorna men det finns en viss osäkerhet även här. 

Som visas i exemplet från intervjun här ovan så visar en av pojkarna finner stort intresse av att 

ta reda på vad de andra svarat, så som även en del flickor vill. Samma pojke har en diffusare 

bild av sina kunskaper i svenskan och blandar ihop svenskan med matematiken men är ändå 

så pass självsäker, eller vad det nu kan vara, att han kan svara att det inte finns något han 

behöver lära sig just nu i svenskämnet. Det kan ju också vara så att han inte har 

självförtroende nog att tro på sig själv. Han har dock en vision om att lära sig läsa i andra 

klass. Två av de fyra pojkarna har kommit längre i sina förväntningar än de andra. De vet att 

det krävs träning för att bli bättre och de vet att de är duktiga på det de gör. De andra två 

eleverna, pojkar, är mera svaga i sin självbild. De har heller inte knäckt läskoden ännu, vilket 

de andra har gjort. Om detta har en avgörande roll går att diskutera vidare om. En av pojkarna 

får frågan vad man behöver lära sig i svenskan och svaret är att det är mattetal och sådant. Här 

brister återigen begreppsmedvetenheten och utan den blir förväntningarna inte lika klara och 

det blir svårt att skilja mellan pojkar och flickor. Samma svar återkommer då frågan om vad 

pojken skulle vilja lära sig i svenskan kommer och denne svarar frågande om det är 

matteböckerna som menas.  Nedan följer utdrag ur intervjuer där förväntningarna blir 
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svårtydande då begreppsbilden av svenskämnet, läs- och skrivinlärning, inte är klar för 

eleverna i fråga. Det första utdraget är en pojke i första klass. 

 

- Nej men du får välja vad du vill så är det något som du känner att, det skulle jag villa 
kunna, just när vi har svenska? 

- Med matteböckerna? 
- Nej, med de blåa böckerna vet du när vi övar på bokstäver eller händelseböckerna eller 

läseboken. 

 

Detta är en flicka i första klass som blandar ihop bokstäver och siffror. Men å andra sidan så 

har hon ju rätt. Att kunna läsa betyder ju att man också kan läsa ut siffror.  

- Vad måste du kunna för att börja läsa då? 
- Man måste nog lära sig siffrorna och bokstäverna. 

 

Följande två inslag är hämtade ur intervjuerna med pojkar i förskoleklassen och hur deras 

förväntningar på läs- och skrivinlärningen ser ut.  

       

      Pojke 1, 

- Vad tycker du om när vi har svenska då? Du vet när vi lär oss alla bokstäver och ritar 
mycket och så. 

- Det har varit bra. Jag gillar när vi skriver mattetal och så. 

 

      Pojke 2 

- Ok, vad tycker du om när vi har svenska då? 
- Ja, det är kul när man säger en sak och så. Eller när det är rast. 
- Jag tänker nog mera på när  ni skriver i eran fina bok, händelseböckerna, alfabetet och allt 

det där vet du. 
- Jaha, det är kul och lite trist och sen så är det jobbigt. 
- Vad tror du att du kommer att få lära dig nu då när du ska få lära dig svenska ända fram 

till sommaren? 
- Jag vet inte.  
- Tror du att du kommer att lära dig läsa något, eller alfabetet kanske. 
- Ja, kanske och matematik och så. 

Beroende på hur man väjer att tolka dessa svar så kan man vinkla utfallet lite olika men i 

helheten så ser man att vissa elever har svårare för att skilja mellan förväntningar i matematik 

och på läs- och skrivinlärningen. 

 

De flesta, både flickor och pojkar har dock förväntningar som kommer fram, antingen med 

följdfrågor, eller rent spontant. Jag skulle påstå att i undersökningsgruppen är det snarare så 
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att det inte går att skilja mellan pojkar och flickor utan mellan blyga, osjälvständiga, försiktiga 

barn och framåtriktade, självständiga barn. Som nämns ovan så kan det också ha att göra med 

begreppsuppfattningen eftersom den inte är riktigt klar för ganska så många i undersökningen. 

