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Studiens syfte är att undersöka hur yngre elever möter skriftspråket i klassrummet. Detta 

har jag undersökt genom klass – lärarsamtal, deltagande observationer samt vanlig 

osystematisk observation. 

  

Uppsatsen är skriven mot bakgrund av Lundbergs teorier om den fonologiska principen samt 

skrivandets olika dimensioner. Vidare belyses elevers skrivande i klassrummet kopplat till en 

undersökning gjord av Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson. I den inledande delen av uppsatsen 

beskrivs tidigare forskning inom skriftspråksområdet samt hur det sociokulturella samt 

konstruktivistiska perspektivet samexisterar och befrämjar elevers skriftspråkande i klassrummet. I 

arbetet belyses hur Eriksen Hagtvets, Lundbergs samt Dahlgren, Gustafssons, Mellgrens, Olssons 

resonemang stödjer en positiv skriftspråksutveckling för eleverna i klassrummet.  

 

Resultatet av undersökningen visar att en klass särskiljer sig både vad gäller elevers medvetenhet 

om skriftspråket samt hur läraren arbetar med skriftspråket. Slutligen bekräftas fältstudiens resultat 

mot ovanstående teorier. Likheter samt skillnader belyses ytterligare utifrån det resonemang som 

förs av Längsjö, Nilsson, Myrberg och Elbro.  

 



2 

 

Innehållsförteckning 

Abstract ..................................................................................................... 1 

Innehållsförteckning ................................................................................ 2 

Inledning ......................................................................................... 4 

Syfte ......................................................................................................... 4 

Forskningsfrågor ............................................................................. 5 

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

Teoretiska perspektiv ...................................................................... 9 

Perspektivmöte i dagens klassrum ............................................................. 9 

Kommunikation ..................................................................................... 10 

Centrala begrepp ...................................................................................... 11 

Metod ............................................................................................ 12 

Urval ....................................................................................................... 12 

Genomförande .......................................................................................... 12 

Klassamtal ............................................................................................ 13 

Deltagande observation .......................................................................... 13 

Vanlig osystematisk observation .............................................................. 13 

Lärarens undervisning ............................................................................ 13 

Materialbearbetning .................................................................................. 14 

Etiska aspekter ......................................................................................... 14 

Beskrivning av klassamtal samt observationer .............................. 15 

Klassamtal A ......................................................................................... 15 

Deltagande observation A ....................................................................... 15 

Vanlig osystematisk observation A ........................................................... 16 

Lärares undervisning A ........................................................................... 16 

Beskrivning av klassamtal samt observation klass B .................................. 17 

Klassamtal B ......................................................................................... 17 

Deltagande observation B ....................................................................... 17 

Vanlig osystematisk observation B ........................................................... 17 

Lärarens undervisning klass B ................................................................. 18 

Beskrivning av klassamtal samt observation klass C .................................. 18 

Klassamtal C ......................................................................................... 18 



3 

 

Deltagande observation C ....................................................................... 19 

Vanlig osystematisk observation C ........................................................... 19 

Lärarens undervisning klass C ................................................................. 19 

Resultat ......................................................................................... 20 

Sammanfattning klassamtal samt observation klass A ................................ 20 

Elever A ............................................................................................... 20 

Lärare A ............................................................................................... 21 

Sammanfattning klassamtal samt observation klass B ................................ 21 

Elever B ............................................................................................... 21 

Lärare B ............................................................................................... 22 

Sammanfattning klassamtal samt observation klass C ................................ 22 

Elever C ............................................................................................... 22 

Lärare C ............................................................................................... 23 

Sammanfattande resultat klass A, B och C ................................................ 23 

Diskussion ..................................................................................... 24 

Reflektion över forskningsprocessen ............................................................ 27 

Nya frågor/vidare forskning ........................................................................ 28 

Referenser ......................................................................................... 29 

Bilaga 1 ................................................................................................... 30 

Bilaga 2 ................................................................................................... 31 

Bilaga 3 ................................................................................................... 32 

Bilaga 4 ................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Inledning  

 

Den här rapporten beskriver hur elever i skolans tidigare år uppfattar sitt möte med skriftspråket i 

klassrummet. Att min studie kom att behandla just detta beror på att de elever jag mött uppvisat 

varierande intresse för att skriva. I Läroplanen från 94 står det att 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola, behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.1 

 

Elevernas, i flera fall mycket skilda reaktioner, inför klassrummets skrivsituation skapade en 

undran hos mig i vilken min studie började växa fram.  Skolbarns skrivutveckling är naturligtvis 

direkt länkad till deras läsutveckling då båda dessa anses vara helt avgörande för all annan 

kunskapsutveckling. Dock fanns det i mina tidiga möten med elever i klassrumssituationer 

indikationer på att eleverna själva inte såg ett tydligt syfte med sitt skriftspråkande. Detta 

föranledde att fokus för min studie kom att ligga på mötet med skriftspråket. Ingvar Lundbergs 

senare forskning lyfter fram den skriftspråkliga utvecklingen hos skolbarn samt vikten av att de får 

möjlighet att utveckla ett skriftspråk redan i tidig ålder.
2
  

 

Eftersom skolans kanske viktigaste uppgift är att främja utvecklingen av en reflekterande 

och medveten hållning hos eleverna, har således skrivandet ofrånkomligt en central plats i 

skolans arbete.3 

 

Med ovan nämnda resonemang som bakgrund valde jag att vidga undersökningen till att omfatta 

hur läraren planerade skriftspråksundervisningen och hur det svarar gentemot de erfarenheter av 

skriftspråket eleverna har i klassrumssituationer. Både Eriksen Hagtvets samt Lundbergs 

forskningsstudier med elevers skrivande i fokus har stärkt mig i min tes att ett tydligt syfte med 

skrivandet genererar framgång för eleverna.  För vuxna kan det te sig självklart att skriva för en 

tänkt mottagare samt för att kommunicera ett budskap. Är detta lika självklart för elever i skolan 

idag? 

Syfte  

Syftet med mina observationer samt klassrumsintervjuer är att belysa hur eleverna ser på sitt 

skrivande i klassrumssituationer. Därutöver avser jag att sätta hur läraren planerar undervisningen 

av skriftspråket i klassrummet i relation till elevernas uppfattning av sin skrivsituation. Vidare även 

belysa vilka konsekvenser detta får för elevernas möjligheter till meningsskapande skrivaktiviteter i 

                                                     
1 LPO 94 sid. 10 
2 Lundberg 2009 sid.9 
3 Ibid 
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klassrummet. Syftet med rapporten är även att belysa hur eleverna uppfattar att de kommunicerar 

med skrift samt vilka klassrumsaktiviteter som får eleverna att uppfatta skrivandet som en 

meningsskapande aktivitet.  

Forskningsfrågor  

 

Uppfattar eleverna att deras skriftspråkande har ett syfte?  

 

Ser eleverna i år F – 1 skrivandet som ett möjligt sätt att kommunicera med omvärlden? 

 

Är det motiverande för eleverna om de ser skrivandet som ett kommunikativt redskap? 

 

Tidigare forskning 

Dahlgren Gösta, Gustafsson Karin, Mellgren Elisabeth, Olsson Lars-Erik: Barn 

upptäcker skriftspråket 

  

Här lyfter författarna fram elevers medvetenhet om hur de skriver genom att visa på tre stadier av 

medvetenhet hos barn om skriftspråket. Författarna synliggör även att användning av skriftspråket 

är en social aktivitet då en skrivare förmedlar ett budskap till en läsare.
4
 Vidare visar författarna 

genom didaktiska exempel på vikten av att elevers läs och skrivlust stimuleras, vikten av att utgå 

från elevers intressen när de lär sig läsa och skriva samt vikten av gedigna kunskaper hos 

pedagogerna. Nedan exemplifierar jag de tre olika stadierna på medvetenhet. 

 

 

 Kategori 1. Dessa barn svarar att de inte vet så mycket om varför man skriver och läser, de 

ser heller inte nyttan av att skriva eller läsa. För vissa barn kan det vara svårt att skilja på att 

rita och skriva. 

 Kategori 2. Dessa barn upplever skrivning och läsning som ett krav från omgivningen. Kan 

uppfatta att de måste lära sig att skriva då det är något man gör i skolan. De är omedvetna 

om hur de kan använda skriftspråket som redskap. 

                                                     
4
 Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson 2006 sid.7 

 



6 

 

 Kategori 3. Dessa barn inser vilken nytta de har av att kunna skriva viket leder till 

motivation för att lära sig mera. De är medvetna om skrivandets möjligheter att 

kommunicera. Kan svara på frågan om vad de kan göra om de kan skriva till exempel: ”När 

jag skall skriva inbjudan till mitt födelsedagskalas.”  

Myrberg Mats: Läs och skrivsvårigheter 

 

Mats Myrberg lyfter i sin forskningsöversikt fram vikten av den fonologiska träningen särskilt för 

de barn som ligger efter i sin språkliga utveckling.  Dock visar även på vikten av att eleverna 

lämnar situationsbundenheten i den fonologiska träningen för att inte inlärningen skall avstanna. 

Han tydliggör även vikten av ett föräldraengagemang i barnens läs och skrivutveckling samt 

samarbetet mellan skolan och hemmet. Här finns det paralleller till Lundbergs resonemang som 

dock påpekar vikten av hur den fonologiska träningen genom Bornholmsmodellen främjar alla 

barns språkliga utveckling. Vidare lägger Myrberg stor vikt vid att bedömning av elevers läs- och 

skrivutveckling är en aktiv del i den pedagogiska processen. Fortsättningsvis för Myrberg ett 

resonemang om att pedagoger som bedriver en framgångsrik undervisning i läs- och skriv möter 

eleverna med ett urval av flera metoder samt är lyhörda och öppna för dialog.  

 

Lärare som lyckas ge sina elever en god läs- och skrivförmåga utmärks av en god förmåga 

att ”läsa” sina elevers inlärningsstrategier och ge målinriktat stöd till de elever som valt 

mindre framgångsrika strategier.5 

 

Lundberg Ingvar, Herrlin Katarina: God Läsutveckling 

Här beskrivs läsutvecklingsstegen samt de fem olika dimensioner som behövs för att eleverna skall 

nå en god läsutveckling. Fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse, 

läsintresse.  I boken beskrivs vikten av att väcka samt bibehålla elevers intresse för ljud och 

bokstäver genom Bornholmsmodellen. Författarna framhåller att de lärare som ägnar mycket tid 

och noggrannhet åt barns läsutveckling genom intresseväckande metoder samt noggranna 

uppföljningar är mer framgångsrika i sitt yrke.  

