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“När är det roligt att läsa och skriva?” 

Intervjuer med yngre elever om deras läs- och skrivpraktik                 
som grund för speciallärarens uppdrag 

Charlotte Jakobsson 

Sammanfattning 
Svenska skolelevers skolprestationer fortsätter att försämras, deras läsintresse minskar och skillnaden 
mellan flickor och pojkar ökar. Forskning visar att skolan inte lyckas erbjuda en undervisning som 
stöttar de svagaste eleverna och inte heller utmanar de starkaste. Undervisningen ska anpassas efter 
varje elevs förutsättningar och speciallärarens uppgift är att medverka i ett förebyggande arbete samt 
analysera svårigheter i lärmiljön. Denna fenomenografiskt inspirerade studie undersöker yngre elevers 
varierande tankar om vad som utvecklar deras läs- och skrivförmåga. Studiens empiri baseras på semi-
strukturerade intervjuer, deltagande observationer och fältanteckningar, elevarbeten samt informella 
samtal. Resultatet lyfter fram fem områden som påverkar elevers lärandeorientering; deras uppfatt-
ningar om sitt eget lärande, graden av kreativitet i skoluppgifter, samspelsmöjligheter, den yttre miljön 
samt de redskap de har till förfogande. Studien visar att de sammanhang som elever uttrycker som 
meningsfulla är de sammanhang som uppfattas utveckla deras förmåga. Meningsfullt är att få uppleva 
kompetens, självständighet och delaktighet. Barn och elevers motivation stärks av möjligheten att få 
samarbeta, använda sin fantasi och vara kreativa. Hinder för deras utveckling är känslor av otillräck-
lighet. Stöd för utveckling är lärarens design av lärandesituationer, kommunikativa sammanhang och 
olika typer av redskap, vilket för de äldre eleverna främst uttrycks som digitala resurser. Utifrån detta 
resultat formuleras speciallärarens roll i en kollaborativ läs- och skrivpraktik där elever, lärare och 
speciallärare tillsammans formar ett skriftspråkligt lärande. 
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Förord 
 
”Vad är kunskap? Vad är en människa? Är det etiketten eller innehållet?” 
fritt efter Olle Österberg i det specialpedagogiska mötet med alla barn… 
 
 
För att avsluta detta kapitel och denna examensuppsats tackar jag de nära och kära som funnits vid 
min sida genom dessa år; familjen, vännerna och medstudenter. Jag tackar även de lärare som under 
utbildningen väglett. Min handledare som inspirerat tackar jag varmt. Ett självklart tack sänder jag till 
de lärare som välkomnade mig till sina klassrum och gav mig möjlighet att möta de barn och elever 
som med generositet delade med sig av sina tankar, som jag i denna uppsats försöker ge rättvisa och 
använda som utgångspunkt i min fortsatta profession. Tack barnen och eleverna! 
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Inledning 
Läs- och skrivinlärning sker med olika framgång hos skolans elever. Enligt OECD (2015a) fortsätter 
svenska 15-åringars skolprestationer att försämras, deras läsintresse minskar och skillnaden mellan 
flickor och pojkar ökar, 31 % av pojkarna uppvisade svaga resultat i läsförståelse jämfört med 14 % av 
flickorna. Studien (OECD, 2015b) uppmärksammar att internationella forskare är av ståndpunkten att 
40 % av pojkarna redan i 10 års-åldern tappat sin motivation för skolarbete. 

Min upplevelse av att som speciallärare stödja de elever som kämpar med sitt läsande och skrivande är 
att det främsta hindret för dem är att känna motivation inför skolans läs- och skrivaktiviteter. Vilket 
säkert har sitt samband med tidigare erfarenheter men även specifika svårigheter. Oavsett är det ändå 
alltid läraren som definierar orsak och därmed insats, ofta utan att eleven kunnat formulera sig. Speci-
allärarens uppdrag är att förhålla sig till det och även till det faktum att ofta vara en del av en special-
pedagogisk verksamhet som är exkluderande, särskiljande och individfokuserad med dålig självbild 
hos en stor grupp elever som följd (Groth, 2007). Elevers motivation och lärandeorientering har enligt 
Giota (2013) ett tydligt samband med självuppfattning och självförtroende. Elevers motivation är en 
process som samspelar med andra inre processer vilka inte är observerbara med mindre än att eleven 
själv får möjlighet att uttrycka och förklara sig (a.a.). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har de resurser miljön erbjuder, socialt samspel, delaktighet, 
språk och berättande en avgörande betydelse för alla människors inlärnings- och utvecklingsprocesser 
(Jansson, 2011; Dysthe, 2003, m.fl.). Människan är multimodal och skapar mening genom olika teck-
en och språk; ordets, skriftens, bildens, musikens, rörelsens… (Selander, S. & Kress, G., 2010; Kull-
berg, 2007). Vi lär på olika sätt och genom olika redskap (Liberg, 2003; Marton, 2010, m.fl.). Hinder 
för elevers inlärning kan utifrån dessa perspektiv vara brist på motivation och även på tillgång till va-
riation av artefakter, olika materiella och psykologiska redskap, samt samspelsmöjligheter kring dessa, 
varför en undervisning som erbjuder variation är nödvändig för alla elevers måluppfyllelse och enga-
gemang. Mot denna bakgrund har föreliggande studie för avsikt att synliggöra yngre elevers uppfatt-
ning om läs- och skrivinlärning för att utifrån dessa formulera speciallärarens roll i en läs- och skriv-
praktik som motiverar alla elever till ett aktivt deltagande med framgång och stärkt självförtroende 
som följd. 
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Bakgrund 
Följande bakgrundsavsnitt är uppdelat i tre delar. I det första avsnittet redogörs kort för elevers olika 
förutsättningar som lärare och speciallärare har att förhålla sig till vid planering av en utvecklande och 
stödjande läs- och skrivundervisning. Därefter följer en redogörelse för aktuell forskning1 om skolans 
läs- och skrivundervisning samt om olika literacypraktiker. Slutligen redovisas kort studiens teoretiska 
perspektiv som empirin tolkas mot, den sociokulturella traditionen. 

Elevers förutsättningar 
Enligt skollagen (2010) ska alla barn och elever ges den ”ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande” (a.a., 3 Kap.§3). ”Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 
kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsned-
sättningens konsekvenser” (a.a.). Speciallärarens uppdrag är att arbeta för ”barn och elever som har 
behov av särskilt stöd” (SFS 2011:186) genom bland annat ett förebyggande arbete. Det finns olika 
faktorer som skapar svårigheter för barn och elever att i skolsammanhang läsa och skriva trots att 84 
% av eleverna i årskurs 2–8 har en problemfri läsning (Myrberg, 2007). En problemfri läsning innebär 
en god språklig förmåga och har förståelse för språkets olika dimensioner; en fonologisk (språkljud), 
semantisk (betydelser i språk och ord), syntaktisk (språkregler) och pragmatisk (språkets användning) 
dimension, vilka är basen för god läsförståelse (Perfetti, Landl & Oakkhill, 2005).  

I varje klass finns alltså ett flertal elever som kämpar med sin läsning och sitt skrivande. Det finns 
olika orsaker till att en elev inte äger en problemfri läs- och skrivutveckling. En orsak kan vara dyslexi 
vilket är ett språkbiologiskt funktionshinder, som återfinns hos 7 % av Sveriges 9-åringar (Myrberg, 
2007). Dyslexi innebär svårigheter att utveckla en högautomatiserad avkodning vilket påverkar läshas-
tighet och stavningsförmåga och i många fall även utvecklar ett stort läsmotstånd hos individen (a.a.). 
Faktorer som kan försvåra förståelse av läst text är nedsatt arbetsminne och svårigheter att dra slutsat-
ser. Läsförståelseproblematik är en specifik svårighet som 10–15 % av skolans elever har (Herkner, 
2011). 
Specifik språkstörning är ytterligare en svårighet som påverkar läs- och skrivinlärning. Här är orsaken 
svårigheter inom alla områden, både det syntaktiska, semantiska och pragmatiska, vilket påverkar 
förmågan att förstå och göra sig förstådd (a.a.). De barn som utvecklar störst lässvårigheter är de barn 
som har nedsättningar både inom det semantiska och det fonologiska området vilket påverkar möjlig-
heten att förstå och dra slutsatser av text, som till exempel vid autism (Snowling & Hulmes, 2005). 
Ytterligare en påverkansfaktor är individuella skillnader i intelligens (a.a.).  

Att lära sig läsa på ett språk en2 inte behärskar innebär en stor utmaning (Axelsson, 2010). Flersprå-
kighet är en realitet men trots det är enspråkigheten norm i skolan (Fredriksson & Taube, 2010). Enligt 
Cummins (2011) tar det fem år för andraspråkselever att behärska språket så pass att de klarar skolan 
                                                        
1 Forskningslitteratur som bildar bakgrund för studien är hämtad via sökning på olika databaser, exempelvis ERIC, Diva, 

Google Scholar men även med stöd av Stockholms Universitets bibliotek. Ytterligare artiklar och litteratur är funna med 

stöd av aktiv bevakning av skolutveckling via olika nyhetsbrev som uppmärksammar aktuell forskning om skola och 
utbildning. 

2 I studien används de könsneutrala pronomen ”hen” och ”en”, främst för att det är praktiska ersättningsord i de fall kön 

inte har betydelse för innehållet i texten men även för att inta ett normkritiskt ställningstagande och inte låta genus-
markörer påverka läsarens uppfattning av textinnehållet.  
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och studierna. Det kan vara lätt att lära sig läsa men desto svårare att läsa för att lära (Naucléar, 2000). 
Att vara minoritetselev i majoritetens skola innebär därför en dubbel inlärningsuppgift; att lära in 
undervisningsspråket och samtidigt lära sig att använda språket till att läsa och skriva (a.a.).  

Ek, Westerlund, Holmberg och Fernell (2010) konstaterar att ADHD och liknande funktionsnedsätt-
ningar är stora riskfaktorer för dåliga skolprestationer. Deras forskning visar att elever med dessa svå-
righeter underpresterar i relation till sin kognitiva förmåga. Detta innefattar deras läs- och skrivför-
måga som påverkas av en nedsatt arbetsminnesfunktion vilken kan stöttas med en strukturerad och 
tydlig arbetsmiljö (Barkley, 1998).  Enligt Perfetti, Landl, och Oakhill (2007) påverkar även erfaren-
heter och förkunskaper, kunskap om hur en gör inferenser och förmågan att bearbeta det lästa för-
mågan att förstå läst text, vilka aspekter till viss del kan relateras till skolans undervisning.  

Pojkars konstaterade motstånd till läsning får konsekvenser för deras skolprestationer och läsförmåga 
(OECD, 2015). Många är läskunniga men saknar djupare läsförståelse. Molloy (2007) diskuterar 
huruvida det är ett ”pojkproblem” eller ett undervisningsproblem och anser bland annat att skolans 
textbegrepp är snävare än barnens textvärldar och därför inte lyckas motivera till läsning, men anser 
även att skolan ofta presenterar läsa och skriva som olika aktiviteter och att det bidrar till deras svårig-
heter.  

Motivation och mening 
Att inte uppleva motivation inför läsning handlar inte om att sakna motivation utan snarare om det 
sociala samspelet runt aktiviteten (Håkansson & Sundberg, 2012). Giotas (2013) forskningsöversikt 
visar att skolan inte lyckas erbjuda en undervisning som stöttar de svagaste eleverna och inte heller 
utmanar de starkaste. Många elever upplever, enligt rapporten, olust inför skolarbete och Giota påpe-
kar att skolan har till uppgift att utgå från elevernas motivation och lärandeorientering. Uppgifter som 
motiverar elever kännetecknas, enligt Giota, av att de utvecklar förståelse för ett innehåll och utvecklar 
tidigare och nya färdigheter, såsom exempelvis praktiska och estetiska ämnen. Om innehållet är rele-
vant för eleven upplevs det som meningsfullt, det vill säga intressant, utmanande och hanterbart, vilket 
inger eleverna en känsla av kontroll över sin lärandeprocess och motiverar dem till deltagande (a.a., 
Håkansson & Sundberg, 2012). ”Betydelsen hänger samman med en didaktik som fokuserar på möj-
ligheterna att barnen blir delaktiga i en verksamhet och process som motiverar” (Jansson, 2011, 
s.186). Undervisningsprocesser som rymmer lärande i gemenskap, till exempel lek, kan motivera och 
utmana negativa känslor genom att möjligheten att bemästra blir nåbar. Detta kan i synnerhet gälla för 
elever med begränsningar. Också en potentiell mottagare, vilken blir ett erkännande av kompetens, 
motiverar (a.a.).  

Genom samarbete och med stöd i klassrummet kan elever uppleva engagemang och framgång (Wal-
ker, Pressick-Kilborn, Arnold & Sainsbury, 2004). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där miljö, 
interaktion och samverkan är avgörande för inlärning och deltagande, ses inte motivation som ett en-
skilt fenomen utan är kontextuellt betingad till skillnad mot ett behavioristiskt synsätt där kunskap är 
en oberoende inre process och motivation och deltagande är ett svar på yttre stimuli och respons (a.a.; 
Säljö, 2000). Utifrån bilden av motivation som en kontextbunden dynamisk process får klassrumskul-
turen; relationer, samarbetsformer, utmaningar med mera, stor betydelse (Håkansson & Sundberg, 
2012). Thomson och Wery (2013) anser utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv att god undervisning 
parallellt med ett stort fokus på att öka elevers motivation är nyckeln för skolframgång, särskilt för 
kämpande elever. De poängterar att elevers motivationsgrad påverkas av olika yttre faktorer, exempel-
vis lärares förväntningar, bedömningsmetoder och även elevens livssituation. Men även av inre fak-
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torer, såsom elevens erfarenhet av framgång och misslyckande, av elevens självbild och självförtro-
ende. Om eleven upplever att ansträngningen bekräftar den egna förmågan och att andra bekräftar 
deras ansträngning ökar motivationen. Elever som misslyckats har en tendens att utveckla negativa 
undvikandestrategier varför det är viktigt att stödja eleven att uppleva framgång men även delaktighet 
och kontroll över lärandeprocessen (a.a.).  

Läs- och skrivpraktiker 

Whole language och phonics 
Att avkodning och förståelse är centralt i läs- och skrivinlärning är alla överens om. Däremot uppfattas 
deras inbördes relation olika beroende på lästeoretiskt synsätt. I många år har diskussionen förts mel-
lan ett analytiskt och syntetiskt synsätt. Whole language-företrädare (analytiskt synsätt) utgår från att 
eleverna påbörjat sin skriftspråkliga utveckling redan innan de kommer till skolan och att läsande och 
skrivande är en del i en meningsbärande kommunikativ process. Utgångspunkten är ett holistiskt syn-
sätt med fokus på mening och innehåll (Berthén & Eriksson, 2006). Inom phonics-traditionen (synte-
tiskt synsätt) anses att det är skillnad mellan tal och skrift och att läsning är avkodning av grafiska 
tecken där en ljudar sig fram till textinnehållet; går från delar till helhet (Lundberg, 2006). Först vid 
automatiserad läsning kan en förstå innehållet i texten; från det enkla till det svåra. 

Literacy 
Inom literacyforskningen är läs- och skrivaktiviteter sociala handlingar snarare än individuella och 
psykologiska. Skoog (2012) refererar i sin avhandling till literacyforskaren Anne Haas Dyson (1997) 
som söker en vidare förståelse av innebörden av läs- och skrivkunnighet. Skoog (a.a.) ser klassrummet 
som en social mötesplats för identitetsskapande där klassrummets mångfald blir resurs för elevernas 
individuella utveckling när deras olika världar möts och interagerar i klassrumsvärlden. Skoog (a.a.) 
visar i sina studier hur elevers textproduktion blir en processinriktad social aktivitet där de formulerar 
tankar och ställningstaganden med utgångspunkt i olika språkliga uttryck såsom drama, film, musik 
och bild. 

När barn börjar skolan möter de en dominerande textburen kommunikation vilket kan skapa svårighet-
er och en känsla av otillräcklighet (Roos, 2006). Fast (2007) uttrycker det som att ”Barnen övas mer 
än engageras” (s.32). Att då få möjlighet att kombinera olika språkliga uttryck i estetiska former ger 
eleverna möjligheten att kommunicera och dela sina upplevelser oavsett skrivförmåga (Cummins, 
2011; Gullberg Öhman, 2006). I en ”kulturell yttrandefrihet” kan eleverna formulera och uttrycka 
erfarenheter och åsikter på det språk de känner sig förtrogna med (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 
2003). Genom att få möjlighet att skriva om sin egen erfarenhetsvärld, eller ett ämne som engagerar, 
inspireras barnet till att uttrycka inre tankar och därmed utvidgas erfarenheten av skrivande (a.a.).  

