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Studiens syfte är att undersöka vilka förmågor F-3-lärare, vid två grundskolor i 
Mellansverige, värderar som viktiga i elevers skrivutveckling i årskurserna F-3, till 
elevernas fortsatta utveckling och till samhället. Två fokusgruppsintervjuer om fem, 
respektive fyra F-3-lärare har genomförts för datainsamling. Resultatet visar att F-3-
lärarna i studien värderar både fantasi, mod, idérikedom och skrivglädje som viktiga för 
elevernas skrivutveckling, men även förmågor som bokstavskännedom. Resultatet visar 
även på att lärarna ser på skrivutvecklingen som en progression, där vissa förmågor krävs 
för att uppnå andra, för elevernas fortsatta utveckling. Lärarna upplever även att 
samhällets digitalisering påverkar elevernas skrivutveckling både positivt och negativt. 
Studiens slutsats blir således att förmågor kopplade till lust, fantasi och skrivglädje 
värderas högt av lärarna, men används ofta i syfte att uppnå strukturella och tekniska 
färdigheter. Detta utifrån en syn på skrivutveckling som en progression. Det moderna 
samhället påverkar även elevernas skrivutveckling och lärarnas syn på densamme, där 
lärarnas syn ligger i linje med gällande styrdokument, men frångår mer progressiva 
förhållningssätt till språkskapande.  
______________________________________________________________________ 

Nyckelord: Fonologisk medvetenhet, kreativt förhållningssätt, skriftliga uttryck, 
skrivutveckling. 
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1 Inledning 

Förmågan att skriva utgör en förutsättning för allt lärande, vilket innebär att den undervisning 
eleverna möter i skolan är av stor vikt och behöver utveckla elevernas förmåga till att både ta 
till sig texter och producera egna. Undervisningen behöver därför utveckla elevernas språkliga 
säkerhet genom rikliga och varierade textmöten, som ger eleverna möjlighet att utveckla tilltro 
till sitt eget språk. Denna språkliga säkerhet tillsammans med ett flexibelt och kreativt 
språkanvändande är av vikt för det informationssamhälle vi lever i idag, där 
skrivundervisningen behöver vara flerstämmig för att främja elevernas utvecklande av dessa 
förmågor (Skolinspektionen, 2015, s. 2, 9–10).  Även Wedin (2010b, s. 220–221) menar att det 
svenska komplexa samhället som vi lever i nu, kräver att människorna i det får tillgång till olika 
kreativa uttryckssätt, så att de kan flytta sig mellan olika språk och mellan olika mediala 
plattformar. I de ständigt föränderliga situationer som människor möter, behövs ett språk som 
även det går att förändra över tid och som spänner över flera språkliga register. 
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (hädanefter Lgr11) samt de 
rapporter och den forskning inom området för språk- och skrivutveckling, som ligger till grund 
för denna studie, utgår från olika perspektiv och diskurser. Utifrån dessa verkar det råda ett 
kluvet förhållningssätt till vad för undervisningsmetoder och synsätt som borde få ta mest plats 
i skrivutvecklingen i den svenska skolan. Wedin (2010a, s.105–106) framhåller att den svenska 
skolverksamheten präglas av två skilda perspektiv på läs- och skrivutveckling. I det ena 
perspektivet, som i denna studie benämns som ett traditionellt färdighetsperspektiv, framhålls 
en fonologisk medvetenhet som ledande för hur man lär sig läsa och skriva. Det andra 
perspektivet som i denna studie benämns som ett holistiskt och kreativt perspektiv, betonar 
istället skrift som kommunikativa handlingar med både en social och kulturell prägel. Ivanič 
(2004, s. 227, 229–230) menar i likhet med Wedin (2010a, s. 105–106) att det finns olika sätt 
att se på skrivutveckling. Ivanič (2004, s. 227, 229–230) lyfter en färdighetsbaserad diskurs 
med fokus på bokstavskännedom samt en kreativitetsbaserad diskurs med utgångspunkt i skrift 
som ett författarskap. Vilket av dessa synsätt som får mest utrymme i svenskundervisningen 
kan vidare utgöra en problematik för elevernas individuella lärande. En rapport från SBU, som 
står för Statens beredning för medicinsk och social utvärderings, visar att övning av fonem och 
grafem-kopplingar är viktiga för att hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter och således en 
viktig del i en inkluderande skola (SBU, 2014, s. 13). Samtidigt menar Wedin (2010a, s. 106) 
att vissa delar av vårt språk och framför allt språkets kommunikativa sida, som 
meningsförmedlare och kulturbärare, ofta ges en mindre roll i en skola som mer och mer intar 
en dysleximedveten praktik. Inom den svenska skolverksamheten får ofta synen på språk som 
kommunikativa och sociala uttryck, stå tillbaka för en mer teknisk syn gällande 
språkanvändning där det traditionella färdighetsperspektivet premieras (Wedin, 2010a, s.  106).  

På liknande vis kan även Lgr11 beskrivas inta två olika synsätt på hur skolan ska undervisa 
i svenskämnet. Lgr11s värdegrund (del 1 och 2 i Lgr11) och svenskämnets syfte lyfter de mer 
kommunikativa aspekterna av skriftspråket och elevernas egna uttryck i skrift. Det centrala 
innehållet för svenskämnet samt kunskapskraven för svenska i slutet av årskurs 3 betonar 
istället skriftspråkets mer strukturella, grammatiska och tekniska delar (Liberg, Wiksten 
Folkeryd & Af Geijerstam, 2012, s. 485, 487). De olika synsätten på skrivning som Wedin 
(2010, s.105–106) och Ivanič (2004, s. 227, 229–230) lyfter kan således även urskiljas i 
läroplanens olika delar, där syfte, undervisning och kunskapskrav verkar dra åt olika håll i 
frågan om vad eleverna ska få med sig och ha kunskap om. Denna splittring som återfinns inom 
både skolverksamheten och styrdokument gör det således intressant att undersöka vilka 
förmågor som F-3-lärare värderar som viktiga för elevers skrivutveckling och varför de anser 
dessa förmågor viktiga i ett större perspektiv.  
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilka förmågor F-3-lärare, vid två grundskolor i Mellansverige, 
värderar som viktiga i elevers skrivutveckling i årskurserna F-3, till elevernas fortsatta 
utveckling och till samhället. 
 

Syftet besvaras genom svar på följande forskningsfrågor; 
 
1. Vilka specifika förmågor värderar de tillfrågade F-3-lärarna som viktiga för elevernas 

skrivutveckling? 
2. Varför betonar de tillfrågade F-3-lärarna dessa specifika förmågor som viktiga för 

elevers skrivutveckling? 
3. Vad är de tillfrågade F-3-lärarnas upplevelse av skrivutvecklingen i 2010-talets 

samhälle?  

1.2 Uppsatsens disposition 

I avsnitt 2. Bakgrund och tidigare forskning, kommer för studien relevanta begrepp att 
presenteras och därefter följer en litteraturgenomgång som utgör den bakgrund och forskning 
som ligger till grund för denna studie. I avsnitt 3. Metod och material, redogörs för studiens 
datainsamlingsmetod, urvalsprincip, etiska ställningstaganden, genomförandeprocess, 
analysmetod samt studiens reliabilitet och validitet. I avsnitt 4. Resultat och analys, presenteras 
studiens resultat och i avsnitt 5. Diskussion, diskuteras studiens resultat och metod. Slutligen i 
avsnitt 6. Avslutning, återfinns en sammanfattning av studien och det redogörs för studiens 
slutsats samt fortsatta forskningsområden.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Nedan följer en redogörelse för de begrepp som för studien anses relevanta samt den 
bakgrundslitteratur och forskning som studien bygger på. 

2.1 Begrepp 

Fonologisk medvetenhet: I denna studie tolkas begreppet fonologisk medvetenhet som 
förståelsen för kopplingen mellan bokstav (grafem) och bokstavsljud (fonem) (Wedin, 2010a, 
105–106). 
 
Litteracitet: I denna studie tolkas begreppet litteracitet som ett begrepp som innefattar både att 
kunna skriva och läsa, men samtidigt ett bredare användande av text, som innehåller 
kommunikation, berättande, bild och symboler. Text utifrån litteracitetsbegreppet ses även som 
en förmedlare av budskap och ideologier, som förstås i sina sammanhang och som kritiskt kan 
analyseras. Detta sker med utgångspunkt i Libergs m.fl. (2012, s. 480) beskrivning av 
begreppet. 

2.2 Lgr11s framskrivning av skrivutveckling i årskurs F-3 

Enligt Lgr11 ska eleverna i förskoleklass få utvecklas i sin kommunikation i tal och skrift, där 
undervisningen bör utgå ifrån elevernas egna intressen samt bevara deras nyfikenhet att 
kommunicera. Undervisningen ska även ge tillfälle för möten med olika typer av texter. 
Eleverna ska även få utveckla en förmåga att kommunicera på olika sätt i olika sammanhang 
och syften och undervisningen bör därför ge eleverna möjlighet att uttrycka sig och skapa egna 
alster genom olika estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2018, s. 19). I Lgr11:s värdegrund lyfts 
att eleverna ska få lära på olika sätt, både genom sinnliga, estetiska och praktiska aspekter och 
genom dessa växa i sitt lärande. Efter avklarad grundskola ska eleverna sedan kunna använda 
sitt språk på ett nyanserat och rikt vis. I syftet för svenskämnet i kursplanen lyfts att eleverna 
ska ges möjlighet att få en tilltro till sin egen språkliga förmåga samt genom detta kunna känna 
att de kan uttrycka sig varierat i tal och skrift i olika syften och sammanhang. Undervisningen 
i svenska ska även syfta till att utveckla elevernas språk som ett medel för att tänka, lära och 
kommunicera (Skolverket, 2018, s. 8, 11, 257). I det centrala innehållet och kunskapskraven 
för ämnet svenska för årskurs 1–3 lyfts att eleverna bör undervisas och nå målen genom att få 
redigera sina och andras texter. De ska även öva sin handstil samt skrivning med digitala 
verktyg och de ska få förståelse för struktur för olika texter. De ska kunna koppla samman text 
och bild för att förstärka eller förtydliga budskap samt kunna söka information och koppla 
ämnesspecifika ord och begrepp till sina fakta- eller annars skrivna texter. Sedan bör de även 
kunna bokstäverna, med stor och liten bokstav och använda interpunktion. Likväl som eleverna 
ska kunna stavningsregler för elevnära ord och förstå sambanden mellan bokstävernas ljud och 
dess utseende (Skolverket, 2018, s. 258, 263).  