 

 Definition av Bornholmsmodellen. Ett pedagogiskt program med avsikt att stimulera 

språket. Bygger på en flerårig studie gjord på just Bornholm, Jylland tillsammans med 

flertalet pedagoger samt elever i de tidigare årskurserna. Syftet är att genom kontinuerliga 

språklekar och systematisk repetition göra eleverna fonologiskt medvetna samt förebygga 

läs och skrivsvårigheter. Detta program utvecklades till läromedel och syftar till att 

användas med systematik 15-20 min varje dag i förskoleklassen samt de första åtta 

veckorna i år ett. Exempel på aktiviteter är att gå ord, varje bokstav representeras av ett steg 

samt klappa stavelser, varje stavelse representeras av en handklapp. 

 

Lundberg Ingvar: God Skrivutveckling 

I denna bok beskriver Ingvar Lundberg de fem olika dimensioner som behövs för att uppnå god 

skrivförmåga. De olika dimensionerna är stavning, meningsbyggnad och textform, funktionell 

skrivning, skapande skrivning samt intresse och motivation för skrivning. Det som visar på 

                                                     
5 Myrberg 2007 sid. 79 
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komplexitet i skrivprocessen är att nybörjaren arbetar med dessa olika dimensioner parallellt vilket 

skiljer sig från hur Lundberg beskriver läsprocessen som stegvis växer fram genom ljud – ord- 

mening. Att en skrivare redan från början arbetar med bredd över de fem olika dimensioner gör att 

skrivprocessen förfinas samt blir mer sammansatt och sofistikerad över tid. 
6
 Skrivprocessen kan 

således redan från början ses som en helhet. 

 

 Ett funktionellt skriftspråk måste nog betraktas som varje människas grundläggande 

rättighet. 
7
 

 

Jag beskriver nedan de dimensioner jag anser varit mest framträdande i klassrumssituationer under 

min studie. 

 

 Stavning. Beskrivs av Lundberg som skriftens tekniska sida. Den här dimensionen av 

skriften handlar om att kunna forma bokstäver för hand alternativt hitta dem på ett tangent 

bord. Vidare att placera bokstäver i rätt ordning samt så småningom lära sig att formulera 

meningar för att kunna skapa sammanhang i en text. För att skrivtekniken skall kunna 

automatiseras krävs enligt Lundberg omfattande övning. 

 

 Funktionell skrivning. Här skriver elever för sin egen skull, för att sortera tankar, men 

även för att kommunicera med andra.  Skrivandet innehåller hälsningar, förklaringar, 

meddelanden, berättelser men även dokumentation. 

 

 Skapande skrivning.  Lundberg har här valt att skilja skapande skrivning från skrivandets 

funktion. Skapande skrivning beskriver berättelser, händelser som utvecklas och blir 

fantasirika och mer nyanserade. Skriftens funktion beskrivs som förmåga att uttrycka och 

meddela sakförhållanden, förmåga att förmedla i text samt beskriva. 

 

 Intresse och motivation. Visar eleverna intresse för att skriva både i och utanför skolan. 

Beskriver elevernas lust och glädje i skrivandet samt i vilka situationer eleverna självmant 

väljer att skriva. Här lyfts även vikten av en tillåtande klassatmosfär fram där varje individs 

steg i utvecklingen respekteras. För att läraren skall nå alla elever tidigt påpekar Lundberg 

här att läraren vinner mycket på att kartlägga intresset för skrivande hos eleverna för att 

fånga de elever som inte uppvisar något skrivintresse. 

 

 

Eriksen Hagtvet Bente: Språkstimulering 

Eriksen Hagtvet lyfter fram betydelsen av tidig skriftspråkstimulering för barn. Hon visar tydligt att 

den språkliga stimuleringen från pedagoger i barnens omgivning skall komma när barnen visar ett 

intresse för att lära sig. I sitt fortsatta resonemang påvisas hur detta skapar en komplexitet då alla 

barn inte visar intresse för tidig språkinlärning. Till vissa delar har Eriksen Hagtvet en 

konstruktivistisk syn på lärande då hon i likhet med Piaget ställer sig skeptisk till lärande som 

                                                     
6 Lundberg 2009 sid. 49 
7 Ibid sid.9 
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tränger sig på barn. Även synen på att pedagoger kan skapa motivation men inte göra mycket åt 

vare sig koncentration eller motivation, då dessa drivs framåt av barnets egen motor binder deras 

resonemang till varandra. Dock skiljer sig Eriksen Hagtvets resonemang från Piagets stadiebundna 

utveckling, indelad utifrån ålder. Hon menar istället att när utveckling sker tar det utgångspunkt i 

barnets enskilda utveckling och intresse, oavsett ålder.  

Bente Eriksen Hagtvet menar att elever når framgång genom att lära sig ”språket” oberoende av 

situationen. Att lära sig att skriva situationsbundet kan vara ett hinder för vissa barn då de 

fortsättningsvis riskerar att koppla ett visst sätt att kommunicera i skrift till en särskild typ av 

situation. Vidare för hon resonemanget om att det är de barn som har lärt sig att använda skrift samt 

talspråk oberoende av vilken situation de befinner sig i har ett djup i sitt lärande. För att komma ur 

situationsbundenheten föreslås att frågor ställs av initierade pedagoger i syfte att föra barnen framåt 

till ”där och då” istället för ”här och nu”.    

 

 

Eriksen Hagtvet Bente: Skriftspråksutveckling genom lek 

I denna bok lyfter författaren fram att betoningen på utvecklande skrivaktiviteter bör ligga på lek 

och kommunikation till skillnad från motorisk övning i skrivande. Hon betonar att barnen i sin lek 

med skriftspråket behöver vägledning när det gäller att hela tiden se nya sidor av detsamma. Hon 

visar vikten av att skriftspråket hela tiden är en aktiv process där kompetenta vuxna eller mer 

kunniga kamrater riktar det enskilda barnets fokus till de aspekter av skriftspråket som skall 

undersökas. I Eriksen Hagtvets resonemang lyfts även lärarens kompetens fram som en 

nödvändighet för elevernas skriftspråksutveckling.  

 

Det är nämligen vår erfarenhet, att barn som leker sig in i skriftspråket blir frågande och 

nyfikna barn som förtjänar att bemötas av kompetenta vuxenreaktioner.8   

 

Här beskriver författaren hur viktigt det är att de barn som ännu inte uppvisat intresse för 

skriftspråket får hjälp att komma vidare i sin utveckling med hjälp av initierade frågor av kunniga 

pedagoger. Detta just för att en lärare skall kunna möta elevens behov av en individualiserad 

undervisning förutsätter det kunskap om var eleven befinner sig i sin skriftspråkliga utveckling. 

Fokus i denna undersökning ligger på meningsfull skriftlig kommunikation, motiverande 

skrivaktiviteter, lekskrivning samt föreberedande skrivaktiviteter i förskolan till skillnad från 

skrivandet som en motorisk övning. Eriksen Hagtvet poängterar även att det är de barn som lär sig 

att hantera skriftspråket oavsett i vilken situation de skriver är framgångsrika i sin utveckling av 

skriftspråket.   

 

 

  

Längsjö Eva, Nilsson Ingegerd: Att Möta och erövra skriftspråket 

Författarna beskriver här en metod från Nya Zeeland vilken utarbetats av Don Holdaway, även 

kallad storbokens fader. Barnen fick genom storboken möta berättelsen sedan textens beståndsdelar 

såsom ord samt bokstäver.  Holdaway fann att just det gemensamma mötet runt storboken och det 

lästa uppfattades som meningsfullt av eleverna. Då denna metod var framgångsrik utvecklades den 

                                                     
8 Eriksen Hagtvet 1990 sid.99 
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till att även innefatta skriften Shared reading and writing. 9 Det innebär att skrivandet ses som en 

social aktivitet där eleverna tillsammans gör något de inte klarat på egen hand. Då eleverna arbetar 

tillsammans möter de varandras strategier för att nalkas text och skrift. Detta görs genom att de 

samtalar runt de skriv samt läs aktiviteter som utförs. Här finns det en tydlig parallell till Lundbergs 

resonemang där han menar att eleverna arbetar med flera delar i skrivprocessen samtidigt.10 

 

Elbro Carsten: Läsning och läsundervisning 

Författaren beskriver skriftens principer, läsprocessen, metoder i läsundervisningen, samt 

lässvårigheter. Elbro poängterar även hur viktigt det är att barn börjar läsa texter som innehåller 

bokstäver de redan känner igen och kan identifiera. 

 

För läsutvecklingen är det dock helt avgörande att barn tillägnar sig skriftens ljudprincip.11  

 

Detta resonemang återfinns hos Lundberg vilket tydligt framgår i användningen av 

Bornholmsmetoden. Elbro beskriver även hur barnet i den tidiga läs – skriv processen riskerar att 

bli uttröttat om inte undervisningen bedrivs i för eleven meningsfulla sammanhang. Det kan 

resultera i att eleverna inte får den träning de behöver.
12

 Att undervisa i skrift är enligt Elbro svårt 

för läraren. Författaren påpekar att när uppgiften är svår indikerar det att undervisning i 

skriftspråket är desto mer nödvändigt.   