Clay (2004) utgår från en helhetssyn på ”språkande” och två grundstenar är att intresse för och kun-
skap om läsning skapas för individen i det gemensamma, i samspelet med andra. ”Att erövra ett skrift-
språk innebär mer än att lära sig läsa och skriva efter den alfabetiska koden” (Kullberg, 2007, s.1). 
Barns läs- och skrivutveckling skiljer sig individuellt åt, med utgångspunkt i en sociokulturell syn 
anses den börja långt innan barnen börjar skolan (a.a.; Fast, 2007). Barnen socialiseras in i skriftspråk-
andet av föräldrar genom att delta i olika sociala och kulturella sammanhang. De deltar därmed i olika 
literacypraktiker och utvecklar sin egen literacyhistoria (Fast, 2007). De möter ett stort utbud av olika 
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typer av texter, både bokliga och digitala; tidningar, böcker, internet, sms, chattprogram, dataspel, film 
och mycket mer. Dessa utvecklar olika lästekniker hos barnet utöver bokens läsriktning, tillexempel 
visuell läskunnighet (a.a.).  

När barnen börjar skolan är de till en början upptagna av att just börja skolan, det kan ta tid för dem att 
lära sig att lära och känna sig säkra i det. De använder sig av sina tillgängliga språk (tal-, bild-, kropps- 
och skriftspråk) och sin lärmiljö (a.a.; Liberg, 2003). När de börjar använda sig av textburen text gör 
de sitt lärande genom att skriva och att läsa; de använder texten, inte bara hanterar den. Vilket de gör 
utifrån den förmåga de har (Kullberg, 2007). Den syntetiska skriftspråkstraditionen dominerar i dagens 
klassrum (Skoog, 2012). Skoog (a.a.) konstaterar i granskningen av skolans språkmiljöer att det fler-
språkiga, dialogiska, rummet sällan förekommer. Skolans tidiga läs- och skrivundervisning handlar om 
att isolerat öva grundläggande avkodningsfärdigheter framför att vara parallella läsa-tala-skriva-
aktiviteter som stöder varandra. Färdighetsträningen kopplas inte heller till elevernas förförståelse eller 
andra meningsbärande sammanhang. Även samtalsmönstret i klasserna är tvåstämmigt, framför fler-
stämmigt, och präglas av en fråga-svar-kommunikation där läraren och en elev samspelar som följd av 
att alla elever ska få möjligheten att svara på lärarens frågor vilket får till följd att kommunikations-
kedjorna är korta och därför inte erbjuder utvecklande samtal (a.a.). 

Multiliteracy och multimodalitet  
Människan är multimodal, en teckenskapande varelse, och lärande är, enligt Selander och Kress 
(2010), en teckenskapande aktivitet där olika representationer uttrycker olika uppfattningar. Det utvid-
gade textbegreppet innefattar kommunikation genom olika omgivande resurser såsom föremål, gester, 
symboler, bilder och ord. Olika resurser erbjuder vissa möjligheter och försvårar andra (a.a.). En ny 
textpraktik har formats där bland annat bildskärmen erbjuder nya möjligheter och förutsättningar. Om 
kommunikation är uppbyggd kring fler teckenvärldar påverkas även skolans skrivpraktik genom att 
skrift kombineras med andra representationer. Selander och Kress (a.a.) anser att de aktiviteter som 
dominerar skolans lärmiljö, färdighetsträning och verbalspråklig textaktivitet, inte motsvarar sam-
hällets behov av metakunskaper, samarbete och kreativitet. Ett multimodalt och designteoretiskt per-
spektiv där lärande ses som teckentolkande och teckenskapande kräver, enligt dem, en kontextuell 
förståelse av lärande med fokus på lärandets villkor, det vill säga samspelet mellan miljö, sociala relat-
ioner och tillgängliga resurser. New London Group, en grupp internationella literacyforskare, talar om 
multiliteracy och anser att dagens digitala resurser och det föränderliga samhället måste få plats i sko-
lans pedagogik för att undervisningen ska upplevas som meningsfull och relevant för eleverna (Cope 
& Kalantzis, 2000). Estetiska lärprocesser, där elever får möjlighet att möta och gestalta kunskap via 
olika sinnen, blir med detta synsätt en angelägenhet för alla ämnen (Marner & Örtegren, 2003). Att 
uppleva starkt engagemang och vara intensivt uppslukad av en aktivitet inträffar, enligt Csikszent-
mihályi (2006) vid kreativa aktiviteter och när fokus ligger på processen. En sådan känsla av ”flow” är 
också starkt förknippad med hög grad av delaktighet och upplevelse av kontroll (a.a.).  

Det sociokulturella perspektivet 
Det ”sociokulturella perspektivet bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger största vikt 
vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella proces-
ser” (Dysthe, 2003 s. 41). Miljö, interaktion och samverkan blir härmed helt avgörande för inlärning 
till skillnad mot ett behavioristiskt synsätt där kunskap är objektiv, kvantitativ och förmedlad av lära-
ren till den passivt mottagande eleven (a.a.; Säljö, 2000; Bjar & Liberg, 2010). Lärandet är i grunden 
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socialt, inte enbart som stimulans utan genom att lärandet överförs, medieras, mellan människor via 
olika kulturella redskap, artefakter. ”Det är i samarbetet mellan en tänkande varelse och artefakten 
som handlingar utförs; kunskaper och färdigheter bygger på samspel mellan människor och artefak-
ter” (Säljö, 2010, s.190). Vi lär på olika sätt och genom olika redskap, vilka förmedlar kunskap på 
olika sätt (Marton, 2010; Selander & Kress, 2010). Med stöd av handledning och kommunikativa stöt-
tor, scaffolding, utvecklar vi ett självständigt lärande; det vi idag kan med stöd klarar vi imorgon på 
egen hand genom att vi utvecklar förmåga att använda nya redskap (Säljö, 2000). Pedagogens roll blir 
att utmana barnets inneboende potential, den proximala utvecklingszonen (a.a.). Här finns möjlighet 
för lärande i gemenskap, kollaborativt lärande. Kollaborativa processer, i olika lärandesammanhang, 
”utvecklar kunskap och handling i ett kreativt samarbete” (Jansson, 2011, s. 58).  

Genom att samtala, lyssna, samverka och härma utvecklas kunskaper; lärande distribueras och sträck-
er sig utöver individen till andra personer och artefakter. Även situationen, inlärningskontexten, är 
viktig för lärande; lärandet är situerat (Dysthe, 2003; Kullberg, 2007). Vilket kan betyda att lärande 
som sker i skolan, skolkunskaper, inte med självklarhet blir kunskaper som eleven kan förstå utanför 
skolan, eller tvärtom. Skolsvårigheter kan härmed ha sin grund i att förstå skolkontexten i relation till 
den övriga helheten (Groth, 2007; Säljö, 2003).  

Den sociokulturella utgångspunkten är att språket är en social handling och att tänkande och menings-
skapande är knutet till språket. Vygotskij intresserade sig för den tidiga språkutvecklingen (Igland & 
Dysthe, 2003). Språket är förbindelsen mellan en individuell mental inre process och yttre sociala 
aktiviteter med andra. Det inre tänkandet och det yttre talet är en komplex rörelse fram och tillbaka; en 
inre dialog som formas av kulturella och historiska perspektiv på verkligheten. Med hjälp av språket 
växer individen in i kulturen och kulturen växer in i individen (a.a.).   

Fantasi och kreativitet 
Fantasi och tanke innebär ingen motsättning enligt Vygotskij utan är en förmåga som kombinerar erfa-
renheter, känslor och tankar (Igland & Dysthe, 2003). Fantasi är en livsviktig funktion som bildar 
grund för varje kreativ aktivitet (Vygotskij, 1995). ”Det är just människans kreativa aktiviteter som 
gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid” 
(a.a., s.13). Den kulturella världen, civilisationen, bygger på människors fantasier som processats och 
resulterat i redskap och uppfinningar men även i olika språkliga uttryck.  

Fantasi bygger på tidigare erfarenheter, ju rikare erfarenheter desto mer fantasi och rikare inre språk. 
Barnets fantasiförmåga är mindre utvecklad än hos den vuxne som med sin större erfarenhet har större 
möjlighet att bearbeta sina tankar och omsätta dem i kreativa lösningar. Barnets fantasier är däremot 
mer synliga då barnet ännu inte kontrollerar dem utan är i dem mer i sin lek och sina uttryck (a.a.).  
Utifrån utgångspunkten att lek, fantasi och kreativitet bygger på erfarenhet anser Vygotskij (a.a.) att 
pedagogikens nödvändiga uppgift är att erbjuda barnet möjlighet att vidga sin erfarenhetsbank. 

När yngre barn kommunicerar använder de sig av de språkliga resurser de utvecklat och är förtrogna 
med, bland annat tal, dramatisering och bild (Vygotskij, 1995). Dramatisering är direkt kopplat till 
barnets personliga upplevelse och direkta uttryck. Även bilden erbjuder barnet en enkel möjlighet att 
uttrycka sig (a.a.). Det tar tid att utveckla litterär förmåga vilken bygger på samspelet mellan erfaren-
het, språkbehärskning och skriftspråksförmåga. Enligt Vygotskij (a.a., s. 55) blir pedagogens uppgift 
”… att hos barnet skapa behov av att skriva, och att sedan hjälpa det att behärska skrivandets me-
del”. Genom att låta barnet utforska olika typer av redskap erbjuds möjligheter till lärande vilket kan 
vara avgörande för barnets utveckling, i synnerhet för begränsade elever (Jansson, 2011). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att synliggöra variationen av yngre elevers uppfattningar om vad 
som utvecklar deras läs- och skrivförmåga. Det bakomliggande motivet är att dessa uppfattningar är 
centrala vid planeringen av en läs- och skrivundervisning som är anpassad efter varje elevs förutsätt-
ningar och behov.  
Studiens frågeställningar är  

• Vilka aktiviteter motiverar elever till att delta i en skriftspråkspraktik? 

• Vad upplever elever som hinder för sin läs- och skrivutveckling? 

• Vilka aktiviteter anser elever utvecklar deras läs- och skrivförmåga? 

Metod 
Här följer en beskrivning av val av metod, studiens deltagare, hur studien genomfördes samt hur det 
empiriska materialet bearbetats. Avsnittet avslutas med resonemang om studiens tillförlitlighet och de 
etiska ställningstaganden som gjorts. 

Kvalitativ metod 
En studie som ska hitta mönster och förstå resonemang eller handlingar utifrån den intervjuades per-
spektiv bör utgå från en kvalitativ metod vid insamling av data, förslagsvis intervju eller observation 
(Trost, 2010, Bryman, 2011). Centralt i kvalitativa studier är att gestalta sammanhang och fenomen 
genom beskrivningar (Larsson, 1986). Med utgångspunkt i föreliggande studies syfte, att uppmärk-
samma elevers uppfattningar av sin läs- och skrivpraktik, används härmed lämpligast en kvalitativ 
metod för att beskriva dessa. Tillvägagångssättet för studien har mejslats fram vartefter genom prö-
vanden och anpassningar för att slutligen finna de smidigaste verktygen för att beskriva de aktuella 
elevgruppernas uppfattningar. Studiens empiriska resultat baseras därför på deltagande observationer 
och fältanteckningar, elevarbeten, informella samtal och semistrukturerade intervjuer.  

Studiens deltagare 
Skolan, där studien genomförs, är vald utifrån både strategiska aspekter, genom kontakter (Bryman, 
2011), men även genom ett målstyrt urval (a.a.), då dess arbetssätt inkluderar en viss del praktiskt och 
tematiskt arbete som innehåller kreativa och estetiska inslag. Eleverna ges möjlighet att regelbundet 
arbeta med olika typer av språkliga uttryck med varierat material och olika redskap. Läsårets under-
visningsinnehåll tar avstamp i en gemensam uppstart som sedan löper som en tematisk tråd i klasser-
nas arbete i de olika skolämnena. För att ta del av elevers varierande tankar om lärande var det angelä-
get att möta elever med erfarenhet av olika typer av arbetssätt såsom exempelvis denna skola erbjuder. 
Pedagoger på den utvalda skolan tillfrågades om de kunde låta mig delta som observatör vid några 
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tillfällen. De var positiva och föräldrar i tre klasser tillfrågades därefter via mail med information om 
projektet samt missivbrev (bilaga	  1). Trettiosex familjer gav sitt godkännande och trettioen elever del-
tog då några elever föll bort på grund av sjukdom, 48 % av eleverna är flickor och 52 % pojkar. Stu-
dien omfattar skolans yngsta elever, förskoleklass och årskurs 1, samt skolans äldsta elever som går i 
årskurs 5. Åldersspridningen ger härmed möjlighet att finna eventuell variation i teman hos de olika 
årskurserna.  
 
	   förskoleklass	   årskurs	  1	   årskurs	  5	   Summa	  
antal	  tillfrågade	  
elever	  

20	  	  
7	  flickor/13	  pojkar	  

21	  	  
8	  flickor/13	  pojkar	  

18	  	  	  
7	  flickor/11	  pojkar	  

59	  	  
	  

antal	  deltagande	  
elever	  

11	  	  
5	  flickor/6	  pojkar	  

11	  	  
5	  flickor/6	  pojkar	  

9	  	  
3	  flickor/	  6	  pojkar	  

31	  	  
13	  flickor/18	  pojkar	  

antal	  intervjuer	   4	  	   4	  	   3	  	   11	  	  

Figur	  1:	  antal	  elever,	  intervjuer	  och	  fördelning	  
	  
Sammanlagt har 31 elever deltagit samt deras åtta pedagoger, vilka är förskollärare och grundskollä-
rare till professionen. Skolan ligger i Stockholmsregionen.	  

Genomförande 
Inför planeringen av intervjuerna besökte jag varje klass vid två tillfällen, därefter var jag med kortare 
stunder av lektioner i samband med intervjuerna. Pedagogerna informerade mig om aktuella arbetsom-
råden, lektionernas syften och i viss mån elevernas kunskaper. Jag presenterade mitt deltagande för 
eleverna genom att berätta om mitt projekt; att jag skulle vara med på några lektioner, ta bilder och 
eventuellt filma när de arbetade och att mitt syfte var att genom intervjuer ta del av deras tankar om 
hur och när de bäst lär sig läsa och skriva. Alla var positiva och nyfikna och många ville gärna bli 
intervjuade och allra helst filmade.  

Fältanteckningar 
Vid de inledande besöken bestämde jag mig tidigt för att jag bäst genomförde dem som en observe-
rande deltagare med möjlighet att fråga eleverna om deras aktiviteter och därefter nedteckna mina 
iakttagelser som fältanteckningar. Detta kunde utveckla min förståelse av elevernas kulturella miljö 
och den läs- och skriftspråkspraktik som förekommer på skolan men också utveckla mitt fokus i inter-
vjuerna samt vidga min bild av elevernas uppfattningar (Bryman, 2011). Jag prövade initialt att aktivt 
delta under ett arbetspass hos årskurs 5 och samtidigt försöka fånga elevernas tankar under både den 
lärarledda undervisningen och det följande individuella arbetet genom att anteckna. Det var dock svårt 
att skilja på mina egna intryck och elevernas uppfattningar i den komplexa situation det innebär att 
delta och själv vara iakttagare. Fältanteckningarna blev därför allmänt hållna och har formen av kor-
tare minnesanteckningar av lektionsinnehåll och aktiviteter vilka jag senare skriver om i presentation-
en av klasserna i resultatavsnittet.  

Elevarbeten 
Jag insåg att det var viktigt att konkretisera frågor inför elevsamtalen för att möjliggöra barnens egna 
berättelser om vad de anser är värdefullt när de läser och skriver (Trost, 2010). Elevernas individuella 
arbeten blev centrala främst som gemensam erfarenhet men också som utgångspunkt för både de in-
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formella samtalen och de kommande intervjuerna och dokumenterades därför med iPad. Genom att i 
intervjun utgå från elevernas individuella arbeten, i form av bilder och texter, var tanken att eleverna 
skulle kunna beskriva vad och hur de gjort. Min erfarenhet blev att det var positivt och nödvändiga 
underlag i samtalen med eleverna om deras upplevelser av sitt lärande (bilaga	  2).  

