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Abstract 

One of the most important tasks of schools is to teach the students how to write. During 
our education at Lärarhögskolan we have had the opportunity to spend some time 
working at schools. During this time, we have seen that a great emphasis is put at 
reading, talking and writing during the first school years. This has made us think about 
how teachers continue working with writing in the later school years.  
 
Our objective with this study is to deepen the understanding for and develop knowledge 
about how teachers look upon the writing development in school years 4-6. The objec-
tive is also to develop an understanding for what teachers consider to be important 
knowledge in this subject.  
 
We have used a qualitative method by interviewing teachers working with school years 
4-6. While going through our interviews, we have found seven themes that touch upon 
different aspects on writing development. In the further analysis, we relate the results to 
the three theoretical conceptions scaffolding, the zone of proximal development and 
dialogism. Moreover, we have studied theories and conceptions about the subject. 
 
The results show that teachers consider writing to be meaningful and put a lot of 
emphasis on that the students get the opportunity to continue to develop their skills. In 
order for the students to continue their development, all teachers in the study point out 
that the teaching must make writing something meaningful, enjoyable and inspiring. 
However, we have seen differences in what the teachers consider as important content 
and how the teaching is done.   
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Sammanfattning 

Att eleverna får lära sig att skriva är ett av grundskolans viktigaste uppdrag. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning under tiden på Lärarhögskolan har vi sett att mycket av 
undervisningen under de första åren i grundskolan ägnas åt att läsa, samtala och skriva. 
Det har fått oss att fundera kring hur lärare fortsätter att arbeta med skrivandet. 

 

Vårt syfte med den här studien är att fördjupa förståelsen för och utveckla kunskaper om 
hur lärare ser på den fortsatta skrivutvecklingen i skolår 4-6. Syftet är också att utveckla 
förståelse för vad lärare anser vara viktig kunskap i ämnet. 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer med lärare 
verksamma i skolår 4-6. I bearbetningen av våra intervjuer har vi funnit åtta tema-
områden som berör olika aspekter av skrivutveckling. I den vidare analysen presenterar 
vi, av oss konstruerade, lärartyper som representerar skilda sätt att se på skrivande i 
skolan. Utöver detta har vi fördjupat oss i teorier och begrepp som berör ämnet.  

 

Resultatet har visat att lärarna anser att skrivandet är betydelsefullt och lägger stor vikt 
vid att eleverna får möjlighet att fortsätta utveckla detta. För att eleverna ska kunna 
utveckla sitt skrivande menar alla lärarna att undevisningen på olika sätt måste utgå från 
att göra skrivandet till något meningsfullt, lustfyllt och inspirerande. Däremot har vi sett 
skillnader i vad lärarna betonar som viktigt i undervisningens form och innehåll. 

 

 

Nyckelord  

Skrivutveckling 

Skrivundervisning 

Kunskapssyn  

Skolår 4-6 

 



  

Förord 

Genom att ge oss i kast med att skriva vårt examensarbete om skrivande har vi, precis 
som titeln antyder, skrivit för livet.  Nu i efterhand, när arbetet är klart, kan vi blicka 
tillbaka på en intensiv men lärorik tid som har givit oss många värdefulla kunskaper 
som vi tar med oss.  

 

Många har på olika sätt hjälpt oss under processens gång och till dessa vill vi rikta ett 
stort tack: 

Våra familjer och vänner för ert stora tålamod och stöd 

 

Vår handledare Magnus Hultén för ditt engagemang och många kloka råd under resans 
gång 

 

Patrik och Philip Mårdh för er hjälp med vår abstract 

 

Agneta Lindh Wennefjord för din hjälp med att förmedla kontakt med lärare. 

 

Eva Brunnberg och Timmy Larsson samt övriga deltagare i examensarbetesgruppen i 
Österåkers partnerområde för ett trevligt samarbete och era värdefulla synpunkter.  

 

Sist, men inte minst de lärare som har ställt upp med sin tid och sitt engagemang under 
intervjuerna. Utan er hjälp hade vi inte kunnat genomföra den här studien! 

 

 

Stockholm den 22 maj 2007 

Ann Wahlgren & Charlotta Lindh 
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Inledning 

Under vår lärarutbildning har vi studerat läs-och skrivutveckling under de första skolåren. 
Våra erfarenheter säger oss att mycket av den första tiden i skolan ägnas åt att lära sig läsa 
och skriva. Det har väckt tankar hos oss om hur lärare fortsätter att arbeta med skrivut-
veckling. Hur ser skrivundervisning ut i de följande åren? Hur stort utrymme får den och 
vad fokuseras skrivandet på? Vad är viktig kunskap i skrivutvecklingen?  

 

Att lära eleverna att skriva är en av grundskolans viktigaste uppgifter. Skolans styrdoku-
ment motiverar detta med att kommunikationsformer i samhället förutsätter att vi kan ut-
trycka oss i skrift.1 Många forskare2 antyder också att skrivandet är en väg till inlärning. 
Skrivandet kan stödja barnet i att utveckla sin förmåga att tänka på flera sätt. När vi skriver 
ner våra tankar får vi också möjlighet att strukturera samt reflektera kring dem. Att ele-
verna får skriva medan de lär sig och inte bara skriva om det som de har lärt sig är något 
som är betydelsefullt för motivationen och självförtroendet. I skolan förknippas ofta skri-
vandet med något som eleven skall bedömas för, vilket kan innebära att lusten att skriva 
hämmas.3 

 

Samhället ställer höga krav på vår skriftliga förmåga, något som Mehlum, verksam vid 
Trondheims lärarhögskola, reflekterat över och diskuterar därför om hur skolans skrivun-
dervisning ska kunna möta dessa krav. Han menar att vad språk är och vad barnen ska lära 
sig är frågor som läraren bör ha svar på för att kunna skapa de bästa utvecklingsmöjlighe-
terna i skrivundervisningen.4  

 

Vi har tagit del av den nationella utvärdering av grundskolan som Skolverket genomförde 
2003 och som omfattade 319 lärare som undervisar i ämnet svenska i år 9. Den visar att 
avsevärt många lärare inte ser skrivandet som särskilt viktigt och inte heller ställer så höga 
krav på elevernas skrivkunskaper. Bl.a. ansåg mindre än 15 % av lärarna, som omfattades 
av granskningen, att eleverna bör kunna skriva på ett grammatiskt riktigt sätt och i princip 
utan stavfel för att uppnå godkänt slutbetyg i svenska. 35 % av lärarna såg det inte heller 

                                                 
1 Skolverket. Kursplan i svenska 

2 T.ex. Ingegerd Sandström Madsén (Skriva för att Lära – Skrivande och samtal som redskap för en bätrre 

undervisning, 2002 )  & Olga Dysthe (Det flerstämmiga klassrummet, 1996,  samt Dialog, samspel och lärande, 2003)   

3 Bergöö, K., Jönsson, K & Nilsson J. (1997). Skrivutveckling och undervisning, s. 16-40 

4 Mehlum, A. (1995). Skrivundervisning 
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som viktigt att eleverna får träna på att skriva tydligt för hand.5 Detta får oss att undra vad 
som sker i perioden mellan elevens första skolår, där vi upplevt skrivandet som högt prio-
riterat, och de sista åren i grundskolan, där synen verkar ha svängt tvärt?  

 

Genom att samtala med lärare, verksamma i år 4-6, vill vi få möjlighet till att kunna förstå 
hur dessa ser på skrivundervisning och sina elevers skrivutveckling. Eleverna har i den här 
åldern många gånger knäckt läs- och skrivkoden och kan vara på god väg att utvecklas mot 
att bli goda skrivare. 

 

Vi inleder arbetet med en definition av de begrepp som är centrala i studien, samt en pre-
sentation av vårt syfte och de frågeställningar vi söker svar på. Därefter följer en bakgrund 
för att ge läsaren möjlighet att sätta sig in i problemområdet och bekanta sig med de teorier 
vi använder oss av för att analysera vårt material. I metoddelen som följer beskriver vi vårt 
tillvägagångssätt vid genomförandet av studien och hur vi bearbetat och analyserat vårt 
material. Till sist presenterar vi de resultat vi fått fram samt vår analys av dessa och en 
diskussion kring vad de kan innebära. 

                                                 
5 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Ämnesrapport svenska och svenska som 

andraspråk årskurs 9 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att fördjupa förståelsen för och utveckla kunskaper om hur 
lärare ser på den fortsatta skrivutvecklingen i skolår 4-6. Syftet är också att utveckla förstå-
else för vad lärare anser vara viktig kunskap i ämnet under dessa skolår. De frågeställningar 
vi utgått från i arbetet är: 

 

• Vad har lärare för syn på elevers skrivutveckling i år 4-6? 

• Vad anser lärare vara viktigt innehåll i skrivundervisningen under dessa år? 

 

Detta vill vi studera genom att undersöka vilka kunskaper som lärarna anser vara viktigt att 
eleverna har när det gäller skrivandet. 
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Definitioner av begrepp 

Formaliserad undervisning  Innebär att olika färdighetsmoment inom 
språkinlärningen övas var för sig.6 

 

Funktionaliserad undervisning  Innebär att innehållet och helheten är viktig för 
språkinlärningen, d.v.s. man undviker att splittra 
upp språkets delmoment.7 

 

Scaffolding Innebär att läraren anpassar sitt stöd efter var 
eleven befinner sig i sin utvecklingsprocess. Kan 
liknas vid en ”byggnadsställning” som eleven kan 
luta sig mot i den utsträckning den behöver.8 

 

Proximala utvecklingszonen Den utvecklingszon där lärande sker. Här finns 
kunskap som är för svår för individen att tillägna 
sig på egen hand, men som kan nås med stöd av en 
mer kompetent person.9 

 

Dialogpedagogik En undervisningsform som syftar till inlärning 
genom samtal mellan lärare och elever.10 

 

Processkrivning Innebär att man skapar och bearbetar en text i flera 
steg.11 

 
 

                                                 
6 Malmgren, L-G. (1996). Svenskundervisning i grundskolan 

7 Ibid 

8 Wood, D., Bruner, J.S. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving 

9 Bråten, I. (1998). Vygotskij och pedagogiken 

10  Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande.  

11 Strömquist, S. (1991). Skrivprocess och skrivundervisning 



5 

Bakgrund 

Kunskapssyn 
Olika uppfattningar om hur svenskämnets innehåll och struktur bildar ett sammanhang 
benämns inom forskningen som olika paradigm. Uppfattningar om vad som är det centrala 
i ämnet och teorier om språkutveckling och inlärning kan uttrycka en enhetlig bild av äm-
net och undervisningen. Malmgren menar att med de första läroplanerna, Lgr 62 och Lgr 
69, sågs ämnet svenska som ett språkämne i första hand. Han benämner det första paradig-
met som svenska som ett färdighetsämne. Många moment skulle övas in var för sig och det 
var betydelsefullt för eleven att behärska den formella tekniken i olika delmoment, d.v.s. en 
formalistisk syn på undervisningen. Under den här tiden växte ideologin om individualise-
rad undervisning sig stark och för att klara av detta i klassrummet, där undervisningen hit-
tills utgått från katedern, bidrog läromedlen med stöd genom ett material som mycket gick 
ut på att eleven skulle kunna öva självständigt. Senare upptäcktes att inte allt för sällan var 
dessa läromedel inte så lättförståliga för barnen att de klarade detta på egen hand. Vid den 
här tiden sågs litteraturläsning som ett eget moment, och man särskiljde upplevelseläsning 
och informationsläsning.  

 

1969 blev mål och syften centrala begrepp för planering, kontrollering och utvärdering av 
undervisningen. Detta antogs leda till att ämnets momentindelning splittrades allt mer och 
att ämnets delfärdigheter skulle övas in var för sig var inte längre lika påtagligt. Här efter 
kom, enligt Malmgren, ämnet svenska att framstå i ett nytt paradigm, som ett litteraturhi-
storiskt bildningsämne. Det blev centralt att förmedla ett kulturarv. Innehållet blev nu vik-
tigare än det tidigare hade varit. Det blev betydelsefullt i ämnet att söka skapa kulturell 
gemenskap där en rad litterära verk var en självklar del av innehållet. Ämnet var fortfa-
rande uppdelat mellan språket och litteraturen.  

 

När grundskolans tredje läroplan kom 1980 vände synen på undervisning riktning från att i 
mycket ha varit formaliserad till att bli mer funktionaliserad. Det innebär att man intog en 
syn på språkinlärning där helheten är viktig för att förstå delmomenten. Malmgren benäm-
ner det tredje paradigmet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, där utgångspunkten i un-
dervisningen ofta nu bestod av elevernas förutsättningar och erfarenheter. Litteraturläs-
ningen lyftes fram och innehållet var särskilt valt så att eleverna skulle känna igen sig och 
därmed möjliggöra förståelse för olika förhållanden.  

Om skrivning och läsning får utvecklas successivt på talets grund i äkta brukssituationer 

underlättas utvecklingen av skriftspråkets färdigheter. 12  

 

                                                 
12 Malmgren, L-G. (1996). Svenskundervisning i grundskolan. s. 60 
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Istället för ett synsätt där språkutveckling bör övas in i delfärdigheter i en bestämd följd, 
för att senare möjliggöra meningsfull läsning, såg man nu språkutveckling mer som ett 
sammanhängande kunskapssökande arbete.13  

 

Ett ytterligare paradigm inom svenskundervisningen har myntats av Applebee14. Han be-
skriver svenskämnet idag som ett konstruktivistiskt ämne, där grundsynen är att kunskap 
blir till i sociala samspel med andra människor. Ämnet ska ses som en helhet där förståel-
seprocessen leder till elevens inlärning och där innehållet är av betydelse. I Lpo 94 antyds 
betoning av en funktionaliserad undervisning, mönstret är helheten och språk och litteratur 
är de centrala områdena i ämnet svenska.15 

 

Förankring i styrdokument 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-
hemmet, Lpo 94 

I läroplanen beskrivs vad skolans uppdrag är. Där står bl.a. att:  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 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.16    

I vår studie intresserar vi oss för hur lärare ser på kunskap. Utifrån läroplanen beskrivs att 
kunskap inte är ett entydigt begrepp.  

Kunskap kommer till uttryck i olika former  - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – 

som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 

olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.17  

 

Kursplan i ämnet svenska för grundskolan 

I kursplanen för svenska, som beskriver ämnets syfte och roll i utbildningen, betonas att 
skolan skall stödja eleverna att utveckla förmågan att tala och skriva väl. 

                                                 
13 Malmgren, L-G. (1996). Svenskundervisning i grundskolan. s. 54-91 

14 Applebee, A.N. (1946-). Professor vid State university of New York  

15 Björkman, S-L. Föreläsning på Lärarhögskolan i Stockholm 2006-11-21 

16 Skolverket. (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94  

17 Skolverket.  (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94  
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Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 

tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken 

skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla.18   

 

Kursplanen anger mål att sträva mot, vilka kan ses som riktlinjer för undervisningens 
utgångspunkt. Några av dem betonar värdet av skrivutveckling: 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven  

- utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 

sammanhang samt genom skrivandet och talet erövra medel för tänkande, lärande, kontakt 

och påverkan, 

- genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer 

i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang,  

- utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel,19  

 

Läroplanssyn 
Från 1960-talets mitt och framåt har läroplansforskning ägnat mer intresse åt påverkans-
faktorer och samband mellan läroplanens innehåll, undervisningen och elevers lärande. 
Tidigare sågs läroplanens utformning spegla de samhälleliga krav såsom moral, samhälls-
nytta och effektivitet. Forskningen har i observationer av undervisningsförlopp i klassrum 
intresserat sig för det faktiska innehållet i motsats till det föreskrivna. Det som bl.a. kon-
staterats är att olika ämnen är i behov av olika stoffbehandling och att formerna i undervis-
ningen varierar.20 

 Vissa ämnen är ”paradigmatiska”, vilket innebär att företrädare för ämnet har en gemensam 

uppfattning om vad som är grundläggande begrepp, accepterade teorier och kända 

lagbundenheter.
21
 

Till dem räknas svenskämnet, eftersom språkforskare erkänt den grammatiska terminologin 
för beskrivning av språkets form och uttryckssätt. Trots detta är det upp till den enskilde 
läraren att tolka hur delmoment ska behandlas, hur undervisningen i praktiken ska se ut och 
hur förmedling av innehåll ska ske. Det stoff som läraren väljer kan visa på det hon vill 
med sitt liv och sin undervisning. Svensklärare skulle t.ex. i sin undervisning kunna lägga 
tonvikten på litteratur och kulturarv eller språkriktighet och välvårdat språk.22 

 

                                                 
18 Skolverket. (2000). Kursplan i svenska 

19 Ibid 

20 Linde, G. (2000), Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori.  s. 9-18 

21 Ibid. s.10. 

22 Ibid. s. 9-18 
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Lärares utbildning i skrivutveckling 
Den nya lärarutbildning som trädde i kraft hösten 2001 innebar en betydligt större valfrihet 
för studenterna att själva utforma sin lärarprofil. När högskoleverket granskade den nya 
lärarutbildningen 2004 uppdagades det att det endast på ett fåtal universitet och högskolor i 
landet var obligatoriskt för blivande lärare mot förskola, förskoleklass och grundskolans 
tidigare år att läsa kurser inom läs- och skrivutvecklingsområdet. Detta innebar att det 
under den nya lärarutbildningens första tid examinerades lärare mot de yngre åldrarna som 
p.g.a. sina ämnesval inte fått med sig några kunskaper i hur man lär barn att läsa och skriva, 
trots att det är ett av skolans viktigaste uppdrag och betonas i läroplanen. Högskoleverket 
granskning resulterade i en rekommendation om att införa krav på att alla blivande lärare 
garanteras en viss miniminivå av kunskaper gällande läs- och skrivutveckling.23 Rekom-
mendationen ledde till en ändring i högskoleförordningens examensordning där kraven på 
kunskaper i läs- och skrivinlärning tydliggjordes.24 För att ytterligare stärka lärarnas 
kompetens fattade regeringen den 19 april 2007 beslut om att anslå 3,5 miljarder kr till 
fortbildning t.o.m. år 2010. Satsningen som benämns ”Lärarlyftet” har som mål att 30 000 
lärare ska vidareutbildas de närmaste åren i syfte att säkra tillgången till kompetenta lärare 
med rätt behörighet och aktuell utbildning för sina arbetsuppgifter. Stora resurser utlovas 
till att höja kunskaper inom läs- och skrivinlärning hos lärare som undervisar i grund-
skolans tidigare år, bl.a. för att rätta till de brister som uppkom i detta område i och med 
den nya lärarutbildningens, till en början, otydliga krav.25 

 

Elevens rätt till skriftspråket 
I augusti 1996 tillsatte den dåvarande regeringen en kommitté med uppdrag att utröna vik-
tiga grundpelare i skolans arbete med att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter samt 
föreslå förebyggande åtgärder. Kommittén fick namnet Läs- och skrivkommittén och 
leddes av Kerstin Bergöö, universitetslektor i svenska vid högskolan i Kristianstad. Det 
betänkande, med namnet Att lämna skolan med rak rygg – om rätten till skriftspråket och 
om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter, 
som överlämnades den 23 september 1997 fokuserar på hur skolan ska kunna skapa en 
miljö som stimulerar varje ung människa till att vilja bli en läsande, skrivande och lärande 
människa som växer med sitt språk. En starkt bidragande orsak till kommitténs uppdrag var 
de allt mer frekventa larmrapporter som strömmade ut i media om oron kring att skolele-
vers läs- och skrivförmåga skulle ha försämrats. Kommittén har granskat resultat från flera 
olika studier som gjorts men inte funnit något som tyder på att det skulle vara så. Däremot 
kan man se att samhällets krav på läs- och skrivförmåga har ökat och dessutom har skolans 