2.3 Forskning rörande Lgr11 

Hallberg (2012, s. 383) har studerat de läroplaner som gällt för den svenska skolan från 1962 
till 2011 och lyfter att värderandet av olika paradigm inom svenskämnet har förändrats över tid 
och genom de olika läroplanerna. Tidigt värdesattes och dominerade ett färdighetsparadigm 
svenskämnet, men under 1980-talet utvecklades dock detta mot en större dominans av 
värderandet av kritiskt litteracitetanvändande och personligt växande. De senaste läroplanerna 
har dock medfört en tillbakagång till färdighetsparadigmens dominans samtidigt som 
läroplanens utformning blivit vagare och de olika paradigmen har blivit svårare att skilja åt, 
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vilket lyfts som ett resultat av den politiska och samhälleliga kontexten läroplanen utfärdats i, 
där olika intressen måste förenas (Hallberg, 2012, s. 383). Således präglas svenskämnet i Lgr11 
återigen av ett färdighetsideal enligt Hallberg (2012, s. 394), där Liberg m.fl. (2012, s. 485) 
menar att de olika intressen som ska förenas verkar göra Lgr11 tudelad i sitt fokus. I vilket 
färdighetsparadigmet gör sig tydligt i undervisningsinnehållet och kunskapskraven för 
svenskämnet. Hallberg (2012, s. 394–395) lyfter således i likhet med Liberg m.fl. (2012, s. 485) 
upp att kunskapskraven för svenskämnet i Lgr11 lyfter ett ensidigt fokus på språkliga och 
litterära aspekter av svenskämnet, vilket enligt Hallberg (2012, s.394–395) sker på bekostnad 
av elevernas egen utveckling och kritiska litteracitet, då språk som en del i utvecklandet av 
elevernas verklighetsuppfattning frånses. I Lgr11 präglas svenskämnet således av ett fokus på 
färdigheter, men läroplanen präglas även av formulerandet av konkreta mål för elevernas 
utveckling, där måluppfyllnaden i form av förvärvade kunskaper, kan mätas genom 
standardiserade tester (Hallberg, 2012, s. 399). 

Liberg m.fl. (2012, s. 488, 490–491) menar även i likhet med Hallberg (2012, s. 383, 394–
395, 399) att politiken har styrt in fokuset på lärande som utvecklandet av vissa förmågor mer 
än andra, där ett kritiskt perspektiv och ett eget tänkande om sitt språk som ett kommunikativt 
uttryckssätt får mindre plats i samhället än de mer formella aspekterna av det svenska språket. 
Detta eftersom den diskurs som råder i samhället för nu, pekar på ett lärande av förmågor, där 
homogenitet och standardisering är önskvärt. Enligt Liberg m.fl. (2012, s. 487) ges även ett 
större fokus gällande språk i Lgr11 än litteratur och den tekniska kunskapssidan framträder i 
större utsträckning än den socio-politiska synen på språk och hur språk används. En tes som 
även stärks genom de synsätt som beskrivs i avsnitt 2.4.  

2.4 Två diskurser och perspektiv gällande skrivning 

Ivanič (2004) skriver i sin artikel om olika diskurser som kan råda inom vår skrivutveckling, 
vilket vi även tagit upp i avsnitt 1. I följande kommer två av de beskrivna diskurserna att 
behandlas utförligare, dessa är: A skills Discourse of Writing, vilken i denna studie kommer att 
benämnas fortsatt som en färdighetsbaserad diskurs och A Creativity Discourse of Writing, 
vilken fortsatt kommer benämnas som en kreativitetsbaserad diskurs. Vidare menar också 
Wedin (2010a, s. 105–106), som beskrivits i avsnitt 1, att det finns två olika synsätt att inta när 
skrivutvecklingen synas. Dessa två benämns i denna studie som det traditionella 
färdighetsperspektivet och det holistiska och kreativa perspektivet, som även de nedan kommer 
att beskrivas utförligare. 

2.4.1 En färdighetsbaserad diskurs 

Ivanič (2004, s. 227) menar att det finns en tro på att skrivning i mångt och mycket handlar om 
kunskap om språkliga mönster, meningsuppbyggnad och relationen och förståelsen av ljud- och 
bokstavs-kopplingar, vilket många av skolvärldens styrdokument och undervisningspraktiker 
utgår från och bygger på. En sådan syn på skrivutvecklingen leder ofta till en inställning om att 
elever ska förvärva sig språkliga förmågor, som en grammatisk korrekthet, korrekt stavning, 
korrekt handstil och korrekt utsatt interpunktion, där bedömningen av dessa vilar på hur du kan 
komma att sedan utföra dessa delar eller förmågor av diskursen. Diskursen bygger även på 
synen om skrivning och läsning som två skilda färdigheter (Ivanič, 2004, s. 227–228).   
 I denna diskurs bygger en god skrivutveckling och ett väl utvecklat skriftspråk på, en tro 
om att skrift följer specifika mönster och enligt Ivanič (2004, s. 227) även på skrivning av 
korrekt stavade ord, korrekt uppbyggda meningar och ett korrekt utformande av text. I sin mest 
extrema form handlar denna diskurs om att skrift är en aktivitet som är kontextlös där reglerna 
som skrift följer ser likadan ut oavsett vilken typ av text som skrivs. Till denna diskurs hör även 
tron på att lärandet och förståelsen av ljud- och bokstavskopplingar är grundläggande för hur vi 
sedan kan komma att utforma och skriva text på väl fungerande sätt (Ivanič, 2004, s. 227).   
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2.4.2 En kreativitetsbaserad diskurs 

Ivanič (2004, s. 229) lyfter, med utgångspunkt i skrivandets egenrätt och med fokus på kreativt 
skrivande och författarskap, att skrivning utifrån en kreativitetsbaserad diskurs bör ses som en 
meningsskapande process. Den kreativitetsbaserade diskursen utgår från skrivandet som en 
kreativ aktivitet, där textens innehåll står överordnad dess språkliga korrekthet. Denna syn på 
skrivutveckling bygger på att rika möjligheter till att uttrycka sig i skrift, men även läsandet av 
andras texter leder till lärande och utvecklingen av sitt eget skriftspråk. Undervisning utifrån 
detta synsätt bygger således på värderandet av skrivande som en aktivitet med egen rätt samt 
utvecklandet av eleverna som författare. Där texterna kan ses som ett resultat av deras 
kreativitet (Ivanič, 2004, s. 229–230). 
 Ivanič (2004, s. 230) menar att den kreativitetsbaserade diskursen ofta ställs som motsats 
till den färdighetsbaserade diskursen. Trots detta innehåller många länders läroplaner fragment 
från den kreativitetsbaserade diskursen och lyfter fritt skrivande som ett medel för implicit 
lärande. Samtidigt bemöts diskursens synsätt ofta av mycket kritik genom att den inte anses i 
tillräcklig grad utrusta eleverna med de skrivfärdigheter de behöver för arbetslivet. De 
meningsskapande texterna diskursen värdesätter, anses även sakna värde utanför 
undervisningssammanhanget och knyts därav inte an till livet utanför skolan (Ivanič, 2004, s. 
230). 

2.4.3 Två perspektiv på skrivutveckling i rådande samhällsklimat 

Wedin (2010a, s. 105–106) lyfter att framför allt två perspektiv präglar den forskning som 
bedrivs rörande läs- och skrivutveckling. Läsprocessen med fokus på fonologisk medvetenhet 
är, som tidigare beskrivet, centralt för det första perspektivet, det traditionella 
färdighetsperspektivet. Detta perspektiv dominerar forskningen rörande läs- och 
skrivsvårigheter och lägger ofta vikt vid elever som bärare av brister. Det är dessa elever som 
man på inkluderande väg ska hjälpa genom övning av fonem och grafem-koppling. Det andra 
perspektivet, det holistiska och kreativa perspektivet betonar istället ett mer holistiskt synsätt 
och det kommunikativa medium som skrift utgör. Skrift lyfts i detta perspektiv som en del av 
en social och kulturell kontext, med fokus på individers språkförståelse och språkanvändande. 
Likaså utgörs detta perspektiv av synen på skriv- och läsutveckling i ett utökat sammanhang 
där kontexten, till exempel skolan blir bäraren av problemet (Wedin, 2010a, s. 105–106). 

Wedin (2010a, s. 102) lyfter vidare att politiska direktiv och krav på mätbara resultat 
präglar den svenska skolverksamheten och utbildningsväsendet på många håll runt om i 
världen. Strukturella färdigheter värderas på grund av sin mätbarhet högt, inom skolan. 
Framförallt inom läs- och skrivutvecklingen och internationella kunskapstester som PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study) och PISA (Programme for International 
Student Assessment). Dessa internationella kunskapsmätningar leder ofta till ytterligare höjda 
krav på utvecklandet av de färdigheter som mätningarna mäter. Även Liberg (2012, s. 489) 
beskriver tendensen om att lära för proven och att resultat från internationella kunskapstester 
används för att motivera ett färdighetsbaserat förhållningssätt till svenskämnet, där 
basfärdigheter, ofta sammankopplade med läsfärdighet och mätbarhet premieras. Den rådande 
provkulturen och strävan efter utvecklandet av mätbara förmågor präglar även den undervisning 
som bedrivs, där undervisningen formas till ett utvecklande av de förmågor som testerna mäter 
(Wedin, 2010a, s. 102). Liberg m.fl. (2012, s. 489) lyfter att eftersträvan av mätbara förmågor 
präglar den gällande läroplanens kunskapskrav och därigenom bidrar till en uppdelning av 
litteratur och språk, där mätbara förmågor och kunskaper rörande språkliga förmågor premieras 
på bekostnad av de mer abstrakta kunskaper och erfarenheter som eleverna kan utveckla genom 
möten med litteratur.  
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Ett traditionellt färdighetsperspektiv på skrift 

Wedin (2010a, s.105–106) beskriver att forskning rörande läs- och skrivsvårigheter ofta präglas 
av ett fokus på utvecklandet av förståelsen för fonologisk medvetenhet.  I SBU:s (2014, s. 19) 
rapport lyfts att strukturerad träning av den fonologiska medvetenheten har verkat positivt för 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessa typer av insatser har vetenskaplig evidens för att 
verka utvecklande för elevers förmåga till att stava, läsa med flyt och korrekthet och utveckla 
deras läsförståelse. Ivanič (2004, s. 227–228) placerar in undervisning med utgångspunkt i att 
utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och förståelse för kopplingen mellan fonem och 
grafem i sin färdighetsbaserade diskurs gällande skrivutveckling och Liberg (2003, s. 25) lyfter 
även att läs- och skrivutveckling, framförallt i de tidiga årskurserna traditionellt är starkt 
sammankopplat med att knäcka skriftkoden. För att kunna läsa och skriva olika texttyper krävs 
dock mer än bara ett utvecklande av förståelsen för skriftkoden. Läs- och skrivutvecklingen 
behöver även vila på undervisning som ger tillträde till varierade textvärldar och textmöten 
vilket inte ryms inom det traditionella, avkodningsfokuserade perspektivet gällande läs- och 
skrivinlärning. 