Intervjuer 
En hantverksskicklig intervjuare är kunnig om ämnet för intervjun, är strukturerad, tydlig och lyhörd 
och öppen för nya aspekter samt följer i intervjun upp dessa men är även styrande och håller fokus på 
ämnet (Kvale & Brinkman, 2014). För att i möjligaste mån genomföra intervjuer där elevernas upp-
fattningar synliggjordes genom sådan lyhörd styrning prövade jag mig fram för att hitta frågor och 
sammanhang som gynnade detta. Syfte och frågeställningar var formulerade men att ställa frågor som 
lät barnens tankar bli synliga krävde mer förarbete. Att ha deltagit i elevernas praktik ett flertal gånger, 
bekantat mig och både presenterat mig och studien underlättade och utjämnade även maktobalansen 
mellan barn och vuxen (a.a.). Jag var den nyfikna besökaren som mötte eleverna som experter inom 
sitt område, deras läs- och skrivpraktik, istället för läraren som förmedlar vad som är rätt, fel och vad 
som förväntas. Det tog dryga två aktiva veckor att finna formen för intervjuerna. Initialt intervjuades 
en elev men jag fick känslan av att maktobalansen påverkade situationen och att det skulle underlätta 
om elever kunde få stöd i varandra under samtalet och det även blev möjligt att utnyttja den interakt-
ion som uppstår i en lagom stor grupp (Trost, 2010). Därefter prövade jag därför att intervjua fyra 
elever i direkt anslutning till en undervisningssituation. Frågorna jag ställde visade sig vara otydliga, 
distanserade och abstrakta; ”Vad menar du?”, sa eleverna. Jag förstod att jag måste vara mer delta-
gande i elevernas konkreta verklighet och arbetsområde för att överbrygga klyftan mellan barnet och 
den vuxne (a.a., Doverborg & Pramling, 2012). Jag prövade därför att delta i det praktiska arbetet till-
sammans med fem barn under ett arbetspass och samtidigt samtala om vad de gjorde. Barnen arbetade 
med att teckna, iaktta, fantisera och skriva, vilket resulterade i en lång inspelning som innehöll samtal 
om både läsning och skrivande men även om en mängd privata angelägenheter som inte kunde ingå i 
materialet. I det mötet, som skedde med barnen i deras naturliga och kreativa arbetssituation, lyckades 
jag ställa den autentiska fråga som eleverna till slut upplevde relevant och enkel att svara på: ”När är 
det roligt att läsa och skriva?”.  

Utifrån denna process och dessa erfarenheter formade jag en intervjuguide med konkreta frågor som 
tog avstamp i elevernas konkreta verklighet (bilaga	  3) och som samtidigt gav möjlighet till ett flexibelt 
förhållningssätt med eventuellt anpassade följdfrågor (Bryman, 2011). De tre frågeställningarna rymde 
fem frågeområden; elevens textpraktik, förmåga, motivation, lärande och hinder för lärande. Efter att 
först ha prövat frågorna på varje åldersgrupp bestämdes formen för intervjuerna, och gruppintervjuer 
med två till tre deltagare från den egna klassen genomfördes under en treveckorsperiod.  

Datamaterial 
Sammanfattningsvis består data av fältanteckningar från 6 klassrumsbesök, informella samtal med åtta 
pedagoger men framförallt samtal med elever i tre klasser i olika årskurser; förskoleklass, årskurs 1 
och årskurs 5. Även elevarbeten och några kortare filmsekvenser av arbetssituationer tagna med iPad 
ingår samt de elva på iPhone, inspelade gruppintervjuerna. Intervjuerna genomfördes med två till tre 
elever samtidigt och var vardera 15–20 minuter långa vilket ger drygt tre timmars ljudfiler som tran-
skriberats till detaljerade utskrifter om 68 sidor. Även ett inspelat arbetspass på 37 minuter med fem 
elever i årskurs F och 1 finns med i materialet. 
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Fenomenografisk ansats 
Tolkningen av insamlat material har inspirerats av en fenomenografisk analysmodell. Fenomenografin 
utvecklades vid Göteborgs universitets pedagogiska institution på 1970-talet som en forskningsmetod 
med fokus på människors uppfattningar och lärande (Larsson, 1986). Den är en ”… ansats att identifi-
era, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering och förståelse i en peda-
gogisk miljö” (Marton & Booth, 2000, s. 148). Skillnaden på hur något är och kan observeras utifrån 
och hur något uppfattas och erfars, formuleras som olika beskrivningsnivåer; första och andra ord-
ningens perspektiv (Larsson, 1986). Inom fenomenografin studeras den andra ordningens perspektiv. 
Metoden syftar till att identifiera olika uppfattningar av ett fenomen för att genom dessa skapa förstå-
else för fenomenet (Marton & Booth, 2000). Utifrån den fenomenografiska synen är en uppfattning ett 
sätt att erfara någonting, ”ett sätt att urskilja någonting från och relatera det till ett sammanhang” (Mar-
ton & Booth, 2000, s. 147) och så förstå sin omvärld. ”Den fenomenografiska forskningsansatsen lyf-
ter fram människors subjektiva värld och deras sätt att skapa förståelse av omvärlden” (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s. 57). Att studera elevers uppfattningar av den läs- och skriv-
praktik de befinner sig i blir en subjektiv beskrivning av deras förståelse vilken är en förutsättning för 
att deras lärande ska bli synligt och förstås av andra, exempelvis deras lärare.  

I en fenomenografisk studie identifieras kvalitativt skilda beskrivningskategorier utifrån människors 
olika uppfattningar av ett fenomen (Larsson, 1986). Kategorierna skiljer sig åt genom att uppfattning-
arna representerar olika föreställningar, som i denna studie, om yngre barns läs- och skrivpraktik. Va-
riationen av uppfattningar är central inom fenomenografin och beskrivs som utfallsrum (Dahlgren & 
Johansson, 2009). Genom att intervjua ett antal individer som på skilda sätt erfar ett fenomen kan en 
kollektiv beskrivning framträda där den viktigaste innebörden framträder (Marton & Booth, 2000). 
Utfallsrummet i en studie kan dock inte skildra hela vidden av ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 
2009). I aktuell studie analyseras elevernas uppfattningar med målet att nå en djup förståelse för skrift-
språksinlärning. 

Databearbetning 
Under förberedelserna inför intervjuerna, det vill säga de deltagande observationerna, informella sam-
talen och fältanteckningarna, fördjupades bilden av studiens objekt, skriftspråksinlärning. Det centrala 
materialet, intervjuerna, har därefter bearbetats i förhållande till Dahlgren och Johanssons (2009, s. 
127-131) översiktliga fenomenografiska analysmodell i sju steg: bekanta sig med materialet (1), kon-
densation (2), jämförelse (3), gruppering (4), artikulera kategorierna (5), namnge kategorierna (6) och 
den kontrastiva fasen (7). 

1. Bekanta sig med materialet: Intervjuerna har transkriberats till detaljerade utskrifter, ord för 
ord, med pauser, gester och långsamheter utmärkta och betoningar kursiverade. Även viss talspråkig-
het är utskriven för att återskapa samtalet inför analysen (Kvale & Brinkman, 2014). Under transkribe-
ringsarbetet utvecklades en första överblick av innehållet. Transkriberingarna har genomlästs i om-
gångar och anteckningar har skett parallellt. 

2. Kondensation: Därefter har alla intervjuer sammanställts genom att betydelsefulla uttalanden 
från vardera åldersgrupp samlats under studiens frågeställningar: vad motiverar till deltagande, hinder 
för deltagande, utvecklande faktorer. Även elevernas förslag och önskemål på innehåll samt andra 
viktiga aspekter som synliggjordes sammanställdes. Illustrerande citat markerades samtidigt. 
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3. Jämförelse: Sammanställningen med uttalanden samlades i punktform i tabell och olika passager 
jämfördes varpå likheter och olikheter särskildes i de olika uttalandena. 

4. Gruppering: Dessa likheter och skillnader kategoriserades för de olika åldersgrupperna, var för 
sig, under sju teman i försök att relatera uppfattningarna till varandra.  

5. Artikulera kategorierna: Genom att finna likheterna i de olika kategorierna kunde de efter 
överväganden reduceras än mer. Kategorierna som framträdde kunde återfinnas i olika omfattning i 
alla tre frågeställningar. 

6. Namnge kategorierna: Kategorierna namngavs: kreativitet, lärande, vägledning, samspel, 
uppmärksamhet, miljö, redskap. 

7. Kontrastiv fas: Slutligen jämfördes intervjupassager mot varandra i ett försök att säkerställa 
kategorins exklusivitet, det vill säga att den var uttömmande. Detta medförde att två kategorier, väg-
ledning och uppmärksamhet, integrerades i kategorierna lärande och miljö. De slutliga fem kategori-
erna sammanställdes därefter i en tabell (se nedan), där beskrivningskategorierna i de olika ålders-
gruppernas uttalanden presenteras under studiens respektive frågeställning rörande motivation, hinder 
och utveckling. De aspekter som ryms inom de fem beskrivningskategorierna är: 

Lärande: kompetens, utveckling, stöd och vägledning 
Kreativitet: fantasi, utmanande arbetsuppgifter 
Samspel: kommunikation, mottagare, inspiration 
Miljö: uppmärksamhet, uthållighet och yttre faktorer 
Redskap: arbetsredskap 

	  
Lärande	   Kreativitet	   Samspel	   Miljö	   Redskap	  

Motiverande	  faktorer	  
F-‐klass	   x	   x	   x	   x	   x	  
1	   x	   x	   x	   x	   x	  
5	   x	   x	   x	   x	   x	  
Hindrande	  faktorer	  
F-‐klass	   x	   	  	   	  	   x	   	  	  
1	   x	  

	  
	  	   x	   	  	  

5	   x	   x	   	  	   x	   x	  
Utvecklande	  faktorer	  
F-‐klass	   x	   x	   x	   	  	   x	  
1	   x	   x	   x	   	  	   x	  
5	   x	   x	   x	   x	   x	  

Figur	  2:	  fördelning	  av	  uttalanden	  inom	  beskrivningskategorierna	  

Relevanta uttalanden utanför intervjuernas frågeställningar redovisas som ytterligare faktorer under 
respektive åldersgrupp. Utfallsrummet inom kategorierna beskrivs utförligt i resultatdelen och presen-
teras slutligen utifrån en abduktiv strategi (Dahlgren & Johansson, 2009) där empiri analyseras utifrån 
forskning och sociokulturell teori.  
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Studiens tillförlitlighet 
Att en studie är trovärdig och håller kvalitet är viktigt i all forskning. En studie ska vara objektiv och 
tillförlitlig (Kvale, 2014). I kvantitativ forskning är validitet och reliabilitet, det vill säga giltighet och 
tillförlitlighet, viktiga kriterier som inom den kvantitativa forskningstraditionen verifieras med mät-
bara och jämförande data. Inom kvalitativ forskning genereras inte den typen av data som kan verifie-
ras och generaliseras för att så visa god kvalitet, och många forskare diskuterar om begreppen är rele-
vanta för kvalitativa studier (Bryman, 2011). För att säkerställa god kvalitet i kvalitativa studier bör 
studien i stället vara särskilt tydlig och systematisk i beskrivningen av insamling och bearbetning av 
data (Thornberg & Fejes, 2009). Jag har därför strävat efter att läsaren ska kunna följa studiens arbets-
process och därmed kunna förhålla sig kritiskt till de data som presenteras. För att styrka rimligheten i 
de tolkningar som gjorts har jag låtit citat från intervjuerna illustrera studiens beskrivningskategorier. 
De 31 barn och elever som deltar har alla representerats via något citat. Några elever har sagt mer än 
andra i gruppintervjuerna och då har de mest illustrativa uttalandena använts. För att undvika funde-
ringar om det enbart är flickor, enbart pojkar eller enbart de mest talföra som får utrymma redovisas i 
tabellform (bilaga	   4)	  en översikt av de 31 elevernas uttalanden, under de tre frågeområdena, där kön 
och årskurs framgår och ger viss transparens.  

Genom att delta i elevernas skolvardag vid flera tillfällen, och inledningsvis i resultatdelen skildra den, 
kan läsaren få en övergripande och nyanserad bild av den praktik eleverna ingår i och därmed relatera 
deras uppfattningar mot de beskrivningskategorier och den tolkning som görs. Att det relativt stora 
antalet informanter representerar en åldersbredd samt att det även finns, som bilaga, exempel på de 
arbetsuppgifter som beskrivs i intervjuerna har som syfte att styrka studiens empiriska förankring och 
därmed tillförlitlighet (a.a.).  

Etiska överväganden 
Studien har beaktat de fyra etiska forskningsprinciper Vetenskapsrådet fastslagit; informations-, sam-
tyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De inblandade pedagogerna 
har blivit informerade om studiens syfte, den frivilliga medverkan och möjligheten att avbryta och har 
därefter samtyckt. Föräldrar till barnen, som är under 15 år, har också informerats och lämnat skriftlig 
tillåtelse och därefter har även barnen deltagit på frivillig basis. De barn vars föräldrar inte godkände 
medverkan har inte deltagit i studien. Konfidentialitet har säkrats genom att allt material avidentifie-
rats. Materialet kommer endast användas i forskningssyfte, det vill säga som material för denna upp-
sats. Ljudmaterialet kommer att förstöras då uppsatsen är färdigskriven.  

Som intervjuare har jag tystnadsplikt och har varit noga att möta informanterna med respekt, både 
under intervjuer och i transkriptioner. Jag har inte ställt utmanande frågor och jag har uteslutit material 
som eventuellt kan vara känsligt, det vill säga när barnen på barns vis sagt något, om något annat barn 
eller om sig själva, som kan vara utlämnande eller kan röja anonymitet. Intern konfidentialitet 
(Fangen, 2005), att de inblandade eller närstående trots anonymisering känner igen varandra, är viktigt 
att förhålla sig till och kan kanske till och med medföra överväganden om att eventuellt utesluta visst 
material. I denna studie har dock inga uppgifter relaterats till enskilda individer eller till generaliserade 
grupper, som exempelvis ”pojkar och flickor”, ”högpresterande elever och elever i svårigheter”, och 
kan därför inte utgöra någon liknande risk. Även direktcitat är skrivna så att inga specifika språkliga 
kännetecken kan röja identitet och inte heller integritet (Trots, 2010).  
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Ett etiskt problem som kan uppstå vid gruppintervjuer är att det under samtalet framkommer informa-
tion, som jag som intervjuare med tystnadsplikt kan hantera, men som kan ge konsekvenser för delta-
garna utanför intervjusituationen (a.a., Dahlgren & Johansson, 2009). De frågor som utforskas i inter-
vjun är av allmän karaktär men har självklart startat tankar hos barnen och resulterat i uttalanden om 
deras individuella lärande i relation till den läs- och skrivkontext de befinner sig i. Jag har varit vak-
sam och balanserat samtalen till att hålla sig inom det allmänna fältet. De barn som varit mer tystlåtna, 
vilket eventuellt kan tolkas att de upplevt frågor som svåra eller svarandet som utlämnande, har jag 
inte pressat att säga något. Barnen har generöst och seriöst delat med sig av sina tankar i ömsesidig 
respekt.  

Resultat 
Nedan redovisas resultatet med utgångspunkt i insamlad och analyserad data för de tre årskurserna. 
Varje åldersgrupps beskrivs var för sig. Till att börja med beskrivs elevernas läs- och skrivpraktik 
utifrån den iakttagna läs- och skrivpraktiken, med stöd av fältanteckningar och elevernas arbetsuppgif-
ter. Därefter beskrivs variationen av hur eleverna erfar sin läs- och skrivpraktik under de fem beskriv-
ningskategorierna, med stöd av direktcitat från intervjutranskripten. De individer som citeras benämns, 
då de är flera i en passage, antingen som Barn eller Elev med följande siffra, det vill säga Barn1, 
Barn2. De urskiljs inte som individer utan representerar sin åldersgrupp. Vetenskapliga begrepp från 
sociokulturell teori, men även aktuell forskning, stödjer beskrivningen i en avslutande sammanfatt-
ning.  