                                                 
23 Högskoleverket. (2005). Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor 

24 SFS 2005:401 Förordning om ändring i högskoleförordningen 1993:100  

25 Dagens Nyheter (2007). Vi satsar 3,5 miljarder på högre lärarkompetens. (2007-04-20).   http://www.dn.se 
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krav på detta tydliggjorts, genom de reformer som skett, vilket kan förklara den ökade 
uppmärksamheten för läs- och skrivsvårigheter.26    

 

I betänkandet framhålls svårigheten i att definiera begreppet skriftspråklighet men att denna 
förmåga ändå i hög grad påverkar människors liv, såväl privat som yrkesmässigt. Hur kan 
då skolan bidra till att eleverna utvecklar sin skriftspråkliga förmåga? Till skillnad från det 
talade språket som normalt utvecklas mer eller mindre automatiskt, under förutsättning att 
barnet aktivt får interagera med sin omgivning, är skriftspråket något vi måste förvärva. 
Detta är en komplicerad process ur många synvinklar. Det talade språket utgår ofta från 
”här och nu”, d.v.s. barnet har den konkreta verkligheten runt omkring sig att utgå ifrån. 
Skriftspråket är betydligt mer abstrakt och kräver att vi ska förhålla oss till symboler och 
många gånger även föreställa oss situationer som utspelats vid en annan tidpunkt eller 
kommer att ske i framtiden. Just denna förmåga att lära sig dekontextualisera blir många 
gånger en kritisk punkt i skrivinlärningen som gör barn osäkra. Här har pedagogerna en 
viktig uppgift i att ledsaga eleverna genom processen och möjliggöra för dem att hitta sina 
egna vägar.27  

 

Kommittén konstaterar att det inte finns så mycket forskning kring skolelevers språkut-
veckling. Många studier har gjorts kring förskolebarns språktillägnande och den första 
läsinlärningen, men vad som händer med vår språkliga förmåga under skoltiden och även 
senare i livet är relativt outforskat. De studier som gjorts inom området fokuserar allt som 
oftast på genomsnittsprestationer gällande läsning och säger ingenting om möjligheter 
respektive hinder för språkutvecklingen. På basis av den forskning som finns inom området 
är språkvetarna dock överens om att språk utvecklas i aktiv interaktion med andra där tid, 
kvantitet och kvalitet spelar en avgörande roll. D.v.s. skolan måste ge eleverna möjlighet 
till ett omfattande och meningsfullt språkanvändande. Skrivandet handlar om så mycket 
mer än att lära sig stava, bygga meningar och använda skiljetecken. Ulf Teleman, professor 
i svenska vid Lunds universitet, menar att den kanske viktigaste faktorn för att bli en god 
skrivare är att se och uppfatta sig som skribent. Dessutom måste skrivandet vara funktio-
nellt för eleverna; de måste se en mening i det de skriver för att kunna upprätthålla den 
motivation som krävs för att träna så mycket att skrivandet så småningom automatiseras.28  

 

Utifrån den holistiska syn som dagens läroplan vilar på handlar kunskap om att tänka, 
erfara och förstå världen. Att tillägna sig ny kunskap sker genom införlivande, att se något 
framträda på ett nytt sätt eller förstå något på ett nytt sätt. All kunskap är individuell, vilket 
innebär att varje elev i skolan bär på unika erfarenheter som påverkar hur han eller hon 
uppfattar och förstår något. Därmed har eleverna redan från början olika erfarenheter av 

                                                 
26 Utbildningsdepartementet. (1997). SOU 1997: 108  Att lämna skolan med rak rygg - om rätten till skriftspråket och 

om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. s. 1-9 

27 Ibid. s. 20-23 samt 59-71 

28 Ibid. s. 72-79 
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skriftspråket och vilken funktion och betydelse detta har för dem. Om skolan ska kunna 
skapa en förtrogenhet hos eleverna med de fakta och färdigheter som rör skriftspråket krävs 
att man utgår från varje individs förförståelse och arbetar med varierade metoder för att 
vidga elevernas syn, skapa mening i och förankra den nya kunskapen. Läs- och skrivkom-
mittén lyfter fram fem nyckelfaktorer som är betydelsefulla för att åstadkomma en sådan 
förståelseinlärning: 

Fördjupning – att avsätta mycket tid, då det krävs en lång process för att skapa förståelse 
och utveckla nya förmågor 

Tematisering – att avgränsa det fenomen man vill lära in och göra detta till ett tema med 
fokus på att synliggöra helheten för eleverna och sätta in kunskapen i sammanhang 

Problematisering – att ifrågasätta fenomen och försöka se dem ur olika perspektiv 

Reflektion – att låta eleverna vara aktiva i sitt tänkande och försöka uttrycka sina funder-
ingar, för att medvetandegöra dem 

Mångfald – att uppmärksamma och dra fördel av de variationer som finns i elevgruppen, 
för att skapa ett samspel mellan olika individer som gör det möjligt att synliggöra olika 
perspektiv och utmana till nya sätt att tänka på  

Alla barn vill lära sig att läsa och skriva om de finner det intressant och meningsfullt.29  

Denna tilltro till barnets vilja och förmåga, menar läs- och skrivkommittén, måste vara 
utgångspunkten i arbetet med att skapa en skola där alla barn ges möjlighet att lära och 
utveckla sitt språk.30  

 

Aspekter av skrivundervisning 

Att upptäcka språket 

Under två år följde Skolverket över 40 skolor i ett läs- och skrivutvecklingsprojekt. Arbetet 
är ett av flera som Skolverket genomfört som svar på nya och ökade krav från samhället, 
eller som bedömts viktigt i reformeringen av skolan. Projektet innebar att skolorna fick 
stöd med uppföljning av det arbete som gjordes med läs- och skrivutveckling. Skolorna 
förde även egen dokumentation, som blev utformad att passa just utvecklingsprocessen.31 

  
Rapporten visar det som skolorna velat framhålla och visa av aktiviteter för att utveckla 
läs- och skrivfärdigheter. Vi redovisar här, av begränsningsskäl, endast aktiviteter som har 
visats i skrivuppgifter. Eleverna skriver mycket och i olika former. Kreativt skrivande sker 

                                                 
29 Utbildningsdepartementet. (1997). SOU 1997: 108  Att lämna skolan med rak rygg - om rätten till skriftspråket och 

om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. s. 106 

30 Ibid. s. 79-107   

31 Skolverket (1999). Skola i utveckling – Att upptäcka språket. s. 11-23 
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både utifrån elevernas egna upplevelser och utifrån anknytning till litteraturläsning. Flera 
skolor hade skoltidningsskrivande och skrivarverkstad som elevens val. I och med en för-
ändrad syn på undervisning ser man skrivandet som en process, som kan vara att skriva för 
sig själv eller att skriva för andra. En enklare beskrivning av processkrivning är: att tänka 
igenom vad man vill få sagt, att tänka hur detta ska uttryckas, att skriva en text utifrån tema 
eller eget val, att läsa upp texten för någon som ger gensvar (en eller flera gånger), när tex-
ten vuxit fram så renskrivs den för att slutligen publiceras.32 

 

Då skrivandet används i andra ämnen nyttjas det främst som ett redskap för att förstå ett 
innehåll. I No-ämnet kan laborationer skrivas ned i skrivhäften. Där kan också finnas plats 
för en ”frågebank” där frågor skrivs ned för att sedan diskuteras. I andra språkämnen skrivs 
ord som eleverna lärt sig ned i dikter eller beskrivningar. I matematikämnet kan eleverna få 
skriva kortare berättelser med matematiska problem. I skolors temaarbeten förekommer 
skrivandet i olika former, ofta under en längre tid.33 

 

I olika forskningsmoment kan eleverna skriva allt de vet om sitt ämne, och allt de vill veta i 
frågeform. I en forskningsplan kan hela arbetsgången, från början till slutet, beskrivas. 
Dagboksskrivandet förekommer ofta och kan innebära olika former av skrivande. Det kan 
vara t.ex. tankebok, loggbok, brevbok, händelsebok eller planerings/utvärderingsbok. Ofta 
handlar det om att få uttrycka sig, kommunicera, reflektera och öva upp ett skrivflöde.34  

 

Under projektet valdes svensklärare och karaktärsämneslärare ut att svara på frågor där 
syftet var att undersöka deras syn på t.ex. läs- och skrivutveckling. En mindre grupp av 
dessa representerade ett synsätt som beskrevs som ”handfast”, dvs. de upplevde att ele-
verna bör läsa och skriva mera och att skriver de inte så kan de ju inte lära sig att skriva. En 
större grupp lärare hade ett ”socialt synsätt” och betonade att en förutsättning för språkut-
veckling var att ge eleverna självförtroende och att engagera sig socialt i dem. De menade 
att de måste skapa tilltro till sig själva, att våga stå för det de tycker och att kunna formu-
lera det på ett sätt så att andra lyssnar. Ett flertal lärare ansåg att betydelsen av att få ele-
verna att reflektera, att tänka själva, var viktigt för en god språkutveckling. Att bli medve-
ten om vad och varför de gör saker kan leda till reflektion och funderingar kring t.ex. en 
text. En lärare ansåg att man kan träna sig i att utnyttja det skrivna ordet till att tänka efter, 
komma med egna synpunkter och dra slutsatser. En mindre grupp svensklärare såg läs- och 
skrivutveckling som en ”process”. De menade att man måste utgå från eleverna, där de be-
finner sig, och få dem att förstå vikten av att få tillgång till ett språk. De påpekade även för-
ståelsen av att lära sig hur lärandet går till.35 

 

                                                 
32 Skolverket (1999). Skola i utveckling – Att upptäcka språket. s. 24-56 

33 Ibid. s. 42-45 

34 Ibid. s. 38-46 

35 Ibid. s. 82-85 
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Efter två år var projektet slut men på flera av skolorna har medvetenheten om vikten av 
läsning och skrivning bidragit till att fortsätta språkliga aktiviteter. Samarbete av olika slag 
fortsätter också, det kan gälla samarbete mellan skolåren, mellan enskilda lärare, mellan 
ämnen och mellan olika skolor. Flera goda idéer har spridits som kan innebära att under-
visningen utvecklas vidare. 

 

Slutligen summerades lärares högsta önskan om att få mer tid. Tid till att läsa, att tänka, att 
diskutera m.m.36 

 

Skriva för att lära 

Ingegerd Sandström Madsén, tidigare svensklärare och nu högskolelärare i svenska, har 
särskilt intresserat sig för skrivandet som redskap för lärande. Hon blev inspirerad av 
Dysthes tankegångar att om lärare arbetar utifrån en tydlig och fast struktur så finns det 
inom ramen för detta stora möjligheter för frihet. Ramen skulle kunna betraktas utifrån 
begreppet ”scaffolding”, d.v.s. likt en byggnadsställning som utgör elevernas stöd, medan 
de är på väg att lära sig något.37 

 

Sandström Madsén menar att olika typer av studiejournaler eller loggar, där eleverna 
skriver sina eftertankar och kommentarer, har betydelse för många då de får tillfälle att 
bearbeta sina egna tankar. Hon hänvisar till forskningsstudier genomförda av Langer och 
Applebee (1987) som visar på att aktiviteter där skrivande ingår leder till bättre lärande. I 
samma undersökning kom fram att det inte fanns någon metod för skrivande som passar i 
alla klassrum och att det i grunden är lärarens kunskapssyn som till stor del bottnar i om 
olika skrivuppgifter blir lyckade eller inte. Det skulle kunna vara att se på kunskap som 
något redan färdigt att för eleven endast hämta in, eller att se på kunskap som något el-
everna behöver sätta egna ord på för att erövra.38 

 

Skriva i alla ämnen 

Efter en tids uttalad kritik mot svenska elevers språk- och skrivförmåga publicerades den 
statliga utredningen Skola för bildning där man betonar behovet av att elever skriver mera i 
alla ämnen: 

Skriva lär man sig genom att skriva, och det räcker inte med den skrivträning eleverna får på 

svensktimmarna i skolan. Eleverna måste skriva hemma. De måste få möta meningsfulla 

skrivsituationer i andra ämnen i skolan. De måste utvecklas till skrivande personer.39 

                                                 
36 Skolverket. (1999).  Skola i utveckling – Att upptäcka språket. S. 107-115 

37 Sandström Madsén, I. (1996). Att bevara sin röst genom skolåren –en grund för personlig utveckling och demokrati 

38 Ibid. s. 9-23  

39 SOU 1992: 94. Skola för bildning. s. 302 
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”Skriva i alla ämnen” skulle kunna betraktas som en översättning av det amerikanska 
uttrycket ”Writing Across the Curriculum” som var en del av satsningen på den s.k. 
processorienterade skrivundervisningen. Den kom till i USA som en följd av forskningsre-
sultat av skrivprojekt i engelska och amerikanska skolor. Dessa resultat visade på att 
skrivandet i skolan borde vara mer varierat och att det i alla ämnen borde användas för att 
underlätta elevernas lärande.40 

 

Vad betyder det då att skriva i alla ämnen och vad vinner man på det? Sandström Madsén 
förmedlar att en annan typ än det traditionella skrivandet i skolan behövs för att eleverna 
skall tänka med pennan i hand och det skrivna ska heller inte bli bedömt eller rättat. Ele-
verna bör få möjlighet att skriva ner sina tankar och reaktioner, på ett språk som liknar 
deras eget talspråk. Huvudpoängen återfinns i att innehållet i det de skriver kan användas 
av dem själva och kamraterna, för att bl.a. skapa större förståelse för ämnet. Genom att det 
skrivna finns kvar kan läraren vända tillbaka till materialet och bilda sig en uppfattning om 
hur och på vilket sätt eleverna resonerar. Hon har även möjlighet att skapa sig en bild av 
undervisningsprocessen.41  

 

År 1998 genomförde Skolverket en nationell kvalitetsgranskning av läs- och skriv-
processen i undervisningen, i såväl grundskolan som gymnasiet, med utgångspunkt i Lpo 
94. Det man framför allt fokuserade på var  

att se i vilken mån styrdokument, ramfaktorer och det vardagliga skolarbetet ger förutsättningar för 

att alla elever ges goda möjligheter att utveckla sitt läsande och skrivande i olika ämnen och 

därmed sina kunskaper i dessa ämnen.42  

Granskningen resulterade i att olika typer av lärmiljöer kunde identifieras, utifrån hur 
genomgripande de stöder elevens läs- och skrivutveckling i ett långsiktigt och ämnesöver-
gripande perspektiv. Alltför ofta tycks läs- och skrivinlärning isoleras till svenskämnet och 
den språkutvecklande aspekten i de övriga ämnena glöms bort. För att stärka elevernas ut-
veckling bör man arbeta aktivt med att skapa sammanhang i inlärningen. Det kan handla 
om att motivera eleverna att läsa för att söka svar på frågor eller skriva för att delge någon 
annan information, d.v.s. att skriva till en mottagare. Varje ämne har sin språkkultur och 
denna bör eleverna få bekanta sig med redan på ett tidigt stadium. Genom att läsa och 
skriva olika typer av ”facktexter” utvecklas elevernas läs- och skrivförmåga samtidigt som 
de skaffar sig de faktiska ämneskunskaperna. På så sätt kan en mer funktionell inlärning 
uppnås än den som blir resultatet av isolerad träning av olika moment. Här fann man en 

                                                 
40 Sandström Madsén, I.(2002), Skriva för att Lära –Skrivande och samtal som redskap för en bättre undervisning. 5-7 

41 Sandström Madsén, I.(2002), Skriva för att Lära –Skrivande och samtal som redskap för en bättre undervisning.  

s. 7-13 

42 Skolverket (1999). Nationella kvalitetsgranskningar. Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen. s. 1 
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brist i de nationella kursplanerna, där det inte framgår på ett tydligt sätt hur detta skall 
delges eleverna.43  

 

En annan brist som framkom vid granskningen var saknaden av kontinuitet mellan olika 
skolår och skolformer. För att skapa goda förutsättningar för läs- och skrivutveckling krävs 
att man intar ett helhetsperspektiv, där förskoleklassen, hela grundskolan och även gymna-
sieskolan ingår. De olika åldersgruppernas läs- och skrivpedagogik bör bilda en utveck-
lingskedja, med tydliga länkar och successiv progression.44   

 

För att komma till rätta med dessa brister föreslås att alla lärare under sin utbildning får 
kunskaper i läs- och skrivutveckling, oavsett med vilka åldersgrupper och ämnen de ska 
arbeta med. Dessutom bör alla lärare ha kännedom om fackterminologi och karaktärsdrag 
hos texterna inom sitt ämne, för att kunna stötta eleverna i deras utveckling. Utöver detta 
krävs även en översyn av de nationella kursplanerna, avseende läs- och skrivutvecklingen, 
för att tydligare framhäva helhetsperspektivet. Bl.a. bör det i alla ämnens kursplaner ingå 
mål för ämnesspråksundervisningen.45 

 

Processkrivning 

Siv Strömquist, lektor i svenska vid Uppsala universitet, är en av Sveriges främsta forskare 
inom skrivpedagogik och har särskilt intresserat sig för det processorienterade skrivandet. 
Processkrivningen som fenomen har, som vi tidigare nämnt, sitt ursprung i USA och ut-
vecklades ur retorikens modell för textbildning. Strömquist beskriver att processkrivandet 
kan delas in i tre faser; förstadiet där man analyserar skrivuppgiften (Vad ska jag skriva? 
Till vem? I vilket syfte?), samlar in och strukturerar material samt planerar sin skrivning, 
skrivstadiet där man formulerar sina tankar i text och slutligen efterstadiet där vi bearbetar 
utkastet till en färdig text. Genom stadieindelningen kan vi konstatera att själva skrivandet 
är en förhållandevis liten del av processen, där kringarbetet istället upptar den största tiden. 
I verkligheten är skrivprocessen heller inte så tydligt inrutad som stadieindelningen kan ge 
sken av, utan det är ett dynamiskt och individuellt förlopp där de olika faserna går in i var-
andra och pågår mer eller mindre samtidigt. Denna syn på skrivandet som en kognitiv pro-
cess är resultatet av senare års skrivforskning. Fortfarande återstår mycket arbete innan 
forskarna kan säga exakt vilka mentala aktiviteter som utgör förutsättningen för att vi ska 
kunna skriva, men att tänkandet och minnet är nära förbundna med skrivandet får vid det 
här laget anses vedertaget.46  

                                                 
43 Ibid. s. 1-8 

44 Ibid. s. 17-20 

45 Skolverket (1999). Nationella kvalitetsgranskningar. Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen. s. 21-29 

46 Strömquist, S. (1991). Skrivprocess och skrivundervisning. s. 27-34 
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Strömquist menar att skrivandet är en komplicerad process, som kan liknas vid problem-
lösning där skrivaren måste bemästra och kontrollera en rad olika förmågor på samma 
gång. För att eleverna ska få möjlighet att utveckla dessa förmågor och därigenom sitt skri-
vande är det viktigt att de får träning och stöd i alla steg av processen. Här lyfter Ström-
quist fram några aspekter som hon anser är viktiga i skrivundervisningen i skolan. Först 
och främst måste skrivandet fylla en funktion för eleverna. De måste uppleva skrivandet 
som realistiskt - att det finns en mening i det de kommunicerar. Det kan handla om att ut-
trycka en känsla eller att förmedla insikter och kunskaper till sig själv eller andra. Genom 
att göra eleverna medvetna om mottagaren väcker man automatiskt deras medvetenhet för 
de skriftspråkliga reglerna, eftersom texten måste kunna läsas och förstås av någon annan 
än dem själva. För att sedan utveckla deras skrivande krävs en variation både ifråga om 
mottagare och syfte med skrivuppgifterna. För att över huvud taget kunna skriva krävs att 
vi har något att skriva om, ett stoff, och här stöter många elever på problem. De menar att 
de inte har någon fantasi och har stora problem med att komma igång. I det läget spelar 
pedagogen en viktig roll genom att uppmärksamma eleverna på källor till inspiration i 
omgivningen eller metoder för materialinsamling. Eleverna behöver även introduceras till 
redskap som kan hjälpa dem att överblicka och strukturera sitt stoff. När eleven sedan pro-
ducerat en text är det av största betydelse för utvecklingen att denne får respons på sitt 
skrivande. Denna respons kan antingen ges av läraren eller en annan elev och syftar till att 
vidga skribentens perspektiv på sin text och klargöra budskapet i den. Slutligen måste skri-
vandet bli något lustfyllt för att motivera eleverna. Även om själva arbetsfasen kan vara 
krävande kan den färdiga produkten, om man gör den till något eftersträvansvärt, bli en till-
fredställelse för eleven. Få moment i skolundervisningen ger så konkreta resultat som skri-
vandet, det är något att ta tillvara på, menar Strömquist.47   
 

Formalia 

Trots att skriva kommunicerande heltexter är det effektivaste för inlärning av språket så, 
menar Mehlum, är den träning i formalia som förekommer i skolan, ofta i form av rätt-
skrivning, interpunktion och grammatik, nödvändig ibland. Språkets regler och normer bör 
ibland övas som delmoment och läraren bör vara medveten om syftet med denna undervis-
ning, att eleverna ska kunna uppnå språklig frihet och bli bättre på att kommunicera och 
inte för det formella i sig själv. Mehlum resonerar kring saknaden av förståelse för formalia 
som kan uppstå om läraren endast följer uppgift för uppgift i läroböcker. Det är de akuta 
problemen i elevernas texter som i första hand skall avgöra vad man ska arbeta med för 
stunden och framöver. 