 

Teoretiska perspektiv 

Perspektivmöte i dagens klassrum 

Utifrån den tidigare forskning jag tagit del av tar de olika författarna upp både den 

konstruktivistiska synen på lärande samt den sociokulturella. Där Eriksen Hagtvet kan sägas 

företräda det konstruktivistiska perspektivet
13

 kan Lundberg samt Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, 

Olsson sägas förespråka det sociokulturella.
14

 Även om forskares resonemang runt dessa perspektiv 

ofta fokuserar på hur de båda perspektiven skiljer sig åt valde jag utifrån vad som speglar min 

undersökning att fokusera på de båda perspektivens möte i de klassrumssituationer jag studerat. I 

min undersökning framkom att både den sociokulturella och konstruktivistiska synen på hur 

eleverna tillägnar sig skriftspråket samexisterar i klassrummet. Med detta menar jag att individen 

utvecklar sina individuella förmågor att skriva men i samspel med gruppen. Detta framgick tydligt 

när eleverna tar stöd av varandra för att svara på en frågesport initierad av läraren. Det som skiljer 

det sociokulturella från det konstruktivistiska är just det att fokus ligger på hur eleverna kan 

utveckla skriftspråket tillsammans genom att ta vara på varandras styrkor i interaktion med 

                                                     
9 Längsjö & Nilsson 2005 sid.91 

10 Lundberg 2009 sid.38,39 
11 Elbro 2006 sid.65 
12 Ibid sid. 102 
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varandra. Att det konstruktivistiska perspektivet tar sin utgångspunkt i den enskilde elevens 

utveckling framgår tydligt av Hagtvets resonemang 

 När det förväntas att något ska ske, beror det på det enskilda barnets utveckling och 

intressen.15  

När lärarens syn på skriftspråksinlärningen präglas av både det sociokulturella samt 

konstruktivistiska perspektivet gynnas elevernas skriftspråksutveckling. Med det menar jag att de 

skrivuppgifter elever möter i klassrummet ofta sker i grupp men syftar till att utveckla såväl 

gruppens som den enskilde elevens förmåga att utvecklas skriftspråkligt. När läraren arbetar 

medveten med det som en metod ges eleverna optimala förutsättningar för skriftspråkande.   

  

Kommunikation 

 

Att lärarna har perspektivet skriftspråket som kommunikation på sin undervisning samt använder 

sig av detta medvetet i klassrummet kan få betydelse för hur elevernas skriftspråk utvecklas. Enligt 

Eriksen Hagtvets syn är det viktigt att elever får hjälp av pedagogerna tidigt i skrivprocessen att 

lyfta sig ur situationsbundna skrivaktiviteter.
16

 För att elever skall kunna göra detta krävs att 

sambandet till hur skriften kan användas för att kommunicera med omvärlden tydliggörs genom 

meningsfulla skrivaktiviteter. Vikten av skriftspråket som kommunikation lyfts fram av Dahlgren, 

Gustafsson, Mellgren samt Olsson då de visar att både skrivandet och läsandet är att betrakta som 

kulturella handlingar, inte en serie tekniska färdigheter som skall genomföras. I denna handling 

”skriftspråkandet” är minst två personer involverade vilket innebär att de blir en del av en 

skriftspråklig värld. Genom skriftspråket får de här ta del av motiv, känslor, relationer och 

kognitioner som existerar i mänsklig kommunikation. Skriftspråksanvändningen kan därför inte 

betraktas som en isolerad aktivitet skild från sitt sociala sammanhang.
17

 Kommunikationen mellan 

läraren och eleverna kan även gå förlorad vid aktiviteter där elever inte ser sig som förmedlare av 

ett budskap. Lundberg visar att elever är benägna att lämna aktiviteten om ”eleven inte tycker sig få 

något särskilt utbyte av sitt koncentrerade och energikrävande arbete”. 
18

 Detta leder till att elever 

tenderar att ägna sig åt annat. Detta återkommer jag till i min studie. När det gäller att kommunicera 

i skrift anser jag att lärare tidigt behöver medvetandegöra eleverna om syftet med skrivandet. Ett 

sätt att göra detta är att lyfta fram en kommunikativ syn på skriftspråket redan i klassrummet.  

 

                                                                                                                                                               
13 Eriksen Hagtvet, 2004 sid.7 
14 Lundberg sid.28 Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson sid.7 
15 Ibid sid.23. 
16 Ibid sid. 136 
17 Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson 2006 sid. 33 
18 Lundberg 2009 sid. 40 
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Centrala begrepp 

 

De begrepp jag avser att använda för att analysera min fältstudie är först de tre skriftspråks 

kategorier beskrivna av Dahlgren, Gustafsson, Mellgren samt Olsson där författarna delat in 

eleverna utifrån deras uppfattning av skriftspråket samt hur eleverna förhåller sig till dess 

användningsområden. Jag exemplifierar här de olika kategorierna  

 

 Kategori 1 – Barnen ser inte nyttan av att läsa eller skriva. 

 Kategori 2 - Barnen ser skrivning samt läsning som ett krav från omgivningen. 

 Kategori 3 – Barnen inser vilken nytta de har av att kunna skriva, vilket leder till 

motivation för att lära sig mera.
19

 

 

Utifrån dessa kategorier avser jag analysera elevernas uppfattning om sig själva som 

skriftspråksanvändare. Vidare är min avsikt att sätta dessa tre kategorier i relation till några av 

Ingvar Lundbergs dimensioner av skrivutvecklingen. Jag repeterar här hur Lundberg beskriver 

några av dimensionerna.  

 

 Stavning – Skriftens tekniska sida  

 Funktionell skrivning – Elever skriver för att kommunicera med andra.  

 Skapande skrivning – Beskriver berättelser och händelser som utvecklas och blir mer 

fantasirika. 

 Intresse samt motivation för skrivning - Beskriver elevers lust och glädje för skrivandet 

samt i vilka situationer eleverna självmant väljer att skriva.
20

 

 

Vidare avser jag utforska hur dessa dimensioner knyter an till Eriksen Hagtvets begrepp 

lekskrivande samt motiverande skrivaktiviteter. Med lekskrivande menas att eleverna skriver under 

lekfulla former och inte ser skrivandet som påtvingat, ”ett måste”, från sin omgivning. I de fall 

användandet av skriftspråket sker utifrån ett kommunikativt syfte samt förfaller vara 

meningsskapande för eleverna benämner jag detta med termen skriftspråkande i mitt arbete. Detta 

begrepp är tidigare använt i samband med en artikel av Gustafsson och Mellgren där det går att 

härleda till ”en berättande textmiljö” på en förskola. 
21

 I mitt arbete likställer jag detta med 

kommunikativt syfte. Då det är så det fortsättningsvis används i texten. 

 

                                                     
19 De olika kategorierna återfinns även på sid.5,6 under rubriken Litteraturgenomgång 
20 Skrivandets dimensioner utifrån Lundberg finns utförligare beskrivna under rubriken 

Litteraturgenomgång sid. 7 
21 Gustafsson, Mellgren 2002 sid.134 
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Metod 

Till bakgrund för mitt val av metod finns en liknande studie gjord av författarna Dahlgren, 

Gustafsson, Mellgren, Olsson vilka har skrivit Barn Upptäcker skriftspråket.
22

 

Jag har valt att genomföra samtal med flera olika klasser samt deras klasslärare. I detta arbete 

redovisar jag fyra av dessa klassrumsrelaterade situationer. Vidare valde jag att genomföra min 

undersökning i tre olika steg för att stärka validiteten och reliabiliteten för denna studie. Till att 

börja med genomförde jag klassrumssamtal med varje klass därefter en deltagande observation 

samt slutligen vanlig osystematisk observation under minst en lektion endast i rollen som 

observatör. Mitt syfte med att kombinera klassamtal med de båda observationsmetoderna var att få 

möjlighet att belysa elevernas skrivsituation utifrån hur de själva uppfattade sitt tillvägagångssätt 

med skriften. Slutligen har jag utifrån elevernas svar formulerat frågor till varje klasslärare. Utifrån 

dessa samtal och observationer har jag sedan sammanfattat dessa för att belysa elevernas samt 

lärarnas svar. Min studie innefattar således både elevernas syn på skrivandet samt lärarnas 

planering av den skriftspråkliga utvecklingen i relation till klassrummet. För att belysa de olika 

stegen på ett tydligt sätt kommer de att redovisas under rubrikerna: 

 

 Klassamtal  

 Deltagande observation 

 Vanlig osystematisk observation 

 Lärarens undervisning 

 

Dessa rubriker återkommer även under kapitlet Beskrivning av samtal och observationer samt 

kapitlet Resultat.   

Urval  

Tre olika skolor har besökts i studien, en skola med kultur och språkinriktning samt två kommunala 

skolor en med idrott, kultur som, en med idrott hälsa som profil.  I språk samt kulturskolan har två 

klasser besökts i de andra skolorna en klass i vardera skolan. Varje skola besöktes vid två tillfällen. 

De olika skolorna är placerade i Stockholmsområdet. Skolorna är belägna både i norr samt söderort. 

Urvalet av klasser är medvetet då studien fokuserar på förskoleklassens samt år etts möte med 

skriftspråket. Detta då elever i de yngre åldrarna ännu ej systematiserat sin skrivprocess och därför 

troligen med större insikt kan beskriva själva processen än äldre elever. 
23

 

Genomförande  

 

Inför genomförandet av min studie valde jag att observera elever i år ett samt förskoleklass elever i 

skrivsituationer. Vid själva genomförandet valde jag vidare att ställa samtalsfrågorna till gruppen 

                                                     
22 Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson 2006 sid. 75 
23 Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson 2006 sid. 116 
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före observationerna. De frågor jag utgick ifrån baseras till viss del på Dahlgren, Gustafsson, 

Mellgren, Olssons undersökning.
24

 Dock vill jag påpeka att frågorna grundar sig på dessa basfrågor 

men har även förändrats under studiens gång för att belysa uppfattning om samt tillvägagångssätt i 

de olika klasserna när det gäller deras användning av skriftspråket.
25

 Detta tillvägagångssätt syftar 

till att få möjlighet att kontrollera huruvida elevernas uppfattning om den egna skrivprocessen 

överensstämmer med deras faktiska genomförande av skrivaktiviteter. 

 

Klassamtal 

I mitt val av metod har jag fokuserat på klassens gemensamma skrivupplevelse och därför gjort 

valet att ställa intervjufrågorna i helklass. Vidare har jag i mina observationer fokuserat på 

gruppsituationerna snarare än att beskriva enskilda individers handlingar. En möjlig invändning 

mot detta skulle kunna vara att den enskilde individens uppfattning inte belyses fullt ut. Då jag inför 

valet av metod tog detta i beaktande valde jag klassrumssamtal med, samt observationer av hela 

gruppen. Detta baserade jag på min erfarenhet av skolans skrivsituationer då de till stor del 

genomförts i grupp.  

Deltagande observation  

De deltagande observationerna syftar till att skapa ett möte med eleverna genom en gemensamt 

utförd aktivitet relaterad till den fonologiska principen de angett som grund för sin skrift vid 

samtalet. Samling i ring i helklass där ärtpåsar delas ut vilka är märkta med bokstäverna i alfabetet. 

Vart barn får en ” egen” påse. När alla påsar är utdelade ljudas varje bokstav i den ordning eleverna 

sitter placerade i ringen. Varje barn håller upp sin bokstav och alla ljudar tillsammans tills alla 

ljudat sin bokstav.  