Förskoleklass 
Två förskollärare arbetar tillsammans med tjugo barn på en avdelning där även årskurs 1 finns. De två 
klasserna och deras pedagoger samarbetar flera gånger i veckan med olika ämnesstudier, i både ålders-
integrerade och åldershomogena sammanhang. 

Miljö och redskap 
Förskoleklassen disponerar två arbetsrum, ett större med samlingsplats på golvet för hela klassen samt 
grupparbetsplatser för drygt halva klassen och ett mindre rum som rymmer övriga barn. I anslutning 
till dessa rum finns ett större rum, främst för bygge och konstruktion men även med möjlighet till 
kojbygge, samt två mindre rum. Det minsta rummet använder barnen till måleri och lek med modellera 
och det lite större erbjuder periodvis olika aktiviteter såsom lego, affär eller rollekar. Det större arbets-
rummet signalerar ”skola” med alfabetet och siffror på väggarna, rit- och skrivmaterial centralt och 
lättillgängligt placerat. Här finns även skåp med annat material. Whiteboarden är placerad centralt med 
dagens schema, som är visuellt, och annan vardagsinformation. Framför tavlan finns en rund matta dit 
barnen automatiskt slår sig ner och bildar ring när de kommer in från rast. Högläsningsboken finns 
synlig på bestämd plats. På väggarna i rummen finns olika typer av bilder som barnen arbetat med, 
bland annat under tema ”människokroppen”	  (bilaga	  2). 

Lärandeaktiviteter 
Barn och förskollärare samlas på mattan vid lektionsstart och strukturerade samtal om olika innehåll 
förs. Barnen förväntas lyssna på varandra och de förklarar och diskuterar med engagemang ämnen 



 
 

15 

som förskollärarna introducerar. Vid ett av besöken läser en av förskollärarna en historia om två vän-
ner där det uppstår ett etiskt problem, efter uppläsningen diskuteras dilemmat kort gemensamt. Däref-
ter arbetar barnen vidare på berättelsen, med bild och text, vid sina arbetsplatser. De får bestämma titel 
på berättelsen och en fortsättning på historien. Vid ett annat besök har klassen varit ute på vårvandring 
och letat trädknoppar. På mattan berättar de, med vägledning, för varandra vilka knoppar de hittat och 
barnen tar ansvar och visar stor kunskap. Efter den gemensamma stunden sätter de sig vid sina arbets-
platser, eller på golvet i sitt arbetsrum, och ritar och skriver om trädknopparna. Dessa arbeten sätts 
sedan upp i skolans trapphus där andra elever och vuxna kan se dem.  

Observerad läs- och skrivpraktik 
Miljö, redskap och aktiviteter förmedlar en självklar gruppgemenskap med flerstämmig dialog, lä-
rande och lek i samspel. Barnens arbete, där olika språkliga uttryck samspelar, uppmärksammas posi-
tivt genom att de redovisas för klasskamrater men även kontinuerligt synliggörs för övriga på skolan.  

Motiverande faktorer 
Barnen i förskoleklass nämnde alla beskrivningskategorier, lärande, kreativitet, samspel, miljö och 
redskap, som motiverande faktorer för sitt deltagande i en läs- och skrivpraktik.  

Lärande 
Flera barn uttrycker att det är roligt att läsa och skriva när en kan och när en tränat.  

Jag tycker att det är jättekul och skriva och man får lära sig mer saker och man blir ännu 
bättre och bättre. Och så kan man, sen kan man det jättebra. Och det är ju väldigt bra att 
man kan det sen… när man ska det i större skolor och så… 

Det är även motiverande att utveckla kompetens för att kunna delta i den omgivande textpraktiken. 

Jag tycker om att skriva, så här, om naturen och djuren och så här… spioner. Ond och så-
där, krig… Det tycker jag är intressant! 
Vad skulle du vilja kunna skriva? 
Typ, så här serier så att jag kunde skriva sådana ord. Man skriver så här, vilken serie som 
helst. Star Wars eller något. 

Också nyttoaspekter som relaterade till kompetens finns i barnens medvetande. 

Barn1: Och tänk om man har barn! Vad svårt det är för den då att läsa för barnen på kväl-
len.  
Barn2: Och vad heter det... hm, då är det svårare för den att lära barnen att läsa och 
skriva.  
Barn1: Tänk om man jobbar på en skola och… ooohh! Och inte kan läsa och skriva, då kan 
man inte lära barnen! Tänk om man tänker skriva en bok och inte vet hur man skriver! 

Vilka tecken som används är beroende av vilken typ av kompetens som utvecklats. 

Okej, istället för att kunna läsa så tycker jag om liksom att… om att ta bilder istället för 
att… Det är kul att klippa ut bilder och sådant och sätta på som en bilderbok. För jag gil-
lar att göra bilderbok, inte så mycket skrivböcker. För det är så svårt! Och så måste man 
skriva med händerna, det är bättre när man kan klipper ut och limmar (visar hur, på bor-
det). 

Kreativitet 
När barnen talar om sina olika arbetsuppgifter de gjort på skolan visar de med sitt engagemang att de 
tycker mycket är roligt. Att få vara detektiver och leta efter sammanhang och problem i texter säger de 
är roligt. Att få skriva och läsa om sina intressen är något alla vill förmedla under intervjuerna.  
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Vet du? Jag tycker om tre saker, eller liksom, djur tycker jag om att skriva om och natur 
och spännande saker och så… och romantik. 

Parallellt med intresseområden återkommer barnen till fantasi som en viktig aspekt för läs- och skriv-
aktiviteter.  

Barn1: Jag tänker skriva en fantasibok! 
Barn2: Du bara skriver och skriver. (båda barnen skrattar) 
Hur får man sina idéer? 
Barn1: På grund av hjärnan! 
Barn2: Och om man … av fantasin. 
Barn1: Hjärnan och fantasin! 

Fantasi lyfts också fram som viktig för både läsupplevelse och läsintresse. 

Men båda (läsa och skriva) är faktiskt väldigt kul men jag tycker helst om att läsa för då får 
man… då när man läser så kommer man till en annan värld och man blir fast i sagan 
ibland, och man hittar… så man kan aldrig säga att man inte gillar böcker, för man kan 
läsa böcker, det är bara när man inte hittat exakt rätt bok för en att läsa.  

Barnen ger uttryck för engagemang och inneboende kreativitet. 

… det är väldigt kul att bara få göra… känna sig fri och göra en helt egen sak som ingen 
annan i hela världen har kommit på. Det är jätteskönt (viskar). 

Samspel 
Barnen talar om arbetsgemenskap som ett självklart innehåll i sin skolvardag men formulerar den inte 
som en uttalad motivationsaspekt. Däremot säger ett barn att det är roligt att ”arbeta hemma med 
pappa”. 

Miljö 
Barnen har olika uppfattningar om när och hur det är bäst att läsa och skriva. Det är kul att göra det på 
”lekstunden”, ”på fritids” eller ”efter lite matematik” för ”… då har man hunnit med lite roligt in-
nan”. Dessa uttalanden beskriver att det inte alltid är roligt utan att det är viktigt med varierat innehåll 
i de skolförberedande aktiviteterna, men även att det är viktigt att kunna bestämma själv när aktivite-
ten ska utföras och att man kan pausa och fylla på med energi när det behövs.  

När är det roligt att läsa och skriva? 
Barn1: Mmm… hemma. (alla instämmer) 
Barn2: Där finns det mera text. Och… man kan bygga lego (entusiastisk röst)! 
Barn1: Och att man kan ta en paus och då får man käka lite frukt och vatten, men det får 
man inte på skolan. 

Redskap 
Barnen använder olika redskap när de berättar och de berättar mycket med egna bilder. Ett barn som 
uttrycker att det inte är lätt att skriva bokstäver tycker däremot att det är roligt att måla bokstäver.  

Ibland, kanske, när vi ska göra alfabetet… jag tycker det faktiskt är lite roligt… för då får 
man färglägga bokstäverna. Och så är det roligt att måla, typ, när dom säger ni ska rita 
och sen ska vi måla på och ta typ… ta sugsvamp (visar hur man svampar med färg). Göra 
såå… lite blått… eller rött. 

Datorstöd nämns inte som en motiverande faktor, däremot uttalar barnen att film och deras vardag, till 
exempel lego, ingår i deras textpraktik. 
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Hindrande faktorer 
Som hinder för deltagande i en läs- och skrivpraktik nämndes faktorer inom två av beskrivningskate-
gorierna, lärande och miljö.  

Lärande 
Barnen uttrycker främst glädje för aktiviteter och får tänka till för att finna hindrande faktorer. 

Barn1: Jag tycker det är ganska enkelt allting…  
Barn2: Jag tycker också att det är enk… 
Barn1: … ja, förutom när det är någonting… jag inte fattar… (eftertänksamt).  
Vad kan det vara? 
Barn2: Kanske… jag vet inte. 
Barn1: Jag har ett förslag på vad det kan vara… ifall det är någonting man ska göra och 
som man inte vet hur man gör. 

Några barn tar upp att det kan vara svårt, till exempel med att stava och läsa ord, men uttrycker inte 
att det är något som hindrar dem.  

Barn1: När det är så där långa ord, så där man ska skriva… så här… långa svåra, till ex-
empel: ett bara, fem med w, sex q:n…  
Barn2: Jag tycker det… ganska jobbigt att läsa ganska många böcker som är på den där 
hyllan. (pekar mot en full bokhylla). 

Ett barn säger ”Faktum är att jag inte kan” och beskriver samtidigt sitt deltagande i olika aktiviteter. 

Miljö 
Ett barn tycker att det går lättare att arbeta med krävande saker hemma då det är arbetsro och lättare 
att koncentrera sig. 

Vad är det för skillnad att lära sig alfabetet hemma och att lära sig alfabetet på skolan?  
Mm, för att man får… alltså, jag får lite ont i öronen när jag får liksom göra alfabetet… 
typ, och andra gör alfabetet. Det är det jag får ont i öronen. Det är därför jag gillar det 
hellre att göra det hemma. 

Utvecklande faktorer 
Utvecklande aspekter återfinns inom fyra av de fem beskrivningskategorierna, lärande, kreativitet, 
samspel och redskap. 

Lärande 
Barnen uttalar att de lär sig av ”Alla saker!” de gör i skolan. Några uttrycker några gånger att de ”re-
dan kan” och att de inte just lär sig något av aktiviteterna utan att de önskar större utmaningar. 

Ni som inte tyckte att ni lärde er någonting, vad skulle ni vilja göra för att lära er ännu mer 
när ni jobbade? 
Jag vet inte! Kanske… vi fick skriva en lång mening, vi fick skriva ända hit och ända hit. 
(visar på sitt papper) Vi fick lära oss så här svår ord och om vi fick, om vi fick… (namnet 
på pedagogen) sa att vi behövde använda svåra ord och vi fick se hur de stavades. Och för-
söka stava det själv. 

En liknande utmaning inom läsning skulle kunna vara ”… att läsa mer böcker som inte har några 
bilder… bara text. Då lär man sig mycket mer”. Det är även utvecklande att göra ofta och att ”träna”. 

Men ni menar… om ska lära sig läsa och skriva och bli bättre på det, även om man kan en 
massa, vad är det bästa man kan göra då om man ska lära mer? 
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Barn1: Får jag säga? 
Ja, säg! 
Barn1: Att man gör det oftare.  
Barn2: Att man tränar. 
Barn3: Det var det jag sa! 
Barn2: Man tränar och tränar… 
Barn1: Då tycker man det är roligare och då har man ju övat på grejer flera gånger då kan 
man öva på svårare grejer och svårare grejer. 
Barn3: Och det var det jag sa: att man övar mer. 

Kreativitet 
I intervjuerna beskriver barnen engagerat vad och hur de läser och skriver, ”Jag vill göra pappers-
böcker” eller ”Jag blir inspirerad av katter”. Ett barn är mer specifik i beskrivningen av sin utveckl-
ing.  

Finns det någonting ni gör här på skolan då ni känner att ni lär er mycket? 
Jo, det kan vara… jag tycker om att… att jag utvecklas när jag jobbar med djuren och så-
dant. Det tycker jag att jag utvecklas för. 

De berättar engagerat om skolans läs- och skrivaktiviteter och de uttrycker sin kompetens genom be-
skrivningen av sina aktiviteter. Däremot uttrycker de inte att de specifikt utvecklas av aktiviteter som 
innebär kreativa utmaningar eller låter dem använda den fantasi de påtalar är viktig men berör ändå 
fantasi som en viktig faktor i sin arbetsprocess. 

… man kan bli så här inspirerad och då kan man kanske hitta på någonting som är lik-
nande… fast i sin egen fantasi. 

Samspel 
När barnen talar om sin inlärningskontext kan de berätta att de gör böcker tillsammans med andra, att 
de arbetar i gemenskap och inspireras av varandra och kan ta hjälp av varandra.  

Ja, för i fall man… typ, man någon kanske inte kan läsa på det bordet och så finns det nå-
gon som kan läsa och då kan man ju fråga den och då behöver man ju inte gå till den (otyd-
ligt) och då är det bra att den sitter precis bredvid. 

Ett barn formulerar specifikt att lärande skett tillsammans med en vuxen. 

Och först kunde inte jag läsa, jag ville inte läsa mina böcker själv, men sen brukade 
mamma få mig in den och sen började jag läsa och så letade jag rätt bok och… så. Och jag 
vet att jag gillar spännande böcker och jag … lättlästa och bra böcker. 

Redskap 
Att utveckla sin förmåga med bra arbetsredskap uttrycks lite skämtsamt av ett barn att det behövs mer 
tillgångar.  

Har du något bra tips på hur man kan lära sig mera? 
Ja, om man köper en pengamaskin för alla sina pengar. 
Så hur lär man sig läsa och skriva bättre då? 
Man köper bättre pennor och papper. 

Barnen beskriver hur olika medier utvecklar olika saker hos dem. 

Barn1: När jag kollar på film, då lär jag mig att läsa. 
När man kollar på film… 
Barn2: När vi kollar på film, vi jobbar med kroppen, då brukar vi se filmer… 
Barn1: Men jag menar hemma på seriefilmer. 
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Barn2: Jaha… men då brukar vi se en film om kroppen och om huvudet och sådant. Då 
brukar vi lära oss ganska mycket. 

Ytterligare aspekter 
Barnen ger många förslag på läs- och skrivaktiviteter de tycker om att göra och vill göra mer av. De 
vill använda sin fantasi och göra egna böcker, serier, få utmaningar och känna sig kompetenta och få 
göra som de större eleverna, exempelvis att låna egen tystläsningsbok i biblioteket och läsa själv. Ett 
barn ger förslag på stöd. 

Jag vet… man kan göra så att man får mer bilder. Då kanske man kommer på lite bättre för 
då ser man på bilden och kanske blir lite lättare att läsa. 

Ett barn lyfter det individuella ansvaret för den gemensamma arbetsmiljö och den egna upp-
levelsen av fokus. 

Och sen tycker jag att man kan få hjälp om man vill. Och att jag tycker att man ska försöka 
göra sitt bästa att vara tyst så att man får koncentrera sig och riktigt känna hur känslan är 
när man faktiskt gör det. 

Någon önskar möjligheten att fördjupa sin läsupplevelse. 
Att man skulle kunna få en bok som aldrig tog slut…”läsläsläs”… 

Årskurs 1 
I årskurs 1 arbetar en grundskollärare och en förskollärare tillsammans med tjugo elever på samma 
avdelning som förskoleklassen.  

Miljö och redskap 
Klassen har två större rum vilka kan öppnas upp via en vikdörr. I det största rummet, klassrummet, är 
arbetsborden grupperade för fyra elever och alla har sin bestämda arbetsplats. Här finns en hörna med 
två stationära datorer och även två mindre arbetsplatser för individuellt arbete. En elev har egen bärbar 
dator. I det mindre rummet finns två större arbetsbord och skåp med laborativt material. Centralt i 
klassrummet finns en whitebord med projektor som lärarna använder för strömmad film i undervis-
ningen. På ytterligare en whiteboard finns dagsschemat för olika aktiviteter uppskrivet. Rit- och 
skrivmaterial är lättillgängligt placerat. Annat material plockas in vid behov. Vid ena änden av klass-
rummet finns en matta som samlingsplats. På klassumsväggarna finns olika elevarbeten uppsatta (bi-‐
laga	  2). 