 

Att eleverna stavar fel ser Mehlum egentligen inte som något problem i skrivutvecklingen. 
När barn vill skriva och få något sagt använder de sig ofta av kreativt skrivande och får 
successivt grepp om stavningsregler i språket. Om lärare i skolan ideligen skulle påpeka 

                                                 
47 Strömquist, S. (1991). Skrivprocess och skrivundervisning. s. 34--50 
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skrivfel i elevernas texter skulle det kunna innebära hinder för att de skriver ur sig idéer de 
har och att det skapas motstånd till att skriva.48 

 

Ämneshjälp 

De ämnen lärare introducerar elever att skriva om i skolan bör fungera socialiserande. De 
bör få skriva om ämnen som kan innebära att de utvecklas kognitivt, emotionellt, moraliskt 
och språkligt.49 Mehlum finner vissa svårigheter i att för lärare koppla skrivandet till ämnen 
som för eleverna är utvecklande för deras medvetenhet om vad som krävs av livet i allmän-
het. Han beskriver att det kan vara problematiskt med att lärare förutsätter att eleverna ska 
intressera sig för och finna mening med ämnen som är traditionellt ”barnvänliga”, som ex. 
lovet, årstiden, utflykten eller mitt bästa djur. Det förekommer inte sällan att endast leta 
ämnen som är pedagogiskt accepterande och som samtidigt är godtagbara hos allmänheten. 
Mehlum anser att de ämnen och teman som eleverna själva ofta har med sig till skolan bör 
bli lärarens uppgift att skrivaktivera. Förmodligen är den lärarstyrda uppgiftstraditionen, 
där läraren definierar uppgifterna som t.ex. ”en dag under sportlovet” fortfarande vanliga i 
undervisningen. Här utgör läraren ofta den enda ämneskällan, till skillnad mot ämnen där 
läraren väljer en öppnare ingång och börjar med att locka fram åsikter, värderingar, fun-
deringar och intressen hos eleverna. I stället för ”en dag under sportlovet” skulle detta 
kunna vara ämnet ”den vackra vinterdagen”, där eleverna mer skulle kunna tematisera och 
skriva utifrån deras egna budskap.50 

 

Skrivlust 

Flera av de författare som skriver inom området skrivundervisning diskuterar kring 
skrivlust och dess ursprung ( bl.a. Strömqvist, Sandström Madsén, Mehlum). 
Mottagarmedvetenhet kan vara en meningsfull faktor för att skapa skrivlust. Det uppstår ett 
behov att meddela sig till någon och skrivandet fyller ett syfte. Mehlum menar att 
kommunikationssituationer kan vara en metod för att locka fram lusten att skriva. Att 
eleverna får en upplevelse av att någon är intresserad av innehållet i det som de har skrivit 
och att de själva kan påverka, underhålla och informera med sin text, då fyller skrivandet 
en funktion. Han betonar också sambandet mellan skrivlust och elevernas grundkänsla. Det 
blir lärarens uppgift att hjälpa eleverna till upptäckten om hur de kan lägga en del av sig 
själva i texten. Först då kan de få möjlighet att uppfatta avsikten med att skriva 
överhuvudtaget.51 

 

                                                 
48 Mehlum, A. (1995). Skrivundervisning, s. 185-190 

49 Ibid.  s. 96 

50 Mehlum, A. (1995). Skrivundervisning.  s. 95-98 

51 Ibid. s. 146-159 
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Nya perspektiv på skrivande 
Språkforskaren Anna Gustafsson har skrivit en artikel om ungdomars nätbaserade dag-
böcker på LunarStorm52 Hon menar att i det moderna informationssamhället skapas och 
utvecklas ständigt nya kanaler till kommunikation. Barn och ungdomar tillägnar sig gärna 
dessa fria och lustfyllda möjligheter till att kommunicera i skrift, t.ex. i olika communities 
på Internet eller genom SMS på mobiltelefonen. För eleverna kan skrivundervisningen i 
skolan, som ofta utgår från mål, innebära en stor kontrast till fritidens sätt att skriva. Behö-
ver skolan bättre följa med i samhällets utveckling, där barn och ungdomars skriftliga 
kommunicerande tar sig nya uttryck? Gustafsson framhåller det speciella språkbruk som 
används i nätdagböckerna och som präglas av talspråket. Typiskt för detta skulle kunna 
vara korta och ofullständiga meningar. Kortkommandon och s.k. smileys som beskriver 
känslor, utseende och samtidiga händelser används i stor utsträckning, istället för fullstän-
diga meningar och satser d.v.s. helt andra krav än de man kan utläsa i skolans styrdoku-
ment.53 

 

Att datorn i sig skulle kunna utgöra ett värdefullt redskap i elevernas skrivutveckling tar 
Skolverket upp i sin rapport om den nationella kvalitetsgranskningen av läs- och skrivpro-
cessen i grund- och gymnasieskolan. Deras undersökning visar dock att man i skolan till 
största del använder datorn för reproduktion och då framför allt till att skriva rent hand-
skrivna texter. Därmed går man miste om det stöd som ordbehandlingsprogrammen är 
utvecklade för att vara under hela processen av textskapandet.54  

 

Sammanfattning 
Uppfattningar om vad som är centralt i ämnet svenska har skiftat genom tiderna. Olika 
kunskapssyner har påverkat innehåll och form av hur undervisningen bör se ut. Kortfattat 
kan beskrivas att synen på kunskapsinlärning har utvecklats från ett förespråkande för en 
formaliserad undervisning, där språkets delfärdigheter övas in var för sig, till en funk-
tionaliserad undervisning där språket ses som en helhet och där innehållet är av dom-
inerande betydelse.55 Denna senare inriktning av undervisning skulle kunna innebära en 
grundsyn på att kunskap blir till i sociala samspel med andra människor. 

 

Resultat har visat på att samhällets krav på vår skrivförmåga har ökat och därmed har också 
kraven på skolan ökat, att eleverna ska kunna utveckla sin skriftspråkliga förmåga. Skolan 

                                                 
52 Webcommunity LunarStorm, http://www.lunarstorm.se 

53 Gustafsson, A. (2004). En rymd av texter – om nätdagböcker på LunarStorm 

54 Skolverket (1999). Nationella kvalitetsgranskningar. Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen. s. 15 

55 Malmgren, L-G. (1996). Svenskundervisning i grundskolan, s. 54-91 
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bör ge eleverna möjlighet till ett meningsfullt språkanvändande och behöver i under-
visningen utgå från varje individs förförståelse och arbeta med varierade metoder.56  

 

Aktiviteter där skrivandet ingår leder till bättre lärande. När eleverna skriver får de möj-
lighet till att bearbeta sina egna tankar och innehållet i det de skriver kan användas till att 
skapa större förståelse för ett ämne.57 Läs- och skrivutveckling bör därför bedrivas utifrån 
ett helhetsperspektiv, där den funktionella aspekten är utgångspunkten. Genom att låta 
eleverna skriva i alla ämnen skapas ett sammanhang i inlärningen som kan främja  
utvecklingen.58   

 

Processkrivning är en form som kan innebära stöd i elevers skrivutveckling. Genom flera 
steg, med analyser och omformuleringar av tankar som skrivs ned i textform, får eleven 
respons, från lärare eller annan elev. Denna ses som högst betydelsefull för elevens ut-
veckling.59 

 

Formalia i svenskundervisning kan ibland med fördel övas som delmoment, trots 
förespråkande för att skriva kommunicerande heltexter. Läraren bör då vara medveten om 
syftet och att den formalia som tas upp är avgörande för de problem som upplevs i ele-
vernas texter.60 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
56 Utbildningsdepartementet. (1997). SOU 1997: 108 Att lämna skolan med rak rygg – om rätten till skriftspråket och 

om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. s. 106 

57 Sandström Madsén, I. (2002), Skriva för att lära – Skrivande och samtal som redskap för en bättre undervisning. s. 

5-7 

58 Skolverket. (1999). Nationella kvalitetsgranskningar. Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen. 

59 Strömquist, S. (1991). Skrivprocess och skrivundervisning. s. 27-34 

60 Mehlum, A. (1995). Skrivundervisning, s. 185-190 
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Teoretisk bakgrund 

Vårt forskningsområde handlar om lärares syn på skrivande i år 4-6 i grundskolan och 
deras tillvägagångssätt för att främja fortsatt skrivutveckling. I studien fokuserar vi på att 
undersöka vad som anses vara viktigt kunskap inom skrivutvecklingsområdet. Med den 
anledningen behöver vi först ha fördjupade kunskaper om, och kännedom i forskningsteo-
rier som rör inlärning och utveckling samt metoder för att främja detta.  

 

I den tidigare forskning vi studerat har vi funnit tre begrepp som vi finner intressanta för 
skrivutveckling; den proximala utvecklingszonen, scaffolding och dialogpedagogik. Dessa 
begrepp härrör från konstruktivismen och dialektiken som representerar en syn på inlärning 
och utveckling som två av varandra beroende fenomen. 61  Du kan inte lära dig skriva utan 
att utvecklas och inte heller utvecklas i ditt skrivande utan att lära dig något. Med hjälp av 
dessa tre begrepp kommer vi att analysera våra resultat från lärarintervjuerna och försöka 
säga något om vår huvudfrågeställning: Vad har lärare för syn på elevers skrivutveckling i 
år 4-6? 

 

Skrivutveckling  
Om man ser till utvecklingen av skriftspråket såg Vygotskij62 detta som en egen process, 
skild från det talade språket och mer komplicerad än detta p.g.a. abstraktheten, något Erling 
Lars Dale, professors i pedagogik vid Oslo universitet, skriver om. Han beskriver hur 
Vygotskij lyfte fram undervisningen i skriftspråk som oerhört betydelsefull då han ansåg 
att detta är det mest väsentliga för att medvetandegöra språket för eleverna. Grunden till ett 
bra skriftspråk ansåg Vygotskij låg i ordrikedom och förmåga att skapa ordkombinationer. 
Vidare måste skrivaren klara av att frigöra sig från den visuella världen och skapa situatio-
ner i tanken. Dessutom måste skrivaren vara medveten om sin mottagare och klara av att 
förmedla olika känsloyttringar till denna i ord, eftersom skriftspråket saknar talets expres-
siva uttryck. Vid skrivinlärning får barnet lära sig att återskapa språkets ljudliga struktur på 
ett medvetet sätt genom att återge det ljudliga ordet i text. Detta gör skrivutvecklingen till 
en högst intellektuell process som kräver genomtänkta överväganden. Undervisningen blir 
ett medel för förändring. När barnet tillägnar sig skriftspråket sker en kvalitativ förändring 
av såväl kunskapen som den kognitiva förmågan. Vygotskij förespråkade ett processorien-
terat skrivande i skolan eftersom man genom att skriva övar upp förmågan att organisera 
sina tankar. Tanken i sig föder språket och därför måste eleverna ges möjlighet att utveckla 

                                                 
61 Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet. s. 54 

62 Vygotskij, L.S. (1896-1934). Forskare inom bl.a. utvecklingspsykologi och en av grundarna till den kulturhistoriska 

skolan 
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sin kreativitet. Som ett första led i processen kan eleven göra en ”kladdskrivning” som 
uttrycker dess inre språk (tankespråket). Detta bearbetas sedan under processens gång mot 
att bli ett yttre, kommunikativt språk i den slutliga produkten. Det viktigaste är dock att 
skrivandet blir något meningsfullt, att skolan skapar en miljö som stödjer skrivandet och 
låter barnet upptäcka skrivandets funktion.63 

 

Den proximala utvecklingszonen 
Vygotskijs teori är ständigt aktuell inom det pedagogiska området. Ivar Bråten, professor i 
pedagogik vid Oslo universitet, beskriver Vygotskijs stora intresse för människans utveck-
ling av psykologiska processer som tänkande och språk. Vygotskij såg tanken och hand-
lingen som nära sammanbundna och att dessa utvecklas i det sociala samspelet med andra 
individer. Därigenom blir skolutbildningen väldigt viktig för ett barns utveckling, då skolan 
har unika förutsättningar för att skapa en miljö där samspelet står i fokus. Vygotskij men-
ade att undervisningen och inlärningsprocesserna skapar förutsättningar för barnets 
psykologiska utveckling, ett synsätt som helt skiljer sig från t.ex. Piaget som ansåg att 
barnet måste ha nått en specifik utvecklingsnivå för att vara mottaglig för en viss typ av 
inlärning. Istället för att se till vad barnet redan kan, menade Vygotskij att pedagogiken 
måste vara orienterad mot framtiden. Han såg barnets utveckling som en process som sker i 
olika zoner. Den utvecklingszon barnet befinner sig i karaktäriseras av de färdigheter det 
redan klarar av på egen hand. Denna zon är dock inte det mest intressanta, enligt Vygotskij, 
utan det är istället nästföljande stadie som han benämner den proximala utvecklingszonen. 
Där finns den kunskap som finns inom räckhåll för barnet, men som det ännu inte kan till-
godogöra sig på egen hand. Det är i denna proximala utvecklingszon som lärande sker och 
det är här samspelet blir så viktigt. Med hjälp av en mer kompetent person kan barnet lära 
in nya färdigheter och därmed utveckla nya kognitiva processer. Det pedagogiska mötet 
mellan elev och lärare, som präglas av ett ömsesidigt tanke- och erfarenhetsutbyte, är där-
med en förutsättning för en effektiv undervisning då all utveckling går från det sociala och 
kollektiva till det individuella.64    

 
Bråten och Thurmann-Moe tar även upp hur Vygotskij, genom sin konstruktivistiska kun-
skapssyn, tydligt förespråkade vikten av att eleven får vara aktiv i sitt sökande efter och 
skapande av kunskap. Här spelar läraren en viktig roll i att skapa situationer som möjliggör 
detta och även genom att vara ”medupptäckare” tillsammans med eleverna. Vidare poäng-
terade Vygotskij att kunskapen måste vara meningsfull. Den får inte ryckas ur sitt sam-
manhang och överföras till eleverna i isolerade undervisningsmoment. Traditionellt sätt 
organiseras undervisningen i skolan efter ämnen men Vygotskij såg hellre att den skulle 
organiseras efter vilka psykologiska processer man avser att utveckla hos eleverna. För 
detta krävs en analys av vilken utvecklingszon varje elev befinner sig i och vilka psykolo-
giska processer som är väsentliga att utveckla inom de olika ämnesområdena. Utifrån detta 

                                                 
63 Dale, E.L. (1998). Lärande och utveckling i lek och undervisning. s. 33-59 

64 Bråten, I. (1998).  Om Vygotskijs liv och lära. s. 7-31 
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kan man sedan skapa en gynnsam miljö för utveckling som präglas av samspelet med andra 
individer.65    

 

Scaffolding 
Begreppet scaffolding lanserades av David Wood, Jerome Bruner och Gail Ross som ett 
resultat av deras forskning kring vilken funktion läraren bör inta för att på bästa sätt stödja 
eleven i inlärningsprocessen. De liknar scaffolding vid en byggnadsställning som eleven 
ska kunna ta stöd av i den grad den behöver. Lärarens stöd blir alltså omfattande när ett 
kunskapsstoff är helt nytt för en elev, men minskar sedan stegvis i takt med att eleven 
utvecklar sin kapacitet. För att stödet ska bli på rätt nivå måste därför läraren ha en teori om 
hur den aktuella uppgiften ska lösas och om den enskilde elevens kunskapsnivå och age-
rande. Wood, Bruner och Ross pekar på några kriterier som är viktiga i lärarens förhåll-
ningssätt för att scaffoldingprocessen ska bli lyckad: 

• Att förena elevens intressen med uppgiftens krav 

• Att förenkla uppgiften genom att dela upp den i mindre beståndsdelar, så att eleven 
lätt kan överblicka den och avgöra vad han/hon klarar av på egen hand och vad som 
han/hon behöver hjälp med. 

• Att bevara elevens intresse och motivera denne att utvecklas vidare.  

• Att minska elevens stress och rädsla för att göra fel 

• Att illustrera hur elevens tänkta lösningar kan göras klart när eleven ”kör fast” och 
markera vad som skiljer dessa från den ideala lösningen, i syfte att barnet ska kunna 
imitera och slutföra uppgiften.   