Ett holistiskt och kreativt perspektiv på skrift 

Craft (2006) menar att det fokus vi idag tilldelar olika test och prov som kunskapsindikatorer 
för elevers utveckling, gör att vi tappar fokus på ett kreativt förhållningssätt till elever som 
författare av olika typer av texter, något som riskerar att skapa elever som i stor utsträckning 
endast skriver för proven och att elevernas egna kreativa uttryck går förlorat. Elevers 
kommunikationsförmåga kan dock främjas genom att de får möjlighet att utveckla och uttrycka 
sin egen röst, genom deltagande i interaktiva, eftertänksamma, förmedlande och kreativa 
språkliga praktiker och samtal rörande skrivutveckling. Deltagandet i dessa praktiker kan även 
främja elevernas känsla av aktörskap och självkänsla i sitt användande av skrift. Eisner (2002, 
s. 6, 10, 15) menar vidare att det konstnärliga och kreativa ofta hamnar i bakgrunden i en skola 
som ska vara mätbar. Genom konsten kan människan lära sig många färdigheter som vi behöver 
i livet, men som också kan hjälpa oss i de utmaningar som skolan och samhället står inför, som 
att vara mottaglig för förändring och flexibilitet i ett skiftande samhälle. Liberg (2003, s. 20) 
framhåller i likhet med Eisner (2002, s. 15) det flexibla språk och språkanvändandet som behövs 
i det samhälle som vi är på väg att skapa, ett samhälle som är i ständig förändring med hög 
digitalisering. Liberg (2003, s. 20) påpekar utifrån tidigare forskning att det kommer att krävas 
en ny mer dynamisk teori om vad språk är och att vi i detta behöver övergå från att vara 
språkanvändare till språkskapare. Eisner (2002, s. 6) menar dock att vi vid synliggörandet av 
utmaningar inom skola och samhälle ofta frångår ett friare förhållningssätt baserat på ett 
kreativt konstskapande, mot uppstramning och ordning. Exempelvis menar Borgström (2014, 
s. 29) att man tagit bort skrivning av skönlitterära texter ur nationella proven, då de texterna var 
för svåra att mäta. Wedin (2010a, s. 106) menar därtill att när det fonologiskt medvetna 
perspektivet får uppta större delen av det sätt vi förhåller oss till undervisning och lärande av 
språk, förlorar vi ofta en mer holistisk syn på hur språk kan användas för att kommunicera, som 
uttryck för vår identitet eller förmedlingen av våra egna tankar i samtal med andra. 

2.5 Skrivutveckling och digitalisering 

Digitala verktyg används i allt större utsträckning i skolan idag. Samtidigt finns det inte 
tillräckligt med forskning gällande hur detta påverkar barn eller ungas lärande (Nordmark, 
2017, s. 56–60; SBU, 2014, s. 13; Genlott & Grönlund, 2016, s. 69). Trots detta används 
metoden Att skriva sig till läsning (ASL, även kallat WTR - Write to read), för att på 
skrivningens väg lära sig att läsa, genom användandet av IKT-verktyg (informations- och 
kommunikationsverktyg). Metoden är fonem-baserad och skapar tidig ljudriktig skrivning 
utifrån elevernas språkliga erfarenhet (Trageton, 2014, s. 267).  
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 Hur lärandet än påverkas av digitaliseringen i skolan, är kommunikation på olika sätt en 
viktig del i skrivandet och för att förstå hur elever lär sig. Nordmarks (2017, s. 69–70) slutsats 
i artikeln visar att med digitala medels hjälp skapas den önskade kommunikation som behövs 
för elevers skrivutveckling.  Elever och lärare utvecklar även genom de digitala verktygen, en 
förståelse för att skrivandet i och utanför skolan är sammanlänkade och hjälper varandras 
utveckling. De digitala verktygen hjälper således till att skapa kommunikation kring elevers 
skrivande, där eleverna tillsammans börjar skapa text och ta hjälp av varandras kunskaper. 
Fokuset bör därtill ligga i skrivandets process och hur man formulerar text, hellre än i den 
färdigskrivna produkten. Eleverna behöver även hitta olika strategier i sitt skrivande beroende 
på vilken miljö de befinner sig i och vilken uppgift de löser (Nordmark, 2017, s. 69–70). Att 
skriva sig till lärande (STL, även kallt WTL – Write to learn), är en metod som fokuserar på 
den formativa återkopplingen som Nordmark (2017, s. 69–70) beskriver. I STL bearbetar elever 
och lärare tillsammans texter i digitala sammanhang, genom kommunikation (Genlott & 
Grönlund, 2016, s. 71). 

Inom skolan och de bedömningar som där bedrivs värderas dock ofta delar av skrift som 
traditionellt förekommit i skolmiljön högt, det vill säga den analoga skriften, vilket sker på 
bekostnad av andra delar av skrift, där ofta kommunikativa aspekter av skrift kopplade till 
samhället tekniska utveckling negligeras (Wedin, 2010a, s. 103). Angående det medie- och 
informationsflöde som präglar dagens samhälle, medför utvecklandet av och inflytandet från 
information- och kommunikationsteknologi ett utvidgat behov av att kunna bemöta och 
bearbeta den stora mängd information vi möter. I det digitala samhället behöver vi därför inta 
rollen som aktiva medskapare av omvärlden (Liberg, 2003, s. 24). Således visar sig 
digitaliseringen komplex och tvetydig inom skolans domän och i förlängningen av den i 
samhället.  

2.6 Lärares roll i lärande och skrivutveckling 

Wedin (2010b, s. 231) framhåller att utvecklandet av en vidare språkförståelse, förmåga att 
uttrycka sig genom text samt kritisk litteracitet hos eleverna kräver att läraren själv utvecklar 
förståelse kring det multimodala språkanvändandet som återspeglas i dagens moderna samhälle 
samt utvecklar en egen kritisk litteracitet. Liberg (2003, s. 26) lyfter även att lärare och de 
traditioner som finns inom skolan ofta utgör mycket starkare drivkrafter för hur undervisning 
bedrivs än formella styrinstrument. Det är därför av vikt att utveckling inom skolverksamheten 
tar sin utgångspunkt i den pedagogiska verksamheten och motiverade och drivna lärare.  Under 
stöd och ledning från skolledningen, är det således i stor utsträckning lärarna som inom ramen 
för skolans vardag arbetar främjande för utvecklandet av skolans lärmiljöer (Liberg, 2003, 2. 
26). 
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3 Metod och material 

I detta avsnitt redogörs det för datainsamlingsmetod, urval, etiska ställningstaganden, 
genomförandeprocess, analysmetod och reliabilitet och validitet. I Lgr11 står det att eftersom 
kunskap är ett mångtydigt begrepp och kan ses utifrån olika aspekter, så ska lärare och andra 
som arbetar vid en enskild skola föra aktiva diskussioner om vad kunskap är idag och vad de 
tror att kunskap kommer att vara i framtiden samt hur denna kunskapsutveckling ska ske för 
elevernas harmoniska utveckling (Skolverket, 2018, s. 8). Med detta i åtanke ville vi genom 
vårt val av datainsamlingsmetod skapa utrymme för diskussion som även kunde omvandlas till 
undersökningsbart material. Detta med förhoppning om att datainsamlingsmetoden skulle ge 
lärarna möjlighet att uttrycka egna reflektioner och lyfta för dem betydelsefulla infallsvinklar, 
där deras tyckande blev synligt vid fokuseringen och diskussionen av skrivutveckling. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Med utgångspunkt i ovanstående redogörelse har därför fokusgruppsintervjuer valts som metod 
för att utifrån en kvalitativ ansats, besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Två 
fokusgruppsintervjuer genomfördes därför om fyra respektive fem deltagare, med fokus på 
skrivutveckling. Genom valet av fokusgrupper ämnades lärarna genom fokuseringen på 
skrivutveckling reflektera i diskussioner kring vilka kunskaper de anser utgör skrivutveckling 
och varför. Bryman (2018, s. 603, 605) menar att fokusgrupper genom sitt upplägg med fler än 
en informant, möjliggör undersökandet av hur individer som deltagare i en grupp diskuterar det 
berörda ämnet och de samtal som uppstår mellan deltagarna under intervjun är således viktiga. 
Intervjuformen möjliggör även för deltagarna att lyfta för dem viktiga frågor, då den 
intervjuformen ger deltagarna möjlighet att själva distribuera samtalet i större utsträckning än 
vid traditionella intervjuer. Fokusgruppsintervjuer är en metod som även ger informanterna 
möjlighet att motivera sitt tyckande, genom att deltagarna i intervjun får möjlighet att resonera 
tillsammans och lyssna in varandras åsikter, vilket kan utgöra en möjlighet för deltagarna att 
modifiera och utveckla sina åsikter under intervjuns gång (Bryman, 2018, s. 603, 605). Då det 
är lärarnas egna funderingar, tankar och tyckande och för dem betydelsefulla delar av 
skrivutvecklingen som vi önskar synliggöra och få svar på, användes därför denna metod för 
insamlingen av data i studien.  
 För att ytterligare ge informanterna möjlighet att tala öppet under intervjun är 
intervjuguiden (Se bilaga 1) som fokusgruppsintervjuerna vilar på, skriven utifrån åtta öppna 
frågor. Intervjuguiden är semistrukturerad till sin utformning och fråga 2 utgörs av en 
värderande sammarbetsövning där deltagarna i studien ombeds rangordna olika förmågor de 
anser viktiga för elevers skrivutveckling. Öppna frågor bidrar enligt Bryman (2018, s. 316) till 
att ge informanterna möjlighet att svara med sina egna formuleringar, utan ledning av den som 
intervjuar, där informanten kan ge både oväntade svar och svar som för informanten är viktiga 
att förmedla. Den semistrukturerade formen ger även den som intervjuar möjlighet att följa 
intervjuguiden efter hur samtalen eller diskussionerna i intervjun utvecklas (Bryman, 2018, s. 
561–564). Således låg intervjuguiden oss alltid till hands, men ytterligare frågor angående 
uppkomna diskussionsämnen ställdes även till deltagarna, för mer djupgående reflektioner från 
deltagarnas håll.  

3.2 Urval 

Urvalet för studien har skett utifrån ett tillgänglighetsurval, där informanter för relevant 
målgrupp, det vill säga F-3-lärare, valts från två skolor som är oss tillgängliga, då vi under vår 
utbildning tidigare etablerat kontakt med. F-3-lärare ansågs utgöra en relevant målgrupp då de 
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undervisar i början av den formella skrivutvecklingen, vilket innebär att de är de som lägger 
grunden för elevernas kommande skriftliga uttryck. 
 Langemar (2008, s. 63) lyfter att ett tillgänglighetsurval utgår från att deltagare väljs utifrån 
tillgänglighet. Vidare menar Bryman (2018, s.244) att denna urvalsprocess inte innefattar 
samma förberedelser, tidsåtgång och kostnader som sannolikhetsurval och Langemar (2008, s. 
63) anger att tillgänglighetsurval kan lämpa sig för att få kontakt med annars svårtillgängliga 
grupper av informanter. De nio F-3-lärare som deltagit i studien har valts från två grundskolor 
som vi tidigare etablerat kontakt med. Detta lämpade sig för studien eftersom tillgänglighet var 
avgörande för att skapa ett gediget antal informanter inom den relativt smala tidsramen som 
studien gav utrymme för. Urvalsprincipen lämpade sig även med hänsyn till lärares tidspressade 
situation, vilket gör dem otillgängliga. Även fokusgruppsintervjuer ansågs som ett 
tidsekonomiskt sätt att samla in information från denna svårtillgängliga målgrupp. 
 I tabellen nedan presenteras vilka lärare som deltog i vilken fokusgruppsintervju och i 
bilaga 2 återfinns de rangordningar som de båda fokusgrupperna producerat fram i sina samtal. 
 