Vanlig osystematisk observation 

För att min studie skulle få en tydlig förankring i elevernas skriftspråksmiljö har jag vidare 

observerat eleverna i klassrummet under minst en lektion där de är inneslutna i en skrivande 

aktivitet. Då jag i varje klass avslutade med att inträda i observatörens roll gav det ytterligare en 

dimension till min studie då jag fick möjlighet att se huruvida eleverna följde det tillvägagångssätt 

de själva beskrivit samt övat under den deltagande delen av observationen. Det som skiljer 

deltagande observation från den osystematiska är att i den osystematiska är observatören endast 

betraktare av aktiviteten ej deltagare av densamma. 

Lärarens undervisning 

Utifrån hur eleverna svarat under klassamtalen samt arbetat under observationstillfällena 

formulerades grundfrågor till varje klassföreståndare. Syftet med lärarsamtalen är att försöka 

synliggöra på vilka grunder den undervisning jag tagit del av stämmer med de svar jag fått i 

elevsamtalen. Vidare syftar samtalen med de berörda lärarna även till synliggöra deras arbetsätt då 

de får möjlighet att sätta ord på de skrivaktiviteter som observerats. Detta skapar möjlighet att 

synliggöra motiverande samt kommunikativa skriftspråksaktiviteter. 

  

                                                     
24 Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson 2006 sid. 76 
25 Se bilaga 1 samt 2 
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Materialbearbetning 

I denna studie har en observatör genomfört klassamtal och observationer vidare även sammanställt 

materialet. Den dokumentationsmetod som genomgående använts i studien är fältanteckningar. 

Dessa har efter genomförandet av samtal med elever samt lärare transkriberats för att synliggöra 

vilka resultat som framkommit i studien. Själva transkriberingen utfördes vid datorn. De områden 

som under transkriberingen kunnat härledas till valda analysbegrepp kursiverades under arbetets 

fortskridande. De tre klasserna samt klasslärarna har under studien deltagit i samtliga moment och 

har kategoriserats anonymt i analys och resultat i allt material. Materialbearbetningen är både av 

kvantitativ samt kvalitativ art. På det sätt som samtal samt observationer använts i kombination kan 

detta härledas till mer kvalitativ art.   

 

Etiska aspekter 

De forskningsetiska reglerna har jag förhållit mig till genom att kontakta lärarna i förväg och 

informera om mitt arbete samt syftet med mina observationer samt klassrumsfrågor. I detta fall 

informerade jag även om att alla fältanteckningar inte kommer att brukas i studien.  

Då jag initialt meddelat varje klasslärare om syfte samt mål med mina observationer samt samtal i 

klasserna har de vidare informerat respektive klass föräldrar i veckobrev. Vetenskapsrådet skriver i 

regel 2 att ”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagares samtycke”. 
26

  

I detta fall har så skett genom medverkan av klassläraren vid veckobrevsutskick. Vidare skriver 

vetenskapsrådet i regel 6 ”att uppgifter om personer skall hanteras och lagras på ett sådant sätt att 

enskild ej kan identifieras av utomstående.” 
27

 Mina anteckningar är därför förda på ett sådant sätt 

att de inte kan kopplas till någon specifik skola eller specifik person. De svar som framkommit vid 

samtalen är på grund av detta inkluderade i en gruppsammanfattning från varje serie av 

observationstillfällen. 

Inför varje klassamtal och lärarsamtal har jag informerat både lärare samt elever att de när som 

helst kan avstå sin medverkan.  Under skrivande av mitt arbete har jag haft kontinuerlig kontakt 

med klasslärarna för att de skall få ta del av vilka uppgifter som brukats under arbetets gång. De har 

naturligtvis även här fått möjlighet att avstå sin fortsatta medverkan samt getts möjlighet att själva 

läsa sina svar samt läsa upp klassernas sammanfattade svar för sina respektive elever. 
28

 

 

 

 

 

 

                                                     
26 Vetenskapliga rådet sid.9 
27 Ibid sid. 12 
28 Se bilaga 3 
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Beskrivning av klassamtal samt 
observationer 

Klassamtal A 

Vad är bra med att kunna skriva? /Vad kan ni göra om ni kan skriva? 

För då kan man skriva inbjudningskort och bjuda sina kompisar på kalas, annars kan de ju inte 

komma. ( Man behöver ju inte det, det går ju att fråga sina föräldrar). Skriva ledtrådar, skriva sagor, 

inbjudningskort, skriva önskelistor, skriva lördagsgodis på handlingslistan. 

Varför vill ni lära er att skriva? / Hur gör ni när ni skriver? 

För att kunna lära oss att läsa. För att någon annan skall kunna läsa vad vi har gjort. För att kunna 

berätta saker fast på papper. Skriver det fröken skrivit på tavlan i boken. Skriver av vad fröken har 

skrivit. Skriver med en blyerts så att det går att sudda. 

Hur brukar er fröken göra när hon skriver? 

Hon skriver på tavlan med både stora och små bokstäver sådär(elev pekar på tavlan där mycket är 

skrivet). Hon skriver på vår lista. (lista som sitter på väggen) Hon skriver på små lappar som vi kan 

ha på bänken så vi kan lära oss att skriva mer. Hon skriver i boken. Ibland i vår bok, ibland på våra 

papper.  

Vad behöver ni för att kunna lära er skriva bättre? / När är det roligt eller tråkigt att skriva? 

Öva mycket. Vi behöver kunna alla ljud, för om vi kan det kan vi skriva alla bokstäver. 

Bokstäverna kan man göra ord av. Det är inte tråkigt att skriva någon gång. Det är tråkigt om man 

skriver fel med bläck för då går det inte att sudda. Om man skriver med blyerts gör det inget om det 

blir fel för då kan man sudda. Det är roligt att skriva små lappar till mamma som hon läser. Det är 

roligt att skriva kort för då får man svar.  

Deltagande observation A 

Från ljud till bokstav 

Syftet med denna observation är att på ett lekfullt sätt kontrollera att gruppen kan bokstavsljuden 

samt benämna varje bokstav. Förskoleklassen arbetar varje dag med Bornholm. 

Samling i ring i helklass. Ärtpåsar delas ut vilka är märkta med bokstäverna i alfabetet. Varje barn t 

förfogar över en ” egen” påse. När alla påsar är utdelade ljudas varje bokstav i den ordning eleverna 

sitter placerade i ringen. Varje barn håller upp sin bokstav och alla ljudar tillsammans tills alla fått 

ljuda sin bokstav. Det barn som håller i bokstaven ljudar först sedan ljudar alla tillsammans. Alla 

deltar, övningen genomförs av eleverna utan någon svårighet. 

Läraren frågar barnen om de kan placera sig i alfabetisk ordning då de utgår från ”sin” bokstav. 

Aktiviteten initieras genom att en fritids pedagog frågar Vilken bokstav börjar alfabetet med? 

Varje barn får sedan placera sig på rätt plats i alfabetet. Här utbryter ett ivrigt diskuterande samt 

uppvisande av bokstäver av elever för elever. Eleverna hjälper varandra, några som är extra ivriga 

att komma på plats hjälper till att rent fysiskt flytta en kamrat. Det uppstår en lucka i alfabetet då 

bokstaven H saknas. Lärarens fråga blir då; Vilken bokstav kommer närmast efter H. Bokstaven I 

glider då in på den lediga platsen. Elevfråga; Kan vi snabbspola fram ljuden en gång till? Läraren 
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räknar till tre och vi ljudar igenom alfabetet i snabb takt. Alla ljud är på rätt plats. Vi använder 

alfabetet som facit för att vara helt säkra på detta. Hurra! Bra Jobbat! Lektionen avslutas med 

gemensam fruktstund. 

 

Vanlig osystematisk observation A 

 

Frågesport   

Läraren har förberett en frågesport och eleverna delas in i tre olika lag där varje lag har en 

sekreterare. Det är tolv frågor som besvaras skriftligt av varje lag. Läraren berättar att frågorna 

handlar om vad de har gjort den veckan som har gått. Efter varje fråga läraren ställer diskuterar 

varje lag, inom laget, sig gemensamt sig fram till ett svar. De skriver sedan ned sitt svar på 

svarsformuläret. En eller flera elever skriver men alla deltagare i laget hjälps åt att ljuda fram ordet. 

Eleverna är ense och ljudar gemensamt fram svaret från bokstavsljud – bokstav – skrift. Tre 

bikupesamtal förs i klassrummet samtidigt, vart och ett av lagen fokuserar hårt på sin uppgift och 

tycks inte höra varandra trots hög ljudande i varje lag. Inom lagen samarbetar eleverna gruppen runt 

de frågor läraren ställer. Runt varje svar diskuteras det inom gruppen. Både vad svaret är men även 

hur det stavas. Eleverna hjälper varandra genom att ge ett ljud i inledningen av ordet men även 

benämna bokstaven. I en av grupperna ser jag hur eleverna turas om att peka på en tom plats på 

pappret där bokstaven skall skrivas in utifrån hur laget tillsammans ljudar fram ordet. Utifrån 

Lundbergs fonologiska princip synliggörs i den färdiga skriften att stavning skett baserat på ljud. 
29

 

 

Lärares undervisning A 

Läraren har planerat sin undervisning genom att redan i början på höstterminen diagnosticera 

eleverna för att synliggöra vilka bokstäver de känner igen samt kan benämna. Under både höst samt 

vårtermin arbetar klassen dagligen med Bornholmsmodellen. Ett komplement till Bornholm är 

ljudläxan eleverna får varje vecka. Varje läxa innehåller bilder där veckans bokstavsljud samt 

bokstav ingår. Eleverna färglägger de bilder som innehåller det aktuella ljudet. Då läraren 

eftersträvar en sammanhållen arbetsgång för eleverna arbetar de parallellt med att skriva fritt, skriva 

om en specifik händelse i en händelsebok, spåra bokstäver och rita något på den bokstaven samt 

medvetandegöra eleverna om att de skriver för en läsare. Intresse, motivation, fonologiska 

principen, fritt skrivande, ljudenlig stavning främjas av att läraren 

  

 Arbetar med ämnen som väcker barns intresse till exempel hajar 

 Medvetet arbetar med grupper som metod där förmågan att skriva är varierad för att 

eleverna skall kunna lära av varandra 

 Har en medveten tanke bakom hur skrift redovisas samt placeras i klassrummet 

 Frågor på elevens skrivna alster – muntlig respons 

 Uppmuntrar frågor från kamrater till kamrater – muntlig respons 

 Endast rättar elevers skrift när de ställer en specifik fråga om stavningen 

 Sparar i portfolio som sedan blir till ett examensarbete vid uppflyttning till nästa klass 

 

                                                     
29 Lundberg 2007 sid.11, bilaga 4 
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Vartefter elevernas kunskaper ökar möter läraren detta med en ökning av svårighetsgrad på 

uppgifterna. Utöver ljudläxan har de som vill möjlighet att välja extra läxa som till exempel ett rim, 

en matematik rebus eller en läsläxa. Lärarens målsättning är att vara övertydlig när det handlar om 

att skriva på tavlan, skriva på lappar men även hela tiden ha ett pågående samtal om den process 

eleverna befinner sig i. 