  
Wood, Bruner och Ross menar att en förutsättning för att eleven ska kunna förstå och lära 
sig är att den får vara aktiv. Scaffolding innefattar så mycket mer än att bara passivt imitera 
någon annan. Det handlar om att utgå från varje elevs individuella förmågor i relation till 
den specifika uppgift den ställs inför. Genom att åskådliggöra uppgiften för eleven kan den 
själv se vilka delar den klarar av på egen hand och sedan är det lärarens uppgift att gå in 
och stötta i det som är för komplicerat så att eleven ändå når lösningen. Detta gör att varje 
elev, förutom att tillägna sig ny kunskap, får uppleva känslan av att lyckas, vilket enligt 
Wood, Bruner och Ross är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling.66  

 

                                                 
65 Bråten, I. & Thurmann-Moe, A.C. (1998). Den närmaste utvecklingszonen som utgångspunkt för pedagogisk praxis. 

s. 103-119 

66 Wood, D., Bruner, J.S. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. s. 89-100 



22  

Dialogpedagogik 
Att använda språket som kommunikationsredskap, både muntligt och i skrift, kan i under-
visningssammanhang ses som ett villkor för att skapa förståelse och lärande. Olga Dysthe, 
professor vid universitetet i Bergen, har i flera av sina böcker förmedlat betydelsen av att 
lära i samspel med andra och menar att vi har mycket att lära av dialogpedagogiken, som 
menar att kraften till inlärning finns i dialogen mellan det skriftliga och muntliga. Hon dis-
kuterar att lärare i sin undervisning skulle kunna åstadkomma goda förutsättningar för 
inlärning genom planering av att använda både muntligt och skriftligt språk.67 

 

Det var en rysk litteraturteoretiker och språkfilosof vid namn Mikhail Bakhtin (1895-1975) 
vars huvudintresse var hur man kan använda språket som ett redskap för att kommunicera i 
tal och i skrift, som införde dialogbegreppet. Han menar att det är dialogen som är grund-
läggande för all mänsklig kommunikation och att mening skapas i själva samarbetet mellan 
individer i bestämda kontexter. Bakhtins och hans teori om dialogen som en grundläggande 
faktor till kommunikation blev uppmärksammad inom utbildningsområdet under 1990-talet 
då intresset för Vygotskij var stort. De båda hade en grunduppfattning om att varje individ 
har förankring i en kultur med ett socialt och historiskt sammanhang, men Bakhtin intresse-
rade sig främst för språket som kommunikationsredskap. 68 

 

Dysthe har i en av sina studier tittat på vad som sker i klassrummet när lärare systematiskt, 
medvetet under en längre tid, försöker införa skrivande och samtalande som redskap för 
inlärningen. Hon följde undervisningen i tre klassrum och i boken Det flerstämmiga klass-
rummet beskriver hon den bedömning hon gjorde av elevernas förmåga att lära sig utifrån 
den planering och undervisning som lärare genomförde. Dysthe påpekar att det är den, kan-
ske dagliga bedömningen, som lärare bör använda sig av då de fattar beslut om den fort-
satta planeringen av undervisningens form och innehåll. Klassrumsstudien visar på att då 
läraren lär eleverna att skifta mellan att skriva och att tala uppstår en förståelse och vetskap 
hos eleverna och med uttrycket ”det dialogiska klassrummet” betonar hon just samspelet 
mellan skrivandet och olika former av samtalande. En dialogorienterad lärosyn, menar hon, 
borde intressera alla som undervisar. Det stora antalet röster, språk och talgenrer som ele-
ver och lärare bidrar med i skolan skulle kunna användas kreativt för att främja lärande och 
utveckling.69 

 

Effekten av en dialogisk orienterad undervisning har Martin Nystrand, utbildningsforskare 
vid University of Madison, undersökt. I sin forskning om språkbrukets roll i läroprocesser 
har han utgått från Bakhtins dialogteori och utvecklat en egen teori om skrivandet som en 
social process. Avgörande för lärande är då förhållandet mellan den skrivande och den 

                                                 
67 Dysthe, Olga (2003) Dialog, samspel och lärande 

68 Ibid. s. 95-114 

69 Dysthe, O (1995).  Det flerstämmiga klassrummet. s. 14-45 och 220-249 
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läsande. Nystrand ledde ett större forskningsprojekt70 där undersökningen innebar att ut-
forska språkliga interaktionsformer i klassrum på högstadiet. Resultatet visade på skillnader 
i inlärningseffekten mellan en monologiskt eller en dialogiskt organiserad undervisning. 
Med monologiskt organiserad undervisning menas här en riktning mot mer lärarstyrt sam-
tal, överföring av kunskap och där läraren och läroboken är auktoriteter för kunskap. Till 
skillnad mot en dialogiskt organiserad undervisning där det centrala blir diskussion, om-
vandling av förståelse och där kunskap inkluderar den lärandes tolkningar och erfarenhe-
ter.71 Undersökningen visade också på att de flesta klassrummen var ”monologiska” även 
om de pedagogiska vindarna länge hade förespråkat ett aktivt lärande med tyngdpunkt på 
samverkan i undervisningen. Den bästa effekten på inlärning visade sig i en dialogiskt 
organiserad undervisning. Nystrand framhåller att det är genom interaktion mellan olika 
röster, dialogism, som mening skapas och att detta då kan leda till kunskap och förståelse.72   

                                                 
70 Nystrand, M. (1997). Opening Dialogue. Understanding the Dynamics of Language and Learning in the English 

Classroom 

71 Dysthe, O. (1995). Det flerstämmiga klassrummet. s.109  

72 Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande.  s. 95-114 
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Metod 

Datainsamlingsmetod 
För att fördjupa kunskapen kring våra frågeställningar har vi valt att göra intervjuer med 
lärare verksamma inom skolår 4-6. Vi utgick från ett kvalitativt synsätt därför att vi öns-
kade att fånga ett antal lärares egna berättelser om deras erfarenheter och tankar kring 
skrivutveckling. Utmärkande drag för den kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla 
beskrivningar av den intervjuades upplevda erfarenheter för att förstå dennes förhållnings-
sätt till det berörda ämnet.73 Intervjuformen kan mer liknas vid ett samtal. Utifrån stöd av 
en presentation med olika typer av intervjufrågor valde vi att inleda intervjuerna med s.k. 
inledande frågor. Öppna frågor som inger berättarlust för att skapa möjligheter till att för-
stå intervjupersonerna och deras berättelser om erfarenheter av skrivundervisning och 
skrivutveckling. Utifrån de olika lärares berättelser ställde vi mer riktade uppföljningsfrå-
gor för att försöka få mer fullständig information.74 Intervjufrågorna är sammanställda i en 
intervjuguide. 75          

                                                                            

Urval 
Urvalet i vår undersökning består av 5 lärare, verksamma i år 4, 5 och 6 i grundskolan i två 
kommuner i Mellansverige. Tre av lärarna arbetar på en F-6 skola i den ena kommunen, 
medan de övriga två lärarna arbetar på två olika F-5 skolor i den andra kommunen. Urvalet 
kan betraktas som ett bekvämlighetsurval, då vi antingen kommit i kontakt med lärarna 
genom vår verksamhetsförlagda utbildning eller i andra sammanhang. Vår ambition från 
början var att få en större spridning på skolor och kommuner, för att tillförlitligheten i 
undersökningen skulle öka, men vi stötte på problem med att hitta lärare som hade tid att 
ställa upp. 

    

Genomförande 
Den första kontakten med skolorna togs genom antingen telefon eller e-post. Vi presente-
rade då oss själva och den undersökning vi ville göra. Dessutom hade vi skrivit ett missiv-
brev, som vi skickade till de lärare som kunde medverka, där vi gav ytterligare information 

                                                 
73 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 34-35 

74 Ibid. s. 121-126.
 

75 Se bilaga 1 
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om studien och förutsättningar för deras deltagande.76 Intervjuerna genomfördes på lärarnas 
respektive skola, i ostörd miljö efter skoldagens slut.  I inledningen av varje intervju gick vi 
igenom förutsättningarna för lärarnas medverkan, d.v.s. de etiska aspekter vi förhåller oss 
till (se avsnittet Etiska aspekter). Samtliga intervjuer spelades in på MP3-spelare för att 
sedan kunna transkriberas. Vid intervjutillfällena leddes samtalet av en av oss, medan den 
andra ansvarade för inspelningen, antecknade och hade möjlighet att ställa kompletterande 
frågor.  

 

Bearbetning och analys av material 
Med inspiration från fenomenologin har vi bearbetat och analyserat det insamlade intervju-
materialet. I lärarnas berättelser fick vi ta del av deras egna upplevelser och erfarenheter 
och försökte utifrån det skapa oss en förståelse. Därför valde vi att utgå från fenomenolo-
gin, där strävan är att klargöra förståelseformen hos den kvalitativa forskningsintervjun och 
där fokus är på den mening som intervjupersonen upplever i sin livsvärld.77 

 

De inspelade intervjuerna har vi lyssnat av och transkriberat i sin helhet eftersom vi ville få 
en så tydlig bild som möjligt, då detta har stor betydelse för tolkningen. Som Kvale skriver 
är det viktigt att vara medveten om att utskriften faktiskt är en konstruktion och kan på-
verka resultatets reliabilitet och validitet.78 Utifrån de berättelser som de utskrivna intervju-
erna illustrerar strukturerar vi materialet efter teman som utifrån våra frågeställningar är 
intressanta att analysera och diskutera. Detta arbetssätt, att sortera data i kategorier eller 
teman, benämns meningskoncentrering och är speciellt för bearbetning av kvalitativa data. 
Detta innebär att vad de olika personerna uttrycker koncentreras till och sätts i förhållande 
till det ämne som undersöks.79 

   

Etiska aspekter 
De etiska aspekterna är betydelsefulla vid all sorts forskning. Framför allt har du som fors-
kare skyldighet att se till att du inte skadar eller kränker någon med din studie, vilket kräver 
noggranna överväganden om hur du hanterar det material du samlar in. Vetenskapsrådet 
skriver om forskningsetiska principer som utvecklats av det tidigare humanistisk-samhälls-
vetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Där presenteras fyra huvudkrav som syftar till att 
skydda individers medverkan i forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär i korthet att forska-

                                                 
76 Se bilaga 2 

77 Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 54-55 

78 Ibid s. 149-152. 

79 Ibid s. 175-178 
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ren ska upplysa intervjupersonerna om studiens syfte och villkoren för deras medverkan i 
denna. Allt deltagande i forskning bygger på frivillighet och i enlighet med samtyckeskra-
vet skall intervjupersonen ge sitt samtycke till att delta i studien. Denne har dessutom rätt 
att när som helst avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter 
om deltagarna i studien ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras på 
ett sådant sätt att ingen utomstående kan ta del av dem. Vid publicering ska åtgärder vidtas 
så att identifiering av enskilda individer försvåras. Slutligen säger nyttjandekravet att den 
information som hämtas från deltagarna i studien endast får användas för forskningsända-
mål och ej föras vidare i t.ex. kommersiellt syfte. Utöver dessa fyra huvudkrav rekommen-
deras att forskaren delger intervjupersonerna resultatet av studien.80     

 
I samband med att vi kontaktade lärare med en förfrågan om att medverka i intervjuer klar-
gjorde vi syftet med vår undersökning. Till de lärare som vi sedan intervjuade skickade vi 
även ett missivbrev81 där ytterligare information om studien och deras deltagande gavs. Där 
framgår även att deras deltagande är helt frivilligt och att de har rätt att avbryta sin med-
verkan, samt att alla uppgifter som de lämnar kommer att behandlas så att det inte går att 
härleda dem till vare sig de själva eller den skola de arbetar på. Dessutom påpekade vi att 
uppgifterna endast kommer att användas i vår studie och att de ljudinspelningar vi gjorde 
endast kommer att vara tillgängliga för oss två. Denna information gick vi även igenom 
med intervjupersonerna vid intervjutillfället för att försäkra oss om att de tagit del av den. 
Vi har också för avsikt att delge våra intervjupersoner de resultat vi kommer fram till. 

 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet betyder noggrannhet eller pålitlighet och är en uppskattning av tillförlitligheten 
i forskningsmaterialet. Hartman skriver att du ska kunna lita på ditt material, oavsett av vil-
ken art det är, vilket innebär att t.ex. utskrifter av intervjuer måste vara tydliga och preci-
sa.82 Vi valde att transkribera våra intervjuer i sin helhet för att stärka noggrannheten och så 
långt som möjligt undvika att göra felaktiga tolkningar av vad personerna sagt. Dock går 
det inte att bortse från att en intervju alltid bara är en persons berättelse om sig själv och sin 
syn på något vid ett specifikt tillfälle och det finns inga garantier att intervjun skulle ge ex-
akt samma resultat om den genomfördes igen vid en annan tidpunkt.  

 

Validitetskravet innebär att det forskningsmaterial du samlar in ska vara relevant för studi-
ens problemställning, avseende såväl avgränsning som djup.83 Stensmo skriver  

 

                                                 
80 Forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtat från http://ww.vr.se 

81 Se bilaga 2 

82 Hartman, S. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten. s. 44 

83 Hartman, S. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten. s. 44 
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Med validitet förstås i vilken grad de empiriska observationer som görs, är giltiga för den verklighet 

man avser att studera eller det problem en studie avser att belysa.84 

I studien har vi försökt skildra hur våra intervjupersoner upplever sin verklighet. Vår avsikt 
har varit att på ett ärligt och trovärdigt sätt försöka återge hur lärarna ser på sig själva och 
sin undervisning. Vi kan ändå inte garantera validitet fullt ut, då det trots allt är vår subjek-
tiva tolkning av det insamlade materialet som studiens resultat grundas på och det är möj-
ligt att detta färgats av vår egen förförståelse. Genom att vi använt oss av meningskoncen-
trering i vår analys finns möjligheten att det även där infunnits sig ett visst mått av sub-
jektivitet.  

 

 

 
 

                                                 
84 Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. s. 32 
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Resultat 

Vårt syfte med den här studien var att den skulle leda till en fördjupad förståelse för hur 
lärare ser på skrivutveckling i år 4-6. Detta ville vi studera genom att undersöka vilka 
kunskaper som lärarna anser vara viktigt att eleverna har när det gäller skrivandet. Här 
följer en presentation av det som studien har lett till. 

 

Presentation av intervjupersoner 
Vi inleder med en presentation av de lärare som ingår i studien. Namnen på lärarna är fing-
erade, för att ingen ska kunna identifiera dem. Vi har valt att benämna deras yrkestitel efter 
de begrepp som användes under deras utbildningstid. Vissa av begreppen används inte 
längre, eftersom lärarutbildningen omformats vid flera tillfällen. 

 

Tove – Lärare utbildad mot grundskolans tidigare år med inriktning mot läs- och skrivin-
lärning. Har arbetat som lärare sedan 2003, främst i år 4-5 och är nu klasslärare i år 5. 

 
Anna – Lärare mot grundskolans tidigare år med inriktning på läs- och skrivinlärning samt 
matematik. Är från början utbildad förskolelärare och arbetade som detta i ca 30 år. Har 
även läst specialpedagogik och svenska som andraspråk. Arbetar nu sitt första år som 
klasslärare i år 4. 

 
Mia – Lärare utbildad mot mellanstadiet med behörighet i samtliga teoretiska ämnen samt 
musik. Har arbetat som lärare sedan 1985, hela tiden med år 4-6, och är nu klasslärare i år 
5. 

 

Julia – Lärare utbildad mot år 1-7 med inriktning på svenska och samhällsorienterade 
ämnen, med idrott som tillvalsämne. Har arbetat som lärare sedan 1995, med år 3-6, och är 
nu klasslärare i år 6. 

 

Eva – Lärare utbildad mot mellanstadiet med behörighet i samtliga teoretiska ämnen. Är 
från början utbildad lågstadielärare och har arbetat som lärare sedan 1970, i år 1-6, och är 
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nu klasslärare i en integrerad klass i år 4-5. Har arbetat mycket med Bifrostpedagogik85 och 
har bl.a. varit med och författat en bok om detta. 

 

Presentation av teman 
Med stöd av en speciell metod, s.k. meningskoncentrering, arbetade vi fram teman med 
utgångspunkt i lärarnas syn på vad som är viktig kunskap att eleverna får med sig när det 
gäller skrivandet. Meningskoncentrering innebär att utefter en känsla för intervjun i sin hel-
het formuleras teman som har med det aktuella undersökningsområdet att göra.86 Vi har 
valt att presentera de resultat vi fått fram med hjälp av de sju teman vi skapat, för att göra 
dem lätta att överblicka:  

 
• Arbetssätt 

• Väsentliga förmågor att utveckla för att bli en god skrivare 

• Förutsättningar för skrivutveckling 

• Skrivande i andra ämnen än svenska 

• Målen i kursplanen och nationella prov 

• Datoranvändning och skrivande 

• Svårigheter och dilemman i arbetet med skrivutveckling 

 

Efter redovisningen av varje tema gör vi en summering av det som vi ser som det viktigaste 
i lärarnas berättelser i förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Resultat av intervjuerna 

Arbetssätt 

Hur arbetar lärarna med skrivandet i skolan? Vilka skrivuppgifter använder de sig av och 
hur arbetar de med dessa?  

 

                                                 
85 Pedagogisk metod, med ursprung i Danmark, som strävar efter ett upplevelsebaserat lärande där man förenar 

förnuft, känsla, kunskap och fantasi och försöker skapa en helhet. Arbetet sker tematiskt och ämnesintegrerat och 

utgår från barnens frågor och intressen. 

86 Kvale. S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 175-178 
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Samtliga lärare arbetar med fri skrivning87 i någon form. Tove, Anna, Mia och Julia utgår 
från färdiga material88, som syftar till att inspirera eleverna att skriva om olika ämnen samt 
göra person- och miljöbeskrivningar. På olika sätt har lärarna tagit upp vikten av att inspi-
rera eleverna till skrivande och att detta är ett ansvar de har i sin yrkesroll. Inspirationskäl-
lor kan vara att bara gå ut genom klassrumsdörren för att se en annan miljö eller att utgå 
från en verklig händelse som eleven sedan får göra till sin egen berättelse. Till exempel 
berättar Julia om hur hennes klass nyligen läst om Vasaskeppet under historielektionerna 
och att hon utnyttjade detta i den fria skrivningen. Eleverna fick föreställa sig att de var 
sjömän på skeppet och hitta på en berättelse kring detta. Anna beskriver ett annat exempel. 
Hon tog med sin klass på en teaterföreställning på ett slott. Eleverna fick sedan leva sig in i 
den händelse som utspelade sig i föreställningen och beskriva den ur sitt perspektiv. Eva 
strävar i sin undervisning efter att alltid utgå från elevernas egna intressen och anpassa den 
fria skrivningen efter detta. Just nu berättar hon att hennes klass ville skriva nyhetsartiklar 
och detta ledde till att man tillsammans skapade en skoltidning. I hennes skola arbetar man 
ofta efter teman och i projektform och då bestämmer lärare och elever tillsammans vilka 
frågeställningar man vill utforska inom det aktuella området. Andra metoder som lärarna 
nämnde för att inspirera eleverna är att skriva utifrån rollspel eller bilder, skriva sångtexter 
samt litteratur både genom högläsning och egen läsning.  