Fokusgrupp Lärare 
1 Lärare1- Lärare5 (L1-L5) 
2 Lärare6 – Lärare9 (L6-L9) 

 

3.3 Etiska ställningstaganden 

Alla som deltagit i studien har blivit informerade via informationsbrev om deras rätt till 
samtycke om deltagande, att deltagandet och den insamlade data hanteras konfidentiellt för att 
skydda den deltagande individen samt information om hur insamlade data kommer att nyttjas i 
studien, i enlighet med Vetenskapsrådets (2017, s. 13, 15, 39) rekommendationer. Deltagandet 
är således frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta sitt deltagande i studien, utan 
förklaring till varför eller med andra påföljder. Alla deltagare i studien och all insamlade data 
hanteras med största konfidentialitet. Deltagarnas namn eller den skola de tillhör har vid inget 
tillfälle skrivits ut, de benämns som lärare1, lärare2 (se ovan) och så vidare och skolor benämns 
endast som grundskolor i Mellansverige. Det är endast författarna för denna studie som tar del 
av det insamlade materialet i sin råa form, där gjorda inspelningar för studien och andra känsliga 
data förvaras säkert och förstörs vid datumet för publicering av studien på databasen DiVA, 
vilket även deltagarna är informerade om. I och med studiens hänsynstagande till de riktlinjer 
som Vetenskapsrådet (2017, s. 13, 15, 39) rekommenderar, förväntas deltagare i studien kunna 
delta med trygghet om att deras uttalanden förblir konfidentiella och att det dem yttrat stannar 
mellan dem i fokusgruppen och författarna för föreliggande studie. Upplägget med 
fokusgruppsintervjuer och att de bygger på diskussioner mellan kollegor på utvald skola har 
även framgått i informationsbrevet, så att deltagaren är införstådd med datainsamlingsmetoden 
innan samtycke om deltagande ges.  

3.4 Genomförande 

Ett informationsbrev (Se bilaga 3) gällande deltagande i studien skickades ut via mejl till 16 
lärare. De mejlade lärarna fick således ta del av informationsbrevet på mejl först för att sedan 
några veckor senare träffa oss personligen på utvald skola för ytterligare information om 
deltagande. En annan lärare kontaktades även den via mejl, då denne var bortrest vid 
informationstillfället som skedde ute på vald skola. Sju andra lärare kontaktades personligen 
genom träff på utvald skola, för information om deltagande i studien. Tid för 
fokusgruppsintervjuer bokades därefter med 14 av de informerade lärarna, där en av dessa 
deltagare efter detta tog kontakt med oss via mejl för förfrågan om ifall ytterligare en deltagare 
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som blivit nyfiken på vår studie, kunde få delta i en av fokusgruppsintervjuerna.  Således 
informerades även denne deltagare via informationsbrevet och blev välkomnad att delta i 
studien på redan utsatt tid för fokusgruppsintervjun. Två fokusgruppsintervjuer bokades således 
om åtta respektive sju personer, som skulle genomföras vid två skilda tillfällen. Vid den ena av 
de två fokusgruppsintervjuerna (Intervju 1) skedde dock ett externt bortfall om tre personer och 
sedan ett internt bortfall om två deltagare efter cirka 35 minuters intervjutid, av det totalt 85 
minuterna som intervjun pågick i. Vid detta interna bortfall används dock den information som 
deltagarna givit innan de avbröt studien, detta med deltagarnas medgivande. Även för den andra 
fokusgruppsintervjun (Intervju 2) skedde ett externt bortfall om tre deltagare. Således hölls den 
andra fokusgruppsintervjun om fyra deltagare, under 75 minuter. 
 Det insamlade materialet som de två fokusgruppsintervjuerna gav, transkriberades sedan 
ordagrant genom avlyssning av de två ljudinspelningarna och granskning av de två 
videoinspelningarna, som spelats in under de två skilda fokusgruppsintervjutillfällena. 
Transkriberingen har därmed skett på standardsvenska för att bevara deltagarnas 
konfidentialitet och då vi inte ämnar analysera samtalsstrukturer så anser vi att denna 
transkriberingsnivå är tillräcklig. Således har vi nu gått från urval av deltagare för studien, till 
att ge dem information om studien utifrån studiens syfte och metod, men även de etiska 
ställningstaganden som deltagandet kan innebära, till att transkribera vår insamlade data för 
analys.  

3.5 Analysmetod 

Denna studie vilar på en tematisk analys utifrån Langemars (2008 s. 127–128) tolkning av 
tematiska analyser, där vår insamlade data strukturerats utifrån teman. Dock har inte 
tematiseringen följt Langemars (2008 s. 127–128) beskrivning av densamme till punkt och 
pricka, utan en växelverkan utifrån Lindgrens (2014a, s. 34–36) modell gällande kodning, 
tematisering och summering har istället skett. Analysarbetet har således präglats av en ständig 
skiftning mellan att arbeta induktivt, där den insamlade data utgör utgångspunkten och ett 
deduktivt arbete där de koder och teman som tagits fram testas gentemot vår insamlade data. 
 Den ordagrant transkriberade texten har genomgående markerats upp utifrån olika 
nyckelord. Således sker en bred kodning utifrån Lindgren (2014b, s. 45–46, 56), där olika 
mönster i form av kategorier identifieras och där passager i texten berörande samma ämne i 
texten tilldelas koder, som; fantasi, glädje, läsning, samhälle, användning av digitala verktyg 
och fonologisk medvetenhet. Ovan beskrivna process utgör den första reduktionen av data, 
vilket sker genom flera genomläsningar av det insamlade materialet och omarbetningar av de 
preliminära koderna. Den andra redaktionen av data sker när de ovan beskrivna koderna 
kategoriseras i mönster som berör samma preliminära tema, som bedömts som särskilt relevant 
för studien då det omnämns frekvent i vår data (Lindgren, 2014c, s. 66–67). Studiens 
framskrivna teman är således induktivt framtagna och därmed utarbetade utifrån vår insamlade 
data (Langemar, 2008, s. 128). I detta steg av analysen lades exempelvis koder som fantasi och 
glädje tillsammans under det preliminära temat; Skrivglädje och fantasi. Även i detta steg av 
analysen utvecklas tematiseringen ytterligare genom en tillbakagång till vår insamlade data och 
de etablerade koderna, för att genom prövning mot denna utveckla en mättnad i tematiseringen, 
utifrån Lindgrens (2014c, s. 67) beskrivning av tematiseringsprocessen. Vid denna ytterligare 
bearbetning tilläggs även koder som exempelvis; läsning och motivation i den tidigare nämnda 
preliminära temat; Skrivglädje och fantasi. Mättnaden av denna preliminära kategori utvecklade 
den till att slutligen benämnas som temat; Glädje, lust, fantasi och motivation: det lustfyllda 
skrivandet och att läsa sig till fantasi.  
 I det slutliga skedet av analysen sker en summering där de slutsatser dras av de teman som 
framkommit genom de tidigare stegen i analysprocessen. Dessa slutsatser verifieras sedan 
genom en tillbakagång till föregående delar av analysprocessen (Lindgren, 2014a, s. 41–42). 
Genom summeringsprocessen studeras dessa slutsatser mot den insamlade data, koder och 
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teman för att verifiera dessas relevans. I detta steg av analysprocessen sammankopplades även 
studiens teman med citat från det transkriberade materialet, som omformulerades till skriftspråk 
inför redovisningen av dem i studiens resultat och analys. 
 Således har en eklektisk analys utförts utifrån Kvale och Brinkmanns (2009, s. 251) 
beskrivning av en sådan, där olika analysverktyg samverkar för ett friare förhållningssätt till 
det undersökta materialet. Langemars (2008, s. 128) tematiska analys utifrån de sex steg som 
beskrivs från transkribering, till sortering av texts, till skapandet av preliminära teman, till dess 
slutliga benämning och beskrivning av dessa med våra egna ord har således utgjort mallen för 
analysen, medan materialet undersökts utifrån Lindgrens (2014a, s. 34–36, 41–42; 2014b, s. 
45–46, 56; 2014c, s. 66-67) cirkulära beskrivning av analysprocessen där det sker en 
växelverkan mellan de olika stegen för att uppnå mättnad.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Då ett tillgänglighetsurval genomfördes fick vi möjlighet att samla in data från den målgrupp 
vi eftersökte svar från, vilka var F-3-lärare. I och med detta kan vi således dra slutsatser om 
denna grupp. Emellertid finns vissa begränsningar avseende validiteten. Eftersom vi genomfört 
ett tillgänglighetsurval, då lärare anses svårtillgängliga och studiens tidsram var kort, kan detta 
påverka spridningen på deltagarna. En följd kan vara att vi gått miste om resonemang och 
perspektiv från andra F-3-lärare, som skulle kunnat fördjupa studiens resultat och potentiellt 
förändrat dess slutsats. Dock kan spridningen gällande deltagare inom ramen för urvalsmetoden 
anses relativt stor då urvalet ledde till deltagare med spridning i både ålder och yrkeserfarenhet, 
men även gav oss informanter från alla årskurser i F-3. De två grundskolorna som undersöktes 
utgår även från olika undervisningsformer i sin verksamhet. En av de två skolorna undervisar 
utifrån digitala verktyg i svenska, medan den andra skolan i princip endast undervisar 
traditionellt i svenskämnet, med papper och penna som tillgång. Detta illustrerar en spridning 
som vi aktivt arbetat för inom ramen för studiens urvalsmetod. Ytterligare en försvårande 
omständighet för studiens validitet utgörs av de bortfall som präglade datainsamlingen, vilket 
kan ha påverkat studiens innehåll på samma sätt som urvalsmetoden. Dock upplever vi att vi 
fick stor spridning på insamlade data och ett rikt material, där valet av fokusgruppsintervjuer 
som datainsamlingsmetod möjliggjorde för diskussion mellan deltagarna och ett aktivt 
fördjupande i deras reflektioner gällande studiens tema.  
 Gällande studiens reliabilitet kan det faktum att intervjuerna har tolkats utgöra ett hot mot 
reliabiliteten samt det faktum att vi som författare har ett stort intresse för den forsknings och 
bakgrundslitteratur som finns tillgänglig och att vi genom läsning av denna gett oss en 
potentiellt riktad förförståelse för det vi undersöker. Emellertid kan studiens analysmetod 
utgöra ett skydd mot att denna förförståelse skulle påverka tolkningen av data, genom 
växelverkan mellan den insamlade data och de teman som togs fram, då alla tolkningar som 
utfördes under analysen kontrolleras mot vår insamlade data i varje analyssteg. Därtill har all 
analys genomförts av båda författarna av studien, där båda har granskat och ifrågasatt varandras 
tolkningar, vilket gör att studien uppnår ett visst mått av interbedömarreliabilitet. För att 
ytterligare stärka studiens reliabilitet hade en deltagarvalidering, där de tolkningar som 
genomförts kontrollerats av deltagarna varit att föredra, vilket inte kunde genomföras inom 
studiens tidsram. 
 Vidare har vi som författare försökt upprätthålla en genomgående transparens genom 
studien, där de synliggjorda citaten genom resultatets presentation samt transparensens kring 
vår egen förförståelse rörande studiens ämne, möjliggör för läsaren att genomgående ta 
ställning till tolkningarnas reliabilitet och validiteten i studiens slutsatser. 
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4 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras vår analys och tolkning av datainsamlingen. Bearbetningen av 
insamlade data har genom analysmetoden presenterad i avsnitt 3.5, lett till fem teman; Glädje, 
lust, fantasi och motivation: det lustfyllda skrivandet och att läsa sig till fantasi, 
Bokstavskännedom och meningsbyggnad: vilka ljud hör vart och hur struktureras en text?, 
Digitaliseringen och dess möjligheter: att skriva sig till läsning och att läsa sig till skrivning, 
Skola och samhälle: vad påverkar vad? och Skrivutveckling: En linjär progression eller ett 
användande av olika förmågor utifrån givna kontexter?, som nedan presenteras vidare.  