Beskrivning av klassamtal samt observation klass B  

   

Klassamtal B 

Varför är det bra att kunna skriva? Det är bra att kunna skriva för då kan man skriva mail och brev. 

När man kan skriva kan man komma ihåg mer saker, skicka brev och kort. Varför vill ni lära er 

skriva? Vet inte, vi skriver inte så mycket.  När skriver ni? Vi skriver namnet i boken, ibland 

skriver vi av från lappar som vi får av fröken när vi frågar om det.  Hur de skriver ni? Är det roligt 

eller tråkigt att skriva? Vad behöver ni för att lära er skriva bättre? Här svarar gruppen vet inte.  

Bokstäver och ljud är det någon som fröknarna bara hittat på? Eleverna funderar, svarar med viss 

tveksamhet nja kanske, kanske inte. Hur brukar fröken göra när hon skriver?: Hon skriver skrivstil, 

ibland skriver hon på papper men också som vanligt på tavlan, kom ihåg lista till fritids, när vi är på 

rast skriver hon på datorn. Skriver ni på datorn? Nej det är bara fröken, hon får bara använda den 

när vi är på rast eller på fritids. Vad skulle hända om bokstäverna tar slut? Bokstäverna kanske kan 

ta slut om vi skriver mycket, men vi skriver inte så mycket så det går nog inte. 

 

Deltagande observation B 

   

Från ljud till bokstav 

Syftet med denna observation är att på ett lekfullt sätt kontrollera att gruppen kan bokstavsljuden 

samt benämna varje bokstav. Klassen arbetar med Bornholm varje dag. 

Samling i ring i helklass. Läraren har tagit med ärtpåsar vilka är märkta med bokstäverna i 

alfabetet. Varje barn förfogar över en ”egen” påse. När alla påsar är utdelade ljudas varje bokstav i 

den ordning eleverna sitter placerade i ringen. Varje barn håller upp sin bokstav och alla ljudar 

tillsammans tills alla fått ljuda sin bokstav. När eleverna själva skall ljuda före gruppen uppstår 

osäkerhet. Eleverna är osäkra på bokstavsljuden, läraren föreslår därför att alla ljudar tillsammans. 

Aktiviteten genomförs tvekande, flertalet elever deltar några elever härmar kamraters munrörelser. 

Läraren samlar in ärtpåsarna då de används som lekmateriel. Lektionen avslutas med fruktstund och 

saga.  

 

Vanlig osystematisk observation B  

Förberedande skrivövningar 

Läraren tar fram elevernas storböcker och börjar ropa upp nummer varefter en elev i taget går fram 

och hämtar sin bok. Läraren – Vilken bokstav är det vi skall jobba med den här gången. Elever – 

Bokstaven G. Läraren lägger fram fyra olika arbetsuppgifter som skall utföras samt klistras in i 

storboken. Material som används är: 

 

 Bokstavspussel  
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 Spåra en labyrint  

 Färglägg bilden där du hör bokstaven G 

  Ljudhyllan – är G i börja mitten slutet av ordet, markera med ett kryss.  

 

Eleverna går själva fram och hämtar den uppgift det är dags för på mattan i klassrummet. Då 

eleverna gör nästa val av uppgift uppstår på mattan spontana samtal där eleverna delar med sig av 

sina erfarenheter runt en specifik uppgift. Eleverna sitter i olika omgångar i grupper och samtal 

kortare stunder. Uppgifterna utförs i olika ordning individuellt av varje elev, det är elevens val som 

styr vilken uppgift de tar. Under hela arbetsmomentet förs samtal även vid arbetsborden. De 

handlar ofta om vilka bilder som har G ”i sig” men även vilken väg som är framkomlig i labyrinten. 

Gemensamt för samtalen på mattan samt vid borden är att de handlar om den aktivitet eleverna 

arbetar med. Alla elever är delaktiga samt engagerade under lektionen. Lektionen bryts för 

gemensam samling på mattan före rasten.     

 

Lärarens undervisning klass B 

Läraren har planerat sin undervisning i skriftspråket runt förberedande skrivaktiviteter.  

Förberedande motoriska övningar som tränar skrivriktning som till exempel spåra labyrint från 

vänster till höger. Vidare genomförs Bornholm varje dag i halvklass. Grunden till 

skriftspråkinlärningen läggs genom att 

 

 Använda olika motoriska övningar som samlas i bokstavsboken 

 Skriva någon mening i veckoboken varje vecka 

 Arbeta med Bornholm varje dag 

 Skriva sagor gemensamt med eleverna, med veckans bokstav på blädderblock. 

 

Läraren planerar de olika aktiviteterna för att väcka elevers intresse för skriftspråket. De 

förberedande skrivaktiviteterna är övningar för att stärka finmotoriken inför skrivprocessen. 

Intresse för språket väcks genom de rim och ramsövningar som genomförs inom ramen för 

Bornholmsmodellen. 

 

Beskrivning av klassamtal samt observation klass C  

Klassamtal C 

Varför är det bra att skriva? Det är bra att kunna skriva för då kan man skriva böcker. Varför vill ni 

lära er skriva? Vet inte, vi skriver inte så mycket blandade saker, mer sådant som skall bli till en 

bok.  När skriver ni? Vi skriver våra namn i boken, på teckningar och våra saker som vi gör. Hur 

skriver ni? Ibland skriver vi egna böcker när vi jobbar med att skriva. Är det roligt eller tråkigt att 

skriva, Vad behöver ni för att lära er skriva bättre? Eleverna funderar, vi skulle kunna behöva 

bättre papper och pennor. Hur brukar fröken brukar göra när hon skriver? Hon skriver från vänster 

till höger. När man börjar från höger blir bokstäverna baklänges, men det gör inte fröken kanske vi 

ibland. Vad skulle hända om bokstäverna tar slut? Bokstäver tar liksom inte slut, vi använder 

samma bokstav massor med gånger. 
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Deltagande observation C 

Från ljud till bokstav 

Syftet med denna observation är att på ett lekfullt sätt kontrollera att gruppen kan bokstavsljuden 

samt benämna varje bokstav. Klassen arbetar med Bornholm två till tre gånger i veckan. 

Samling i ring i helklass. Läraren har tagit med ärtpåsar vilka är märkta med bokstäverna i 

alfabetet. Varje barn förfogar över en ”egen” påse. När alla påsar är utdelade ljudas varje bokstav i 

den ordning eleverna sitter placerade i ringen. Varje barn håller upp sin bokstav och alla ljudar 

tillsammans tills alla fått ljuda sin bokstav. Det uppstår osäkerhet i elevgruppen. Vidare visar 

eleverna stor osäkerhet inför bokstavsljuden. Läraren föreslår därför att alla säger bokstavsnamnet 

på varje bokstav, gruppen gör detta tillsammans. Efter det visar eleverna på eget initiativ för läraren 

att alfabetet är bättre på deras sätt. De ”rabblar” därefter alfabetet utan svårighet. Ärtpåsarna samlas 

in efter att de lagts ut i alfabetisk ordning återigen på elevinitiativ. Lektionen avslutas med 

fruktstund och film.  

 

Vanlig osystematisk observation C 

Fritt skrivande 

Lektionen är en fortsättning på en tidigare aktivitet där barnen börjat arbeta med samt göra sina 

egna böcker. Läraren förklarar att de skall fortsätta med sina egna böcker. Eleverna hämtar 

pennskrin och de böcker de skall arbeta med, därefter placerar de sig vid sina ”arbetsbord”. Läraren 

går runt och ser att alla elever kommer igång. Några elever är redan igång med skrivandet, några 

elever ritar sina berättelser istället för att skriva vilket godkänns av läraren. Eleverna arbetar 

koncentrerat i några minuter. Under arbetet pratas det genomgående vi alla bord, samtalen berör 

många olika ämnen. Ett samtal verkar dock uteslutande handla om boken de skriver. Ett barn leker 

med en sax, vilket smittar då flera barn börjar leka med de skrivmaterial som är framlagda på 

borden.  

 

Lärarens undervisning klass C 

 

Läraren planerar skriftspråksutvecklingen med fokus på lek, lärande och fantasi. Klassen arbetar 

med Bornholm två till tre gånger i veckanför att vecka elevernas intresse för språkutvecklande 

aktiviteter genom rim och ramsor. Elevernas lärande och utveckling samlas i en portfolio för att 

elevernas lärande skall synliggöras för dem själva. Grunden till skriftspråkinlärningen läggs genom 

att 

 

 Barnens intresse och nyfikenhet väcks genom Bornholm 

 Barnen lär sig att lära genom att själva lära sig att söka och förvärva kunskap 

 Elevernas alster dokumenteras i portfolio 

 

Att tillverka egna böcker samt skriva fritt är ett exempel på metod som syftar till att möta de elever 

som behöver en utmaning samt stimulera de som behöver komma vidare i sin skrivutveckling.  