 

Alla lärarna använder sig av muntlig och skriftlig respons på olika sätt i sin undervisning. 
Tove försöker redan från år 4 lära sina elever att ge varandra muntlig respons. I år 5 försö-
ker hon utveckla detta till att de ska skriva ner sina kommentarer. Dock upplever hon att 
eleverna har väldigt svårt att ge konstruktiv kritik, de tycker ofta att ”allt är bra”. Flera 
lärare tar också upp att det kan vara känsligt att låta eleverna läsa och kommentera var-
andras texter. Julia arbetar på ett annat sätt med respons. Hon har gjort en checklista med 
viktiga punkter att tänka på när man skriver en text. Eleven kan dels använda den själv för 
att rätta sin text, men den kan även användas för att ge respons på en kamrats text. Julia 
säger att detta gör att hon slipper använda ”rödpennan” lika ofta, då eleverna gör ett stort 
jobb själva. Mia beskriver ytterligare ett sätt att ge respons, som hon använder i sin klass. 
Hon låter ofta eleverna läsa upp sina berättelser högt för klassen och då menar hon att ele-
verna själva kan höra om något inte låter rätt. Hon strävar efter att eleverna ska skriva korta 
texter, för att de inte ska uppleva det för jobbigt att läsa upp.  

 

Lärarna nämner vid flera tillfällen att det är viktigare att eleverna skriver lite och ofta än 
långa texter sällan. Att göra skrivandet till en vana, är något Julia arbetar med då hon låter 
sina elever skriva loggbok varje dag. Skriver man ofta blir det inte så svårt att komma 
igång. Detta har hon framför allt sett vara gynnsamt för de svaga skrivarna som hon nu, 
efter nära ett års loggboksskrivande, upplever är de som skriver mest. Just detta reflekte-
rande skrivande är något som även Eva och Anna lyfter fram. Evas elever skriver också 

                                                 
87 Med begreppet ”fri skrivning” menar vi här att eleverna får skapa text utifrån sin fantasi. Däremot kan det finnas 

ramar för genrer och ämnen. 

88 Stråk av bildspråk (av Marita Fitger & Ewa Jacquet, Stockholm: Natur och Kultur, 1996) och Ars Scribendi (Lena 

Lindh & Boel Söderberg, Helsingborg: Scolanova, 2001) 
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varje dag i en skolagenda, liknande den loggbok som Julia använder. I skolagendan ryms 
förutom utvärdering och reflektion av dagen, även mål för veckan som eleverna får vara 
delaktiga i att sätta upp. På ett liknande sätt låter Anna sina elever vara aktiva i arbetet med 
sina individuella utvecklingsplaner (IUP), med hjälp av en speciell bok som följer dem hela 
året. Anna tror att förmåga att reflektera är något som kommer få allt större betydelse. 

Det är ju det vi ska ge våra elever idag, det är ju medel för att hjälpa dem att kunna göra på andra 

sätt och reflektera kring det de gör. För lärare idag kanske inte alltid vet mer än eleverna, så 

kommer det att bli, men vi måste ge dem verktygen att kunna finna fakta och kunna finna 

lösningar.89   

 
Att eleverna får lära sig att rikta sitt skrivande till olika personer, s.k. mottagarmedvetenhet, 
är något samtliga lärare lyfter som viktig kunskap. Tove berättar att det är något man dis-
kuterat i hennes arbetslag. Hon känner att detta är angeläget och något hon vill jobba mer 
med och säger att eleverna skriver oftast för mig och det ska de inte göra. Även Julia ut-
trycker att hon har dåligt samvete för att hon inte arbetar mer med mottagarmedvetenheten 
och tror att detta beror på att hon ännu inte funnit något sätt att utforma skrivuppgifterna på 
så att de inte känns konstlade för eleverna. 

 
Alla lärarna uppgav även att de arbetade aktivt med rättstavning, genom att ha ”Veckans 
ord”, d.v.s. eleverna får ett antal ord i läxa varje vecka som de sedan har skriftligt förhör 
på. Mia uttryckte att hon ansåg att stavning och grammatik är tyngdpunkten i skrivandet 
och hon nämner att detta bör övas på ett lustfyllt sätt. För att kunna göra detta berättar flera 
av de andra lärarna att de försöker väva in de grammatiska momenten i den fria skriv-
ningen. Eva säger att grammatiken upplevs som abstrakt av elever i den här åldern och 
därför ser hon det som viktigt att försöka sätta in den i ett meningsfullt sammanhang. 
Hennes strävan är att ge eleverna en grundkännedom om ordklasser och satsdelar, inte att 
de ska behärska alla moment fullt ut. Eva lägger särskilt stor vikt vid att eleverna ska lära 
sig vokalerna och de regler som omger dessa, därför att hon ser att det kan underlätta vid 
stavning. Anna berättar om hur hon i sitt arbete med grammatiken fokuserar på olika mo-
ment varje vecka och väver in den i den fria skrivningen. Successivt byggs grammatiken på 
i och med att ett nytt moment tillkommer varje vecka. Tove beskriver sitt förhållningssätt 
till undervisningen på ett liknande sätt. Hon hänvisar till underbara pedagoger på lärarut-
bildningen som förmedlade att det viktigaste är att eleven får upp ett skrivflöde och inte 
känner sig hindrad av rädslan för att göra fel. Då utvecklas i de flesta fall grammatiken av 
sig själv så småningom. Julia och Mia beskriver däremot sin undervisning i grammatik som 
något de gör separerat från andra moment i svenskan. 

 
Att arbeta med skrivstil är ett moment där lärarnas åsikter skiljer sig åt. Tove, Mia, och 
Julia har valt att inte fortsätta arbeta med skrivstil, men arbetar däremot med välskrivning. 
Inom detta finns det utrymme för de elever som vill fortsätta utveckla sin skrivstil att göra 
detta, medan övriga elever övar på att texta snyggt. Tove motiverar sitt svar med att sam-
hället har förändrats och skrivandet har revolutionerats i och med datorn, vilket kan betyda 

                                                 
89 Citat från intervjun med Anna 
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att skrivstilen inte är lika nödvändig längre. Dock poängterar hon att det i kursplanen finns 
ett strävansmål som säger att eleven ska kunna skriva läsligt för hand och det är något som 
hon har som utgångspunkt i sin undervisning.  Även Julia menar att det är viktigt. Hon be-
skriver situationen där du måste skriva en lapp till någon. Sättet du skriver denna lapp på 
kommer att förmedla en bild av dig som person och detta menar hon illustrerar handstilens 
betydelse. Anna och Eva är de enda lärarna som valt att fortsätta arbeta aktivt med skrivstil. 
De menar att eleverna och deras tidigare lärare lagt ner så mycket arbete på att utveckla 
detta, att det vore synd att släppa det och tror även att detta kan vara värdefullt för eleverna.  

   

Ytterligare uppgifter som lärarna nämner att de låter sina elever arbeta med är att skriva 
referat och recensioner av böcker, kompisskrivning90 samt utveckla berättelser utifrån sagor 
eller nyhetsartiklar.    

 

Anna är den enda av lärarna som regelbundet, en gång i veckan, arbetar nivågrupperat med 
sina elever i skrivning och ser en stor fördel i det arbetssättet. De svagare eleverna kan då 
få den extra tid och det stöd som de så väl behöver medan de elever som behöver större 
utmaningar får möjligheten att utvecklas ytterligare på sin nivå. Att arbeta nivågrupperat är 
något som flera av de andra lärarna uttrycker en önskan om att kunna göra, men beskriver 
att det inte finns möjligheter till detta på grund av små resurser.  

 

Summering 

Det som lärarna beskriver som det allra viktigaste när de arbetar med skrivandet i skolan är 
att göra skrivandet till en vana, något regelbundet som samtidigt fyller en funktion för 
eleverna. Samtliga lärare upplever att de har ett betydelsefullt ansvar i att inspirera eleverna 
i skrivuppgifter. Vi finner att de ser formalia som en viktig del av skrivundervisningen, 
men ser skillnader i deras syn på hur detta bör undervisas. Antingen arbetar man med gra-
mmatiken som ett separat moment eller så vävs den in i den fria skrivningen med fokus på 
den problematik man för tillfället kan se i elevernas texter. Lärarna berättar om vikten av 
att se skrivutveckling som en process och därför arbetar de med respons på olika sätt för att 
eleverna ska få förståelse för hur de skriver. Något som lärarna tror skulle ha stor betydelse 
för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att kunna utveckla sitt skrivande är att arbeta 
nivågrupperat. Att detta verkligen kan vara gynnsamt bekräftar den enda läraren i vår 
studie som har förmånen att kunna arbeta på detta sätt.    

 

Väsentliga förmågor att utveckla för att bli en god skrivare 

Vad ser lärarna som väsentligt i elevernas skrivutveckling och vad anser de kännetecknar 
en god skrivare i den aktuella åldersgruppen?  

                                                 
90 En form av stafettskrivande där en elev påbörjar en berättelse och skriver under en viss tid, innan den lämnas över 

till nästa elev som fortsätter o.s.v. till den sista eleven, som får i uppgift att avsluta berättelsen. 
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Alla lärare vi intervjuat är överens om att det finns goda skrivare, däremot skiljer sig deras 
upplevelse av hur vanligt förekommande det är. Tove menar att det är ett fåtal elever me-
dan Anna uppskattar att två tredjedelar av hennes nuvarande klass är mycket goda skrivare. 
Båda två lyfter fram de grammatiska aspekterna hos en god skrivare; att eleven är duktig att 
stava och har en näst intill korrekt meningsbyggnad samt kan sätta ut stor bokstav, punkt 
och dela in texten i stycken. Innehållsmässigt är de även överens om att en god skrivare har 
en röd tråd i sina berättelser. Anna beskriver det som att eleven har en tydlig början och 
slut i sin berättelse och klarar av att ”måla ut” texten däremellan. Julia framhåller förmågan 
att kunna producera en text även om man inte har den rätta inspirationen. 

 

Vilka förmågor är då väsentliga att utveckla för att bli en god skrivare? Mia lägger stor 
betoning på att eleverna kan stava och behärskar grammatiken och för att befästa dessa 
kunskaper försöker hon att arbeta på ett lustfyllt sätt. Bl.a. berättar hon att hennes nuva-
rande klass arbetat med att göra pantomimer för att lära in olika grammatiska moment. 
Vidare framhåller hon att hon i grunden tror att det handlar om att inspirera eleverna och 
väcka deras lust att skriva. Tycker eleverna bara att det är roligt att skriva så kommer de att 
utvecklas. Tove är inne på samma linje då hon menar att om eleverna bara får skriva på så 
kommer grammatiken i de flesta fall av sig själv. Det kan snarare vara förödande för ele-
vens skrivglädje om man går in och rättar för mycket i deras texter. Då hamnar elevens 
fokus bara på det som är fel ur formell synvinkel och inte på att eleven faktiskt planerat och 
producerat en text. Den förmåga Tove ser som mest betydelsefull för elevernas skrivut-
veckling är deras ordförråd. Har man ett stort ordförråd har man lättare att skriva ner sina 
tankar och variera sig i texterna. Även Anna betonar att skrivandet ska vara lustfyllt, men 
också att eleverna måste se en mening i skrivandet för att utvecklas. Om de ser ett värde i 
skrivandet, att det blir en tillgång i deras fortsatta skolgång och framtida liv, blir det en 
motivation till träning och utveckling. Att kunna uttrycka sig väl är den förmåga hon ser 
som väsentligast att utveckla hos sina elever, då det är något som krävs i många uppgifter i 
yrkeslivet.   

 

Summering 

Lärarna lyfter fram vissa faktorer som är väsentliga i skrivutvecklingen. Dessa är att kunna 
stava, uttrycka sig väl och skriva med god meningsbyggnad samt ha en röd tråd i sin text. 
Dessutom, viktigast av allt, behöver eleverna känna glädje och mening med sitt skrivande. 
Att skrivandet fyller en funktion som eleverna kan se även i ett livslångt perspektiv. 

 

Förutsättningar för skrivutveckling 

Vilka förutsättningar anser lärarna vara viktiga för att eleverna ska kunna utveckla sin för-
måga att skriva?  
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Här fann vi att fantasin var ett nyckelbegrepp, något som samtliga lärare framhöll. Alla 
resonerar även om betydelsen av sambandet mellan att läsa och skriva. De är övertygade 
om att elever som haft tillgång till bra böcker och läst mycket har ett försprång när det 
kommer till att utveckla sitt skriftspråk. Flera skrivuppgifter som förekommer i lärarnas 
undervisning utgår ju också från läsandet på något sätt. Mia menar att genom läsningen får 
eleverna en uppfattning om hur texter är uppbyggda. Tove resonerar att en del av sam-
bandet kan ligga i att när man läser ser man samtidigt hur orden stavas. Läsning bidrar 
också till att utöka ordförrådet, något som hon ser som en av de viktigaste delarna i ele-
vernas skrivutveckling. Hon uttrycker att ju större ordförråd man har desto lättare är det att 
knappa ned en text på papper. Ett problem som flera av lärarna ser är att barn idag inte 
läser lika mycket som tidigare p.g.a. konkurrensen från TV och dator. Anna tror även att 
högläsning är en gynnande faktor som tillsammans med den egna läsningen bidrar till att 
eleverna utvecklar ett rikt språk och ett stort ordförråd. Hon upplever också att högläsning 
fungerar bra för att inspirera eleverna i deras eget skrivande.   

 

Både Tove och Mia pekar på det faktum att elever kan vara rädda för att skriva. De tror att 
det kan det bero på att eleverna upplever att de blir bedömda genom sitt skrivande. Därför 
menar de att det är viktigt att fokusera på att eleverna ska våga skriva och att man som 
lärare bör försöka underlätta skrivandet för dem. Mia beskriver att hon brukar dela upp 
skrivuppgifterna i minde delar, för att skrivandet inte ska bli för prestationsinriktat och 
kännas övermäktigt för de här eleverna. På så sätt kan alla elever få känna att de lyckas. 
Detta betonar även Eva och säger att det är viktigt att eleven ser till sig själv och inte jäm-
för sig med andra. Julia tar upp en annan förutsättning som hon har upplevt haft stor bety-
delse för sina elevers skrivutveckling, nämligen att skriva ofta och att skrivandet blir något 
meningsfullt. Julia upplever att loggboksskrivandet har underlättat för eleverna då de inte 
upplever samma press som vid andra skrivuppgifter.  

Utan att de tänker på det så författar de en text varje dag. Loggboken har gett så mycket positiva 

resultat som jag inte hade räknat med från början. Att se sådana som hade så svårt att komma 

igång helt plötsligt bara få det att flyta på - det är jätteroligt att se vilken utveckling det har lett till, 

det hade jag inte väntat mig.91  

Julia menar också att loggboksskrivandet möjliggör att se varje elev, då hon läser deras 
texter varje dag tillsammans med dem. 

 
Ytterligare en aspekt, som Eva och Mia lyfter fram som betydelsefull är samtalet. De anser 
att det finns ett samband mellan det talade språket och det skrivna språket och menar att 
kan man tala på ett riktigt sätt så flyter språket ofta i skrivandet också. Mia säger att det 
märks på eleverna om de fått möjlighet att samtala och berätta mycket och att någon har 
lyssnat på dem.  

Det märks vilka elever som är öppna för omvärlden och kan ta in intryck och sedan förmedla dem i 

skrift. Det måste finnas en vilja inom dem att berätta. Antagligen har de fått den hemifrån. De är 

                                                 
91 Citat från intervjun med Julia 
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vana att berätta och att någon är intresserad av att lyssna på dem. De har fritt fått utveckla sin 

fantasi och ser den som en tillgång.92 

Vidare menar hon att det är skolans uppgift att skapa situationer som frigör fantasin hos de 
elever som inte har detta med sig naturligt. 

 

Summering 

Lärarna ser fantasin som en mycket viktig förutsättning. De framhåller att elever som läst 
mycket själva eller blivit lästa för och fått möjlighet att samtala och berätta har ett förspr-
ång i sin skrivutveckling. Detta kan också leda till ett ökat ordförråd som flera av lärarna 
menar underlättar skrivandet. En viktig poäng, som lärarna lyfter som förutsättning, för att 
skrivutveckling över huvudtaget ska vara möjlig, är att avdramatisera skrivandet, så att ele-
verna vågar skriva. I huvudsak gäller det att eleverna får skriva så ofta som möjligt samt att 
som lärare alltid sträva efter att skapa en förståelse för skrivandet. 

      

Skrivande i andra ämnen än svenska 

För att skrivandet ska bli funktionellt i undervisningen menar den forskning som vi har 
tagit del av att skrivandet behöver bli meningsfullt för eleverna och att det bör utgöra ett 
naturligt inslag under hela skoldagen. Därför finner vi det intressant att få veta vilken roll 
lärarna anser att skrivandet har i andra ämnen och hur de arbetar med skrivandet där. 
 
Alla de intervjuade lärarna arbetar med skrivandet kopplat till andra ämnen. De uppger att 
eleverna använder sig av skrivandet främst i de samhälls- och naturorienterade ämnena.  
Flera av dem nämner att i matematik krävs det ofta att eleverna ska svara med hela och 
korrekt skrivna meningar. Anna påpekar då att de tränar sig i att beskriva hur de tänker. 
Generellt beskriver lärarna skrivandet i andra ämnen som ett redskap för eleverna att 
redovisa kunskaper som de inhämtat genom läsning eller andra metoder. Eva beskriver att 
arbeten med projekt och teman innefattar mycket skrivande i olika former, ofta med syftet 
att i slutändan presentera sitt arbete. Tove låter ofta eleverna skriva tankekartor för att 
strukturera upp de fakta de vill ha med i sina texter. Julia arbetar ibland med att väva ihop 
faktakunskaper med elevernas fantasi, bl.a. som i den historieuppgift om Vasaskeppet som 
vi nämnt tidigare. Anna berättar om sitt arbete i engelska där skrivuppgifterna kan bestå i 
att eleverna får skriva kortare texter eller små intervjuer de har gjort.   

 

Summering    

Lärarna har ett helhetsperspektiv på skrivutveckling och arbetar med skrivandet i alla 
ämnen, då de menar att det skapar en förståelse för ämnet. Lärarna framhäver att skrivandet 
är ett redskap till inlärning, framför allt för att strukturera fakta i de teoretiska ämnena t.ex. 
i form av tankekartor. Ett starkt motiv som lärarna har till att använda skrivandet i andra 
ämnen kan vara att i samarbete med andra få utveckla sitt språk i olika kontexter.   

                                                 
92 Citat från intervjun med Mia 
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Målen i kursplanen och nationella prov 

Hur ser lärarna på målen i kursplanen och kunskapskraven i de nationella proven i sven-
ska? Hur tänker de kring kraven som kommer att ställas på deras elevers skrivande i de 
högre åren i skolan? Frågor som dessa är intressanta för att vi ska kunna se i vilken grad 
lärarna har ett helhetsperspektiv på skrivutveckling. 

 
Samtliga lärare uppger att de ständigt är medvetna om målen och att dessa ofta utgör grun-
den för deras planering. Tove beskriver den ständiga balansgången mellan att fördjupa en 
kunskap eller bara lukta på den för att hinna nå alla de mål som kursplanen strävar efter. 
Hon upplever att de elever som ibland behöver mer tid till något inte alltid kan få det.     
Mia nämner att hon medvetet planerar in uppgifter i undervisningen som syftar till övning 
inför de nationella proven. Hon berättar att den lokala kursplanen är uppbyggd så att en 
genomgång sker av alla moment som krävs för att klara proven.  