Lärandeaktiviteter 
Vid lektionsstart slår sig eleverna ner på sina grupparbetsplatser och arbetspasset introduceras av lära-
ren som vid ett av besöken visar ett program från SVT, Sagomattan. Det är ett tretton minuter långt 
program om skrivstrategier där barns idéer blir berättelser med stöd av olika strategier. Därefter får 
eleverna själva skriva en egen berättelse utifrån de strategier som presenterades i programmet. Flera 
elever startar självständigt och andra får individuellt stöd att komma igång. Vid ett annat besök kom-
mer eleverna in från rast, läraren har förberett klassrummet med att ställa till ”kaos”, stolar ligger om-
kullvälta och annat är stökigt. Mitt på mattan ligger ett stort gult ägg. Eleverna springer in till mattan 
och deltar aktivt i leksituationen och spekulerar över vad som hänt. Detta är introduktionen till ett 
längre arbetsområde med ägget och dess innehåll som inspiration för olika typer av textskrivande. 
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Ytterligare ett besök i klassen sker i skolans ateljé då bägge klasser, förskoleklass och årskurs 1, börjar 
ett ämnesgemensamt område om kroppen som ska pågå ett par veckor. Gruppen som ska arbeta till-
sammans består av 13 elever och är uppdelade utifrån skolans faddersystem. De startar första passet 
med dans och rörelse och ritar av varandra med kolkrita. Under det andra passet delar förskolläraren, 
som leder lektionen, in eleverna i mindre grupper som fortsätter att arbeta tillsammans. Eleverna ska 
klippa ut några av sina ritade figurer och därefter skriva en text till dem. Alla arbetar engagerat och 
samtalar med varandra om både sitt arbete och annat. Lektionen avslutas med att alla elever redovisar 
sitt arbete för varandra. 

Observerad läs- och skrivpraktik 
Miljön i klassrummet förmedlar med sin möblering gemenskap, helklass- och smågruppsgemenskap. 
Dialogen är ofta tvåstämmig med elevens fokus mot lärare eller whiteboard men även flerstämmig vid 
aktiviteter på klassrummets matta eller i ateljén. Film är ett regelbundet inslag i undervisningen. Red-
skap erbjuder olika typer av uttryck om än i mer begränsad omfattning än för förskoleklassens barn. 
Eleverna har viss tillgång till datorer, främst för skrivaktiviteter men även för färdighetsträning. Lä-
randeaktiviteter erbjuder möjlighet till fantasi, lek och kreativa lösningar. De språkliga uttrycken är, i 
klassrummet, främst textburna med illustrativa inslag (bilaga	   2). Eleverna erbjuds dock i ateljén att 
förmedla kunskap även visuellt med illustrerande text. Elevarbeten får positiv uppmärksamhet genom 
exponering i klassrummet. 

Motiverande faktorer 
Även eleverna i årskurs 1 nämnde alla beskrivningskategorier, lärande, kreativitet, samspel, miljö och 
redskap, som motiverande faktorer för sitt deltagande i en läs- och skrivpraktik.  

Lärande 
Elever beskriver hur positivt det är att utveckla kompetens. 

När ni lärde er att läsa och skriva, hur kändes det? 
Elev1: Det var kul! Jättekul! 
Elev2: Jag var jätteglad när jag hade lärt mig skriva mitt namn. För när jag var liten då 
skrev jag bara så här vågigt. (visar med armen) Så sa jag att ”det här är mitt namn!” 
Och då var det ju det, men så lärde du dig använda bokstäverna också. 
Elev1: Jaa! Nu kan jag till och med skriva mitt namn på skrivstil utan problem. 

Viljan att kunna och en utvecklad förmåga motiverar till läs- och skrivaktivitet i fler sammanhang än i 
skolan. 

Jag tycker det är roligt att läsa och skriva när man… kanske är lite ensam och vill träna på 
det lite hemma. Eller så kan man bara, man kanske bara vill börja med någonting. 

Det kan även finnas uttalade mål som motiverar, till exempel att lära sig stava långa ord eller att kunna 
läsa särskilda böcker. 

Elev1: Jag skulle vilja lära mig... att skriva med bokstäver… mer meningar som är ganska 
svåra… till exempel ”pappersinsamling”. Hur stavar man det? 
Elev2: Jag skulle nog vilja kunna att skriva lite mer på skrivstil… 
Elev1: Ja, det skulle jag också vilja… 
Elev2: Jag skulle nog vilja kunna att skriva lite mer på skrivstil… det skulle vara kul att 
kunna skriva texter med skrivstil och att jag kunde läsa det.  För jag har vissa sådana här 
Muminböcker hemma och jag gillar att läsa dom men då är ju dom på skrivstil och då kan 
jag inte läsa dom. 

Läs- och skrivhandlingar uttrycks även som lärandesituationer. 
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Jag brukar lära mig nya ord när jag läser och skriver, till exempel när man läser kanske 
man ser ett ord som man inte förstår vad det betyder och då antingen frågar man fröken 
men om någon av dom inte vet då tar man ordboken eller så man vet. 

Kreativitet 
Uppgifter där elever inspireras av något autentiskt i kreativa processer och samtidigt får uttrycka sig i 
både bild och text engagerar. Eleverna talar entusiastiskt och intresserat om sina egna och klasskamra-
ternas arbeten. 

Vi skulle rita en uppfinning och det var några som var i läs- och skriv (en verkstadsgrupp) 
och det var tema uppfinningar och äventyr och då skulle vi rita en riktig uppfinning som 
redan var uppfunnen och det är en riktig och sen och sen fick man hitta på en egen uppfin-
ning och skriva vad det var och vem som hade uppfunnit den och så och vad den används 
till och så. 

Defibrillator och tetrapack är två exempel på uppfinningar de arbetat med. Egna uppfinningar de gjort 
och beskrivit var en vattenmaskin som renade vatten, en regnbågsmaskin som det gick att veva fram 
regnbågar med och liknande. Eleverna uttrycker att fantasi är en förutsättning för både det egna arbetet 
och även för samhället.  

Alltså, om fantasin… jag tycker fantasi är väldigt viktigt för då kan man hitta på mer… och 
då kanske det kommer fram i framtiden någon gång… 

En elev kommer under samtalet på att hen ska uppfinna bokstäver som underlättar för ljudstridig stav-
ning, en tj-bokstav och liknande. Fantasi uttrycks även som användbar och viktig för sin egen skull. 

… och sen så tycker jag det är väldigt bra för… för att barn kan tycka att det är väldigt ro-
ligt också… Man kan hitta på roliga lekar och så… Det tycker jag är bra med fantasi! 

Att vara en skapande individ med viktiga tankar att uttrycka är en stark motiverande kraft. 
Jag tycker det är roligt hela tiden, typ, för jag tycker är speciellt roligt när vi får skriva sa-
gor på skolan för när jag blir stor vill jag bli författare och jag brukar skriva små små pixi-
böcker. /…/ Jag har vetat det väldigt länge. Jag gillar att berätta hur det känns… och om 
mitt liv o så där… och att teckna och skriva sagor… 

Samspel 
Klassens projekt med utgångspunkt i samtal, problemlösning och gemensamma mål skapar engage-
mang.  

Det är roligast nog när det är när man arbetar med grejer, tex med Filur, vi visste ju inte 
att Filur fanns i ägget, vi trodde det var något annat… 

Att det finns en mottagare som uppskattar ett arbete är viktigt. 

Vad är det som är roligt med det? (att läsa upp sin saga för klasskamraterna) 
Elev1: Det är alltså när dom skrattar för det känns så bra att dom gillar den. 
Elev2: Ja, det känns som dom gillar sagan. 
Elev1: Fast när dom kollar på oss och jag tappar bort mig … ”Vart är, jag vart är jag?” 
och det blir stressigt och mitt hjärta börjar dunka ännu fortare… 

Det kan innebära stress och det kan ge glädje, som vid brevskrivande ”Då gör man andra glada”. 

Miljö 
Eleverna uttryckte inte miljöfaktorer som särskilt betydelsefulla som motivationsfaktor för sina läs- 
och skrivaktiviteter. En elev berättade att det var roligast att skriva hemma. Orsaken utreddes dock inte 
närmare, om det var datorn, friheten att själv bestämma över innehåll och tid eller annan orsak. 
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Det kanske är när vi gör sagor och… sen kanske när jag skriver hemma någon sak och 
ska… jag skriver en historia på datorn eller något sådant. 
Vilket är roligast, att skriva med, datorn eller penna och papper? 
Mm, jag tycker nog att datorn är lite roligare. 

Redskap 
Datorn som alternativt skrivverktyg lyfts fram av många elever. De flesta upplever att det är lättare och 
andra upplever att det kräver mer att lära sig att hantera tangentbordet.  

När tycker du att det är roligt att läsa eller skriva? 
Elev1: Att… på en saga eller något… och jag skriver det på en dator. För man hittar rätt 
tangentknappar, mellanrum… det är kul… 
Men varför är det inte lika roligt med penna och papper då? 
Elev1: För då skriver man (visar med handen ”schschsch…”) 
Det ser ut som du tycker att det är jobbigt att skriva med pennan? 
Elev1: Ja, men det tar ju snabbare att skriva på datorn för då behöver man bara klicka 
en. (klickar på bordet). 
Vad tycker ni andra om att skriva med dator eller med penna, är det något som påverkar 
om det är roligt eller svårt? 
Elev 2: Nej, det påverkar ingenting men jag tycker bara att det är svårare på datorn för 
då är det svårare att hitta bokstäverna. 
Elev3: Jag tycker det är roligt att skriva med brännpenna. 

Här följer ett samtal om att skriva med brännpenna och graffiti med sprayburkar. Eleverna är engage-
rade och tycker att graffitti är häftigt och snyggt. 

Hindrande faktorer 
Som hinder uttryckte dessa elever, liksom barnen i förskoleklassen, faktorer inom två av beskriv-
ningskategorierna, lärande och miljö. 

Lärande 
Främst talade eleverna om när det är svårt att läsa och skriva för att man ännu inte utvecklat sin för-
måga att texta och stava. 

Elev1: Ja, när man ska skriva långa meningar. 
Elev2: Det tycker jag också,  
Varför det? 
Elev1: För tänk om man ska skriva ”symboliserat”.  
Elev2: Tänk om man skulle skriva världens längsta mening: ”(otydlig låtsatsmening)”. 
Elev1: Och om man ska skriva skrivstil det är också svårt. 
Elev2: Skrivstil med långa meningar, det kommer jag aldrig klara. 

Förmåga kopplas samman med upplevda krav.  

”… och när man ska skriva, liksom så där jättefint, då tycker jag det är jät-
tesvårt!” 

Antalet arbetsuppgifter kan skapa stress för eleven och påverka deltagandet. 

Ja, för, för vissa dom har mycket snabbare att lära sig saker men jag har lite långsamt att 
lära mig saker… ja, och då så hm… så när det är väldigt många (uppgifter) då gör (lärar-
na) så att vi ska börja med en ny uppgift och då vill jag bli säkrare… ”Ååh, vad hände, vil-
ken ska jag öva mest på, vilken är viktigast!?” 
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Miljö 
Flera elever uttrycker sambandet mellan motivation och ork. Tiden på dagen en aktivitet ska utföras är 
viktigt, inte för tidigt.  

Liksom, när man läser upp. Ibland så är jag inte så här, ibland gillar jag inte alltid… jag 
gillar… ibland så orkar jag inte läsa… ”aaah åhhh, inte läsa!” På morgonen är det job-
bigt… 

Även veckodag påverkar engagemang och uthållighet. 

Jag kan känna att det kan blir lite jobbigt när man känner sig trött. Så då orkar man inte… 
då kan man säga som att hjärnan står still, man får inga idéer och pennan rör sig inte och 
det är jobbigt när man är jättetrött. På fredagar då brukar man vara jättetrött och på mån-
dagen. För att måndagen brukar vara väldigt jobbig för då har man kommit bort från hel-
gen och då är det väldigt jobbigt att liksom, för då brukar det bli… så högt ljudnivå i vårt 
klassrum för att hm… 

Utvecklande faktorer 
Utvecklande aspekter återfinns inom fyra av de fem beskrivningskategorierna, lärande, kreativitet, 
samspel och redskap. 

Lärande 
Bokläsning uttrycks utveckla den egna förmågan. 

Jag brukar kolla i en bok och då kan jag se saker som jag inte vet hur det stavas, för 
boken som någon har skrivit, då har dom ju skrivit saker och jag kan ju härma av dom. 

Det är utvecklande att lära sig saker och uppleva kompetens. 

Elev1: Det känns bra, man känner sig liksom mer… bättre på grejer. 
Elev2: Jag blir stolt!  
Elev1: Ja, ”jag kan det här!”. 
Elev2: Ja, jag känner aah… jag känner mig lättad, jag blir lätt stressad. 

Kreativitet 
Uppgifter ska vara tydliga och ”roliga”. 

Men det är nog i fall man (läraren) liksom mera… gör kanske… börjar med att skriva en 
rolig mening så att man blir lite piggare. Och sen att man förklarar i den där roliga me-
ningen hur man ska göra när man skriver den så att man… barnen blir mer pigga och så 
att det blir roligare!  

Det är även roligt att skriva ”mattesagor” och konstruera olika problem andra får lösa. 

Samspel 
Samarbete upplevs både inspirera och underlätta. 

Elev1: Ja, det kanske var så där lite kul och man jobbade ju två och man fick…   
Är det bra när man får jobba två när man ska skriva saker? 
Elev2: Jobbade vi två? Det kommer jag inte ihåg. 
Elev1: Ja, det är för att man kan… då kan kompisen ge idéer och så. 
Elev3: Jaa, det är den man sitter bredvid och så du menar. 
Elev2: Det går fortare… och det går enklare. 
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Redskap 
Alternativa arbetsformer underlättar och ger inspiration. 

Näe, jag tycker inte det (att det någon gång är svårt att skriva) men jag går på teater och 
där brukar vi få skriva lite ungefär så, och…  där vi brukar få göra lite olika charader då 
skriver man inte eller pratar, då bara visar man med kroppen.. 

Lek och visuellt stöd underlättar. 

Elev1: Mycket mer lek! 
Elev2: Jag brukar kolla på… Bokstavslandettavla (menar en alfabetsplansch), alltså så 
man ser om vi ska… eller om jag kollar på en speciell tavla… om vi har matte så kollar 
jag på vårt tåg, i vårt klassrum, med massa siffror. Så jag ser om jag har skrivit rätt eller 
fel. 

Intryck från film eller litteratur likaså men även lärarstöd. 

Det här med att få idéer till en saga man ska skriva, finns det något tips? 
Elev1: Då kanske en vuxen kommer. 
Elev2: Jag brukar kolla på Sagomattan först. 
Elev1: Ja, det gör vi! Typ, hela tiden... 
Elev2: Eller så kan man läsa en saga. 

Ytterligare aspekter 
I samtalet om vad en lärare kan göra för att skapa möjligheter för lärande tar en elev upp lärares le-
darstil samt betyg som faktorer som påverkar elevers självförtroende och utveckling. 

Elev1: En sak som jag vet att ingen fröken är men som…”Lyssna alla barn!!! Nu ska vi 
lära oss matte, kör matte!!!” (skriker) Inte en sådan fröken. 
Elev2: Som en general. 
Okej, när man vill att barn ska göra någonting, skriva till exempel då ska man inte stå och 
låta som en general? 
Elev2: Näe! 
Finns det några särskilda saker som en lärare kan låta barnen använda när…? 
Elev1: Mm, i vissa skolor får man inte använda kulramar, eller man får… men då får 
man mindre betyg för att man måste ju ha den till hjälp.  Så är det i vissa skolor… 
Är det ett tips till en lärare att använda betyg? Eller tycker du att… 
Elev1: Nej, det är inte ett tips! För då kanske man… känner så att man får minst betyg. 
Då kanske man känner ”att jag är dålig, då ska jag inte fortsätta”. 

Årskurs 5 
I årskurs 5 samarbetar tre grundskollärare med olika ämneskompetens och en barnskötare med fokus 
på rastverksamhet runt klassen, som består av tjugo elever. På samma avdelning finns årskurs fyra där 
samma lärarlag också ansvarar för undervisningen. Klasserna samarbetar främst i det tematiska arbetet 
men även vid andra tillfällen, till exempel i skrivprojekt och i naturorienterande ämnen. 