Alla citat som följer i texten nedan är utsagor från de F-3-lärare som deltagit i 
fokusgruppsintervjuerna. Den ordagranna transkriberingen har i citaten som redovisas nedan 
skrivits om till skriftspråk på standardsvenska, detta för att undvika oflyt i texten, men även för 
att värna om deltagarnas integritet, då talspråket kan anses vara skilt från det i skrift och genom 
detta kan en deltagares uttryck i talspråk ge etiska komplikationer för deras person (Trost, 2010, 
s. 129, 159).   
 Följande transkriberingsnycklar används i citaten som nedan framträder:  
Text inom [], innebär att ett tillägg som förtydligar citatets kontext eller mening har gjorts av 
oss vid transkriberingen. […] innebär att citatet innehåller för studien irrelevant information 
som tagits bort för att istället lyfta fram de för studien centrala delarna av citatet och // betyder 
att lärarna gör en kort paus i sitt utlägg. F-3-lärarna som deltagit i studien och vars citat som 
nedan används, kommer även utifrån etisk ståndpunkt att benämnas som lärare1 (L1), lärare2 
(L2), lärare3 (L3) och så vidare, i det nedan framskrivna resultatet.  

4.1 Glädje, lust, fantasi och motivation: det lustfyllda skrivandet och att 
läsa sig till fantasi 

F-3-lärarna som deltagit i studien är samtliga överens om att skrivarglädje, lust, och fantasi är 
grundläggande för att eleverna ska kunna skriva och således värderas dessa förmågor av lärarna 
högst. Lärarna menar att det är något som kommer allra först i skrivutvecklingen och att det 
också bör finnas med i allt skrivande eftersom; ”utan fantasi kan man inte skriva heller.” (L2). 
Lärarna upplever även att skrivglädje leder till mycket annat som framgår här: ”Ja det är ju 
klart, att man behöver ju ha lite skrivglädje och fantasi för att överhuvudtaget komma dit [till 
att börja forma bokstäver och skriva].” (L8), ”Ja, jag börjar nästan tänka att om man har 
skrivglädje, då kommer ju mycket annat. Så det tycker jag är nummer ett [i skrivutveckling].” 
(L6).  

Mod är även någonting som tillhör denna kategori, då det anses vara kopplat till fantasi, 
men även skrivglädje. Detta blir synligt genom följande dialog: ”Jag tänker liksom att jag vet 
ganska många som är så osäkra, de vågar inte ens liksom försöka, eller börja […].” (L9), ”Ja, 
de här [pekar på de för lärarna viktiga utvecklingsförmågorna skrivglädje och mod], de går ihop 
på nått sätt.” (L6).    

Läsning har vidare stor påverkan för hur eleverna sedan kan komma att formulera sina egna 
texter på fantasifulla och kreativa sätt samt hur de kan beskriva scenerier eller karaktärer och 
rycka med läsaren i spännande vändningar i berättelsen. I detta citat så framhävs just läsandets 
roll för elevernas egna skrivande: 

L8: […] När vi arbetade med folksagor, då läste vi några folksagor i klassen och sen fick eleverna skriva 
vilka karaktärer de ville ha med. Då hade jag en elev, det var så härligt, det bara bubblade i eleven med 
berättelser. Eleven kunde liksom berätta berättelserna från huvudet och fundera över frågor som; ”Vilken 
ska jag välja av alla berättelser jag har?”. Och hen läser ganska mycket, så hen hade ju kommit väldigt 
långt [i sin skrivutveckling] och kunde komma igång med berättelsen. Medan vissa fastnar på det här, 
”ah, vilken karaktär ska du ha med?” […]. Man håller på och försöker lirka och så går det inte. […] De 
liksom fastnar på smågrejer, medan andra liksom har berättelsen klar för sig.  
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Samtidigt går det att ur citatet ovan urskilja en syn på att läraren ska leda eleven till utvecklandet 
av fantasin i berättelsen. På liknande sätt framgår det ur detta citat att det är lärarens uppgift att 
genom sin undervisning väcka elevernas lust och glädje inför skrivandet: 

L3: Men sen kanske man behöver vara [fantasirik som lärare], alltså man behöver kanske ta till något 
knep? Man kanske behöver klä ut sig till en häxa någon dag och att det väcker någonting, så det blir lite 
spännande och häftigt för eleverna. Och att det då kanske fångar dem och de blir sugna att skriva 
någonting själva om en häxa.  

Läsningen kan således både bidra till rikare fantasi i elevers skrivande och beskrivande i texter, 
samtidigt som läraren även bör vara med och stödja fantasin framåt genom sitt ledande, där 
läraren som god förebild kan utgöra en drivkraft. Läsning av böcker, men även kommunikation 
kring läsning utgör ytterligare en möjlighet för eleverna att utveckla sitt skrivande, där läraren 
genom samtal med eleverna och de böcker de läser kan utgöra ett stöd i elevers skrivning:  

L7: Vi skriver ju om superhjältar nu och gör en berättelse om dem och då har vi först läst boken En 
handbok för superhjältar. När man har läst först, då kan man gå tillbaka och prata om det när de 
[eleverna] har lite svårt [med fantasin vid skrivandet av egna berättelser]. […], man har den här 
förkunskapen och vet lite om det man skriver om också.  
L6: Ja, och att man får prata tillsamman, istället för att man bara säger att: ”Nu ska du skriva om det här”. 
Man har verkligen jobbat så att de har fått idéer och så att de aldrig behöver känna sig ensamma när de 
sätter sig och skriver. 

Motivation kan även uppnås genom att eleverna tillsammans får bearbeta text, vilket även kan 
ge lust och vidare fantasi när man får dela idéer med varandra eller läsa sådant man är stolt över 
att ha författat. Lärarna menar att: 

L8: Att man får sitta i par och att två [elever] kan skriva på samma berättelse och hjälpa varandra liksom. 
L9: Ja, och samarbeta också och skriva tillsammans och formulera sig. För att just få igång skrivandet. 
[…] Och att det är roligt att skriva och att det är roligt att läsa varandras texter eller visa upp sin egen text 
och få känna sig stolt för det. Det tror jag liksom är en framgångsfaktor. 

Men motivationen, lusten och skrivglädjen måste även skyddas genom att till exempel inte 
traggla med eleverna för mycket om sådant de redan kan eller har fått mycket undervisning i 
tidigare. Exempelvis bör inte den fonologiska medvetenheten med bokstavskännedom och 
träning av bokstavsljud kopplat till grafemen arbetas med under allt för lång tid: 

L3: Man kan inte vänta in den sista hela tiden. 
L1: Nej. Ta en bokstavsbok och så kör man veckans bokstav sådär och nej. 
L2: Nej det tror jag inte heller på, för oftast de här eleverna som kommer redan [i årkurs 1] och har knäckt 
den här läs-koden eller kan alla bokstäver. De har ju varit de här ordentliga, som har orkat att suttit still [i 
förskoleklass]. Och sen bara orkar de inte [visar med kroppen hur eleverna sjunker ihop]. Nej men då 
orkar dem inte längre och det är ingen ide att traggla för mycket då.  
L1: Så man måste våga utmana dem och samtidigt skapa en balans mellan att utmana och inte. För att ha 
kvar lusten och glädjen och nyfikenheten inför att skriva och att läsa. 

Innan lärarna diskuterat fantasins betydelse för skrivutveckling och gemensamt kommit fram 
till att de var överens om att utvecklandet av eller innehavandet av fantasi är viktigt för 
skrivutveckling, framkom även i följande citat, som visar på ett mer avvaktande förhållningssätt 
till fantasins betydelse: ”Den [fantasin] kommer väl sen när man väl sätter igång med att 
skriva?” (L3). Synen på fantasi som något statiskt som inte finns när eleverna inte kan uttrycka 
sig i skrift lyfts även i följande dialog mellan två lärare: 

L9: Det är ju svårt tycker jag, en del har ju det nästan medfött [fantasi], någon slags inre kraft som sätts 
igång och liksom bubblar ut. Och så är det andra barn som man [som lärare] aldrig liksom kan trycka på 
knappen för. 
L8: Nej och man liksom väntar på det [fantasin]. 