 
Även de krav som kommer att ställas på elevernas skrivande i senare år i skolan finns med i 
lärarnas tankar. Mia och Anna påpekar att det är viktigt att lägga en bra grund i den här ål-
dern, för att eleverna ska klara skrivandet i de högre åren. Det är betydelsefullt att eleverna 
känner en mening i sitt skrivande och att de lär sig att uttrycka sig på olika sätt för att de 
ska kunna fortsätta utvecklas. Julia beskriver att hon ser elevernas lärande i ett längre per-
spektiv. Istället för att enbart fokusera på vad som krävs i skolan, ser hon till vad livet kan 
ställa för krav på skrivförmågan i framtiden. Hon upplever ibland att målen inte är tillräck-
liga.  

Jag utgår från det jag själv upplever är baskunskaper som alla bör ha med sig… att klarar man inte 

det när man kommer ut i livet är det illa. För målen kan ju vara lite magra ibland, kanske, och 

samtidigt lägger de tyngdpunkten på saker som inte är relevanta egentligen.93 

 

Tove uttrycker en viss oro över hur vissa elever, som saknar egen drivkraft, ska klara sig 
framöver när det kommer att ställas högre krav på deras förmåga att självständigt utföra 
arbetsuppgifter. 

 

Summering 

Lärarna uppger att målen i kursplanen och de krav som ställs på eleverna i de nationella 
proven ständigt finns i deras medvetande. Lärarna menar att de har ansvaret för att lägga en 
bra grund under dessa skolår för att eleverna ska klara av de krav som kommer att ställas på 
deras skrivkunskaper senare i skolan. Här förde flera av lärarna fram ett viktigt budskap, 
som vi kan se som ytterligare ett tecken på att de har en helhetssyn på skrivutvecklingen, då 
de menar att de egentligen tänker i ett ännu längre perspektiv. Vad kommer livet att kräva 
att eleverna kan, när det gäller skrivande? 

                                                 
93 Citat från intervjun med Julia 
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Datoranvändning och skrivande 

Datorn har idag en närmast självklar plats i samhället, som ett redskap för skrivande och 
kommunikation. Därför var vi intresserade av att få veta om, och i så fall hur, lärarna an-
vänder datorn i skrivundervisningen. Vilket stöd i skrivutvecklingen upplever lärarna att 
datorn kan ge? Anser lärarna att det ökande datoranvändandet i samhället har någon 
inverkan på elevernas skrivutveckling?  

 
De flesta av de intervjuade lärarna utnyttjar datorskrivandet främst i sin undervisning med 
elever som har svårigheter i att skriva för hand eller elever som har dyslexi, och då ofta har 
ett skräddarsytt program efter deras behov. Tove säger att de fördelar hon har upplevt med 
att låta elever skriva på datorn har varit då någon behöver extra motivation till att skriva, 
samt för att motivera de som har svårigheter med finmotoriken och upplever det jobbigt att 
med penna skriva ned en text. 

 
Alla lärarna låter, eller säger att de senare ska låta, eleverna använda datorn till att ren-
skriva texter som de har författat. Anna berättar att hennes elever under sitt första skolår 
fick öva fingersättning. Det är inget som hon följer upp i undervisningen men hon upp-
muntrar dem till att göra sina hemuppgifter vid datorn, t.ex. skriva Veckans ord med tillhö-
rande meningar. Alla lärarna önskar att de hade tillgång till fler datorer, för att eleverna 
skulle kunna få möjlighet att producera texter direkt på datorn och inte endast utnyttja den 
för att skriva rent en text. 

 
Julia upplever att elevernas flitiga användande av datorn kan leda till svårigheter med att 
avstava ord. Hon har lagt märke till att de avstavar ord hur som helst, något hon tror kan 
bero på att datorn sköter detta automatiskt. Hon märker också elevers svårigheter med 
sammansatta ord, men kan inte säga att hon vet att det beror på datoranvändandet. Tove, 
Julia och Eva tycker sig se att elevernas chattspråk i vissa fall speglar skrivandet i skolan. 
Tove menar t.ex. att de gärna skriver ”e” istället för ”är” och ibland ”o” istället för ”och”. 
Eva har också märkt att elevernas texter har blivit kortare. Meningarna är inte längre lika 
målande och innehåller ofta förkortningar, vilket hon kopplar till elevernas SMS-skrivande, 
där det handlar om att förmedla sig kortfattat. Julia har en teori om att elever som läser 
mycket har lättare för att skilja på de olika sätten att skriva, då de är bekanta med olika 
sorters texter. 

 

Summering 

Lärarna ser datorn som ett ovärderligt stöd i arbetet med de elever som är svaga i 
skrivandet. De ser också en brist, på grund av den begränsade tillgången på datorer i 
skolan, i att inte kunna låta eleverna få möjlighet att producera texter direkt på datorn, då 
ordbehandlingsprogrammen skulle kunna vara ett värdefullt stöd i skrivutvecklingen. 
Samtidigt kan vi se att lärarna har många funderingar kring vad det ökade datoran-
vändandet i samhället får för konsekvenser för elevernas skrivutveckling.    
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Svårigheter och dilemman i arbetet med skrivutveckling 

Utveckling och inlärning är komplext och sällan är vägen till målet spikrak. För oss var det 
intressant att se om lärarna stött på några svårigheter eller dilemman som är specifika för 
arbetet med skrivandet i skolan, då det kan hjälpa oss att få en djupare förståelse för deras 
syn på skrivutveckling som helhet. Genom det lärarna beskriver som svårigheter hoppades 
vi kunna bilda oss en uppfattning om vad de ser som betydelsefullt i elevernas utveckling. 

 

Bristen på fantasi hos vissa elever är något flera av lärarna spontant lyfter fram som en stor 
svårighet i arbetet med skrivandet. Både Anna och Mia berättar om hur de med olika meto-
der försöker inspirera och hjälpa dessa elever att komma igång, men att det inte alltid är så 
lätt. Anna, som är relativt ny i lärarrollen, konstaterar att hon nog hade trott att hon skulle 
lyckas bättre med detta. Tove berättar att hon ser tendenser till motstånd mot att fantisera 
hos vissa av sina elever. 

Man märker ju på vissa i fyran och framför allt i femman att de blir stora så fort. De är fortfarande 

barn, men de är så coola att de inte kan ha en fantasi. De vågar inte skriva om tomtar och troll, 

utan det ska vara smack bom bang, det ska vara coolt och häftigt. Detta kan jag känna kommer 

lägre och lägre ner i åldrarna och att man inte är barn när man går i femman är ju skrämmande. Att 

fantasin stoppar dem från att läsa eller skriva någonting. 94 

Detta har medfört att Tove ibland stöter på motstånd när hon uppmanar eleverna att skriva 
fritt. De vill helt enkelt bli styrda.  

 
Lärarna tycker sig även se ett samband mellan den motoriska utvecklingen och skrivförmå-
gan. De menar att svaga skrivare ofta även har en dåligt utvecklad motorisk förmåga och 
det handlar om både grov- och finmotorik. Tove beskriver hur dessa elever får kämpa och 
lägga all sin energi bara på att forma bokstäverna, så ofta finns inte kraften kvar att orka 
fantisera och producera berättelser. Här har hon funnit en ovärderlig hjälp i datorn, som 
både ger eleverna möjlighet att träna sin fingerfärdighet samtidigt som de får producera 
något på egen hand med lyckat resultat. Tove tror det är viktigt för dessa elevers själv-
känsla att de får känna att det är deras egen text. Anna poängterar dock att det inte alltid 
finns ett samband mellan motorik och skrivfömåga. Detta grundar hon bl.a. på observatio-
ner av en av sina nuvarande elever som har en väldigt välutvecklad motorik och är mycket 
aktiv inom idrott, men, som hon uttrycker det, skriver som en kratta.  

 
Dyslexi är ett problem som Tove och Mia nämner. Båda upplever att det är svårt att som 
ensam lärare i klassrummet räcka till för elever som har läs- och skrivsvårigheter. De har 
funnit viss hjälp i dataprogram som skräddarsyr övningar efter elevernas individuella be-
hov. Tove beskriver känslan av att som svensklärare inte ha tillräckliga kunskaper, som en 
specialpedagog har, att kunna se exakt vad en elev skulle behöva hjälp med. Hon menar att 
behovet av ett samarbete med en specialpedagog är stort. Skolan hon arbetar på saknar helt 

                                                 
94 Citat från intervjun med Tove 
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tillgång till specialpedagogiskt samarbete, medan de övriga lärarna har den tillgången och 
nämner inte detta som ett problem. 

 
Några av lärarna pekar även på mer formella svårigheter som de ser i sina elevers texter. 
Anna har uppmärksammat att många elever i den här åldern har svårt att skilja på begrep-
pen ”de”, ”dem” och ”dom”, förmodligen för att de inte har förstått den rätta betydelsen av 
orden. Eleverna skriver gärna ”dem”, för att de tycker att det ser fint ut. Julia påpekar att 
hennes elever har svårt att variera sig när de ska inleda sina meningar. Det blir gärna upp-
repning på upprepning, vilket hon tolkar som att det är något eleverna inte ser själva, men 
menar också att det är en förmåga som går att träna upp. 

 
Lärarna har även uttryckt olika dilemman i skrivundervisningen. Julia upplever att bedöm-
ningen av elevernas skrivande ofta blir personligt för att man saknar gemensamma riktlin-
jer för bedömning i skrivning. Rättning av samma prov kan ske på flera sätt och följden kan 
ju bli den att bedömningen inte blir rättvis. Både Tove och Julia berättar att föräldrarnas 
åsikter om elevernas skrivkunskaper ibland kan bli ett dilemma. Tove beskriver hur föräld-
rar vill att hon ska korrigera mer i elevernas texter, gällande grammatik och stavning och 
att de inte riktigt förstår hennes motiv att innehållet ibland är viktigare för att behålla skriv-
glädjen.  

Det har man ju fått lite mycket mot sig för att man måste peta och man måste tala om vad det är för 

fel, för när ska man annars börja? Men jag känner att jag vill få ett förtroende för eleverna först och 

att de får ett förtroende för mig innan jag kan kliva dem på fötterna, som jag faktiskt gör när jag går 

in med rödpennan.95 

 
Några av föräldrarna till Julias elever har ett motsatt synsätt. De finner det inte lika viktigt 
att eleverna lär sig att skriva korrekt och syftar till att man numera mest skriver på dator 
och att den korrigerar texterna automatiskt. Julia menar däremot att det fortfarande är vik-
tigt att kunna skriva tydligt och korrekt för hand, då man alltid kan hamna i situationer där 
detta krävs. Anna ser tiden som ett dilemma. Hon upplever att tiden aldrig räcker till för att 
jobba grundligt med uppgifter och utveckla dem. Hon skulle vilja arbeta mer i projektform, 
för att slippa den ”sönderhackade” skoldagen som ämnesindelningen medför och som hon 
tror är stressande för eleverna. Eva tar upp ett diskussionsämne som är aktuellt i hennes 
skola, som rör lärarnas förhållningssätt. Hon har märkt att lärarna i de första åren inte 
längre är lika noga med hur eleverna formar bokstäverna och följderna av det är att de får 
jobbigare att skriva. De får svårt att få upp ett flyt i sitt skrivande. 

 

Summering 

Bristen på fantasi hos vissa elever ser lärarna som ett av de stora problemen för att komma 
vidare i sin skrivutveckling. De lyfter det som en svårighet att veta hur man på bästa sätt 
ska hjälpa dessa elever att komma igång. Skrivsvaga elever är något som lärarna beskriver 
som en annan svårighet. Här går dock deras resonemang kring stödet till dessa elever isär 

                                                 
95 Citat från intervjun med Tove 
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beroende på om de har tillgång till specialpedagogisk kompetens på skolan. Några av 
lärarna tar upp dilemman som de upplever sig påverkas av i olika grad. Detta är föräldrars 
åsikter om undervisningen, den begränsade tiden och rättvis bedömning av elevernas texter. 

 

Analys 
I vår analys sätter vi meningskoncentreringen, där lärarnas olika uttryck för vad som är 
viktig kunskap inom skrivutveckling kommer fram, i förhållande till teorin. I detta avsnitt 
skall vi analysera dessa teman utifrån tre viktiga begrepp som vi redogjorde för i den teore-
tiska bakgrunden; scaffolding, den proximala utvecklingszonen och dialogpedagogik. 
Dessa begrepp anger viktiga pedagogiska tekniker för att utveckla elevers lärande. I vår 
analys kommer vi att relatera de teman som framkommit till lärarnas arbete med barns 
skrivutveckling i skolår 4-6 för att på så sätt kunna konkretisera dels hur dessa generella 
pedagogiska tekniker kan förstås i relation till skrivutveckling och dels hur enskilda lärares 
sätt att arbeta med skrivutveckling kan ses som förankrat i bredare pedagogiska teorier. 
 

Scaffolding 

Begreppet scaffolding innebär att läraren intar en stödjande roll i elevens inlärningsprocess 
och att detta stöd hela tiden anpassas efter elevens behov i inlärningsprocessen, likt en by-
ggnadsställning att luta sig mot. Wood, Bruner & Ross lyfter fram ett antal faktorer, som vi 
tidigare beskrivit, som är betydelsefulla i scaffoldingprocessen. Dessa är, kortfattat, att utgå 
från elevens intressen, förenkla uppgifterna, motivera eleven till vidare utveckling och ska-
pa ett tillåtande klimat där alla elever, med lärarens stöd, ges möjlighet att lyckas.96 Kan vi 
se dessa faktorer hos lärarna i vår studie? 

  

För det första är det viktigt att förena elevens intressen med uppgiftens krav och låta denne 
vara aktiv i inlärningen. Samtliga lärare uttrycker en strävan mot att utgå från elevernas 
intressen i undervisningen. Deras berättelser säger oss också att eleverna många gånger får 
en aktiv roll i arbetet med sin skrivutveckling och att deras tankar och idéer tas tillvara. 
Samtidigt kan vi, utifrån lärarnas berättelser, se att mycket tid i skrivundervisningen går åt 
till att arbeta med färdiga material som styr vilka ämnen eleverna ska skriva om. Dessutom 
uttrycker lärarna att de, förutom intentioner från styrdokument och nationella prov, ofta ser 
till vad de själva anser vara viktig kunskap när de utformar sin skrivundervisning. Dessa 
faktorer behöver inte hindra att elevernas intressen tillvaratas, men sannolikt begränsas det 
till att hållas inom vissa ramar. 

 

Det ordförråd och den erfarenhet av skriftspråket som eleven har med sig när den kommer 
till skolan blir utgångspunkten för skrivutvecklingen. Därför är det viktigt att som lärare ha 
kännedom om varje enskild elev för att på bästa sätt kunna stödja var och en i deras egen, 

                                                 
96 Wood, D., Bruner, J.S. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. s. 89-100 
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unika inlärningsprocess. Lärarna uppger att de så snart som möjligt när de möter nya elever 
skaffar sig en uppfattning om deras språkliga nivå och att de utifrån det försöker anpassa 
sitt stöd i skrivutvecklingsprocessen. Dock finner de en problematik i det faktum att man 
oftast är ensam lärare i en klass med upp till 30 elever, vilket gör det svårt att räcka till och 
se till allas individuella behov. 

 

Ett sätt att stödja eleverna som förespråkas inom scaffoldingteorin är att förenkla uppgif-
terna genom att dela upp dem i mindre beståndsdelar som gör dem lättare för eleven att 
överblicka och bemästra. Några av lärarna berättar att de arbetar på detta sätt och motiverar 
att detta är för att minska den press som vissa elever känner inför att skriva. Flera av lär-
arna uppger också att det många gånger är gynnsamt att släppa på den formella bedöm-
ningen av elevernas texter i början för att minska deras stress och rädsla för att göra fel, en 
annan viktig aspekt av scaffolding.  

 

Ytterligare en faktor, som kan ses som huvudpoängen i scaffolding, är lärarens uppgift att 
hjälpa eleven att finna redskap för att kunna lösa uppgifter. Medvetenhet om detta är något 
vi kan se hos alla lärare vi intervjuat och som de använder sig av i sin undervisning. En av 
lärarna uttrycker också att detta sätt att arbeta på är något hon tror kommer att få allt större 
betydelse i och med den ständigt ökade kunskapsmängd som det moderna samhället präg-
las av. Av lärarnas berättelser kan vi utläsa att skrivandet i sig ofta blir ett redskap för in-
lärning. De framhåller skrivprocessen som en väg till att strukturera faktakunskap med sina 
egna ord, vilket kan göra den lättare att ta till sig.  

 

Lärarna beskriver olika metoder som kan underlätta elevernas inlärning av grammatik och 
stavning, samt olika sätt att hjälpa eleverna till inspiration. Ett redskap som lärarna uttry-
cker som ett ovärderligt stöd i skrivandet för elever med dyslexi eller motoriska svårigheter 
är datorn. Med hjälp av datorn får dessa elever, som har svårt att antingen forma bokstäver 
eller få till ord, möjlighet att producera en hel text på egen hand och känna att de också kan 
lyckas. Just detta att stärka elevernas självkänsla är honnörsordet i scaffolding, i och med 
att det skapar förutsättningar för att behålla elevens intresse och motivation och därigenom 
möjligheten till fortsatt utveckling. Efter en analys av det lärarna beskriver om undervis-
ningen med de skrivsvagare eleverna kan en tolkning vara att i brist på annan kunskap om 
stödåtgärder för dessa, och i brist på tid, så upplever lärarna datorn som ett värdefullt 
redskap. Eleverna uppgavs som nästintill självgående i sitt arbete med ett ofta special-
utformat program just för dem.  

  

Sammanfattningsvis uttrycker lärarna en grundtanke om att förhålla sig stödjande till ele-
verna i deras inlärning och försöka tillvarata deras intressen. De strävar efter att hjälpa 
eleverna att finna redskap som kan underlätta deras väg till kunskap och förståelse.  
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Den proximala utvecklingszonen  

Med begreppet den proximala utvecklingszonen, som utvecklades av Vygotskij, menas den 
zon där lärande sker. Här finns kunskap som är svår att tillägna sig på egen hand, men som 
kan nås med stöd av en mer kompetent person.   

 
Studien visar att samtliga lärare använder sig av fri skrivning i undervisningen. Det är av 
betydelse att lärarna kan hjälpa eleverna till inspiration i den fria skrivningen så att möjlig-
heter kan skapas till vidare utveckling för varje individ. Det är här samspelet blir så viktigt i 
undervisningen och som är en av faktorerna för elevens proximala utvecklingszon. Vi vill 
tolka lärarnas arbete, med att skapa förutsättningar för varje individ till inspiration i skri-
vandet, till tankar som vi finner hos Vygotskij om att ett ömsesidigt tanke- och erfarenhets-
utbyte mellan lärare och elev är en förutsättning för utveckling.97 Lärarna ger dock uttryck 
för en känsla av otillräcklighet inför de elever som har svårigheter i skrivandet och beskri-
ver att de ibland upplever sig sakna kompetens för att på bästa sätt stödja dem. Sam-tidigt 
går mycket av deras tid åt till att hjälpa dessa elever, då de är ensamma lärare i kla-ssen, 
vilket kan innebära att de elever som har lätt för sig i skrivandet ofta får klara sig på egen 
hand och därmed går miste om det samspel som enligt teorin om den proximala 
utvecklingszonen skulle gynna deras utveckling. Är det skolans bittra verklighet att starka 
elevers utveckling får stå tillbaka på bekostnad av de svagares p.g.a. bristfälliga resurser? 

