
 

som ursprungligen användes i många anglosaxiska länder 
men som mer och mer börjat användas även i Sverige. 

Det har alltid talats om barns läs- och skrivutveckling. 
Det borde egentligen heta tvärtom, alltså skriv- och läs-
utveckling, efersom nästan alla barn börjar skriva mycket 
tidigare än de börjar läsa. Varför, kan man undra. Jo, skriva 
kan de göra helt i sin egen takt. Barnen utgår från det de 
kan och sedan fantiserar de och lägger till. De behöver helt 
enkelt inte kunna så många bokstäver, medan läsandet krä-
ver mycket mer kunskaper. Den som ska läsa måste kunna 
skapa sig en överblick över orden. Det räcker med att or-
den innehåller ett par bokstäver som läsaren inte känner till 
för att det ska vara svårt att få ihop sammanhanget. I den 
här boken väljer jag därför att tala om skriv- och läsutveck-
ling. 

Skriv- och läsutvecklingsträdet 
Man kan tänka sig en människas skriv- och läsutveckling i 
form av ett träd med rötter, stam och krona. 

RÖTTERNA  

I rötterna fnns allt det som barnet lär sig tidigt i livet, långt 
innan han eller hon tar del av någon formell undervisning. 
Jorden som trädet står i påverkar vilka rötter som bildas. 
I vilken familj växer barnet upp? Bor familjen på landet? 
Mitt i en storstad? I Sverige? I Peru? Tillhör familjen en viss 
religion? Vilka intressen har familjemedlemmarna? Växer 
barnet upp på 2000-talet eller i början av 1900-talet? Allt 

Läslust i hemmet, 9789127142930 © Carina Fast och Natur & Kultur 8 



spel 

youtubeklipp 

reklam 

datorspel 

sms 

kataloger 

undertexter 

faktaböcker 

tid
ni

ng
ar

låtte
xte

r 

flmer 

leksakskataloger 

logotyper 

sånger 

berättelser 
serier 

surfplatta 

läser 

skriver 

kan bokstäverna 
i alfabetet 

skriver sitt och 
närståendes namn 

leker med ord och 
rimmar 

känner igen vissa ord 

känner igen det egna 
namnet 

lekläsande 

lekskrivande 

skönlitteratur 

bilderböcker 

modellbeskrivningar 

Läslust i hemmet, 9789127142930 © Carina Fast och Natur & Kultur 
Illustration: Anna Hild 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

detta påverkar de rötter som utvecklas hos varje enskilt 
barns unika skriv- och läsutvecklingsträd. 

Det första språk som ett barn möter ligger nära musi-
ken. Barnet vyssjas, vaggas och gungas. Den lilla kroppen 
känner rytmen och följer med. Då bildas en av trädets allra 
första rötter. När de vuxna som fnns runt barnet gnolar 
och nynnar så hör barnet ljud med olika toner och försöker 
låta likadant. 

Språket hos ett litet barn utvecklas hela tiden och bil-
dar nya rötter. Samspelet med andra runtomkring är vik-
tigt. Redan ett litet spädbarn försöker härma en vuxens rö-
relser med munnen och små barn har ofa ljud för sig då 
de äter, leker eller ska somna. Vuxna och äldre barn pekar, 
visar och benämner saker med ord. Så växer insikten om 
att ord har betydelse och barnet börjar utveckla sitt ordför-
råd. Ett gott ordförråd hjälper barn i många sammanhang, 
till exempel då de ska förstå berättelser de hör och senare 
läser själva. 

Bilderböcker är en viktig rot för många barn. När den 
lilla tvååringen kommer med en bok och vill att någon läser 
den har barnet förstått något mycket väsentligt, nämligen 
att de konstiga tecknen och prickarna på bokens sidor har 
ett budskap. Och ännu viktigare – att få ta del av budskapet 
är förenat med glädje. Denna upptäckt att tecken, symboler 
och bilder har en mening är mycket betydelsefull för barns 
skrifspråksutveckling. 

Nuförtiden växer många små barn tidigt in i den digi-
tala världen. Olika typer av teknisk utrustning utvecklar 
också den en viktig rot hos många barn. När de spelar spel 
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eller håller på med andra aktiviteter på surfplattan, datorn 
eller telefonen lär de sig att skilja mellan olika symboler och 
att skapa en betydelse i bilder och texter som de ser, hör och 
själva skapar. Genom att titta på teve lär de sig också hur 
rörliga bilder berättar en berättelse och att en viss rörelse 
betyder något särskilt. 

Det fnns många andra rötter i varje barns unika skriv- 
och läsutvecklingsträd. Deras intressen och nyfkenhet spe-
lar en viktig roll. Något barn älskar att spela memory. Ett 
annat kan en rad bilmärken. Ännu ett annat kan allt om di-
nosaurier. Barn tycker om att berätta om sina intressen och 
en intresserad lyssnare som ställer frågor till barnet hjälper 
till att skapa vägar in i skrifspråket. 

STAMMEN  

Alla de erfarenheter av språket som fnns i trädets rötter är 
viktiga då stammen i skriv- och läsutvecklingsträdet bildas. 
Stammen består av barnets första steg i eget skrivande och 
läsande. 

Längst ner i stammen fnns barnets lekskrivande och lek-
läsande. Ett barn skriver ofa tecken och krumelurer som 
bara han eller hon själv kan tyda. Om vuxna runtomkring 
tar barnet på allvar och visar intresse för vad han eller hon 
skriver, så stärks barnets bild av sig själv som en som kan 
och tycker om att skriva och förstår att man kan kommu-
nicera via skrif. På samma sätt börjar barnet också ofa 
att läsa, men på sitt sätt. Han eller hon sitter med en bok i 
knät, bläddrar sida för sida och ”läser” högt med en speciell 
läsröst. 
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Stammen visar hur barnet fortsätter att utvecklas ge-
nom att leka med språket, hitta på egna ramsor och sånger, 
rimma på sitt och andras namn, konstruera nya ord och 
ordformer. Han eller hon lär sig en rad bokstäver, framför-
allt bokstäverna i det egna namnet, och börjar känna igen 
en del ord i sin omgivning. Erfarenhet läggs till erfarenhet 
och så småningom börjar barnet förstå hur man skriver och 
läser. 

KRONAN  

Kronan på trädet står för stadiet i barnets utveckling då han 
eller hon kan skriva och läsa på egen hand. Men skriv- och 
läsutvecklingen är långt ifrån över. 

Många av de aktiviteter som barnet tar del av i vardagen 
bidrar till nya kunskaper i skrifspråket. Han eller hon är 
kanske engagerad i teveprogram, populärmusik och dator-
spel. Många barn surfar och kommunicerar på internet och 
via mobiltelefoner. De skafar information och lär sig nya 
saker genom att titta i tidningar, tidskrifer, kataloger och 
broschyrer och genom att prata med kamrater. För somliga 
är böckerna i bibliotekets rika värld betydelsefulla inslag i 
den fortsatta skriv- och läsutvecklingen. 

I trädets krona skjuter det hela tiden ut nya skott. Den 
moderna människan ställs ständigt inför nya utmaningar i 
skrifspråket, olika för varje individ och miljö. Men klart är 
att utan rötterna och stammen skulle detta överhuvudtaget 
inte vara möjligt. 
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