 



20 

 

Resultat  

Sammanfattning klassamtal samt observation klass A 

Elever A 

I min studie om skriftspråket kom en av klasserna tidigt att särskilja sig från de andra genom att 

eleverna visar på en hög grad av medvetenhet om den egna skrivsituationen. Här är svaren i 

intervjun starkt kopplade till möjliga användningsområden och de kommunikativa färdigheter 

eleverna själva ser sig som användare av. Utifrån det resonemang som förs av Dahlgren, 

Gustafsson, Mellgren samt Olsson är dessa elever att härleda till Kategori 3 då det tydligt framgår 

av elevsvaren att dessa elever inser vilken nytta de har av att skriva.
30

 Vidare indikerar deras svar  

”att det aldrig är tråkigt att skriva ” på att skriften ingår naturligt i deras vardag samt att de drivs 

framåt av en stark vilja att använda skriften i de situationer de själva beskriver. Det som särskiljer 

denna grupp från de andra klasserna är hur medvetna de är om gången från bokstavsljud – bokstav 

– skrift. Att eleverna gör denna koppling var tydligt under klassamtalet men bekräftades även av 

den klassrumsobservation jag gjorde i denna klass. Den bedömningen gör jag med Lundbergs 

resonemang om den fonologiska medvetenheten som bakgrund där han säger att  

 

Denna medvetenhet är således någonting mycket grundläggande och förutsättningen för att 

man skall förstå hur man kan gjuta liv i bokstäverna.31  

 

Samarbetet i grupper runt frågesporten samt att skriva ned svaren är tydligt en motiverande 

aktivitet, men även en kommunikativ dialog med läraren. Eleverna skriver med ett tydligt syfte att 

kommunicera sina svar till läraren. Här ser jag ett tydligt samband till Eriksen Hagtvets beskrivning 

av skrift som kommunikation där hon poängterar att skrivande skall relatera till sammanhang 

meningsfulla för eleven.
32

 Med det menar jag att eleverna själva uppfattar aktiviteten som 

meningsfull samt att de i skrivsituationen har en tänkt mottagare av texten. Vidare finns i denna 

elevgrupp en tydlig koppling mellan elevers syn på nyttoperspektivet i förhållande till Lundbergs 

dimensioner stavning, funktionell skrivning samt intresse och motivation. 33
  Stavning då alla barn i 

de tre olika grupperna ljudade fram sin skrift, vilket skrevs ned av sekreteraren. Funktionell 

skrivning då de skriver för att kommunicera med läraren. Intresse och motivation utifrån hur 

eleverna är aktiva skrivare samt deltagande i att diskutera samt ljuda fram svaren på frågorna i 

aktiviteten. Min uppfattning är att dessa elever befinner sig i flera dimensioner av 

skriftspråksutvecklingen samtidigt. I klassrumsaktiviteten utvecklades individens förmågor i sampel 

med de andra eleverna. Här är det sociokulturella sammanhanget enligt min mening en 

förutsättning för elevens individuella utveckling. Konstruktivism samt sociokulturalism i samspel är 

utifrån det synsättet en förutsättning för elevers fortsatta utveckling i skriftspråkande. 

 

 

                                                     
30 Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson 2006 sid. 121 
31 Lundberg 2007 sid.12 
32 Eriksen Hagtvet 1990 sid. 98 
33 Lundberg 2009 sid.51 
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Lärare A 

Eriksen Hagtvet lyfter i sin forskning fram lärarens kompetens som en avgörande faktor för en 

lyckad skriftinlärning. Här ser jag en stark koppling till hur Lärare A:s planering samt 

genomförande av undervisningen i skriftspråket genererar positiva kontakter med skriften samt 

lärdomar om hur och varför eleverna skall skriva. Detta lyfts även fram av Dahlgren, Gustafsson, 

Mellgren, Olsson då de säger att ”För att barnen ska känna delaktighet och ta ansvar måste de ha 

klart för sig varför de gör vissa saker. Ett sätt är att läraren försöker ge barnen uppgifter där det 

klart framgår hur dessa är relaterade till skriftspråket(eller till inlärandet av skriftspråket).”
34

Att 

eleverna uppvisar medvetenhet om processen anser jag till stor del beror på lärarens kunskap om 

vad som krävs för att ordna en skriftspråkstimulerande undervisning samt miljö. Framför allt 

lärarens medvetna användande av gruppen som en metod för att lyfta fram samt fördjupa elevernas 

förmåga att skriva genererar en positiv skriftspråklig miljö för eleverna. Detta resonemang finner 

jag stöd för hos Längsjö & Nilsson där de beskriver Shared Reading and writing som innebär att 

skrivandet ses som en social aktivitet där eleverna tillsammans gör något de inte klarat på egen 

hand.
35

 Men även hur läraren visar tilltro till elevernas förmåga att genomföra uppgifter med skrift. 

Vilket i sin tur genererar en stark tilltro hos eleverna till den egna förmågan att kunna skriva. 

Myrberg visar hur viktigt det är att kunna ”läsa” av var i utvecklingen eleverna befinner sig samt att 

bedömning av elevers förmåga ingår i den pedagogiska processen.
36

 Att detta ingår i lärare A:s 

arbetssätt framgick av mitt samtal med läraren. Även Lundberg visar på vikten av att det finns 

vuxna i elevernas närmiljö som visar att och hur de tycker att skriftspråkandet är viktigt.
37

 

Sammanfattning klassamtal samt observation klass B 

Elever B 

Utifrån elevernas svar om mail och brev vid klassamtalet drar jag slutsatsen att de är medvetna till 

viss del om nyttoaspekten av skriftspråket. De visar däremot större insikt i vilka situationer deras 

lärare skriver samt att det görs för att meddela något till fritids. Formuleringen vi vet inte används 

dock flertalet gånger. Utifrån Dahlgren, Gustafsson, Mellgren samt Olssons forskning anser jag att 

den här elevgruppen kan kopplas till kategori 1 utifrån deras vi vet inte svar. Deras svar visar vidare 

att de inte är frekventa skrivare. De har lärt sig att arbeta systematiskt efter en viss arbetsordning 

där den förberedande skrivträningen följer ett visst mönster. På det här stadiet ser jag en koppling 

till Eriksen Hagtvets resonemang där hon visar att elever som lär sig nyttan av skriftspråket oavsett 

situation når ett större djup i sitt lärande. Vidare kan jag utifrån Eriksen Hagtvets resonemang om 

kommunikation tolka elevernas svar om lärarens skrivande att de har medvetenhet om att det 

skrivna har en mottagare. Eleverna relaterar ännu inte detta till den egna skrivprocessen.  De har 

ännu inte lyft sig ur ”här och nu” utan ser troligen skrivandet som bundet till en viss aktivitet i 

skolan.
38

 Utifrån Lundbergs resonemang om den fonologiska principen har de ännu inte kopplat 

samman ljud – bokstav - ord. Dock kan jag utifrån elevernas aktiva deltagande samt deras aktiva 

samtal om och i den förberedande skrivaktiviteten se att de är både intresserad samt motiverade. 

                                                     
34 Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson 2006 sid.95  
35 Längsjö & Nilsson 2005 sid. 91 
36 Myrberg 2007 sid. 79 
37 Lundberg 2009 sid. 41 
38 Eriksen Hagtvet 2004 sid.23 
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Utifrån min förståelse av elevernas process är att de befinner sig i början av dimensionen skrivning 

samt dimensionen intresse samt motivation.39
   

Lärare B 

I planeringen av undervisningen återfinns fokus på de förberedande skrivaktiviteter jag observerat. 

Både utifrån elevernas svar i klassamtalet samt utifrån hur läraren lagt upp sin undervisning är det 

tydligt att klassen ännu inte börjat skriva i någon större utsträckning. Arbetsgången runt 

bokstavsgången är tydlig då den även finns uppsatt på väggen i klassrummet. Att eleverna själva 

väljer vilken ordning de genomför aktiviteterna tyder på att läraren även har tagit med detta i sitt 

arbetssätt. Även om det inte nämns i arbetsgången under samtalet med läraren så framstår det som 

en metod. Dock sker det en del förberedande finmotorisk övning i de planerade aktiviteterna, här 

säger Lundberg att  

 Om eleverna får skriva av ord får de möjlighet att extra noga uppmärksamma hur orden 

stavas.
40

  

Detta är utifrån min slutsats av elevernas svar samt lärarens planering inte något de är vana vid, 

men borde vara nästa steg för att komma ur situationsbundenhet. En början är elevernas skrivande i 

veckoboken. Att gruppen gemensamt skriver sagor på blädderblocket gör att eleverna får 

synliggjort hur ord stavas samt även att lära sig genom ordbilder. Vidare är samtalen på mattan 

under skrivaktiviteten utvecklande för eleverna. Dock är det troligen en metod som de själva 

utvecklat med framgång snarare än att dessa är initierade av läraren. Dock vill jag lyfta fram att 

lärarens hållning är tillåtande så länge samtalen handlar om skriften. Eriksen Hagtvet belyser vikten 

av att vuxna medvetet eller omedvetet utnyttjar kraften i rutinsituationer när det gäller att” skapa 

”där - och - då ” – samtal”.
41

 

Sammanfattning klassamtal samt observation klass C 

Elever C 

I klassamtalet med eleverna framkom att eleverna till viss del kopplar ihop sitt skrivande med 

möjligheten att kunna skriva böcker. Längre fram i samtalet visar det sig att elevsvaren är kopplade 

till att skriva böcker. Dock anser jag inte att deras svar tyder på medvetenhet om berättelser samt 

händelser som är starkt relaterade till böcker. Deras svar tolkar jag snarare som att de vet vad de 

behöver för att skriva en bok. Det tyder på att de ännu inte höjt sig över situationsbundenheten utan 

fortfarande är ”här och nu” i de specifika aktiviteten.
42

Utifrån Dahlgren, Gustafsson, Mellgren samt 

Olssons kategorier anser jag att både kategori 1 och kategori 2 är representativa. Utifrån detta kan 

jag därför inte härleda elevernas svar till Lundbergs dimension funktionell skrivning. Under den 

osystematiska observationen visar några elever stort intresse för att skriva i sina respektive böcker. 

De gör även egna rader med färgpennor som fylls med blandade bokstäver, namn och ord. Utifrån 

Eriksen Hagtvets resonemang kan jag härleda det till en lekskrivande aktivitet.
43

 Med det menar jag 

att eleverna som skriver gör det utifrån sin egen förmåga samt intresse för att ”babbla” med skrift. 

                                                     
39 Lundberg 2009 sid.50 
40 Lundberg 2009 sid.94 
41 Eriksen Hagtvet 2004 sid. 119 
42 Ibid 2004 sid 62 
43 Eriksen Hagtvet 1990 sid.21 
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Här finns även ett samband med Lundbergs dimension skrivning då de elever som skriver formar 

bokstäver, vilket till viss del utifrån min mening, gör aktiviteten till en teknisk övning. De elever 

som ägnar sig åt annat ser utifrån min tolkning inte på vilket sätt den här uppgiften är meningsfull. 

För de barn som ritar är det troligt att de inte ser skillnad från sitt ”vanliga” ritande och denna 

aktivitet. Vid den deltagande observationen kan eleverna både lägga alfabetet samt” ramsrabbla” 

det. Dock visar det snarare på utantill inlärning då de inte kopplar samman bokstavsljud – bokstav. 