 
 
Flera av lärarna uttrycker en önskan om att kunna arbeta nivågrupperat i undervisningen. 
Motiven till detta är flera men tonvikten läggs på att arbetet med ett mindre antal elever 
underlättar till att skapa förutsättningar för att varje elev ska kunna utvecklas från den nivå 
de befinner sig på. I de mindre grupperna skapas det för läraren naturligtvis mer tid för 
varje elev. Det skulle kunna innebära en effektiv undervisning där all utveckling går från 
det sociala och kollektiva till det individuella, något som Vygotskij menar är betydelsefullt 
i den proximala utvecklingszonen.98 Hur går lärarna tillväga för att skapa en miljö där alla 
elever tillåts att växa och utvecklas på sin nivå, utifrån de förutsättningar som ges? Lärarna 
berättar att de försöker betona för sina elever att de ska se till sig själva i skrivuppgifterna 
och inte jämföra sig med andra, för att inte skrivandet ska bli prestationsinriktat. Resultatet 
i den här studien visar däremot inte på några särskilt individanpassade skrivövningar, men 
däremot uttrycker lärarna att de anpassar bedömningen av elevers skrivna texter efter indi-
vid. Skrivuppgifterna antyds se lika ut för alla oberoende av vilken kunskapsnivå eleverna 
befinner sig på. Lärarna betonar betydelsen av att variera skrivuppgifter i undervisningen 
men det tolkas inte som att utrymme för mer individanpassade skrivövningar görs annat än 
där möjligheten finns att arbeta med eleverna i smågrupper, nivågrupperat. 

 
 

                                                 
97 Bråten, I. (1998). Om Vygotskijs liv och lära 

98 Bråten, I. (1998) Om Vygotskijs liv och lära 
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Studien visar på att lärarna arbetar med skrivuppgifter av olika slag och där de uttrycker att 
samarbete och samspel med andra kan vara betydelsefullt för inlärningen. De ger uttryck 
för skrivandet som både en individuell och kollektiv företeelse. Vygotskij menar att en 
gynnsam miljö som präglas av interaktion med andra skapar förutsättningar för nya kun-
skaper hos varje elev i dennes utvecklingszon. För att eleverna ska kunna lära sig något 
behöver kunskap upplevas som meningsfullt. Han ser att undervisningen borde organiseras 
efter vilka tankeprocesser man vill att eleverna skall utveckla, och inte traditionellt efter 
ämnen.99 En analys av vad de intervjuade lärarna berättar framkommer att det finns en 
strävan att arbeta med skrivutveckling i alla ämnen. Dels för att det är skrivutvecklande för 
eleverna och dels för att skrivandet används som ett redskap till att få förståelse för sina 
egna tankar och för dem nya erfarna kunskaper. Samtidigt beskriver alla lärare, utom en, att 
de oftast arbetar efter traditionell ämnesindelning, trots att de uttrycker en medvetenhet om 
att eleverna i skrivprocessen behöver tid och att det många gånger kan vara motivet till att 
vilja fortsätta att skriva. Det kan av eleverna upplevas som ett hinder till att sätta igång att 
skriva om de vet att de snart tvingas att avbryta aktiviteten för ett annat ämnes skull. Frågan 
är om inte detta också kan inverka negativt på elevernas skrivlust, att de känner sig press-
ade att skriva just här och nu inom en begränsad tid?   

 

Tänkvärt är det som en av lärarna uttrycker om elevernas kunskaper. Hon säger: för lärare 
kanske inte alltid vet mer än eleverna, så kommer det att bli, men vi måste ge dem verk-
tygen att kunna finna fakta och kunna finna lösningar. I en analys utifrån begreppet den 
proximala utvecklingszonen skulle detta kunna betyda att när en elev har mer kunskap om 
något än sin lärare behöver hon, genom samspel med läraren, finna verktyg för att använda 
den kunskapen och få möjlighet till att utvecklas vidare. Denna kunskapssyn, som menar 
att lärarens roll ofta bör bestå i att skapa situationer som möjliggör att eleven själv får vara 
aktiv i sökandet efter och skapandet av kunskap, är en av grundtankarna bakom teorin om 
den proximala utvecklingszonen.100  

 

En sammanfattande tolkning av lärarnas syn på skrivutveckling utifrån begreppet den 
proximala utvecklingszonen är att varje elev befinner sig på sin nivå, i sin utvecklingszon, 
där det är lärarens uppgift att skapa förutsättningar för kunskaper som leder till utveckling. 
En tolkning av lärarnas berättelser är att det finns en önskan att kunna arbeta nivågrupperat. 
Lärarna uppfattas att i sin undervisning arbeta med varierade skrivuppgifter med samtliga 
elever men att det ibland kan saknas möjligheter till att arbeta specifikt utifrån elevernas 
olika kunskapsnivåer.  

 
 

                                                 
99 Bråten, I. & Thurmann-Moe, A-C. (1998). Den närmaste utvecklingszonen som utgångspunkt för pedagogisk praxis  

100 Bråten, I. & Thurmann-Moe, A-C. (1998).  Den närmaste utvecklingszonen som utgångspunkt för pedagogisk 
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Dialogpedagogik 

Dialogpedagogiken menar att kraften till inlärning finns i dialogen mellan det skriftliga och 
det muntliga och kan ses som ett villkor i undervisningssammanhang för att skapa förstå-
else och lärande. Dialogteorin, som utvecklats av Bakhtin, lyfter fram betydelsen av att an-
vända språket som ett redskap för att kommunicera i tal och skrift.101  

Lärarna uttrycker sambandet mellan det talade språket och det skrivna språket och menar 
att de som talar på ett riktigt sätt skriver också ofta väl. Flera av lärarna beskriver också att 
de i sin undervisning arbetar kombinerat med att läsa, samtala och skriva. I de flesta skriv-
uppgifter, som inte sker helt individuellt, samtalar man eller läser i anknytning till skriv-
andet. Samspel och samarbete med andra, där muntliga och skriftliga uppgifter genomförs, 
kan utföras i varierade former och förekommer i flera ämnen. Det kan vara mellan lärare 
och elev, mellan elever i grupp, mellan två elever och mellan en hel klass. En tolkning av 
detta kan betyda att lärarna är medvetna om förhållandet mellan språk och utveckling och 
att förståelse och lärande kan skapas i dialogen mellan det skriftliga och muntliga. Det är 
något som dialogpedagogiken förespråkar.102 Samtidigt verkar det inte på i lärarnas berä-
ttelser som att det i svenskundervisningen så ofta förekommer skrivövningar i dialog med, 
eller i samarbete med andra. Det som vanligen inträffar är att elever läser upp sina texter 
för varandra och att de då får bekräftelse för det arbetet som de har gjort. Lärarna lyfter att 
det är betydelsefullt att låta eleverna ge varandra respons på texter som de har skrivit, men 
beskrivningar av hur detta oftast genomförs tyder på svårigheter. Lärarna uttrycker det som 
svårt att få eleverna att finna någon mening med detta, det upplevs känsligt och 
kritiserande. 

 

En sammanfattande tolkning av hur lärarna ser på skrivutveckling är att det finns en strävan 
hos lärarna att i skrivundervisningen arbeta med övriga kommunikationsformer som samtal 
och läsning. De uttrycker, tolkar vi, därmed skrivandet som en social process och som inte 
skulle innebära att de förespråkar en monologiskt organiserad undervisning.103 Det som kan 
tolkas ur lärarnas berättelser om skrivuppgifter relaterat till dialogpedagogiken är att det 
oftast förekommer i form av samtal mellan elev och lärare om det som eleven har skrivit.  
Däremot beskriver en del av lärarna att det många gånger är läroböcker och lärarnas ramar 
som är styrande för undervisningen. Dock har vi i den här studien inte möjlighet att uttala 
oss om hur det ser ut i undervisningen, utan endast hur lärare beskriver att det ser ut. 

 

 

 

 

                                                 
101 Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande. s. 95-114 

102 ibid. s. 95-114 

103 Dysthe, O. (1995), Det flerstämmiga klassrummet 
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Diskussion 

Vad kan de resultat vi har fått genom intervjuerna med lärarna, och som vi tolkat genom 
meningskoncentrering och analyserat med hjälp av begreppen från teorin, innebära? I den 
här avslutande delen av uppsatsen vill vi sätta det vi kommit fram till i relation till tidigare 
forskning inom området och diskutera skrivutveckling i skolår 4-6 på ett mer generellt 
plan. Vi inleder med en diskussion kring vad lärarnas berättelser kan säga oss om skriv-
undervisning, vad som gynnar skrivutveckling och hur de ser på skrivande i det moderna 
kommunikationssamhället. Därefter följer en metoddiskussion där vi kritiskt granskar den 
metod vi använt oss av för att genomföra studien och vad det kan ha fått för konsekvenser 
för de resultat vi fick fram. Avslutningsvis summerar vi studien och dess resultat samt ger 
förslag på vidare forskning. 

 

Vad säger lärarnas berättelser oss om skrivundervisning? 

Vi tycker oss, genom lärarnas berättelser, kunna se att det generellt sett finns en tanke till 
och en vilja att förhålla sig stödjande till eleverna i dess inlärning och utveckling. Det 
handlar mer om att för eleverna skapa förståelse för varför de skriver och att de skriver, för 
att de ska kunna utvecklas, än medvetenhet om hur de skriver och att det bedöms och vär-
deras. Då lärarna beskriver arbetsuppgifter och hur de arbetar med dessa i undervisningen 
kan det upplevas som en strävan mot att se elevernas skrivutveckling i ett helhetsperspek-
tiv. Vi menar här att vi tolkar lärarnas berättelser som att det väsentligaste för att kunna ut-
veckla skrivandet är främst att eleverna finner mening med skrivuppgifter i skolan. 

 

Funktionalism är ett begrepp som kan uppfattas som användbart i dagens skola. Malmgren 
diskuterar kring läroplanen och dess syn på undervisning där kunskapen bör sättas in i ett 
sammanhang för att den ska bli meningsfull för eleverna. Han menar att det är just förståel-
seprocessen som leder till elevernas inlärning.104 Vi kan tolka lärarnas arbete med den s.k. 
fria skrivningen som ett försök att få eleverna mer delaktiga i skrivprocessen och i och med 
att ofta utgå från elevernas egna erfarenheter och intressen skapa en mening med skrivan-
det. Det vi kunde förstå av de skrivuppgifter som lärarna beskrev, inom denna undervis-
ningen, var att de ofta bygger på elevers fantasi och inspiration men att den sedan kunde 
vara mer eller mindre styrd inom vissa ramar. Flera av lärarna utgår från läromedel som 
syftar till att inspirera eleverna att skriva om olika ämnen. Vi fick erfara att vanligt före-
kommande skrivuppgifter av den typen är att göra person- och miljöbeskrivningar. Flera av 
dessa skrivprojekt, som ibland varar under flera veckor, slutar oftast i någon form av redo-
visning eller utställning där eleverna får ta del av varandras arbeten. 

 

                                                 
104 Malmgren, L-G. (1996). Svenskundervisning i grundskolan. s. 60 
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Vi menar att då man säger att man gärna utgår från elevernas egna intressen behöver lära-
ren kanske vara extra uppmärksammad på sin egen förståelse för deras olika erfarenheter 
och bakgrund. T.ex. kan uppgifter som person- och miljöbeskrivningar uppfattas olika av 
eleverna och kan komma att framställas med grundval ur flera olika aspekter. Om dessa 
skrivprojekt avslutningsvis också ska framställas i någon form inför andra kommer ele-
verna onekligen att jämföra sina arbeten med varandra.     

 

Flera faktorer inom processkrivandet, ligger i vår tids syn på undervisning. Strömquist, som 
särskilt intresserat sig för processorienterat skrivande, beskriver att elevens fantasi många 
gånger hindrar dem från att komma vidare i sin skrivutveckling. Hon menar att läraren här 
spelar en viktig roll genom att uppmärksamma eleverna på olika källor till inspiration.105  
De medverkande lärarna i vår studie verkade finna detta mer eller mindre som ett problem. 
En del såg det inte som någon större svårighet och menade att det räcker att gå ut genom 
klassrumsdörren för att inhämta inspiration. Medan det för andra handlade om ett problem 
att få tid till att hitta på mer omfattande saker, som utflykter och studiebesök. Vi kan se det 
som olika sätt att göra innehållet i undervisningen mer eller mindre problematiskt. En av 
lärarna uttryckte att eleverna verkade sakna fantasi och menar att eleverna speciellt i de här 
åldrarna intar en tuff attityd och därför inte vågar uttrycka fantasi. Kanske kan det vara så, 
men kan det också vara så att elevers fantasi inte alltid förstås som fantasi hos de vuxna? 
För skulle inte ”smack, bom bang” kunna vara lika mycket fantasi som tomtar och troll?  

 

I processkrivning menar Strömqvist också att den funktionella aspekten på skrivande är den 
kanske viktigaste faktorn för elevers skrivutveckling. För att finna mening med skrivandet 
är det betydelsefullt att eleverna har en mottagarmedvetenhet. Lärarna i studien uttrycker 
att de tycker att det är viktigt att eleverna lär sig att skriva till olika mottagare, men vi upp-
täcker att ingen av dem säger sig arbeta med att aktivt införa detta i skrivuppgifter. Vad 
hindrar dem till detta? En av lärarna säger att hon inte har funnit något bra sätt att utforma 
dessa skrivuppgifter på så att eleverna inte upplever dem som konstgjorda. En annan lyfter 
fram att hon har dåligt samvete för att hon ännu inte har börjat arbeta med detta i sin skriv-
undervisning. Detta ser vi som anmärkningsvärt då det i skrivforskning visat sig att i skriv-
processen är det en medvetenhet om mottagaren som väcker insikt till de skriftspråkliga 
reglerna, eftersom texten måste kunna läsas och förstås av någon annan. För att utveckling 
av skrivandet skall ske krävs dessutom en variation ifråga om mottagare och syfte med 
skrivuppgifterna.106 Hur man kan arbeta med mottagarmedvetenhet i skrivuppgifter verkar 
uppenbarligen inte vara alltför självklart, något som vi finner skulle vara intressant att 
undersöka närmare. 

 
Lärarna i vår studie visar sig ha skilda synsätt på undervisning i formalia. Vissa av dem 
betonar att grammatiken är tyngdpunkten i skrivutveckling och arbetar med denna regel-
bundet och separerat från andra skrivmoment. I motsats till detta betonar övriga lärare att 
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grammatiken kommer av sig själv många gånger om eleverna bara får möjligheter och för-
utsättningar till skrivlust. En funktionaliserad undervisning, menar vi, kan innebära att ele-
vernas inlärningsmöjligheter till svenskämnets grammatik underlättas av att inspirera dem 
till att bara skriva på, ofta och gärna. Mehlum anser att den enskilda träningen av formalia 
många gånger är nödvändig men att den då bör tas upp i förhållande till det man upplever 
som en svårighet i elevernas texter för stunden.107 Vi fick uppfattningen om att dessa sist-
nämnda lärare även var väl införstådda med vikten av att eleverna fick med sig gramma-
tiska kunskaper, men som de uttryckte hade de skaffat sig lärdom om att eleverna inte alltid 
var mentalt förberedda för att enskilt träna grammatiska regler så att någon inlärning ska-
pades. I samband med detta vill vi lyfta fram det som Linde diskuterar om att det som lära-
ren väljer att förmedla till eleverna, och på vilket sätt, ofta kan visa på vad hon vill med sin 
undervisning.108 Vi kan antyda att det hos lärarna finns skilda synsätt på lärarens roll i 
undervisningen, på det sättet att formalia antingen ”lärs ut” av läraren eller att formalia till 
stor del lärs in genom elevernas egen förståelseprocess i själva skrivandet av texter. Någon 
lärare beskriver också att hon finner målen i kursplanen som otillräckliga och att hon för-
söker planera sin undervisning utifrån det som hon ser som nödvändiga baskunskaper. Det 
måste vara värdefullt att lärare reflekterar över målen i relation till sin undervisning och vår 
undran uppstår då kring hur stor inverkan lärares egna åsikter har om vad som är viktigt av 
de kunskaper eleverna får med sig? 
 
Föräldrar kan ibland ha bestämda åsikter om vad som är viktigt för eleverna att lära sig i 
skolan, något som lärare då ofta kan få ta del utav. Alla har gått i skolan och den uppfatt-
ning och upplevelse vi har om att skriva i skolan grundar sig ofta på den subjektiva erfa-
renhet som vi fått. Skolan, precis som samhället, förändras och det är något som kanske 
ibland glöms bort?  Kan föräldrars åsikter påverka lärarna i deras sätt att arbeta och utforma 
undervisningens innehåll och hur yttrar sig i så fall detta? Vi kan utläsa av lärarnas berättel-
ser att det skiljer sig åt i huruvida man ser detta som ett problem eller inte. En del av lä-
rarna verkar uppleva sig vara så pass trygga i sig själva och med sitt arbetssätt och innehåll 
i undervisningen och verkar därför inte se föräldrars eventuella åsikter som några problem. 
Det som ibland kan tolkas vara avgörande för föräldrars uttryckta åsikter kan vara hur väl 
lärarna kan motivera det arbetssätt och innehåll som de använder sig av i undervisningen. 
Vissa av lärarna visar sig vara mer lyhörda för föräldrars åsikter och säger sig uppleva dem 
som påträngande och de kan därför ibland få en effekt av att påverka undervisningen i en 
viss riktning. Som ett exempel kan nämnas det som en av lärarna berättar har påverkat 
hennes sätt att arbeta med elevernas texter. Då efterlyste föräldrar till hennes elever att hon 
oftare borde rätta fel i stavning och grammatik i de elevskrivna texterna, medan hon själv 
såg vinster med att först bygga upp ett tillåtande förhållande i klassrummet där eleverna 
vågar skriva, utan att texten granskas på det viset att fel skall upptäckas.  

 
 

                                                 
107 Mehlum, A. (1995). Skrivundervisning 

108 Linde, G. (2000). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. 
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Vad säger lärarnas berättelser oss om gynnande faktorer för skrivutveck-
ling? 

Flera av lärarna i studien framhåller att ett stort ordförråd och ett väl utvecklat talspråk är 
några de viktigaste förutsättningarna för skrivutveckling. Hur kan man då arbeta för att ut-
veckla elevernas språkliga förmåga? Lärarna i studien lyfter fram läsningens stora bety-
delse för språkutvecklingen. De är övertygade om att elever som läst mycket själva, och 
även fått många berättelser lästa för sig, får en känsla för språket samt ett större ordförråd 
och därmed ett försprång i sin skrivutveckling. Några lärare framhåller också samtalet som 
värdefullt. Att eleven får möjlighet att berätta och uttrycka sina tankar i ord och att någon 
aktivt lyssnar på dem. Som Läs- och skrivkommittén konstaterar i sitt regeringsbetänkande 
är även forskningen kring språkutveckling samstämmig i detta avseende; språk utvecklas i 
aktivt samspel med andra individer där tid, kvantitet och kvalitet är avgörande faktorer. 
Enligt kommittén har skolan här en viktig uppgift i att ge eleverna rika möjligheter till ett 
aktivt och meningsfullt språkanvändande.109 Flera av lärarna vi samtalat med har uppmärk-
sammat att elever idag läser betydligt mindre jämfört med tidigare och tror att det beror på 
den ökade konkurrensen från TV och dator. Detta faktum tolkar vi som att skolan kommer 
spela en allt viktigare roll för att med aktiviteter möjliggöra och bidra till elevers läs- och 
skrivutveckling.  