Medvetenheten om begreppen gör att huvudfrågan blir svår att svara på innan barnen fått klart 

för sig vad som menas med ordet svenska, vilket också fick klargöras i de fall då matematik 

och svenska blandades ihop. Blyga och osjälvständiga elever finns bland både killarna och 

tjejerna men representeras endast i de som går i första klass. Eleverna i förskoleklassen var 

alla mer eller mindre ganska framåtriktade vilket kan vara förvånande eftersom de är nya i 

skolan. Att förväntningarna ändå är så pass lika mellan pojkarna och flickorna kan möjligen 

ha att göra med att klassen är liten och att genusgränserna är utsuddade. Med genusgränser 

menas att pojkar och flickor leker sida vid sida utan specifika könsmönster.  
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5. DISKUSSION 

Det har varit en givande undersökning och en av de slutsatser som togs tidigt under 

intervjuerna var att det skulle vara en god start på varje läsår att få ta del av barnens tankar i 

en pratstund på tu man hand. Det finns sidor hos barnen som inte kommer fram i klassrummet 

men som uppenbarar sig i ett samtal mellan fyra ögon. Den intervjugrupp som representeras i 

den här studien är en välkänd klass för mig och medvetenheten om att detta kan ha påverkat 

resultatet, både negativt och positivt tas med i beräknandet. Ur den negativa aspekten så kan 

min bild av eleverna sedan tidigare bli synlig. Exempelvis är medvetenheten om barnets 

karaktärsdrag, hemförhållande, bakgrund, kunskapsnivå och social kompetens redan blottat 

och det kan komma att spela in på resultatet som presenteras. Medvetenheten finns dock och 

aspekten har funnits med under bearbetningen av intervjumaterialet. Under intervjuerna så 

framkom det hos en del av barnen att de var oroliga över sina svar och sökte bekräftelse på att 

de svarade rätt. För den person som undervisar dem blir det till en fråga att reflektera över. 

Kan det vara så att dessa små individer redan i första klass lärt sig att svara det andra 

förväntar sig av dem? Hur ska man i så fall som pedagog motverka att mönstret fortsätter att 

utvecklas?   

 

Positiva aspekter av att känna barnen redan innan kan vara att man lättare kan planera en 

intervju om kunskapen om barnens olika behov redan finns. Med behov menar jag bland 

annat barn med behov av att veta dagens händelser. För ett barn i detta handikapp kan 

noggrann planering krävas. Barnen blir förhoppningsvis lite tryggare i situationen också och 

man kan under intervjun förvänta sig en mera öppenhet. Under denna intervju kunde det dock 

noteras att de barn som är tystlåtna i klassrummet också hade svårt att öppna sig under 

samtalet. 

 

Hemförhållandet är något som återkommer hos de flesta av författarna som valts till detta 

arbete. Svensson, är en av de författare som menar att ett barn kommer efter redan från början 

av skolgången om det inte funnits rätt mängd av språkstimulans hemifrån. Hon menar rent av 

att de barn som är läskunniga i första klass också är de barn som fått språkstimuli hemifrån 

under de första åren (Svensson 1998 S.125 f ). De barn som inte kan läsa i första klass skulle 

således inte ha fått denna stimulans. Pedagogen får i det en mycket stor roll för att stödja 

eleven i dess svårigheter. Att det är viktigt att hålla fokus på individen och dess kunskap, 

precis som vårt uppdrag baserar sig på, kan vara att fokusera på. Vi ska enligt läroplanen 

tillgodose alla elevers individuella kunskapsnivåer. Tankarna smyger sig ändå nära, för hur 
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ska man vara tillräcklig för en elev som �tappat� sex år av litterär stimulans och vars föräldrar 

kanske inte prioriterar läsningen i hemmet? Fokus på framtidens möjligheter än på dåtidens 

brister kan också vara en hjälp på vägen. Samtidigt så är dessa barn som �tappat� sin litterära 

uppväxt ganska så framtonande i en klass, speciellt efter att man haft det första 

utvecklingssamtalet och träffat föräldrarna skulle jag våga påstå. Den uppfattning som 

föräldrarna har om skolan är förmodligen den bild som också eleverna har med sig. I min 

tanke finns det barn som inte alls vill lära sig att läsa. Det låter skrämmande att ett barn som 

alldeles nyss kommit till skolan inte har den nyfikenheten som kommer att driva 

honom/henne framåt in i skolvärlden. Under intervjuerna med förskoleklassen kommer ett 

barn av denna åsikt fram. Han vill inte lära sig läsa, möjligtvis senare. Det kan vara så att 

barnet ifråga inte fått förståelsen för läs- och skrivinlärningen ännu. Det kan vara svårt att 

sätta ord på sina handlingar och känslor om ordförrådet inte är nog utvecklat ännu. Det är 

förhoppningarna man har, för att tro på ett svagt intresse från elevens sida skulle vara 

förödande för barnet ifråga. Om det är så, som bland andra Svensson skriver (Svensson 1998 

S.125 ), att hemförhållandets roll är avgörande för barnet i skolan så behöver man nog ändå 

poängtera att det är tid att blicka framåt och ge dessa barn som är litteraturfattiga all den kraft 

och energi som de behöver. Det går självklart bra att finna svaret på vissa frågor om barnets 

skolgång i hemmet men att låsa upp sig på det gagnar ingen, allra minst barnet.      