Utifrån den osäkerhet eleverna uppvisarför bokstavsljuden drar jag slutsatsen att de är ovana vid 

formen för den fonologiska principen.
44

 Denna elevgrupp visar dock medvetenhet om 

skrivriktningen från vänster till höger samt vad som händer om de skriver ”baklänges”.  Här finns 

ytterligare en parallell till Eriksen Hagtvets lekskrivande då hon säger att barn i lekskrivandet lär 

sig mycket annat som till exempel skrivriktningen.
45

 

Lärare C 

Fokus för lärarens undervisning är att stimulera elevers intresse samt fantasi genom lekskrivande 

aktiviteter. Min tolkning utifrån hur läraren planerat sin undervisning är att elevernas osäkerhet 

inför den fonologiska principen kopplas direkt till detta. Detta kan bero på två saker, dels kan 

läraren själv vara osäker på hur Bornholmsmodellen skall användas vilket inte ger den metodiska 

övning den är tänkt att ge. Men även att läraren gjort ett medvetet val inför skrivundervisningen, 

och därför fokuserar på skrivandet utifrån att eleverna själva skall ta initiativet att vilja lära sig. 

Utifrån Eriksen Hagtvets resonemang skall lärandet inte tränga sig på barn utan ske när de är 

mogna.
46

 Utifrån min tolkning är skrivaktiviteten med böckerna situationsbunden och behöver 

följas upp för att eleverna skall komma ur sitt ”här och nu”.
47

    

Sammanfattande resultat klass A, B och C  

Av en ytlig titt på studiens resultat skulle det vara lätt att tolka klassernas samt lärarnas arbete möte 

med skriftspråket i klassrummet som liknande då de alla arbetar med Bornholm. Vid min djupare 

granskning visar det sig dock att arbetssätt samt utfall av klassrumsaktiviteter riktade mot 

skriftspråket uppvisar olika resultat. Utifrån fältstudiens resultat i klass C drar jag slutsatsen att det 

fyller mycket ringa funktion att läraren planerar stimulerande skrivaktiviteter utifrån 

undervisningens mål om inte läraren själv har kunskap om dimensionerna i skrivprocessen samt hur 

de samexisterar i en pågående process. Utifrån detta anser jag det belyst att klass C arbetar med ett 

skalsteg av Lundbergs fem dimensioner. Vidare har de genom att arbeta med fri skrivning under 

lekskrivande former tillskansat sig kunskap om skrivriktning samt medvetenhet om bokstävernas 

oändlighet, vilket bekräftas av Eriksen Hagtvets resonemang om lekskrivandets möjligheter. 
48

 

Detta resonemang återfinns varken i klass A eller B. Läraren i klass A har en hög medvetenhet om 

samt insikt i skrivprocessen. Med det menar jag att lärarens planering av skriftspråksundervisningen 

bygger på elevernas tidigare kunskap. Läraren medvetandegör även sina elever om vilka kunskaper 

som behövs för att eleverna skall utvecklas. Det finns i klass A en tydlig koppling mellan hur 

eleverna uppfattar sitt skriftspråkande samt hur läraren planerat sin undervisning. Här finner jag en 

                                                     
44 Lundberg 2007 sid.9 
45 Eriksen Hagtvet 2004 sid. 33 

 
46 Ibid sid.23 
47 Ibid sid. 63 
48 Eriksen Hagtvet 2009 sid. 126 
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tydlig parallell till Myrbergs undersökning 
49

där han påpekar att lärare som lyckas ge sina elever en 

god läs och skrivförmåga har en mycket god förmåga att se i vilket skalsteg av skrivprocessen 

eleverna befinner sig i. Detta bekräftas även av Lundbergs synliggörande av skriftspråksinlärningen 

som en helhet.
50

 Det som utifrån min tolkning av elevsvar, observationer samt hur lärare planerar 

sin undervisning skiljer undervisningen i skriftspråket åt är synen på skriftspråket. Med det menar 

jag att lärare A planerar utifrån en helhetssyn på skriftspråket som en process med flera delar som 

kombineras samtidigt med olika metoder. Lärare B samt C har en undervisning där 

situationsbundenheten är rådande i aktiviteterna i större utsträckning än vad som framgår av klass 

A. Den slutsatsen drar jag utifrån elevsvaren i klass B samt C då de svarar utifrån hur 

skrivaktiviteterna genomförs i klassrummet. Det som vore intressant att undersöka vidare är när i 

tiden dessa olika skalsteg möts i eleverna till en helhet. Men även om och hur de möts.  

 

Diskussion  

Min studie tog sin början i en undran om skriftspråket. De frågor som utvecklades utifrån den 

undran gav därmed upphov till denna studie. Frågorna var som följer: 

 

      Uppfattar eleverna att deras skriftspråkande har ett syfte?  

      

Ser eleverna i år F – 1 skrivandet som ett möjligt sätt att kommunicera med 

omvärlden? 

      

 Är det motiverande för eleverna om de ser skrivandet som ett kommunikativt 

redskap? 

 

 

Det som framkommit i min studie är att elevers skriftutveckling gynnas samt får eleverna själva att 

uppfatta den som meningsfull är när läraren tar fasta på det som talspråk samt skriftspråk har 

gemensamt istället för att behandla skriften som ett helt nytt språk. Detta framgick tydligt i studien 

då eleverna i sitt skriftspråkande befinner sig i samt arbetar med flera processer samtidigt. Här vill 

jag även återknyta till Lundbergs resonemang där han påpekar att skriftspråket består av olika delar 

som förfinas över tid. 
51

 Jag vill dock lyfta fram att för att eleverna skall kunna arbeta med 

skrivandet som en helhet krävs motiverande skrivaktiviteter. Här ser jag en tydlig parallell till klass 

A där de samarbetar i frågesporten vilket gör att skrivandet är en social aktivitet. Detta ligger helt i 

linje med lärarens medvetna val gruppen som metod. Även Längsjö samt Nilsson lyfter denna 

metod då elevernas samspel gör att de utvecklar sitt individuella lärande de benämner detta som 

Shared Reading and writing. 
52

 Dessa elever ser nyttan av att skriva med ett kommunikativt syfte då 

det vet att läraren kommer att läsa det skrivna, men även läsa upp det samt diskutera i klassen. 

                                                     
49 Myrberg 2007 sid.79 
50 Lundberg sid. 49 
51 Lundberg 2009 sid.39 
52 Längsjö Nilsson sid. 91 
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Här vill jag även framhålla att det i klass A fanns en medvetenhet om att eleverna behövde öva på 

att skriva för att kunna skriva bättre. Dock lyfter Eriksen Hagtvet att skrivandet i yngre åldrar skall 

betonas av lek samt meningsfulla aktiviteter snarare än motorisk övning.
53

 Här vill jag påpeka att 

det behövs en viss del av färdighetsträning i skrivandet i skolan för att eleverna skall få möjligheten 

att utveckla en handstil. Till skillnad från Eriksen Hagtvet menar Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, 

Olsson att skriv försöken ställer krav på motoriken samt elevens koordinering mellan öga och hand. 

De poängterar att ” Grov – och finmotorik finns som nödvändig inslag i skriftspråksinlärningen”.
54

 

Vidare anser jag att läraren i klass A är mycket tydlig i sitt arbetssätt då det av studien framgår att 

eleverna vet varför de övar.   

 

I fältundersökningen framgår att lärarna arbetar på olika sätt med skriftspråket. Lärarna i klass B 

och C arbetar utifrån min tolkning av de skrivaktiviteter jag observerat med olika delar av 

skriftspråket i en situationsbunden aktivitet. Här ser jag en tydlig skillnad då läraren i klass A 

utifrån hur skriftspråksinlärningen är planerad arbetar med flera dimensioner parallellt. Det 

sammankopplar jag med Lundbergs dimensioner av skrivande då han säger att ” man lär sig skriva 

genom att skriva ofta och med ett kommunikativt syfte”.
55

  Både utifrån elever A:s svar från 

samtalet samt observationerna bekräftas att de tydligt är motiverade för att skriva vilket jag anser 

beror på att de förstår att det är ett sätt med vilket de kan kommunicera med sin omvärld. 

 

I min studie synliggjordes tydligt hur eleverna snabbt tappade motivation samt intresse vid 

aktiviteter utan klart syfte samt tydlig förankring i elevernas erfarenhetsvärld. Detta framstod 

tydligt av min observation i klass C. Detta kan, om det fortgår, leda till tillbakagång i skrivandet där 

lärare istället skall eftersträva framgång. Vidare leder det även till oro hos eleverna när de inte vet 

varför de skriver. Utifrån min tolkning är det inte fel på skrivaktiviteten i klass C utan snarare hur 

den förankrats hos eleverna. Denna klass har dock tillskansat sig kunskaper utifrån den 

situationsbundna skrivaktiviteten som inte framkommer i klass A eller B. De visar medvetenhet om 

skrivriktningen samt att bokstävernas antal inte kommer att sina. Lundberg lyfter att skrivandets 

dimensioner inte skall ses som tvingande. 
56

 Jag vill här påpeka att elever kan ta de olika stegen i en 

helt annan ordning. Det är därför viktigt att inte fastna i situationsbundenheten i de olika 

skrivaktiviteterna. Jag vill här lyfta fram att det finns en fara i att ”fastna” i Bornholm. Då den är 

situationsbunden krävs det att läraren har stor kunskap om hur Bornholmsmodellen länkas vidare 

genom flera metoder för att utveckla elevernas skrivande till den helhet eleverna behöver för att 

befästa skrivprocessens olika delar. Enligt min tolkning är de fem olika skrivdimensionerna att ses 

som en fortsättning på arbetet med Bornholm.  

 

Lundbergs samt Eriksen Hagtvets resonemang kan här tyckas skilja sig åt. Där Lundberg 

förespråkar situationsbunden inlärning med den fonologiska principen som grund i 

Bornholmsmodellen, förespråkar Eriksen Hagtvet att eleverna behöver initierad pedagoghjälp att 

lyfta sig från ”här och nu” till ”där och då”. Jag anser att min undersökning belyser samt bekräftar 

att båda dessa sätt behövs för elevers optimala utveckling i skriftspråket. 