 14 

Samtidigt uppvisas fantasins komplexitet i denna dialog, där lärarna samtalar om elever som de 
upplever saknar fantasi som en del i sin skrivutveckling, men samtidigt uppvisar fantasi i andra 
sammanhang: 

L9: Nej det är svårt, det är svårt om man inte har den här liksom fantasin eller såhär, då blir det ju svårt. 
Mödosamt på något sätt. 
[Övriga lärare instämmer] 
L9: men sen kanske de leker världens lekar ute, massor med fantasi, men att få ner det där, ja men såhär 
”berätta om er lek då?” och allt det där liksom, nää det blir… 

4.2 Bokstavskännedom och meningsbyggnad: vilka ljud hör vart och hur 
struktureras en text? 

Förståelsen för hur fonem och grafem kan kopplas samman och hur det hör ihop med 
bokstavskännedom samt meningsuppbyggnad, skrivregler och strukturer gällande olika texter, 
lyfter lärarna som viktiga delar i elevers skrivutveckling. Lärarna lyfter bland annat förståelsen 
för kopplingen mellan fonem och grafem som en avgörande del av den fortsatta 
skrivutvecklingen, och ser detta som något som all övrig utveckling bygger vidare från, vilket 
kan ses i följande citat: ”Så kan man ju tänka att det här [bokstavskännedom, ord, 
meningsbyggnad och skrivregler] är lite mer vad man måste kunna, alltså man måste kunna 
bokstäver om man ska skriva en text med bokstäver.” (L9). Vikten av bokstavskännedom lyfts 
även i följande citat: ”Ja, men, jag känner liksom bokstavskännedom och bokstavsljuden, kan 
man inte det så kommer man ju inte igenom.” (L2), ”Ja, nej, det blir ju väldigt svårt att komma 
vidare då.” (L1). Således är den fonologiska medvetenheten och bokstavskännedomen något 
som alla lärare i samtliga intervjuer upplever som grundläggande för elevers skrivutveckling. 
Citaten visar även på synen på skrivutveckling som en progression och därför anser lärarna att 
utvecklandet av den fonologiska medvetenheten är starkare kopplad till vissa årskurser än 
andra:  

L6: Ja det här är ju typiskt för årskurs 1, med bokstavskännedomen och att man lär sig att forma 
bokstäverna rätt. Har man inte gjort det, fått det där då, då krånglar det ju [fortsatt i skrivutvecklingen]. 
Har man inte fått det där med flytet […], då sitter man och krånglar och då är det ju nästan för sent att 
ändra. 

Samtidigt lyfter lärarna att ett ensidigt arbete med denna fonologiska medvetenhet kan minska 
elevernas motivation och lust inför deras egen skrivutveckling, vilket även kunde ses i avsnitt 
4.1. 

L1: […] Jag kör liksom inte traditionellt på det sättet med veckans bokstav, oftast har de jobbat så mycket 
både i förskolan och förskoleklass med bokstäverna så [eleverna] är liksom redan trötta på det och de 
[elever som inte förstår kopplingen mellan ljud och bokstav än] som man behöver jobba mer med, då får 
man jobba mer med dem istället, för annars liksom tappar man dem [elever som redan har förstått 
kopplingen mellan ljud och bokstav] och då blir det inte den här lusten och glädjen.  

Lärarna lyfter att skrivandet av meningar och förståelse för meningsuppbyggnad utgör 
ytterligare ett viktigt steg i elevernas skrivutveckling: ”[…] Från början skriver de [eleverna] 
givetvis bara ihop allting, så börjar man märka att de kan skriva mellanrum och stor bokstav 
och punkt och sen att de kan börja måla ut sina meningar och att de liksom, hela tiden utvecklar 
sitt skrivande mer.” (L6). Lärarna lyfter även förståelsen för olika texters struktur som viktigt 
för skrivutvecklingen och att olika modelltexter kan utgöra en nödvändig skapandemall för 
elevernas egna skrivande. I följande citat lyfter lärarna behovet av struktur i olika typer av 
texter, som i exempelvis detta: ”Jag tror att det kommer bli mer så, att man skickar inte ett brev, 
utan man skriver ett mejl nu för tiden. Jag tror det kan vara viktigt att prata om hur strukturen 
ska vara på ett mejl.” (L8). Vidare lyfter en annan lärare i följande citat vikten av struktur i 
berättelser: ”’Ja men hur ska du börja?’ att hjälpa till där. ’Vad ska du ta först?’, det är det allra 
viktigaste, för det kan också handla om vilken struktur man ska ha på en text.” (L9). Således 
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kan olika typer av texter, som mejl och berättelser medföra olika strukturer för skrivandet. Det 
kan även inom berättelser finnas olika strukturer avhängigt berättelsens genre eller författarens 
individuella uttryck. Romaner kan exempelvis även de ha olika typer av struktur sinsemellan:  

L8: Men man ser ju, alltså, ju mer olika författare som man läser [böcker utav] så märker man ju olika 
strukturer att skriva på. Det märker man ju själv när man läser, att fast jag läser mycket deckare, så 
skriver dem ju på olika sätt. 

Således skulle lärandet av strukturer kunna vara till hjälp för elevers skrivande, men samtidigt 
kan textstrukturer byggas upp på individuell basis och bidra till elevens egna skrivuttryck.  
Vidare kan läsningen av olika genrer påverka skrivutvecklingen genom att eleverna får syn på 
olika strukturer och meningsuppbyggnader för den mer tekniska delen av deras skrivande, 
genom modelltexter. Läsning kan således leda till strukturförståelse genom att; 

L7: Du ser strukturen och den röda tråden och allting. // Man får ju modelltexter när man läser. 
L6: Man ser det många gånger också [stavning och struktur]. 
L9: Jag tror att man får idéer till berättelser också. […] Eller att man följer samma struktur för det gör ju, 
jag tänker att om man jobbar med till exempel sagor, eller sagotema, då pratar man ju ganska mycket om 
den strukturen kanske i Rödluvan eller någonting. Och då kan man ju utgå från det och göra lika fast man 
kanske byter ut. 

men ytterligare genom att lärarna lyfter behovet av att de genom sin undervisning presenterar olika 
genrer för eleverna och ger dem möjlighet att genom läsning upptäck olika texttypers uppbyggnad 
och struktur, vilket exemplifieras i följande citat: 

L3: Där gör ju vi ett viktigt jobb också, att vi faktiskt presenterar, som du säger, olika genrer och att vi 
läser. Man lär sig hur en berättelse brukar var uppbyggd. 
L4: Och att vi ger tillfällen i skolan för dem att läsa. 

Samtidigt ser lärarna dessa strukturella aspekter av skrivutvecklingen som något vars vikt är 
situationsbundet och som ibland inte behövs, speciellt i situationer när syftet för skrivandet är 
att kommunicera med andra. Samtidigt ses dock meningsuppbyggnad och skrivregler som 
centralt för att kunna producera en ”riktig” text, vilket kan ses i följande dialog: 

L9: Sen beror det ju på vad man tänker att målet är [med att skriva]. För att överhuvudtaget kommunicera 
med någon [genom skrift], då behöver man ju inte ha skrivregler och sådana här grejer [meningsbyggnad] 
heller. För barnen kan ju kommunicera ändå. 
L8: Nej så är det ju liksom, precis. 
L9: Men ska man få till en, vad ska man säga en ”riktig” text, då behöver man ju ha allt det här 
[skrivregler och meningsuppbyggnad] också och ska det bli en berättelse så behöver det ju även finnas en 
röd tråd och få in strukturen. 

4.3 Digitaliseringen och dess möjligheter: att skriva sig till läsning och att 
läsa sig till skrivning 

I de båda fokusgruppsintervjuerna samtalar lärarna om den pågående digitaliseringen i skolan. 
En av de för studien utvalda skolorna arbetar som sagt till mesta del med digitala verktyg och 
med modeller som ASL och STL, som går att läsa mer om i avsnitt 2.5. Att skriva sig till läsning 
handlar således om att eleverna via lärplattor eller datorer, får möjlighet att skriva bokstäver 
samtidigt som de kan lyssna till bokstävernas ljud: ”[…] Det är ju så fantastiskt just när man 
har digitala verktyg, att varje fonem // Att de hör det, varje gång de trycker på tangentbordet 
eller på lärplattan. Jag tänker bara att egentligen kanske inte det är skrivutveckling, men det blir 
skrivutvecklande.” (L1).  
 Lärarna lyfter även att arbetet med STL utgör ett stöd i att ge eleverna återkoppling för 
deras skrivutveckling: 

L5: Alltså jag tänker ju på det här att de skriver en text och att de ska utveckla den och då använder vi 
ju… 
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L4: STL. 
L5: Ja, STL och det är ju då så att eleverna först skriver ett utkast och sen får en checklista där de själva 
kan titta: ”Har jag stor bokstav och punkt? Har jag mellanrum mellan orden? Har alla namn stor 
bokstav?”  
L4: Har jag rubrik? 
L5: Precis, rubrik. Kanske man, beroende på vilken årskurs det är då. Men sen att kompisarna tittar på 
texten och ger respons… 
L4: Ah, både texten och checklistan, så man ger liksom checklistan och texten till sin kompis, så får de 
också [ge respons]. 
L5: Ah, på varandras texter.  

Även följande dialog mellan två lärare visar på att arbetandet med IKT-verktyg och att skriva 
sig till läsning utgör en grund för att ge eleverna utvecklande återkoppling. Lärarna ser således 
detta som ett arbetssätt som möjliggör för eleverna att redan tidigt producera texter på en högre 
nivå än genom mer traditionella arbetssätt: 

L1: Framförallt i ettan jobbar jag ju mycket med ASL, att man liksom skriver sig till läsning. Att man 
liksom jobbar med varje bokstav och att man jobbar med olika texter, men att man också lyssnar in 
väldigt mycket vad eleverna har för intressen också. Man kan få så fantastiska texter så pass tidigt, vilket 
man ju inte får med mer traditionella metoder. Redan i ettan, sen så går jag ju också över mycket till STL, 
att man skriver framför allt mycket då beskrivande texter, så att de verkligen jobbar och lär sig, att det blir 
ett, att man lär sig genom att man skriver då. Och tidigt att man kan, […] redan i ettan […] ha 
responsgrupper eller att man har en responskamrat, att de ger varandra formativ återkoppling, så gör ju 
det också underverk med texterna. 
L4: Att man jobbar med det från start så att de känner att det är naturlig del av inlärningen. 

Samtidigt uppkommer det motsägelser kring att skriva sig till läsning: 

L1: Ja, men sen bygger vi vidare på lågstadiet, med det här att skriva sig till läsning. Jag har alltid ”att 
skriva sig till läsning och lärande”. […] Men i ettan och inledningsvis brukar jag jobba för att få dem att 
komma igång att läsa så fort som möjligt. Det gör sen också så att de får lättare att skriva och komma 
igång i skrivprocessen. 

Denna paradox, där skrivandet ses som en ingångspunkt till läsning, samtidigt som läsning i sig 
utgör en ingång till skrivning ses även i följande citat. Där även sammankopplingen mellan 
läsning och skrivning, som redogjorts för i avsnitt 4.2, konstateras:  

L1: Ju mer man läser desto bättre blir man på att skriva och även när man skriver så blir man en bättre 
läsare sen. 
L2: Ja men så är det ju, de hänger ihop hela tiden. 