 

Vilka möjligheter har då skolan att skapa förutsättningar för alla elever att utveckla sitt 
skrivande? Här tror vi det ligger mycket i det budskap som Sandström Madsén för fram, 
baserat på resultat från amerikansk skrivforskning, om att det finns stora vinster i att inta ett 
helhetsperspektiv på skrivutveckling.110 Genom att på ett medvetet sätt integrera läsning 
och skrivning i undervisningen i alla ämnen kan man skapa en skolmiljö som ger eleverna 
möjligheter till kontinuerlig och funktionell träning där läsandet och skrivandet sätts i ett 
meningsfullt sammanhang.  

 

När vi inledde studien var vi också intresserade av att se om och hur skrivandet används i 
andra ämnen. Vilken funktion har det? Har lärarna en medveten tanke om hur de arbetar 
med skrivandet i andra ämnen?  Sandström Madsén skriver att lära eleverna att ”tänka med 
pennan i handen” och sätta egna ord på kunskapen är något som kan understödja deras in-
lärning och hjälpa dem att förstå.111 Genom våra intervjuer tycker vi oss kunna se att denna 
medvetenhet om hur man kan arbeta med och utveckla skrivandet i alla ämnen finns hos 
lärarna. Framför allt använder de sig av processkrivning. De beskriver att mycket av 
skrivandet i andra ämnen handlar om att strukturera de tankar och faktakunskaper man 
inhämtar för att kunna ta till sig dem. På detta sätt får eleverna möjlighet att öva sin 

                                                 
109 Utbildningsdepartementet. (1997). SOU 1997: 108  Att lämna skolan med rak rygg – om rätten till skriftspråket och 

om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter 

110 Sandström Madsén, I. (2002). Skriva för att lära – Skrivande och samtal som redskap för en bättre undervisning.  

s. 5-7 

111 Ibid. s. 5-13 
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skrivförmåga samtidigt som de inhämtar andra kunskaper, vilket vi tolkar som ett tecken på 
en strävan hos lärarna mot att skapa en funktionell undervisning. Skolverkets nationella 
kvalitetsgranskning av läs- och skrivprocessen i skolan visade på att just denna språkut-
vecklande aspekt i övriga ämnen ofta glöms bort och att träning i att läsa och skriva enbart 
blir något som förekommer i svenskundervisningen. De efterlyste då att alla lärare under 
sin utbildning bör få kunskaper i hur de kan arbeta med läsning och skrivning i sina ämnen 
och stötta eleverna i deras utveckling.112 Hur kan det komma sig att kvalitetsgranskningens 
resultat så markant skiljer sig från den verklighet som lärarna i vår studie beskriver? Tiden 
är självklart en möjlig orsak, det har ju trots allt gått en tid sedan granskningen genomför-
des. Samtidigt sker vanligtvis förändringar i kunskapssynen inte över en natt, så att det 
enbart skulle bero på tiden är inte särskilt troligt. Vi ser en möjlig orsak i det faktum att 
granskningen omfattade hela utbildningssystemet, från förskola till gymnasium. I de högre 
åren i skolan undervisar i regel lärarna endast i ett eller ett par ämnen och då i flera olika 
klasser, vilket medför möjligheten att de väljer att lägga sin tyngdpunkt på att förmedla de 
faktiska ämneskunskaperna. Samtliga lärare i vår studie är däremot klasslärare i år 4-6 och 
undervisar sina klasser i de flesta ämnena. Att enbart ha en klass att fokusera på och dess-
utom få möjlighet att följa eleverna under större delen av skoldagen tror vi bidrar till att se 
på skrivandet ur ett helhetsperspektiv. Slutligen kan vi inte heller bortse från slumpfaktorn. 
Skolverkets granskning omfattar en stor mängd lärare och resultatet speglar det synsätt som 
majoriteten av dessa har, vilket inte betyder det samma som att det inte finns lärare som har 
en annorlunda syn. Då vi endast har intervjuat fem lärare finns därför möjligheten att vi 
faktiskt prickat in fem lärare som skiljer sig från mängden i sin syn. 

 

I sitt betänkande lyfter Läs- och skrivkommittén även fram att varje elev bär på unika erfa-
renheter som påverkar hur han eller hon tar till sig och förstår något.113 Det ordförråd och 
den erfarenhet av skriftspråket som eleven har med sig när den kommer till skolan blir 
utgångspunkten för skrivutvecklingen och därför krävs att läraren har kännedom om varje 
enskild elev för att på bästa sätt kunna stödja var och en i deras inlärningsprocess. Av 
lärarnas berättelser kan vi förstå att det ser olika ut i flera skolor hur tillvägagångssättet 
med överlämning av eleverna mellan skolåren ser ut. Vi upplever i lärarnas berättelser 
också att den information om eleverna som lämnas lärare emellan mest betyder en första 
kontakt och att man själv behöver skapa sig sin bild av eleverna då man har börjat arbeta 
tillsammans.  Skolverket konstaterar i sin kvalitetsgranskning att det finns en genomgående 
brist på kontinuitet mellan skolår och skolformer gällande läs- och skrivprocessen hos de 
skolor man studerat.114  Som Skolverket förespråkar tror vi att man skulle tjäna mycket på 
att i högre grad försöka se hela elevens skoltid som en utvecklingskedja, där varje skolår/ 
stadie utgör en betydande länk som inte går att koppla fri från de andra.  Ju tydligare man 
kan skapa en helhetsbild av elevernas utveckling desto mer borde det underlätta för både 
lärare och elever att kunna se ett sammanhang i varje individs utveckling.   

                                                 
112 Skolverket. (1999). Nationella kvalitetsgranskningar. Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen. 

113 Utbildningsdepartementet. (1997). SOU 1997: 108  Att lämna skolan med rak rygg – om rätten till skriftspråket och 

om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter 

114 Skolverket. (1999). Nationella kvalitetsgranskningar. Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen. 
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Vad säger lärarnas berättelser oss om skrivutveckling i det moderna 
kommunikationssamhället? 

Har samhällets nya möjligheter till kommunikation påverkat elevernas skrivande i skolan? 
Några av lärarna uttrycker att de kan se tendenser till förändringar i elevernas språkbruk 
som de kopplar till det ökade datoranvändandet och även till mobiltelefonernas utbredning 
allt längre ner i åldrarna. Den nya tekniken går ut på att uttrycka sig snabbt och kortfattat, 
genom t.ex. chatt eller SMS, och detta upplever lärarna speglas i vissa elevers texter. De 
lärare som uppger att de inte ser dessa förändringar i sina elevers texter uttrycker ändå en 
övertygelse om att det förekommer hos äldre elever och tror också att det kommer att bli 
allt vanligare. Språkforskaren Anna Gustafsson väcker tanken om att det skrivande ele-
verna förväntas prestera i skolan kan innebära en stor kontrast till fritidens skrivande, vilket 
kan bli svårt för elever att hantera. Hon ställer frågan om det är så att skolan bättre behöver 
följa med i kommunikationsutvecklingen, för att kunna stötta eleverna? 115  Detta tror vi 
kan bli nödvändigt, då vi med stor sannolikhet inte sett slutet på denna utveckling, snarare 
är vi nog bara i början. Var teknikens oanade möjligheter kommer att ta oss kan vi inte 
förutspå, men med fler kommunikationsmöjligheter följer också svårigheter med att hålla 
isär olika saker. Vår gissning är att skolans undervisning i svenskämnet kommer att behöva 
anpassas och i högre grad rikta in sig på att lära eleverna att skilja på olika typer av texter 
och skrivande. Samtidigt är vi medvetna om att det nog inte är rimligt att kräva att lärarna 
ska klara av att överblicka och sätta sig in i djungeln av alla nya kommunikationsformer. 
Snarare kanske vi får acceptera att eleverna ibland kommer att ligga steget före.  För oss 
blir det då tydligt att lärarens roll förblir stödjande i elevernas inlärningsprocess.  

 

Har då skolan förutsättningar att kunna följa med i utvecklingen? Ett problem som samtliga 
lärare i vår studie lyfter är tillgången på datorer. Idag har, vågar vi påstå, så gott som varje 
familj en dator hemma, medan situationen i skolan ofta verkar se annorlunda ut. Lärarna 
uppger att de ofta endast har tillgång till några få datorer på en hel klass, vilket gör det svårt 
att utnyttja dem i undervisningen i den utsträckning som de uttrycker en önskan om att 
kunna göra. Flera av lärarna menar att de saknar möjligheten till att kunna låta eleverna få 
producera sina texter direkt på datorn. Som det är nu blir datorn enbart ett redskap för ele-
verna att skriva rent sina färdiga texter och då går man miste om den hjälp datorn kan ut-
göra i skapandet av en text. Detta är något som även Skolverkets nationella kvalitets-
granskning visar och påpekar att datorns ordbehandlingsprogram skulle kunna utgöra ett 
effektivt stöd i hela skrivprocessen.116 Med de resurser som finns i skolan idag upplevs tan-
ken på att varje elev alltid skulle ha tillgång till en dator som stöd i sitt skrivande avlägsen, 
men vi kan ändå spekulera i vad den möjligheten skulle kunna innebära. En stor fördel är 
naturligtvis att man kan göra ändringar i sina texter genom att klippa och klistra och där-
med slipper mödan med att sudda och skriva om upprepade gånger. Dessutom har ju datorn 

                                                 
115 Gustafsson, A. (2004). En rymd av texter – om nätdagböcler på LunarStorm  

116 Skolverket. (1999). Nationella kvalitetsgranskningar. Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen. 
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förmågan att automatiskt korrigera texter enligt de språkregler som gäller, men är denna 
fördel enbart positiv? Som några av lärarna påpekar finns det en risk att eleverna tappar 
känslan för språket om de alltid förlitar sig på datorn och då kan det också bli svårare att 
skapa förståelse för hur man ska tillämpa skriftspråkets regler. En av lärarna berättar t.ex. 
att flera av hennes nuvarande elever inte har någon känsla för hur man ska avstava ett ord, 
vilket hon tror beror på att de är vana vid att datorn automatiskt byter rad när det behövs. 
Samtidigt kan man ställa sig frågan hur viktig denna språkkänsla kommer att vara i framti-
den? Det är ju inte helt orimligt att tänka sig att vi framöver kommer att använda datorn 
ännu mer än vad vi gör idag och säkerligen har vi även utvecklat ordbehandlingsprogram 
som kan ge oss ännu effektivare stöd i vårt skrivande. En lärare berättar att några av föräld-
rarna till eleverna i hennes klass för en liknande argumentation och menar att skolan inte 
behöver lägga så stort fokus på att lära eleverna att själva skriva på ett korrekt sätt eftersom 
”datorn rättar”.  Som lärarna är inne på har vi dock svårt att se hur vi helt skulle kunna ko-
mma ifrån att det är viktigt att veta hur man ska använda sitt språk. Det är nog farligt att 
förlita sig på att tekniken ska vara överlägsen den mänskliga hjärnan i alla lägen, det är ju 
trots allt människors förmåga och kunskaper som gör det möjligt att utveckla dessa data-
program.  

 

Sammanfattning 

En generell summering av studien säger oss att det finns en medvetenhet om skrivandets 
betydelse hos de lärare vi samtalat med och att de förmedlar att skrivandet och känslan för 
språket är värdefulla kunskaper att ha med sig i livet. Det finns en vilja och strävan att, trots 
ibland bristfälliga resurser, ge varje elev de bästa förutsättningarna att utveckla sitt skri-
vande. Lärarna ger uttryck för att ha ett helhetsperspektiv på skrivutvecklingen, där mål-
sättningen är funktionellt skrivande som kan användas i flera syften t.ex. som redskap för 
lärande i fler ämnen än svenska. Dialogpedagogikens budskap om att samspel mellan olika 
kommunikationsformer är gynnsamt för utvecklingen visar sig vara ett naturligt inslag i 
undervisningen. Eleverna får ofta en aktiv roll i skrivandet och lärarna försöker utgå från 
deras erfarenheter och intressen så långt det är möjligt. Trots denna generellt gemensamma 
helhetssyn på ämnet har vi dock kunnat urskilja olika synsätt hos lärarna om vad de ser 
som tyngdpunkten i skrivutvecklingen. Vi har även upplevt skillnader i hur lärarna beskri-
ver hur deras undervisning påverkas av olika faktorer. Deras berättelser om sin utbildning 
och bakgrund i läraryrket, är något vi tycker oss se, har kunnat ha inverkan på hur de ser på 
skrivutveckling. Lärarnas resonemang antyder en medvetenhet om nya kommunikations-
formers påverkan på skriutvecklingen, men vill lyfta att förmågan att kunna kommunicera i 
skrift alltid kommer att vara nödvändig.  

 

Avslutande tankar 

Slutligen kan vi konstatera att studien givit oss förståelse för hur lärare kan se på elevers 
skrivutveckling i skolår 4-6. Våra intryck är att de ser sina elevers skrivutveckling i dessa 
år som ett fortsatt arbete i att utveckla deras förmågor att skriva. De kunskaper som ele-
verna har med sig från de första åren i skolan bygger man vidare på. Det mest 
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betydelsefulla lärarna verkar vilja förmedla med sin undervisning är att eleverna skapar en 
förståelse för det som de skriver och hur de skriver. Detta för att kunna se sin egen utveck-
ling och för att möjliggöra förståelse för meningen och nyttan med att kunna skriva och 
meddela sig i skrift. Vi upplever också att undervisningen i dessa åldrar behöver balanseras 
i innehållet mellan skriftens formalia och skriftens funktion, eftersom eleverna behöver 
förstå meningen med att kunna skriva. Samtidigt har vi förstått att lärares egen syn på hur 
inlärning sker kan påverka innehåll och form i skrivundervisningen. 

 

Till sist hoppas vi att de extra resurser som nu utlovas till läs- och skrivundervisningen 
genom ”Lärarlyftet”117 kommer att innebära ytterligare möjligheter att stärka elevernas 
skrivutveckling. Att man även från högre ort insett hur betydelsefullt det är att alla elever 
lär sig att skriva.  

 

Metoddiskussion 

Utgångspunkten för undersökningen var att fördjupa förståelse för hur lärare ser på skriv-
utveckling samt vilka kunskaper som de anser vara viktiga inom detta område. Hur dessa 
fem lärare ser på skrivutveckling visade sig i de intervjusvar vi samlade in. Lärarnas berät-
telser innehöll uttalanden och yttranden om arbetssätt och undervisning, svårigheter och 
dilemman, erfarenheter och framtidstankar. 

  

Generaliserbarhet, d.v.s. om resultatet av dessa lärares berättelser kan representera ett större 
antal lärare, kan sägas vara osäkert eftersom undersökningsurvalet betraktas som ett bek-
vämlighetsurval. Dessa lärare valdes utifrån kontakter på något sätt. 

 

Reliabiliteten kan ifrågasättas då vi har varit två personer som genomfört intervjuerna och 
då vi har växlat mellan att leda intervjusamtalen. Frågeställningarna kan därav ha varierat 
av mänskliga skäl. Vi har blivit medvetna om att vissa frågor i någon intervju kan ha inver-
kat på resultatet av de skäl att vi ”färgats” av de tidigare lärarsvaren och därav kanske ställt 
mer ledande frågor. Vi vågar dock påstå att frågorna i intervjuguiden var välformulerade 
och täckte de viktigaste aspekterna av våra frågeställningar. 

 

Tillförlitligheten av resultatet hade förmodligen kunnat öka om vi parallellt med intervjuer 
också hade observerat lärarnas undervisning i klassrummet. Då hade resultatet kunnat base-
ras dels på lärarnas berättelser och dels på våra observationer av vad de faktiskt gör. 
 

 

                                                 
117 Dagens nyheter (2007). Vi satsar 3,5 miljarder på högre lärarkompetens. (2007-04-20).  http:// www.dn.se 
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Förslag till vidare forskning 

Arbetet med den här studien har väckt ytterligare tankar hos oss och vi har några frågor 
som vi inte har svar på i dagsläget, men som vi finner intressanta att forska vidare kring: 

 

• Hur väl stämmer den bild som lärarna beskriver av skrivundervisningen med det 
som de verkligen gör i klassrummet? 

 

• Hur uppfattar eleverna skrivundervisningen och sin egen skrivutveckling? 

 

• Hur ser lärare på bedömning av elevers skrivande? Hur kan man göra rättvisa 
bedömningar av elevers texter? 

 

• Har den ökade datoranvändningen i samhället någon inverkan på elevernas 
skrivande?  Påverkas elevernas texter av det språk som används vid t.ex. chatt och 
SMS-skrivande? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

1. Berätta om dig själv och din bakgrund. 

2. Hur arbetar du med skrivandet med dina elever?  

– skrivuppgifter?  

– metoder?   

3. Har du funnit några svårigheter med arbetssätt som du använt dig av?  

4. Hur får du kännedom om elevers kunskapsnivå när de kommer till din klass? 

5. Berätta vad du ser som väsentligt i dina elevers skrivutveckling 

6. Vad skulle du säga kännetecknar en god skrivare? 

7. Vilka förutsättningar kan vara viktiga för att eleverna ska kunna utveckla sin 

förmåga i att skriva? 

8. Hur gör du för att få syn på elevernas inlärning och följa denna?  

– Använder du dig av något bedömningsmaterial?  

9. Har du stött på svårigheter i elevers skrivutveckling? Vilka? 

10. Kan du berätta om någon erfarenhet du har från någon situation inom det här 

området som du särskilt kommer ihåg? 

11. Om du skulle få önska fritt, hur skulle du då vilja arbeta med skrivande?  

12. Hur tänker du kring de krav som kommer att ställas på dina elevers skrivande i de 

högre åren i skolan?  

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 
                                                 Stockholm 2007-04-18 

  

Lärarhögskolan i Stockholm 

Institutionen för Samhälle, kultur och lärande 

 
 
 
 
Till berörd lärare 

 

Hej! 

Vi heter Ann Wahlgren & Charlotta Lindh och läser på Lärarhögskolan i Stockholm. Under 
våren skriver vi vårt examensarbete inom området skrivutveckling. Syftet med studien är 
att undersöka hur man arbetar med skrivande i skolan. Vi är intresserade av den 
skrivutveckling som sker efter de första åren i skolan och riktar vår undersökning mot år 4 
och 5. Som metod för att genomföra vår undersökning har vi valt att göra intervjuer med ett 
antal lärare verksamma i dessa år.  

 

Intervjun beräknas ta ca en timme och ljudupptagning kommer att ske. Den information 
som framkommer under intervjun kommer att anonymiseras i uppsatsen så att ingen kan 
härleda vare sig deltagare eller skola i undersökningen.  

 

Att deltaga i undersökningen är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan, men vi 
hoppas naturligtvis att din medverkan ska vara givande även för dig! 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: 

 

Ann Wahlgren, tel: 08-540 20 443 el. 0709-39 02 38 ann.vahlgren@student.lhs.se   

Charlotta Lindh, tel. 08-660 46 77 el. 0709-84 87 81 charlotta.lindh@student.lhs.se 

 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Ann & Charlotta 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 
 