Miljö och redskap 
Klassen har ett stort klassrum där arbetsborden är placerade som en hästsko med plats för ett grupp-
gemensamt bord placerat. Det finns även arbetsplatser med fem stationära datorer längs väggarna. 
Några elever har egen laptop som arbetsverktyg. En stor whiteboard med en projektor finns. Rit- och 
skrivmaterial finns tillgängligt i klassrummet, likaså olika typer av färger för måleri och annat material 
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för konstruktion finns i ett par skåp. I anslutning till dessa finns en arbetsbänk med vatten och diskho. 
Hyllor med laborativt matematikmaterial finns vid en vägg. Det finns ingen självklar exponeringsplats 
för elevarbeten. Eleverna har sina bestämda arbetsplatser som de slår sig ner på vid lektionsstart. 

Lärandeaktiviteter 
Vid ett besök introduceras ett nytt arbetsområde i geografi. En film om Sverige visas med projektorn 
och SO-läraren redogör för arbetsgången för arbetet med att konstruera ett eget Sverige, topografiskt 
med hjälp av trolldeg. Som svar på en fråga från läraren om arbetssättet svarar en elev att ”När man 
gör så lär man sig mycket bättre än när man läser i en bok”. Vid ett annat besök redovisar eleverna om 
en betydelsefull plats i Sverige. De har förberett redovisningen hemma och berättar om platsen genom 
att beskriva var den finns, hur man tar sig dit, hur det ser ut och annat. De avslutar med att berätta om 
ett minne från platsen. Alla berättar säkert och med inlevelse medan de övriga lyssnar uppmärksamt 
och ställer följdfrågor, som till exempel om klasskamraten skulle ”vilja bo där”. Vid ett tredje besök 
arbetar eleverna i mindre arbetsgrupper med kamratbedömning av berättande texter med gemensam 
rubrik ”Trollkarlen”. I en av grupperna sitter fyra elever tillsammans, de vill både läsa och lyssna, och 
de ger varandra entusiastisk respons under mycket skratt. Eleverna arbetar periodvis i skolans ateljé 
med möjlighet att testa olika typer av material. Aktuell period har alla elever målat en egen tolkning av 
Leonard da Vincis Mona Lisa (bilaga	  2). 

Observerad läs- och skrivpraktik 
Miljön förmedlar gruppgemenskap med möblering där alla är synliga för varandra. Dialogen är både 
två- och flerstämmig genom att eleverna arbetar i grupp med gemensamt fokus och ansvar för lärande, 
men även genom att eleverna erbjuds en ledande och kunskapsförmedlande roll. Flera aktiviteter ger 
utrymme för fantasi. Möjligheten att använda olika typer av redskap för konstruktion, både för tredi-
mensionella och tvådimensionella objekt, tillåter eleverna att utveckla kreativitet. Eleverna har tillgång 
till datorer för både informationssökning, färdighetsträning och skrivverktyg. Elevarbeten får upp-
märksammas positivt genom att ställas ut vid olika temaavslut med vernissage. 

Motiverande faktorer 
Liksom i de övriga klasserna uttrycker eleverna i årskurs 5 aspekter inom alla fem beskrivningskatego-
rier, lärande, kreativitet, samspel, miljö och redskap, som motiverande för ett aktivt deltagande i en 
läs- och skrivpraktik.  

Lärande 
De äldre eleverna läser både faktatexter och skönlitterära texter. Många föredrar att läsa skönlitterärt. 
”Det är roligare att läsa en lustläsningsbok men det är ändå kul att läsa faktatext”. De har olika in-
tresseområden de vill fördjupa sig i, till exempel är Stephen Hawkins ”häftig” och inspirerar till läs-
ning om svarta hål. Dinosaurier och modern historia är andra intressanta ämnesområden som lockar 
till läsning och även textskrivande. De vill ”Skriva längre och beskriva mer”. Det är motiverande om 
egna texter ges tid att ha ett fördjupat innehåll och inte endast ska produceras som en arbetsuppgift. 

Eller det är då oftast faktatexter som jag är intresserad av för att det… dom… man alltså 
lär sig. Om man då tycker det är roligt så lär man sig något roligt och det är ändå värt att 
lyssna på faktatexter. Fast dom är inte roliga om man har hört dom… alltså om man  vet 
det redan. Då är det lätt att man tappar koncentrationen, liksom. Om man bara ”Nu måste 
ni skriva om…”, vi säger att jag kört ett spel jättemycket och sen så ”Nu måste ni skriva 
lite lätt… ” Så har jag kört det spelet jättemycket… och så måste man skriva bara lite så 
där som att alla förstår, så där jätteenkelt. Då är det, nej då är det inte kul! Varken att 
lyssna eller skriva. 
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Kreativitet 
De äldre eleverna utför läs- och skrivaktiviteter i skolan men uttrycker att självständighet och kreativi-
tet är avgörande för att de ska uppleva motivation.  

Då ska jag få skriva fritt. Jag ska, vad heter det, skriva fritt och få… ja, att ingen säger 
”Det där går ju inte, det där är inte logiskt.”  

Även om det är viktigt att få möjlighet att arbeta efter egna idéer är texttyp och tydlighet viktig både 
som stöd och inspiration.  

Jag tycker det är roligast att skriva sådan berättelse som man får hitta på själv eller att 
lärarna säger, som Trollkarlen, att man skriva om en trollkarl. Då har man någonting att 
utgå från. Fast det är också kul att skriva filmmanus. 

Samspel 
Många elever uttrycker att det är motiverande att ha en arbetskamrat. Det kan dock variera för olika 
typer av uppgifter. 

Det skulle väl vara, åh… sitta själv, fast kanske… det beror på om det var faktatext eller … 
Om jag skulle skriva en faktatext, då skulle jag ha en kompis med mig. Men om jag skrev en 
berättelse så skulle jag sitta själv. Men i lugn miljö med ganska ljust, ja med en massa 
lugna ställen med ingen… bara lite svagt pratande. Alltså inte att det ska vara helt tyst. För 
det tycker jag inte att jag skriver bättre i… lite så här lugnt prat bortifrån, normal samtal-
ston. Då… kan man skriva. Eller vad man nu än gör så koncentrerar man sig bäst då. 

En arbetskamrat kan även inspirera vid skrivuppgifter med idéer. 

Det brukar gå… till exempel på matte går det ju snabbare om man är två. För då, ja, och 
sen när man skriver kan det vara bra att ha någon, ja typ med idéer. 

Att det finns en mottagare är fortfarande viktigt för viljan att utföra skrivaktiviteter. 
Jag tycker det är roligt när man skriver brev till någon /… / För man får svar, så får man 
läsa det. 

Miljö 
Precis som övriga elever utrycker de äldre att tiden för läs- och skrivaktiviteter spelar stor roll för del-
tagande och engagemang. 

Ja, och att det ska vara en bra tid… på dagen alltså, att man inte känner sig alltför trött 
och inte alltför pigg, så… 

Även den omgivande miljön är en viktig faktor. Det kan vara både hemma och på skolan, när man gör 
läxor, hittar på berättelser eller skriver i sin kalender. 

Nej, det gör vi inte… men jag tycker också att det är lite… bättre att ja, som jag helst 
skulle vilja skriva, det är att skriva någonstans på ett lugnt ställe med en dator, liksom, 
bärbar dator och sitta någonstans och bara vara själv i något tyst… Ja, så det är då som 
jag kan skriva och bäst komma på bäst idéer 

Redskap 
Att få möjlighet att skriva på datorn är en stark motivationsfaktor för de flesta av barnen. 

Absolut! Det är alltså… det kommer att locka mycket mer, att skriva på dator istället för 
hand. Om man skulle välja mellan det… alltså det skulle helt klart vara dator för det är, 
ja… Man behöver inte sudda och vässa pennan och då tappar man inte koncentrationen 
när man slipper vässa pennan och så… Då är det bara att fortsätta att skriva… Pappret 
blir helt rent och det är sådant. Det är sådant, man kommer inte skriva mycket för hand 
när vi är stora på jobb. Det kommer man nog inte göra alls, kanske anteckningar på post- 
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it-lappar. Då är det knappt någon idé, då är det bättre att lära sig skriva på dator, hur 
man gör saker på datorn eftersom det är det man kommer att göra när vi får jobb och så. 
Då kommer man inte skriva för hand på papper och så. 

Hindrande faktorer 
De äldre eleverna räknar upp en större bredd på hinder för deltagande än de yngre som endast nämnde 
faktorer inom kategorier lärande och miljö. De äldsta uttrycker faktorer inom fyra av beskrivningska-
tegorierna, lärande, kreativitet, miljö och redskap. 

Lärande 
Att uttrycka kunskap på ett språk en inte behärskar är ett hinder, till exempel att uttrycka sin metakog-
nitiva förmåga.    

Elev1: Jag hatar den där arbetssedeln… ”Vad lärde du dig?” Och så kommer man inte 
på någonting, man bara ”Vad lärde jag mig?” 
Elev2: Ja, dom är jobbiga. 
Elev1: Och sen hittar man bara på någonting ”Jag lärde mig skriva faktatexter”… som 
man inte alls lärde sig. 

Kreativitet 
Några elever uttrycker att tydlighet utvecklar och inspirerar medan andra uttrycker att mallar begrän-
sar och har en negativ effekt på deras delaktighet samt påverkar deras ork och uthållighet. 

När är det känns svårast att skriva? 
Elev1: När man är trött. 
Elev2: Ja, när man är trött och det blir jag automatiskt när jag har tråkigt. 
Elev3: Ja, när man är trött och man inte får skriva som man vill. Till exempel i Trollkar-
len och man måste följa ett exakt skelett. Det är inte roligt. 
Elev2: Man vill göra fritt.     

En elev uttrycker tydligt hur brist på motivation påverkar. 

Jag blir lätt su… nä, jag blir rätt så lat när jag inte vill skriva, inte vill göra det och då 
blir jag skittrött. 

Miljö 
Det finns yttre faktorer som påverkar uppmärksamhet, uthållighet och deltagande negativt. Klasskam-
rater som lockar, ljudnivå eller temperatur. 

Elev1: Om någon stör i bakgrunden. 
Elev2: Det är svårt, vi säger att någon annan håller på… bredvid, nära… och sen så… 
dom kanske till och med spelar, eller något. Då är det jättesvårt att… man vill ju mycket 
hellre spela än att då skriva just då… om dom sitter och håller på. Eller om det pratas 
mycket då vill man ju hellre göra det. Eller om det inte är kul då, då är det mycket svå-
rare att skriva. Eller om det är pratigt. Kallt! Det kan också påverka mycket, ibland där 
nere då är det väldigt kallt… om man har haft öppet fönster, då är det jätte. Jag tycker 
det går långsammare och läsa faktiskt, när jag läser. 

Redskap 
Papper, penna och sudd i samspel med den egna förmågan kan hindra engagemang i en läs- och 
skrivpraktik. Att skriva på datorn blir åter ett alternativ. 

Jaa, det är det… jag tycker det är bättre att skriva på datorn. Jag tycker det går snabbare 
och det blir rent… På papper ser man inte vad man har skrivit innan och sådant. 
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Utvecklande faktorer 
Även i beskrivningen av utvecklande faktorer har de äldre eleverna en större medvetenhet om vad som 
utvecklar dem. De nämner faktorer inom alla fem beskrivningskategorierna, lärande, kreativitet, sam-
spel, miljö och redskap. 

Lärande 
De äldre eleverna har alla utvecklat en relativt funktionell läsning. De uttrycker att de läser och skriver 
i alla ämnen både hemma och i skolan. De vill ha utmaningar och möjlighet att använda den kompe-
tens de utvecklat och uppfylla förväntningar de har. 

Elev1: Svårare uppgifter… då pressar man sig längre. 
Vad skulle en svårare uppgift kunna vara, om vi tänker i svenska? 
Elev2: Att man ska skriva längre. 
Elev1: Ja att man skriver längre… 
Elev2: … mer komplicerat. 
Elev1: Man får skriva fritt men man måste ändå skriva ganska långt så att man hänger 
med så att man inte tänker så här att jag… om jag hade läst den här boken så hade jag 
kanske inte förstått, då måste jag skriva till lite grejer så att man förstår. Berättelsen är 
inte bara i min hjärna och jag kan inte bara skriva stödord för då förstår ingen. 
Elev2: Så här… ”och så högg han mig med kniven” man måste, typ, säga hur det känns 
”Det känns som ett getingstick med femhundra…”  

Många elever säger att de lär sig genom återkoppling från andra, elever eller lärare. De utvecklas även 
i sina gensvarsgrupper där de diskuterar varandras texter. Det finns dock elever där den egna för-
mågan inte synliggörs med muntlig återkoppling. 

Jag vet aldrig det. Aldrig! 
Om du har skrivit en berättelse och du får respons ifrån någon kompis eller lärare? 
Jag vet ändå inte vad jag lärt mig då. 

För utveckling efterlyser de variation och närvaro av den alternativa och starkt motiverande textprak-
tik de befinner sig i under sin vardag då de spelar webbaserade dataspel.  

Alltså, det är inte när man sitter där med tystläsningen… jag tycker det känns så… det är 
samma liksom. Lite som på svenskalektionen, då kan man lära sig något nytt men… mest 
då när man spelar något eller när man chattar med någon annan så hör man något nytt 
ord ibland, som man inte vet vad det är, för det är liksom någon annan som använder det 
någon annanstans. Och på så sätt kan man också lära sig väldigt mycket engelska. Alltså 
90 % av engelskan kommer från Minecraft, alltså det är enklare då att lära sig då… för 
man vill ju… vill ju förstå vad dom säger då. För det kan ju vara något bra som man vill 
veta om spelet eller något. Så då vill man ju, vill man ju veta… då vill man försöka lära 
sig det och försöka… Ja, slå upp det eller något, så kommer man ihåg det till nästa gång. 

Kreativitet 
Skrivuppgifter som lärarna presenterar i skolan ger eleverna idéer och inspirerar till aktivitet. 

Elev1: Jag tycker om att läsa hemma och jag gillar, alltså, jag brukar inte direkt skriva 
hemma så här frivilligt eller vad man ska säga… utan då gillar jag mer att skriva i skolan 
då får jag som mer idéer. 
/…/ 
Elev2: Kanske den där Trollkarlen som vi skriver. Den tyckte jag var lite kul att skriva 
och få nya idéer av hela tiden. 
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Samspel 
Att ha en arbetskamrat är både utvecklande och stödjande. 

Alltså jag tycker att man… typ man sitter, att inte direkt skriva, till exempel typ en berät-
telse tillsammans. Det kan ju vara lite svårt, men att man typ sitter bredvid varandra och 
så kan man ge varandra idéer. Till, typ, olika texter. 
Får ni göra det ibland? 
Ja, som med Trollkarlen, då går man ju och sätter sig vid en dator som står två och två 
och då kan man ju sätta sig vid en kompis… 

Eleverna uttrycker även att läraren är viktig som stöd och för utveckling ”Man kanske kan fråga vuxna 
efter idéer”. Det finns elever som själva kan upptäcka hur de kan utveckla sin förmåga men flera ut-
trycker att deras förmåga synliggörs i samspel med andra. 

Ja om man har skrivit som en berättelse och så… och sen så kanske någon annan person 
läser den. Då hör man ju hur den låter och då så kan man ju liksom höra hur man har ut-
vecklats. 

Miljö 
Utvecklande miljöfaktorer uttrycks endast hos de äldre barnen. Ska eleverna utvecklas behöver de tid 
för det. Exempelvis behövs mer tid för att skriva faktatexter än övriga texter för att klara av att ge in-
nehållet rättvisa ”Men med mer fakta så behöver man mer tid…”. 

Redskap 
Att använda datorns möjligheter i en utvecklande skrivprocess uttrycks som viktig av alla elever i års-
kurs 5. Tekniken både underlättar och synliggör. 

Man kan ju inte copy-pasta i verkligheten… och då måste man ju… om det är något ”Den 
här är placerad fel” eller ”Det låter inget bra, den ska vara här istället!”… då är det 
bara att skriva om hela texten och det går liksom bara inte att ändra och då måste man 
sudda allting. 

Även Internet och YouTube ingår i elevernas utvecklande textpraktik. 

Ytterligare aspekter 
De äldre eleverna som ska byta skola och få betyg nästa läsår har funderingar angående hur betyg och 
hur de påverkar lärande. 

Elev1: Man kanske har en mer press på sig när det kommer mer betyg. 
Elev2: Men sen finns det ju bra saker med betyg för då så kan man ju liksom veta lite mer 
hur man… vad man är bra på och vad man behöver öva mer på.  