Relationen mellan skrivning och läsning problematiseras ytterligare i denna dialog, där lärarna 
lyfter att trots att läsning ofta anses vara skrivutvecklande är detta inte nödvändigtvis alltid 
fallet: 

L9: […] Alltså mina två egna barn är ju olika, de har ju fått lyssna på samma sagor båda två och den ena 
är ju jätteduktig på att skriva och den andra inte. Och de läser ungefär lika mycket, så det behöver inte // 
det där som jag har tänkt själv ”Ja, men om man läser mycket då kommer man ju att lära sig att stava och 
allt möjligt”, det behöver inte vara så.  
L6: Nej tyvärr, inte alltid. 
L9: Nej, nej, men man tror ändå att, man hoppas på det [att läsande ska leda till skrivutveckling], men 
man kan ju inte säga tvärt om ”Vi struntar i att läsa, det här kommer du att lära dig ändå” så kan man inte 
tänka. Man måste ju, nej men jag tror att läsning bli viktigt och att möta olika slags texter och jämföra. 

Således är sambandet mellan skrivande och läsning komplext och mångsidigt. Detta då 
skrivning i det digitala lärandet har flera funktioner, där gränsen mellan de olika processerna 
läsning och skrivning är diffus, men samtidigt står i stark korrelation till varandra. Samtidigt 
med den digitalisering som sker i samhället idag, kommer även nya sätt att kommunicera på, 
vilket det förs en diskussion om i följande citat där de digitala verktygens påverkan på 
skrivutvecklingen och dess syfte synliggörs: 
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L8: […] Vi har ju de som spelar och skriver till varandra på spel och det blir ju, det blir ju inte korrekt 
liksom meningsbyggnad, utan det blir ju mer kortfattat. […]. Mycket förkortningar och man tänker inte 
på punkt och hur det ska vara. 
L7: Man har en smiley istället för punkt. 
L8: Ja och mer att man skriver med talspråk. 
L7: Slang. 
L9: Fast det blir ju också såhär, vad ska man säga? Att förmedla någonting och att få ett svar. Man har en 
mottagare hela tiden som gör att de kanske inte tänker på att de skriver. […]. Eller en elev som kanske i 
vanliga fall inte alls skriver på en lektion, kanske skriver jättemycket [genom SMS eller (spel)chatt] och 
då blir det kanske inte ”rätt”, men de kan ju i alla fall kommunicera. 
L8: Precis. 
L9: Och de får respons på det och den andra personen kan ändå utläsa [vad den andre menar]. 

4.4 Skola och samhälle: vad påverkar vad? 

De F-3-lärare som deltagit i studien ser att det samhälle som vi skapat och lever i idag får följder 
för hur vi ställer oss till exempelvis barnuppfostran, teknologi och kommunikation, vilket 
påverkar elevernas skrivutveckling. Lärarna lyfter bland annat en samhällsutveckling där 
läsning i hemmet blir allt ovanligare, där teknologin ibland kommer emellan. Detta är något 
som de menar har en negativ inverkan på elevernas skrivutveckling: 

L8: Läser man hemma eller om det berättas sagor, nej jag vet inte?  
L9: Nej, man kan fundera lite. 
L6: Ja det har ju blivit sämre och sämre och mycket mer att bara ha Ipads och så faktisk. 

Något som även är synligt i detta citat: 

L1: […] Många barn blir ju inte så mycket lästa för idag. Att man verkligen ger dem många olika 
textgenrer, så att man läser mycket, så att de har goda förebilder. Det blir ju som modelltexter för 
eleverna, det tycker jag också är viktigt i skrivutvecklingen.  

Lärarna samtalar även om upplevelsen av att eleverna inte orkar sitta still och lyssna på en saga 
och känna att det är givande, vilket kan utgöra ett problem, då eleverna verkar ovana vid 
högläsningen. Lärarna menar även att det påverkar elevernas ro till att själva agera som 
författare. Den överstimulans som eleverna lever i idag påverkar således skrivutvecklingen 
menar lärarna: 

L2: […] Man märker att de [föräldrarna] inte har läst så mycket böcker, typ inte ens Alfons Åberg! 
L3: De [eleverna] har inte tålamodet tycker jag idag. 
L2: Men alltså inte ens Alfons Åberg, förstår du?! Det är lite tragiskt! För där har man ofta kunnat gjort 
en återkoppling, för den boken har de ju kunnat, förr, men det kan de inte [idag]. Utan man måste ju läsa 
den från grunden. 
L3: Ah, nej men jag tycker att man ser det mer och mera. Att de har svårt att komma till ro och bara 
lyssna och njuta. 
L1: Ja, verkligen, de tycker att det är jobbigt! Och det är ju tragiskt att se den utvecklingen. För alltså 
annars, jag menar när man började som lärare, eleverna älskade ju den här [läs-]stunden. Och nu så börjar 
de skruva på sig och de har liksom// 
L3: De pillar på kompisarna och snackar. […] Det är svårt att nå fram. 

Där lärarna även menar att: 

L1: De blir så överstimulerade [av appar på surfplattorna], de orkar inte, de kan inte vara fokuserade på 
här och nu. Utan de är liksom fokus på allting som händer runt omkring och det måste hända saker väldigt 
fort. 
L3: Annars blir de uttråkade. 
L1: Och det gör det ju inte när man ska sitta och vara författare, det går inte så fort och det är massa inre 
processer som måste få verkas fram och man måste få vara här och nu. Sitter jag och ska skriva min 
berättande text här, då kan jag liksom inte hålla koll på allt som händer runt omkring och tycka att det är 
ganska tråkigt och vilja göra massa andra saker […]. Utan det påverkar det ju oerhört mycket och det 
önskar man ju att man gick ut mer med.  
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Det digitala användandet medför även en annan trend som lärare vid båda skolorna ser påverkar 
elevernas förståelse för varför det är viktigt att kunna uttrycka sig i skrift: 

L9: […] sen också att de ser meningen med att skriva. Att de kan använda sig av att skriva för att kanske 
förmedla kunskaper eller meddela sig eller uttrycka sig och argumentera och sådant där. 
L8: Vi har ju lite emot oss. Jag tänker det här med […] att man får höra att ”Ja men jag ska bli YouTuber” 
eller ”Jag kommer att räkna på miniräknare” eller ”[…] jag kommer bara använda dator i mitt jobb” […]. 
Men vikten av att kunna skriva // du klarar dig liksom inte utan det och att man då liksom ser meningen 
med att ha det med sig. 

Således synliggörs en trend där eleverna har svårt att se hur skriftspråket kommer att användas i 
deras framtida liv och yrkesroll. Lärarna påvisar också detta skifte i elevernas förståelse av varför 
skrivutvecklingen och kunskapen som den medför är viktig: 

L1: Som du sa [L3] ”varför lär vi oss?”, det är liksom inte jag som har bestämt. Utan det finns faktiskt 
forskning också bakom hur man lär sig och hur viktigt det är att man lär sig för att man ska kunna fungera 
sen som vuxen, i vuxenlivet och för hur man ska kunna försörja sig. Även om du drömmer om att bli 
fotbollsproffs. Alla blir ju inte det. 
L3: Eller YouTuber. […] 
L1: Utan, man måste ha kunskap. 

Ett resultat av det digitaliserade samhället eleverna växer upp i, upplever F-3-lärarna har 
medfört att elevernas förutsättningar för skrivutveckling har förändrats. Samtidigt upplever 
lärarna att Lgr11 har gått i motsatt riktning mot samhällsförändringen, vilket framgår i följande 
dialog: 

L3: Alltså problemet kan jag tycka är att målen har ju inte ändrats, fast barnen kanske har ändrats. Målen 
är ju desamma, så det blir ju en liten krock. 
L1: Ja kunskapskraven har ju snarare skärpts i Lgr11. [..] Vi ser hela tiden fler och fler svårigheter hos 
fler och fler barn, så det blir väldigt kollision. 
L3: Ja, så man jobbar ju i motvind. 

Samtidigt som lärarna lyfter att de upplever att läroplanen inte hänger med i elevernas framfart 
och i deras framtid som verkar vara mer flexibel och föränderlig, så lyfter de även själva ett 
behov av att strama åt och sätta ramar: 

L3: […] Man jobbar ju själv med sin egen tydlighet, för barnen har inte förmågan att lyssna in; ”vad är 
det nu fröken står här och säger? Vad är det som ska göras?”. Så man måste ju öka sin tydlighet hela 
tiden. ”Det här är det som ska göras.” [ha med] ramarna hela tiden. 
L1: Ja, ramarna är viktiga. Strukturen. 
L3: Ja, och de blir ju tajtare och tajtare. 
L1: Ja precis och just ju fler svårigheter eleven har, desto viktigare är det ju att de här ramarna, att dem 
blir tydligare och liksom ”mindre”. Alltså man måste rama in de här eleverna, det är jätteviktigt och inte 
bara svika dem. Men det är ju svårt att räcka till många gånger. 

En motsägelse uppstår således angående elever med svårigheter och uppstramning. Elever med 
svårigheter behöver struktur, men den tajta och uppstramade utformningen av Lgr11 utgör även 
ett problem, uttrycker lärarna. 

4.5 Skrivutveckling: en linjär progression eller ett användande av olika 
förmågor i givna kontexter? 

Av intervjuguiden (Se bilaga 1) som fokusgruppsintervjuerna följde, framgick det att F-3-
lärarna under fokusgruppsintervjuerna fick skriva ner förmågor, saker eller delmoment som de 
tycker är viktiga att eleverna utvecklar i sin skrivutveckling, på papperslappar. Dessa lappar 
med skrivna förmågor rangordnade lärarna sedan tillsammans (Se bilaga 2), utifrån vad de 
ansåg vara viktigast att ha med sig eller utveckla i skrivutvecklingen. 
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 Synen på skrivutveckling som en progression, där erövrandet av en förmåga möjliggör 
utvecklandet av nästa steg, lyfts genomgående i båda intervjuerna. I följande citat belyses synen 
på skrivutvecklingen som en linjär progression: 

L2: Och det här är ju viktigt då, målen upp till trean, klara man inte de så kan man inte fortsätta, utan man 
måste ju traggla, tills man kan målen upp till trean.  
L3: Ja, man kan ju inte jobba vidare förrän man har alla delarna. Det blir ju svårt. […] Och det är ju svårt 
att gå in på nästa moment när man inte är redo och klar med det här [målen upp till årskurs 3].  

Synen på skrivutveckling som en linjär progression tydliggörs även i nedanstående dialog, där 
lärarna samtalar om finmotorik som en förmåga som måste infinna sig för att eleverna ska kunna ta 
sig vidare till nästa steg i sin skrivutveckling: 

L6: Och det här med skrivmotoriken, jag tänkte att det måste man ju kunna, för att liksom kunna skriva. 
L8: Ja, för jag skrev finmotorik, för den behöver man ju jobba upp för att man ska se vad det står. 
L6: Ja! Och jag tänker också att man ska ju också kunna använda och då tänker jag att om inte det här 
[motorik] sitter då kan man ju aldrig få ett flyt i skrivandet. 

Vidare problematiserar lärarna synen på skrivutveckling som en linjär progression ytterligare i 
följande, där de samtalar om att det går att bortse från vissa av de förmågor de framhåller som 
viktiga i skrivutvecklingen, beroende på kontexten skrivandet sker inom: 

L9: Men man kan ju, på ett sätt, klara sig utan det här [motorik] om man bara har tillgång till en dator till 
exempel. 
L8: Precis, det här berör ju mycket mer handskrivna texter. 
L9: Ja, då skulle man helt kunna ta bort den här [om man skriver digitalt]. 