                                                     
53 Eriksen Hagtvet 1990 sid.98 
54 Dahlgren Gustafsson, Mellgren, Olsson sid. 61 
55 Lundberg 2009 sid. 98 
56 Lundberg 2009 sid. 51 
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Vidare hävdar jag att det är hur pedagogerna hjälper eleverna att finna sin inre drivkraft som avgör 

hur eleverna lyckas i sin skriftspråksinlärning. 

 

 

Utifrån min undersökning framstår några framgångsrika principer tydligare än andra. De principer 

som utifrån fältstudien kan hjälpa eleverna vidare i sin utveckling av skriftspråket är 

 

 

Det eleverna skriver alltid har en mottagare – eleven vet att någon läser det skrivna. 

 

 Alltid respons i skriven eller muntlig form – visar tydligt att vi kan ”tala” genom att skriva. 

 

Ett sätt att göra skrivandet till ett kommunikativt redskap är att tidigt börja med att elevens text 

alltid har en mottagare. Det kan vara läraren, en klasskamrat men även klassens maskot, med vilken 

eleverna kan dela allt.  Att eleven får respons på sitt skriftspråkande är av stor vikt särskilt i de 

tidiga årskurserna, då det är här grunden till intresse samt motivation för skriftspråket läggs. 

Eriksen Hagtvet visar i sin forskning vikten av att omgivningen runt eleven, både vuxna och mer 

kompetenta barn samverkar i sociala situationer för att fästa det enskilda barnets uppmärksamhet 

mot skriftspråket i miljön.
57

 Detta bekräftas av Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson då de säger 

att skriv och läsprocessen gynnas av en deltagande, kommunikativ och social process.
58

 Jag anser 

att ovanstående författares resonemang bekräftas av den respons lärare A får när gruppen används 

som medveten metod för att stärka skriftspråksinlärningen både individuellt samt i grupp. 

   

 

Skriva i anknytning till ett särskilt ämne – kan vara ett tema som t ex rymden. 

 

Eleverna får betydligt mer ut av sitt skrivande när det förankras i ett ämne som stäcker sig över en 

längre tidsperiod. När skrivandet förankras i ett ämne eller större ämnesområde skriver eleverna för 

att lära. Vid observationen av klass A:s frågesport framgick det tydligt att en meningsskapande 

aktivitet med tydligt syfte både intresserar samt motiverar elever. Vidare finns det även i klass B 

intresse samt motivation för skrivaktiviteten. Det som enligt min uppfattning skiljer dessa klasser åt 

är att klass B ännu inte ser en koppling till hur skriftkunskaperna kan användas utanför den aktuella 

situationen. 

 

 

Lärarens kunskap om skriftspråksinlärningen samt medvetet användande av flertalet metoder. 

 

Utifrån mina samtal, observationer samt tidigare forskning har jag kommit fram till att lärarens syn 

på skriftspråket har stor betydelse i klassrummet. Med detta menar jag att lärarens hantering av 

skriften uppmärksammades av alla tre klasser A, B och C i min studie. För att läraren skall vara 

framgångsrik i sin undervisning av elever i skriftspråket behöver läraren själv vara medveten om 

                                                     
57 Eriksen Hagtvet 1990 sid.109 
58 Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson sid.134 
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hur läraren definierar skriftspråket samt undervisningen i detsamma. Detta då lärarens egen 

förankring i skriftspråket samt kunskap om antalet metoder har en direkt påverkan på elevernas 

förmåga att utvecklas till skriftspråkare. 

 

 

Spara genom användandet av portfolio – eleven kan då se sina egna framsteg. 

 

Metoden att spara elevernas arbeten användes både i Klass A samt C där portfolion blir till ett 

examensarbete som lämnas ut av läraren då eleverna flyttar upp i nästa årskurs. I de alster som 

sparas i portfolion framgår hur elevernas skriftspråk förändras över tid. 

 

 

Utifrån studiens resultat vill jag påvisa att där eleverna inte förstår nyttan med en uppgift eller ser 

skriftspråket som uttrycksmedel har deras intresse för aktiviteten markant minskat. När vi som 

lärare ger våra elever tillgång till skriftspråket får de också goda möjligheter att relatera till sin 

omvärld. De principer jag formulerat i detta arbete är att se som en hjälp till just detta. 

 

Avslutningsvis vill jag lyfta att hur skrivandet hanteras i skolan lägger grunden för fortsatt 

inlärning. Dock skall skrivandet inte betraktas som en isolerad aktivitet utan en inlärningsmetod i 

samspel med andra. 

 

 

Reflektion över forskningsprocessen 

 

 

Jag blev redan tidigt i mitt arbete med olika klasser intresserad av den skriftspråkliga aspekten av 

undervisningen. Detta just på grund av de olika delar av motivation eleverna uppvisade. 

Forskningsprocessen var även viktigt för mig då möjlighet gavs att belysa ett område inom vilket 

jag kommer att arbeta. Att kunna förankra mitt arbete i en lärares vardag har funnits med som en 

röd tråd i tanken vartefter arbetet tagit form. 

 

Att analysera det samlade materialet från klassamtal, observationer, aktiviteter samt lärarsamtal var 

en mycket givande process men även tidskrävande. Att tolka samt sammanställa elev – lärarsamtal 

var bitvis en utmaning. Dock var det väl värt sin tid då det gav en tydligare bild av elevers syn på 

skriftspråket vilken även till stora delar bekräftades av observationerna. Hade min undersöknings 

resultat endast baserats på samtalen hade kopplingen till hur elever och lärare rent faktiskt arbetar 

med skriften helt gått förlorad. 

 

Även om den metod jag valde i denna undersökning krävde mycket av mig som forskare anser jag 

att den gav mycket information om skrivprocessens olika delar i gengäld. Vid framtida möjligheter 

att genomföra liknande projekt skulle jag kunna tänka mig att använda samma metod igen. Dock 
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skulle det vara mycket intressant att se hur en fortsatt undersökning liknande denna skulle påverkas 

vid genomförande över en längre tidsperiod.   

Nya frågor/vidare forskning 

 

Utifrån resultaten i undersökningen är det tydligt att eleverna befinner sig i olika utvecklingssteg 

skriftspråkligt. Elevernas olika utvecklingsfaser skapar även nya frågor vilka jag skulle vilja 

besvara i framtida forskning. Utifrån den tidigare forskning jag tagit del av om skriftspråket i 

relation till min undersökning uppstod följande frågor. 

 

 Jämnar olikheterna ut sig i senare årskurser? Vilka strategier leder fram till detta? Är det möjligt 

att klass A behåller sitt försprång? I så fall hur?  

 

Men kanske än mer inressant är min undran om 

 

Vad händer med de elever som redan kan läsa samt skriva när de kommer till skolan då de möts av 

en undervisning där de skriver i situationsbundna klassrumsaktiviteter? 

 

För att kunna undersöka de frågor jag ställt inför fortsatt forskning skulle jag behöva följa klass A, 

B samt C fortsättningsvis. Men för att kunna besvara min undran skulle jag även behöva möta 

blivande elever på väg in i förskoleklass från förskola. Detta ser jag som en framtida utmaning.  

 

Slutligen anser jag min frågeställning vara besvarad på så sätt att där eleverna ser undervisningen i 

skriftspråket som meningsfull har de i stor grad förstått att de skriver för att kommunicera. När 

eleverna skriver med kommunikativt syfte är de motiverade, vilket i sin tur genererar motivation att 

skriva i fler sammanhang. Eleverna uppfattar även skrivandet som motiverande när skrivandet 

knyter an till intresseväckande aktiviteter.   
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Bilaga 1 

 

 

 
 

Basfrågor inför klassamtal om skriftspråket. 
 

                         

 

Är det bra att kunna skriva? 

 

 

Vad är bra med att kunna skriva? 

 

 

Vad kan man göra om man kan skriva? 

 

 

Varför vill ni lära er att skriva? 

 

 

Hur brukar er fröken göra när hon skriver? 

 

 

Hur gör du när du skriver? 

 

 

När är det roligt att skriva? 

 

 

Vad behöver ni för att kunna lära er att skriva bättre? 

 

 

Vad skulle hända om alla bokstäver tog slut? 
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 Bilaga 2                                     

                                                                                                      

 

 

 

Uppföljningsfrågor till Lärare om skriftspråket                               

 

 

 

Hur introducerar du ”skriftspråkandet” för eleverna? 

 

 

I vilka situationer är eleverna engagerade skrivare? 

 

 

På vilket sätt påverkar det eleverna att det finns mycket skrivet material 

uppsatt i klassrummet, lärarproducerat, elevproducerat? 

 

 

Hur bemöter/ responderar du på elevernas skrivande? 

 

 

 

Vilka skrivuppgifter gör eleverna mer/mindre engagerade? 

 

 

 

Hur har du arbetat för att eleverna skall förstå ; ”kan vi alla ljud, kan vi skriva 

alla bokstäver då gör vi ord”(citat elevintervju) 

 

 

 

Vilka verktyg/ Vad behöver eleverna för att kunna utveckla sitt skrivande?  
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 Bilaga 3 

 

 

Hej, 

 

 

Jag är lärarstudent vid Stockholms Universitet oh skall nu skriva min B – uppsats. Uppsatsen 

skriver jag i kursen Självständigt arbete, 15 hp, GN. Området arbetet syftar till att behandla är  

 

Hur elever i år F – 1 möter skriftspråket i klassrummet. 

 

Syftet med min undersökning är att få elevers syn på hur de skriver. Men även undersöka om de 

anser sig kommunicera i skrift. 

 

 

Inom ramen för min undersökning kommer jag att behöva genomföra ett klassamtal under till 

exempel morgonsamlingen. Men även utföra två observationer. Har du som lärare möjlighet att 

genomomföra ett samtal liknande elevernas om din syn på skriftspråket, så är det värdefullt för min 

studie. Jag kommer att behöva 2 tillfällen med eleverna. 

 

 

När det gäller de forskningsetiska principerna kommer alla svar samt observationsdata behandlas 

konfidentiellt. Inga personuppgifter kommer att användas, de data sam samlas in kommer att 

redovisas i former så de är omöjliga att identifiera. 

 

 

Om du önskar håller vi kontakt vartefter mitt arbete fortskrider för att du skall få veta vilka data 

som används samt hur de används. 

 

 

Att få dela vardagen i skolan med er och eleverna vid dessa tillfällen kommer att vara mycket  

värdefullt för mitt arbete. 

 

Varmt tack för er hjälp! 

 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Eva Sörman 

Stockholms Universitet 
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Bilaga 4 
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