 

Key menar i sitt resonemang att de kunskapstörstande eleverna bör få rycka framåt och inte 

hindras av de svaga (Key 1996 S.149). Vad hon inte nämner är de svagas position i det hela. 

Här skiljer sig Key utopi från dagens, där alla elever ses som likvärdiga och ska behandlas, 

undervisas och läras efter kunskapsnivå. IUP, individuella utvecklingsplanerna, har gjort det 

möjligt att ta Keys ide ett steg längre. Man får ändå ha tidsperspektivet klart för sig då Key 

skrev detta för mer än hundra år sedan. Key verkar lite kluven i sitt förhållande till 

kindergarten. Ena stunden så rosar hon dess litterära mångfald som kan ge de barn som saknar 

detta en chans. I nästa stund risar hon kindergarten för att de formar barnen efter samma mall. 

Att inte behöva formas efter samma mönster är Björk och Liberg också inne på i sitt 

resonemang om mångfalden i språket. Att som elev ha möjlighet att få lära sig på olika sätt 

genom exempelvis drama, dans och bild borde göra att läraren kan nå ut till alla kategorier av 

barn. Här finns det ju tillfälle för pedagogen att ta fram det arbetssätt som passar individen 

bäst och välja och vraka bland alla de estetiska arbetssätt som finns att tillgå. Det som 

eventuellt skulle kunna vara negativt för en del är tiden och orken att plocka fram det material 

som krävs. Å andra sidan är det vår skyldighet att se till varje individs eget sätt att lära.  
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Här kan man också se till alla de olika metoder som finns att tillgå som lärare. Eftersom 

spridningen kan vara så enormt stor i en klass så anser jag att man inte bara ska välja en viss 

metod att arbeta efter utan kika på innehållet i dem som intresserar en och sedan plocka ihop 

något som blir sitt eget arbetssätt. Man skulle kunna säga att man utarbetar en egen metod av 

de redan existerande. Viktigt är i situationen att också reflektera över motivet till sina val. Att 

ha ett väl genomtänkt argument för varför man väljer att jobba som man gör är till sitt eget 

och barnens bästa, precis som förespråkaren för kiwimetoden, Anne-Marie Körling, tar upp 

(Körling, 2006 s.15 f). 

 

Lendahls och Runesson är dock, i jämförelse med Key, författare som lever i nutid och de tar 

fasta på vikten av att lyssna och reflektera över vad eleven säger och gör för att kunna 

utveckla dennes olika talanger(Lendahls & Runesson 1995 S. 31 f). 

 . Jag håller helt med om att det måste man göra. Att se varje elev och hjälpa denne att få sin 

egen individuella skolgång är en skyldighet som pedagogen har. Längst vägen finns det 

fallgropar när man ska tillgodose allas behov och rädslan för att tappa någon, att någon faller 

utanför, tror jag kan komma smygandes. Om jag skulle skapa en utopi, så som Key gjorde så 

skulle där finnas en slags inskolningstid för nyutbildade lärare där man tillsammans två och 

två fick anställning i samma klass och kunde då stötta varandra under det första året. Tänk att 

ha en kollega till hands, hela tiden. 

 
I undersökningen så finns det massor av frågetecken som dyker upp och som är av värde att 

ställa sig frågande till som lärare. Som nämnts tidigare så känner jag barnen väl och har tagit 

fasta på både negativa och positiva konsekvenser utav detta. Bilden av vilka barnen är finns 

där redan innan intervjun. De barnen som uppträdde nervöst eller blygt under interjuverna 

beter sig också så i klassrummet och de elever som var självsäkra och svarade utförligare på 

frågorna är också de elever som är mest synliga i klassrummet. I undersökningen tycker jag 

att eleverna kan skiljas åt mellan starka och svaga hellre än mellan pojkar och flickor. Men av 

de elever som intervjuats skulle man kunna skilja mellan starka pojkar och starka flickor. Här 

framträder de starka pojkarna mycket mera än de starka flickorna. Om man ser till de svaga 

eleverna i gruppen så syns däremot ingen skillnad mellan pojkar och flickor.  