Att ha starkt inflytande både på aktivitet och arbetsinsats är motiverande. Ett tydligt mål eller en ”be-
löning” är också motivationshöjande. 

Elev1: Då ska jag få skriva fritt. /…/ Och att man får en belöning på slutet, till exempel 
att man får gå hem. 
Man känner att man är färdig med ett arbete och att man har avslutat? 
Elev2: Alla håller på att arbete och så är man nära slutet och klockan är kvart i eller 
någonting (otydligt) och så får man gå hem. 
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Diskussion 
Denna avslutande del är uppdelad i fyra avsnitt. Först beskrivs och diskuteras en sammanfattande ana-
lys av elevers uppfattningar under rubriken ”Elevers läs- och skrivpraktik” med underrubrikerna, mo-
tiverande, hindrande och utvecklande faktorer vilka är kopplade till studiens tre frågeställningar 

• Vilka aktiviteter motiverar elever till att delta i en skriftspråkspraktik? 
• Vad upplever elever som hinder för sin utveckling? 
• Vilka aktiviteter anser elever utvecklar deras läs- och skrivförmåga? 

Underrubriken ytterligare faktorer hänger samman med dessa och beskriver de övriga uttalanden och 
tankar som framkom i intervjuerna. Åldersgrupperna benämns här som förskolebarn, ettor och fem-
mor. En sammanfattande diskussion om en ”Utvecklande läs- och skrivpraktik”, studiens syfte, avslu-
tar första delen av diskussionen. Därefter diskuteras studiens användbarhet och genomförande under 
Metoddiskussion” vilken följs av rubriken ”Slutsats”. 

Elevers läs- och skrivpraktik 
Resultatet lyfter fram fem områden som påverkar barns och elevers lärandeorientering och deltagande 
i läs- och skrivpraktiker; deras uppfattningar om sitt eget lärande, graden av kreativitet i aktiviteterna, 
samspelsmöjligheter, den yttre miljön samt de redskap de har till förfogande. Dessa faktorer kan alla 
relateras till den sociokulturella traditionen där resurser miljön erbjuder, socialt samspel, delaktighet, 
språk och berättande, har en avgörande betydelse för inlärnings- och utvecklingsprocesser som ses 
som sociala handlingar (Jansson, 2011; Dysthe, 2003, m.fl.). Dessa påverkansfaktorer belyses nedan 
under de tre frågeställningarna.  

Motiverande faktorer 
Lärande: Både förskolebarn och ettor motiveras av att kunna delta i den läs- och skrivpraktik de ingår 
i, både hemma och i skolan. De vill kunna skriva ord som de möter i populärkultur, exempelvis Star 
Wars, eller lära sig läsa och skriva skrivstil för att kunna läsa Muminböcker. Ettor blir därefter mer 
skolorienterade och relaterar lärande till skoluppgifter och att ”träna”, både i skolan och hemma. För-
skolebarns tankar kring kompetens rör sig runt behov relaterade till deras egen erfarenhet; det är vik-
tigt att kunna läsa sagor för sina barn i framtiden. Femmors lärandemotivation är kopplat till intresse-
områden och möjlighet att beskriva innehåll på ett fördjupat och fängslande sätt. 

Kreativitet: Förskolebarn och ettor lyfter fantasin som den viktigaste motivationsaspekten, fantasi är 
både roligt och viktigt.  De är skapande individer och vill uttrycka sig på olika sätt. Skolans uppgifter 
är ofta engagerande och de vill skriva sagor och kommunicera viktiga tankar. Femmor önskar själv-
ständighet och vill ha stor frihet att forma sitt arbete samtidigt som de önskar tydliga ramar. För vissa 
är skolans uppgifter och lärarnas styrning hindrande men för andra är de inspirerande och utmanande. 
I skolan tycker de om att skriva olika texttyper, till exempel faktatexter, berättande texter och filmma-
nus.  

Samarbete: För förskolebarnen är lärande i gemenskap en självklarhet och de uttrycker ingen särskilt 
motiverande aspekt gällande samarbete i skolan. Att göra saker hemma tillsammans med en förälder är 
däremot roligt. Ettor talar engagerat om problemlösningsuppgifter där gemensamma mål och samtal är 
utgångspunkt. De inspireras av varandras arbeten och tycker om att ha en arbetskamrat. Hos femmor 
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är en arbetskamrat ett starkt uttalat behov, det är inspirerande och underlättande. Ettor och femmor 
uttrycker att det är motiverande att kommunicera och få direkt respons, som till exempel vid brevskri-
vande. 

Miljö: Alla åldrar räknar upp miljöaspekter som motiverar till läs- och skrivaktiviteter. Allra helst trivs 
de med sin hemmiljö där det är lugnt och mysigt och de kan interagera med det som intresserar dem 
mest; datorn, legot eller liknande. De har stor frihet hemma och de kan styra sin tid och till och med ta 
paus och äta frukt. 

Redskap: Vad gäller redskap som motiverar till läs- och skrivaktivitet är det den aspekt där en tydlig 
skillnad syns hos åldrarna. Femmor motiveras otvetydigt av att få använda datorn som arbetsverktyg 
vid skrivande, det är bättre och ”enkelt”. Även ettor anser att dator underlättar med några undantag där 
elever upptäckt att det är svårt att hitta på tangentbordet. Att skriva är även graffitti och att skriva med 
sprayfärg upplevs som motiverande. Förskolebarn tycker att det är motiverande att kombinera bild och 
text och att använda pensel, färg och liknande vid läs- och skrivaktivitet. 

Hindrande faktorer 
Lärande: Upplevda hinder för deltagande uttrycks av förskolebarn med att de ”inte kan”, att de inte 
utvecklat kompetens. Trots det beskriver de sig som deltagare utifrån sin kompetens, exempelvis ge-
nom att berätta med bilder. De flesta upplever att det mesta är enkelt och de kan det mesta. Ettor talar 
också om bristande kompetens som ett hinder men även som en stressfaktor som tillsammans med 
upplevda krav skapar en rädsla att misslyckas. Femmor beskriver strategier för att klara uppgifter som 
är för svåra, till exempel att uttrycka metakognitiv kunskap. Även om de upplever hinder gör de upp-
gifter med ett minimum av ansträngning för att bli färdiga. 

Kreativitet: Femmor uttrycker att färdiga mallar för till exempel skrivuppgifter begränsar. Att inte få 
skriva fritt påverkar uthålligheten, gör en uttråkad och fysiskt trött. 

Miljö: Det är lättare att utföra krävande uppgifter om det finns stöd och när det är lugnt, i annat fall 
blir det ansträngande och svårt.  Det gäller alla åldrar. Ettor anser att tiden på dagen har stor betydelse 
och det kan hindra aktiviteter. Femmor uttrycker att yttre rumsliga faktorer, som ljud och temperatur 
tillsammans med annat som lockar mer, försvårar engagemanget för skoluppgifterna. 

Redskap: Att arbeta med textproduktion med penna, papper och sudd anser femmor är ett stort hinder 
och efterlyser därför möjligheten att arbeta med text på datorn. 

Utvecklande faktorer 
Lärande: Lärande hos förskolebarn utvecklas av allt de gör. I skolan är ”allt roligt”. De vill ha utma-
ningar, uppgifter ska vara lite svårare än vad de kan. De säger att utveckling sker vid upprepning. Ettor 
lär sig av texter de möter, de kan härma och även upptäcka saker på egen hand. Att uppleva kompetens 
är utvecklande och även viktigt för självförtroendet. Femmor önskar också utmaningar. De ska vara i 
form av meningsfulla uppgifter där de får möjlighet att använda sin kompetens. Återkoppling och gen-
svar av lärare och kamrater är utvecklande eftersom den egna förmågan blir synlig. En varierad under-
visning som inte endast erbjuder ”samma” hela tiden efterlyses. Den främsta utvecklingen uttrycks ske 
i interaktion med alternativ textpraktik, exempelvis YouTube och webbaserade dataspel. 

Kreativitet: Alla åldrar uttrycker att de upplever att de utvecklas genom de skoluppgifter som erbjuder 
ett kreativt förhållningssätt där deras egna idéer tas i anspråk.  

Samspel: Femmor utvecklas och lär genom stöd av lärare och kamrater. Några uttrycker att deras lä-
rande synliggörs i samspel med andra och att de då utvecklar förmåga. 
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Miljö: Tid nämns som en faktor som är viktig för utveckling, tid för att utföra och fördjupa sig. 

Redskap: Förskolebarn lär sig om de får använda bra redskap. De lär sig också när de ser film och har 
tillgång till olika och mycket text. Ettor uttrycker att det är utvecklande och stödjande att arbeta med 
olika uttryckssätt, till exempel genom drama. Visuellt stöd stödjer utveckling. Alla åldrar är överens 
om att olika medier, film, internet, litteratur utvecklar deras textkompetens.  

Ytterligare aspekter 
Förskolebarn berättar om vad de ritar, målar, berättar och skriver hemma och de har många idéer och 
förslag på vad de vill göra i skolan, skriva sagoböcker, göra serier, läsa böcker. De är seriösa och vill 
berätta om allt de tänker på. De skiljer inte på skol- och fritidsaktiviteter. Ettor relaterar läs- och skriv-
aktiviteter mer till skoluppgifter och krav. De lyfter i diskussionen lärares ledarstil, de uttrycker att 
skolbarns självförtroende kan påverkas av en auktoritär lärare och de ser betyg som förminskande.  
Även femmor har tankar kring betyg men uttrycker att det kan vara till stöd för den egna insatsen. De 
kopplar också arbetsinsats till tydliga mål; det är lättare att satsa energi om arbetspasset är överskådligt 
tidsmässigt.  

En utvecklande läs- och skrivpraktik 
En utvecklande läs- och skrivpraktik måste utgå från att människan är multimodal och lärande är en 
teckenskapande aktivitet (Selander & Kress, 2010). Att inte låta barn och elever uttrycka sig på det 
språk de utvecklat hindrar deras utveckling och får dem att uppleva misslyckande. Fantasi och kreati-
vitet är grunden för individens takar och vilja att utveckla dem (Vygotskij, 1995). Att uppleva utveckl-
ing och att ingå i ett sammanhang är grunden för viljan att lära nytt, varför det är viktigt att skolans 
läs- och skrivaktiviteter ger utrymme för kommunikativa sammanhang. Elever vill fördjupa sina kun-
skaper och de vill förmedla dem på olika sätt. Som grund för sina läs- och skrivaktiviteter uttrycker 
barnen den egna viljan att utföra dem. Även kraften i att få uppleva känslan av flow uttrycks. 

Forskning lyfter otvetydigt fram motivation som avgörande för skolframgång (Håkansson & Sund-
berg, 2012; Giota, 2013, m.fl.). Om hälften av pojkarna tappat motivation för skolarbete är det av yt-
tersta vikt att finna nyckeln till vad de finner meningsfullt (OECD; 2015b; Molloy, 2007). De yngre 
barnen vill skriva sagor och många av de äldre vill skriva texter om intressanta ämnesområden. Stu-
dien visar att barn och elevers lärandeorientering ökar då de får möjlighet att fördjupa sig i sina intres-
seområden, ingå i arbetsgemenskap, uttrycka tankar, använda fantasi och vara kreativa. Motivation 
belyses härmed som kontextuell och dynamisk (Håkansson & Sundberg, 2012; Thomson & Wery, 
2013). För kämpande elever, som riskerar att hindras ytterligare av en negativ självbild, är det därför 
viktigt att ge utrymme för deras intresseområden och erbjuda meningsfulla sammanhang. Utveckling 
är beroende av meningsfulla sammanhang och påverkas av möjligheten att uppleva kompetens och 
samtidigt bli utmanad (Säljö, 2000). Skolan måste därför möjliggöra sammanhang och ge förutsätt-
ningar för utveckling, med tanke på att de starka inte utmanas och de svaga inte stöttas (Giota, 2013).  

Studien visar att de sammanhang som elever uttrycker som meningsfulla är de sammanhang som upp-
fattas utveckla deras förmåga. Olika redskap kan då erbjuda olika sätt att uttrycka kunskapen på men 
erbjuder också olika möjligheter till utveckling (Marton, 2011; Selander & Kress, 2010; m.fl.). Me-
ningsfullt är att få uppleva kompetens, självständighet och delaktighet. Fantasi och kreativa samman-
hang erbjuder och är, enligt Vygotskij (1995), förutsättningar för utveckling. Detta är något för skolan 
att förhålla sig till utifrån Fasts (2007) konstaterande att skolan främst erbjuder färdighetsträning istäl-
let för meningsfullhet och engagemang. I detta sammanhang blir frågan hur en svag kompetens kan 
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utvecklas om den inte tränas; är det utifrån del till helhet eller tvärtom (Berthén & Eriksson; Lundberg, 
2006)? Om eleven är motiverad till lärande kanske det inte spelar någon roll för hur just den specifika 
träningen går till. Men den måste trots det ingå i ett större sammanhang, så att det blir synligt att det 
lönar sig att slita med aktiviteter som är mödosamma. Ett kompensatoriskt fokus riskerar att negligera 
det. En kan inte heller bortse från det faktum att en del av aktiviteterna i klassrummet är sysselsättning 
utan mål och att det kan uppfattas som meningslöst av eleverna. Tjernberg (2013) skriver i sin avhand-
ling om framgångsrika lärares undervisning, att de lyssnar på eleven och uppmärksammar deras styr-
kor, för att sedan erbjuda språkutvecklande sammanhang som inkluderar både muntliga och skriftliga 
aktiviteter. 

När sexåringar lämnar förskolan och börjar i förskoleklass tar de sin kompetens som självklar. Efter-
hand börjar många se sig som oförmögna utifrån skolans snäva och dominerande textburna kommuni-
kation (Roos, 2006). Detta kan självklart påverka många pojkars växande ointresse för skolan (Giota, 
2013; Molloy, 2007). Deras teckenspråkande, gester, bild och tal, ges inte plats inom skolans textprak-
tik och deras lärande formas negativt när deras kommunikativa förmåga inte synliggörs. Elever måste 
uppleva kontroll över sin lärandeprocess (Giota, 2013). För höga krav, exempelvis att låta barn och 
elever uttrycka sig på ett språk med verktyg de inte behärskar (Selander och Kress, 2010), utvecklar 
känslor av bristande kompetens. Delaktighet för eleven i planering av ämnesinnehåll och arbetsme-
toder blir härmed viktigt att integrera i skolans arbetsmetoder för att inte skolan ska medverka till ele-
vers misslyckanden. Miljöaspekter, som även tar hänsyn till tidpunkter, är viktiga att beakta då de 
flesta elever uttrycker att de påverkar deras prestationer. Ju äldre eleverna är desto större behov ut-
trycker de av att använda digitala resurser. De vill inte begränsas av redskapen utan vill i stället ut-
nyttja alla möjligheter de ger, vilket betyder att skolan måste förhålla sig till multilitercybegreppet som 
en viktig motivationsfaktor (Cope & Kalantzis, 2000). Även Molloy (2007) berör konsekvenser av att 
skolans textpraktik är snäv och där läs- och skrivaktiviteter ofta särskiljs vilket kan vara en starkt bi-
dragande orsak till att skolan inte lyckas motivera pojkar.  

Studien visar att även de minsta barnen har stora behov av att få uttrycka sina tankar och det kan inte 
negligeras och ersättas av färdighetsträning. Det finns många förmågor som bör utvecklas, till exempel 
de nya krav på kompetens som den utvidgade textpraktiken kräver, som skolan även måste integrera i 
sin undervisning. OECDs rapport (2015 ab) visar på ett samband mellan prestation och intresse vilket 
kan grunda sig i olika orsaker. Barn och elever säger i denna studie att det är svårt när en inte kan; 
krav en inte varit delaktig i upplevs som stressande och begränsande och påverkar självkänslan. De 
säger också att när de kan och när de arbetar med det som intresserar dem vill de fördjupa sig och be-
rätta för andra. En viktig utgångspunkt för speciallärare och andra lärare i planeringen av en förebyg-
gande läs- och skrivundervisning, men även vid undervisning som specifikt ska stödja elevers läsför-
ståelse och utveckling av andra förmågor.  

Metoddiskussion 
Här följer en kritisk granskning av studiens användbarhet och genomförande. 