 

En annan intressant sak är den pojke som i intervjun självsäkert svarar mig att han inte är 

riktigt säker på att det skulle finnas något mera för honom att lära i läsinlärningen. Han anser 
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sig vara duktig nog. Vad gör man med ett barn med den här uppfattningen om sig själv? Har 

han ett �för bra� självförtroende?  Förmodligen inte men hur ska man få denna unga individ 

att fortsätta sitt lärande och se det som en utmaning? Känsla som smyger sig på är att barnet 

behöver en utmaning och att han förmodligen har för lätta uppgifter i det han gör. Åter igen är 

detta en lärdom som baserar sig på IUP och rollen som framtida lärare. Uppdraget är att se till 

att eleverna har utmaningar som för dem framåt och inte får dem att tro att där inte finns något 

mera att lära. Som pedagog bör man då och då påminna sig om att läraryrket är en stor 

utmaning och aldrig kommer man att sluta lära.  

 

 

5.1 VIDARE FORSKNING 

Det finns många intressanta frågor som dyker upp under både i litteraturen och i intervjuerna.  

Exempelvis varför vissa elever fokuserar på att svara så lika sina kompisar som möjligt på 

intervjufrågorna. Man kan ju undra om de redan i början av sin skoltid fått uppfattningen att 

man bör vara som alla andra, eller kan det vara så att pedagogen i det här fallet har fått barnen 

att tro att ett visst svar är eftersökt. En ganska skrämmande tanke och man behöver verkligen 

reflektera över varför och hur man i så fall ska vara och vad man bör tänka på för att undvika 

dessa falluckor i klassrummet.   

 

Andra aspekter att titta vidare på är barnens självbild och deras förväntningar på sig själva i 

skolstarten. Hur skulle vi som pedagoger kunna hjälpa barnen i den första tiden i skolan? Är 

vi kanske för fokuserade på läroplaner och olika metoder för att gå våra elever tillmötes? Kan 

det vara så att vi i all iver glömmer bort att fokusera mera på barnet som individ? Vore det bra 

att få en stund i början av läsåret att lära känna eleven enskilt? Kanske skulle man ha en slags 

mall till intervju som gör barnets förväntningar, syn och självbild mera synlig för oss 

pedagoger så att vi kan bilda en pedagogisk grund baserad på både läroplaner, metoder och 

individen. 

 

Ellen Key är också av stort intresse att titta vidare på. Hur speglar hennes synsätt dagens 

skola? Hon är, enligt mig, en oerhört intressant kvinna och några av hennes synpunkter som 

lyfts fram under litteraturdelen är förtjänta av att lyftas ytterligare och få det ljus de förtjänar. 

Hon nämner bland annat vikten av läsningen i ett så tidigt skede som möjligt av barndomen. I 

dagsläget, hundra år senare, propagerar man fortfarande för vikten av läsning i hemmet och 

att den startar så tidigt som möjligt för att underlätta läs- och skrivinlärningen i skolan. Hur 
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kan det komma sig att vi inte kommit lite längre i denna, tydligen viktiga, fråga? När man 

läser boken känns det som att läsa en skrift skriven under nutid. 

Det finns också en intressant aspekt i det som jag i mina intervjuer ser som en osäkerhet hos 

eleverna  på vad skillnaden mellan matematik och läs- och skrivinlärning är. Är det så att det 

är osäkerhet eller är det jag som pedagog som missuppfattar eleverna och är det egentligen de 

som är kloka och vidsynta? På frågan om vad de anser att svenska är så, anser jag, att många 

blandar ihop matematik och svenska men det kan ju vara så att jag är mera fyrkantig och 

barnen ser läsning som något som återkommer i både  svenskan och matematiken och därför 

inte bör skiljas åt. I så fall har vi ju kanske något att lära av eleverna då de faktiskt har rätt. 

Men om det är på detta viset eller ej lämnar jag till andra att forska om.  
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BILAGA 1 

BARNINTERVJUFRÅGOR  

 

Inledningsfrågor 

 
- Vilket är ditt favoritdjur?  
- Vilket djur skulle du vilja ha hemma hos dig om du fick bestämma vilket du ville? 
- Vilket djur tycker du minst om? 

 
 
 
Huvudfrågor 
 

- Nu har skolan kommit igång på riktigt. Berätta hur du tycker att de första veckorna har 
varit? 

       följdfrågor 
 
- Är det något utav det som du gjort hittills som verkar svårt tycker du?   

            följdfrågor 
 

 
- Vad tror du att du kommer att få lära dig när vi har svenska? 
       följdfrågor  
 
- Har några av dina klasskompisar börjat läsa och skriva ännu? 

Följdfrågor 
 
- När tror du att du kommer att börja läsa och skriva?  

Följdfrågor 
 
- Hur kan man bli bättre på att läsa och skriva? 
      följdfrågor   

 

 

 

 

 

 

 