Studiens giltighet och trovärdighet 
Vetenskapsrådets rapport (2015) som bildar underlag för det nyinrättade Skolforskningsinstitutet 
uppmärksammar behovet av praktiknära forskning då endast en bråkdel av de avhandlingar de under-
sökt studerar verksamhet och elevers uppfattningar. Detta faktum tillsammans med Giotas (2013) slut-
sats att elevers lärandeorientering bör bilda utgångspunkt för en individualiserad undervisning ger 
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studier om elevers uppfattningar om lärande relevans. Fejes och Thornberg (2009) använder begreppet 
”pragmatisk validitet” (a.a., s. 232) där studiers resultat kan leda till ökad förståelse och direkt till-
lämpning vilket till viss del var studiens avsikt. Genomgående i studien har ambitionen varit att kom-
municera arbetsprocesser och analysarbete för att möjliggöra för läsaren att förhålla sig kritiskt men 
även att kunna generalisera resultatet trots ett begränsat val av informanter. Kvale och Brinkman 
(2014) menar att en sådan ”analytisk generalisering” (a.a., s. 314) kan vara värdefullt och ge vägled-
ning oavsett små urval. 

Urval och etik 
Kritiker av kvalitativ forskning pekar dock på svårigheten att generalisera forskningsresultat i exem-
pelvis intervjustudier, mycket beroende på att underlaget just är litet (Bryman, 2011). I denna studie 
har utvalda delar av en skolas undervisningsmiljö studerats och barn och elever från samma skola in-
tervjuats. Genom att studera fenomenet skriftspråksinlärning genom både första och andra ordningens 
perspektiv (Larsson, 1986) är önskan att kompensera detta mindre sammanhang. Vilket även underla-
get med 31 barn och elever från tre olika årskurser haft för avsikt att göra. Skolans uttalade praktiska 
arbetssätt, liksom att de föräldrar som gett sitt tillstånd för intervjuerna aktivt valt skolan, kan möjligt-
vis påverka barnens inställning och deras uttalanden om motiverande faktorer, men ger även barnen 
intressanta erfarenheter att ta del av.  

Studiens underliggande syfte att finna faktorer som kan bilda grund för en undervisningspraktik som 
stöttar kämpande elevers lärande hade med fördel inkluderat främst eller enbart elever med skolsvå-
righeter. Detta skulle dock medfört etiska tveksamheter. Lärare och pedagoger skulle därmed behövt 
välja ut barn och elever och därefter skulle förfrågan om tillstånd för intervjuer skickas till utvalda 
föräldrar, med motiveringen att studera elever i svårigheter. Ett flertal negativa konsekvenser kunde bli 
följden av ett sådant val. Dels skulle det kunna uppfattas som kränkande, förminskande och därmed bli 
stigmatiserande, då förväntningar som barn och elever möter och uppfattar formar deras självuppfatt-
ning och deras lärandeorientering (Giota, 2013; Groth, 2007). Intervjuerna skulle även mista sin dy-
namik genom att ett sådant urval skulle kräva individuella intervjuer, vilket inte passade denna studie. 
Det som är avgörande för vissa är även bra för alla i det inkluderande klassrummet, vilket motiverar 
studiens urvalsprincip. Därför redovisas inte heller hur många elever som har en viss uppfattning eller 
vilka uppfattningar flickor respektive pojkar har, såsom i kvantitativa studier. Studien redogör för va-
riationen av ett antal individers uppfattningar, vilka alla har värde i en klassrumspraktik som beaktar 
alla elevers lärande oavsett personlighet eller funktionsnedsättning.  

Gruppintervjuer  
Det finns många faktorer som samspelar och som måste beaktas vid utformandet av en studie och en 
utforskande arbetsprocess måste ges tid. När målet är att skapa förståelse för andras uppfattningar 
gäller det att skapa utrymme för barns genuina svar som speglar deras tänkande (Doverborg & Pram-
ling, 2012). Det tog, som beskrivits, tid att finna formen för intervjuerna; att finna rätt sammanhang 
och att formulera adekvata frågor. Att efter ett antal års studier av akademiska texter sammankoppla 
dessa med barn och elevers tankar om sitt lärande och därefter ställa utforskande frågor, krävde efter-
tanke och prövande. Intervjuerna gav inte resultat förrän de autentiska och konkreta frågorna upp-
täckts. Att i fenomenografisk anda ställa frågor för att hos barnen väcka ett ”meta-medvetande” där de 
har möjlighet att uttrycka ”otänkta tankar” (Marton & Booth, s. 169) kunde den oerfarna intervjuaren 
med fördel prövat i den individuella intervjun. Den individuella intervjun hade även varit att föredra 
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vid andra tillfällen, till exempel då en elev sa att det aldrig gick att veta vad en lärt; en central fråga för 
studien som varit värd att fördjupa.  

Etiska aspekter krävde en balansgång vid gruppintervjuerna för att deltagarna tryggt skulle kunna ut-
trycka tankar utan att de skulle få negativa följder i det fortsatta sociala sammanhanget. Många fak-
torer har påverkat studiens intervjusituationer, både gruppdynamik och barnens uthållighet. Gruppdy-
namiken har dock varit en positiv kraft i denna studie. Barn och elever har lyssnat på varandra, reflek-
terat tillsammans och kommit på saker tillsammans. Kanske har det därför också varit stor konsensus i 
de olika grupperna. Resultatet kan därför vara begränsat men visar också på samtalsformens positiva 
kraft. 

Analys av material 
Att därefter koppla barn och elevers uttalanden till aktuell forskning och teorier om lärande kräver tid 
och eftertanke, på samma sätt som en elev uttryckte att faktatexten krävde mer tid att skriva för att ge 
ett intressant innehåll rättvisa. Vid genomläsning av intervjumaterialet blev det tydligt att olika fak-
torer fick olika stort utrymme dels för att intervjuguiden tillät det, med sina löst formulerade frågor, 
men också för att frågor inte skiljde läsning och skrivande åt. Vad som utvecklar skrivande är inte med 
självklarhet samma faktorer som utvecklar läsande. Beroende på deltagarna diskuterades den förmåga 
som för tillfället var relevant utifrån samtalet. Dessa förmågor är beroende av varandra men i prakti-
ken skiljer de sig ändå åt, på olika sätt i de olika åldrarna. Vilket i sin tur påverkar hur barn är i aktivi-
tet både i skolan och på andra ställen. Det hade varit lättare att hantera materialet och även dra slutsat-
ser om de varit åtskilda. Uttalanden som inte varit tydligt förankrade i en av aktiviteterna har uteslutits 
i redovisningen.  

”Skillnader i hur någonting erfars betyder att en del aspekter fokuseras och andra inte, eller att de 
betraktas i ordningsföljd snarare än samtidigt” (Marton & Booth, s. 176). En viss osäkerhet har peri-
odvis funnits vid analysarbetet av det transkriberade materialet. Det går inte att garantera en beskriv-
ningskategoris exklusivitet. Kategorisystemet är inte definitivt och analysen blir forskarens (a.a.). Med 
tanke på att en studie måste ha ett begränsat antal kategorier har vissa uttalanden fått ingå i kategorier 
trots att de eventuellt kunnat bilda en egen, till exempel ingår uppmärksamhet i kategorin miljö, trots 
att uppmärksamhet påverkas av både inre och yttre faktorer. Anledningen är att eleverna uttrycker 
tankar om sin uppmärksamhet i relation till yttre faktorer. Det samma gäller för alla kategorier; fak-
torerna innefattar individuella faktorer i samspel med yttre.  

Slutsats 

Estetiska lärprocessers potential för motiverande  
sammanhang 
Studiens resultat visar att de sammanhang som elever uttrycker som meningsfulla är de sammanhang 
som uppfattas utveckla deras förmåga. Meningsfullt är att få uppleva kompetens, självständighet och 
delaktighet. Barn och elevers motivation stärks av möjligheten av att få samarbeta, använda sin fantasi 
och vara kreativa. Hinder för deras utveckling är känslor av otillräcklighet. Stöd för utveckling är lära-
rens design av lärandesituationer, kommunikativa sammanhang och olika typer av inspirerande red-
skap, vilket för de äldre eleverna främst uttrycktes som att få att använda datorn vid olika textaktivite-
ter. Estiska lärprocesser erbjuder utforskande arbetsformer som aktiverar alla sinnen och möjliggör 
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varierande sätt att redovisa kunskap på, där olika resurser, både digitala och andra teckenskapande 
aktiviteter, erbjuder olika möjligheter (Cope & Kalantzis, 2000; Marner & Örtegren, 2003). 

Skolans demokratiuppdrag 
Nationella styrdokument styrker elevens rätt till stöd för måluppfyllelse och ändå visar undersökningar 
att en stor del av eleverna misslyckas i systemet (OECD, 2015ab; Assarson, 2009). Forskning visar att 
skolan till stor del väljer individuella och särskiljande lösningar för de elever som upplevs ha svårig-
heter trots att styrdokument kräver andra lösningar; inkluderande lösningar där ingen ska uppleva ut-
anförskap (Westling Allodi, 2007). Undervisning och lärare styrs av skärpta resultatkrav. Elever testas 
och riskerar att kategoriseras som elever med svårigheter då de inte presterar som flertalet vilket resul-
terar i olika typer av speciallösningar på skolorna (a.a.). Skolans specialpedagogiska praktik har här en 
viktig uppgift i att värna om de marginaliserade grupperna och motverka exkludering. Utifrån det 
samhälleliga uppdraget (Lgr 11; Skollagen, 2010), att erbjuda demokratiska arbetsformer, krävs då en 
medveten hållning gentemot eleven; att se eleven som kompetent och som expert på sitt eget lärande. 
Den enskilda elevens uppfattningar blir viktiga, inte enbart för en anpassad undervisning, utan även 
för möjligheten för eleven att vara delaktig. 

Fenomenografi som grund för en specialpedagogisk 
praktik 
En viktig princip inom den fenomenografiska traditionen är, som tidigare nämnts, att inta den andra 
ordningens perspektiv, att fokusera på förståelsen av ett fenomen. I den aktuella studien ligger fokus 
på att avslöja elevers förståelse av skriftspråksinlärning. Forskaren lär om objektet under studiens gång 
(Marton & Booth, 2000). Utifrån en liknande modell skulle läraren kunna utveckla sin förståelse om 
eleven i en utforskande process med eleven som aktiv deltagare. Den aktuella studien visar att barn 
och elever är positiva och seriöst inställda till möjligheten att uttrycka sina egna tankar samt ta del av 
skolkamraters. Jag ser här möjligheten för specialläraren att tillsammans med lärarkollegor leda ett 
utforskande förhållningssätt till skolans undervisningspraktik med utgångspunkt i variationen av ele-
vers uppfattningar. En strukturerad arbetsmodell, där speciallärarens observationer och elevintervjuer 
bildar grund för lärarnas undervisningsdesign, kan så formas. Intervjuerna kan, som i aktuell studie, 
med fördel genomföras som gruppintervjuer, där alla elever ges möjligheten att uttrycka och förklara 
sin syn på sitt eget lärande. Specialläraren kan härmed vara den kvalificerade samtalspartner som ut-
vecklar verksamhetens lärmiljöer såsom examensordningen (SFS 2011:186) kräver, i samspel med 
både lärare och elever. 

Janssons (2011) kollaborativa forskningsprojekt, om möjligheter till lärande för alla elever, visar vil-
ken kunskap om undervisning och lärande som utvecklas i reflekterande samtal och gemensamma 
arbetsprocesser. En liknande modell där specialläraren, med utgångspunkt i elevernas variation av 
uppfattningar och olika förutsättningar, samarbetar med klassläraren i ett kollegialt projekt med mål att 
forma en undervisning anpassad efter klassens gemensamma lärande kan härmed bilda en hållbar 
grund för en inkluderande undervisning. Speciallärarens roll blir då i linje med det formulerade upp-
draget att inspirera lärare att erbjuda en varierad läs- och skrivundervisning som bygger på kunskapen 
om multimodalitet, kreativitet och motivation. Den skulle också bli att aktivt motivera de elever som 
visar motstånd, vilket innebär att elevernas egen uppfattning om vad som gör det roligt att läsa och 
skriva måste synliggöras, för dem själva och för deras lärare.  
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Bilaga 1: Missivbrev 
Till förälder/vårdnadshavare 
 
Jag studerar på speciallärarlinjen på Stockholms Universitet. Denna termin skriver jag en uppsats om 
läs- och skrivinlärning för att sedan ta min speciallärarexamen under försommaren. Uppsatsens syfte 
är att förstå hur elever upplever sin läs- och skrivinlärning för att med utgångspunkt i dessa uppfatt-
ningar belysa faktorer som gagnar alla barns lärande. I samband med studien önskar jag därför genom-
föra gruppintervjuer och samtal där barn får beskriva vad, hur och när de lär sig använda sitt språk, 
både skriftligt och muntligt. Inför dessa planerar jag att delta i klassens klassrums- och verkstadsarbete 
för att få en uppfattning av olika inlärningssituationer. Min fråga är om du/ni och ditt/ert barn sam-
tycker till att delta i dessa samtal (1-2 stycken i anslutning till lektion).  

Jag önskar också filma eller fotografera kortare sekvenser av aktiviteter med iPad för att sedan an-
vända det som bildstöd för barnen under samtalet. Samtalen kommer att spelas in och skrivas ner utan 
att identitet noteras. Intervjuerna kommer att ske under februari månad innan sportlovet. 

Uppsatsen kommer att skrivas så att läsare inte kan identifiera barn, skola eller plats. I studien utgår 
jag från de forskningsetiska principerna Vetenskapsrådet formulerat (www.vr.se). Det betyder, föru-
tom att materialet är avidentifierat, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas samt att materialet 
endast kommer att användas i forskningssyfte, det vill säga att endast jag och min handledare har till-
gång till det. Ljud- och bildmaterialet förstörs då uppsatsen är färdig. 

Vill ni veta mer om mitt arbete är ni välkomna att höra av er på mail eller telefon.  

Med vänlig hälsning 
Lotta Jacobsson  
student Stockholms universitet, specialpedagogiska institutionen 
Mobil: xxx 
Mailadress: xxx@stud.su.se 
 
Klipp här 

Lämnas till klassläraren senast onsdag 4/2-2015. 
 

☐ 
 

Härmed ger jag/vi mitt tillstånd till att Lotta Jacobsson får lov att intervjua mitt barn samt 
filma/fotografera sekvenser från arbetssituationer mitt/vårt barn deltar i. Jag är införstådd i 
att delar av intervjuerna kan komma att finnas med i ett examensarbete. 
 

☐ 
 

Mitt barn får inte/vill inte delta i samtalen. 

 
Barnets namn: .............................................................................................................................. 
 
Vårdnadshavares namnteckning: ............................................................................................................ 
 
Vårdnadshavares namnförtydligande: ..................................................................................................... 
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Bilaga 2: Elevarbeten  

Förskoleklass 
Arbetsområde	  kroppen	  

    
    
	  	  	  	  ”att	  lägga	  näsan	  i	  blöt”	  

”att	  ha	  huvudet	  under	  armen”	  
	  
	  
Berättande	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  fortsättning	  på	  historien	  om	  Desy	  och	  Maja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mona	  Lisa	  tänker	  
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Årskurs 1	  
Uppfinningar	  

 

 
Vad	  finns	  i	  ägget?	  
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Årskurs 5 
Geografi	  

   
förförståelse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ”göra	  för	  att	  lära”	  –	  Sverige	  i	  trolldeg	  

	  
Arbetsområde	  renässansen	  

  
egna	  tollkningar	  av	  Mona	  Lisas	  porträtt	  
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Bilaga 3: Intervjuguide  
Inledande frågor: 

• Berätta om era arbeten!  
(Vilka material/redskap? Hur gjorde du? Med vem?) 

• Vad lärde du dig när du arbetade med dessa?  
 

1. Vilka aktiviteter engagerar elever att delta i skolans textpraktik? 
• När är det roligt att läsa/skriva?(sammanhang) 
• Vad (och hur) gör du då? 
• Vad vill du kunna läsa/skriva? /Vad vill du kunna mer av/utveckla? 

 
2. Vilka aktiviteter anser elever utvecklar deras läs- och skrivförmåga? 

• När lär du dig att läsa/skriva? / När blir du säkrare på att läsa/skriva? 
• Hur vet du att du har lärt dig (det)? /Hur märker du det? 

 
3. Vad upplever elever som hinder i sitt lärande? 

• När är det svårt/jobbigt att läsa/skriva? 
• På vilket sätt skulle det kunna vara lättare? (ta hjälp av material, redskap, sammanhang) 

 
 
 