Således menar lärarna att elever motoriska förmåga kan bortses från vid användandet av digitala 
verktyg. Detta utgör ett frångående från den linjära progression som lärarna tidigare etablerat 
skrivutvecklingen som. I dialogen nedan lyfts även en tanke om att andra förmågor kan bortses från 
beroende på uppgiftens syfte och kontext: 

L9: Och då tänkte vi att det är en bro till att man kan skriva orden, men man kan också ta bort den här 
[motoriken] om man tänker att det är digitalt. Men i och för sig man måste ju inte heller ha, alltså om man 
får en uppgift, att man ska skriva någonting. Alltså, ”skriv ditt namn”, då behöver man ju inte ha. 
L8: Nej då behövs ju inte de här [fantasi och idérikedom]. 

Den linjära progression som lärarna genomgående lyfter i samband med den motivering de tilldelar 
olika förmågors vikt för elevernas skrivutveckling, görs härmed komplex och beroende av givna 
kontexter. 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt återfinns studiens resultatdiskussion samt dess metoddiskussion. 

5.1 Resultatdiskussion 

Nedan följer en resultatdiskussion där resultatet redogörs för genom tre övergripande rubriker 
som samtliga utgör svar på våra forskningsfrågor. Resultatet diskuteras mot den bakgrund och 
tidigare forskning som presenteras i avsnitt 2.1–2.6.  

5.1.1 Lärarnas värderande av förmågor 

Resultatet visar att lärare reflekterar kring skrivutveckling, både utifrån Lgr11, men även utifrån 
skrivutveckling som en progression. I detta värderar lärarna elevernas utvecklande av fantasi, 
mod, idérikedom och skrivglädje som det mest centrala att utveckla, men även mer strukturella 
förmågor som bokstavskännedom, ordförråd, meningsuppbyggnad, skrivregler och 
textstrukturer anses viktiga för elevers skrivutveckling. Således återfinns de två diskurserna 
gällande skrivning som Ivanič (2004, s. 227, 229–230) beskriver, där den färdighetsbaserade 
diskursen bygger på meningsuppbyggnad, språkliga förmågor och bokstavskännedom. Den 
kreativitetsbaserade diskursen bygger till skillnad från den färdighetsbaserade diskursen på 
skrivning som ett författarskap, där skrivning utgör en kreativ process och där textens innehåll 
blir överordnad dess språkligakorrekthet (Ivanič, 2004, s. 229–230). Samtidigt som lärarna i 
studien lyfter förmågor från båda diskurserna som viktiga för elevernas skrivutveckling, 
värderar samtliga lärare förmågor kopplade till den kreativitetsbaserade diskursen högst, som 
idérikedom, fantasi, skrivglädje och mod. Lärarna lyfter bland annat elevernas egna 
författarskap, vilket även den kreativitetsbaserade diskursen präglas av. Detta författarskap talar 
lärarna om som kopplad till utvecklandet av fantasi och idérikedom och något som utvecklas 
genom att eleverna i skolan och hemmet får rikliga möten med olika texttyper, i likhet med hur 
Ivanič (2004, s. 229) framhåller att läsning av andras skrivna texter verkar utvecklande för det 
egna skrivandet. Att läsa andras texter för att utveckla sitt skrivande är något som lärarna även 
lyfter som högt prioriterat på olika sätt, framförallt för utvecklandet av fantasin. Detta som 
inspiration till det egna skrivandet, men även som en del av ett formativt arbete och syfte, där 
eleverna får läsa varandras texter för att kunna omarbeta dem och för att kunna hjälpas åt och 
samtala om texterna, något som Craft (2006) menar kan verka utvecklande för elevernas 
kommunikationsförmåga. 
 Den värdering som lärarna reflekterar kring i diskussionen är dock komplex och stundvis 
motsägelsefull. Båda fokusgrupperna samtalar om förmågor kopplade till den 
färdighetsbaserade diskursen, som kunskap om bokstavsljud, bokstavskännedom, motorik, läs-
koden och meningsuppbyggnad. Dessa förmågor ses som något som måste utvecklas för att 
eleverna ska kunna ta sig vidare i den progression som skrivutvecklingen utgör och visar på det 
synsätt som Ivanič (2004, s. 227) lyfter är grundläggande för den färdighetsbaserade diskursen. 
Samtidigt problematiserar lärarna ett ensidigt fokuserande på färdigheter kopplade till den 
färdighetsbaserade diskursen. Lärarna lyfter att ett för långdraget och ensidigt arbete mot 
utvecklandet av bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet, riskerar att ske på bekostnad 
av andra delar av elevernas skrivutveckling som lärarna anser viktiga, exempelvis som 
skrivglädje och motivation. Wedin (2010a, s. 106) lyfter i likhet med lärarna att ett ensidigt 
fokus på fonologisk medvetenhet, i likhet med det perspektiv på skrivutveckling som beskrivs 
i avsnitt 2.6, riskerar att ske på bekostnad av en holistisk språksyn där skriftspråket ses som ett 
uttryckssätt som möjliggör för eleverna att uttrycka sin identitet och sina tankar. Således 
synliggörs det faktum att trots att lärarna anser att övandet av fonologisk medvetenhet och andra 
strukturella delar av skriftspråket är viktiga, framförallt i de lägsta årskurserna, riskerar detta 
att ske på bekostnad av andra delar av elevernas skrivutveckling, något som även Wedin (2010a, 
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s. 106) uttrycker. Exempelvis det kreativa och konstnärliga aspekterna som Eisner (2002, s. 6, 
10, 15) beskriver som betydelsefulla i en föränderlig skola.  
 Dock intar inte lärarna Wedins (2010a, s. 106) holistiska språksyn på de sätt att de ser till 
språkets kommunikativa aspekter och språk som ett identitetsuttryck, utan sammankopplar det 
till förlorandet av motivation och fantasi hos eleverna. Det är vidare intressant att lärarna 
värderar de fonologiska aspekterna av språket som det arbetas mycket med redan i 
förskoleklass, vilket utgör en kontrast mot Lgr11s upplägg där förskoleklass är den del av 
grundskolan där språkets kreativa användande och identitetsskapande framhålls tydligast 
(vilket redogörs för i avsnitt 2.2). Samtidigt som det ligger i linje med Libergs (2003, s. 25) 
mening om att det är i de lägre årskurserna som skriftspråks-koden ska knäckas och att då 
undervisningen ofta syftar till att utveckla förmågor kopplade till detta. 
 Ur resultatet framgår att lärarna värderar fantasi högt och de lyfter att eleverna genom 
läsning och tillgång till modelltexter uppnår fantasi till sitt eget kreativa skrivande. Läsning 
som en del i den egna skrivutvecklingen återfinns, som tidigare etablerats i den 
kreativitetsbaserade diskursen och Ivanič (2004, s. 229–230) framhåller att skrivutveckling kan 
ske genom läsning. Dock framhåller lärarna ofta att läsningen utgör modelltexter för eleverna, 
som kan hjälpa dem att finna strukturer för deras egenproducerade texter, vilket utgör ett 
frångående från den kreativitetsbaserade diskursen. Synen på att skrift följer specifika mönster 
och strukturer menar Ivanič (2004, s. 227) tillhör den färdighetsbaserade diskursen. Således kan 
lärarnas värdering av fantasi och läsning anses ske på den färdighetsbaserade diskursens 
premisser.  
 Då fantasin ses ur den färdighetsbaserade diskursen så verkar även elevernas egen fantasi 
hamna ur fokus, fantasi beskrivs i den absoluta merparten av diskussionerna som någonting 
man måste antingen leda eleverna till eller som de kan få av andra fantasirika personer. Detta 
väcker frågan om fantasi är något som eleverna själva besitter eller om de behöver bli ledda, 
lockade eller ta utgångspunkt i andras redan författade texter för att få fantasi? En av lärarna 
beskriver just hur dennes elever kan leka lekar med massor av fantasi under rasterna, men att 
de sedan har svårt att författa fantasifulla texter, även fast de bevisligen besitter fantasi. Således 
kan eleverna i denna beskrivning ändå anses besitta fantasi, trots att de inte genom skrift kan 
uttrycka den. Överlag visar resultatet dock på ett frånseende från Eisners (2002, s. 6, 10, 15) tes 
(i avsnitt 2.4.3), där en mer kreativitetsbaserad diskurs och ett holistiskt synsätt kanske skulle 
kunna förlösa den fantasi som ibland glöms bort. Det vill säga att ta utgångspunkt i konst som 
viktigt i sig självt och inte som medel för utvecklandet av andra förmågor, vilket 
problematiserar lärarnas syn på elever som fantasilösa endast för att de inte kan uttrycka 
fantasin i skrift. 

5.1.2 Varför lärarna värderar dessa förmågor 

Lärarna diskuterar vidare de förmågor de värderar som högt värderade eller lägre värderade, 
utifrån ett progressionsperspektiv. Det vill säga att utan fantasi, mod, skrivglädje och 
idérikedom kan man inte skriva, men man kan heller inte skriva om man inte kan forma 
bokstäver eller har bokstavskänndom. Således anses dessa förmågor värderas högre än vad som 
följer efter att man lärt sig ovanstående. Därefter värderas därför exempelvis meningsbyggnad, 
textstruktur och att hålla en röd tråd genom en berättelse som lägre, då de anses komma senare 
i progressionen som utgör elevernas skrivutveckling. Även om det traditionella 
färdighetsperspektivet inte intar alla delar av den ovan beskrivna progressionen, skulle det 
kunna vara bidragande till en sådan syn. Detta då detta perspektiv bygger på bokstavsljud och 
bokstäver som viktiga grundstenar i elevernas skrivutveckling, på liknande sätt som lärarna i 
studien framhåller det som grundläggande. Vidare skulle även Lgr11s progressionsupplägg 
med kunskapskrav först efter årskurs 3 och sedan efter årskurs 6 och så vidare, även kunna vara 
bidragande till progressionstänket.  
 Samtidigt utmanas denna värdering och reflekteras abstrakt kring, då lärarna samtalar om 
att vissa förmågor som de värderar högt för elevernas skrivutveckling över lag, kan bortses från 
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beroende på textens syfte och kontext. De syften som undervisningen vilar på förändrar således 
kraven för vad som är viktigt att prioritera i skrivutvecklingen för stunden. Detta är naturligt i 
skolan, där olika uppgifter ofta har olika syften. Dock kan Craft (2006), Hallberg (2012, s. 399) 
och Wedins (2010a, s. 102) tankar om att skolan präglas av en utveckling som går allt mer mot 
mätbarhet, genom att olika provsituationer värderas högt i lärmiljöer, här problematiseras. 
Wedin (2010a, s. 102) menar att den rådande provkulturen och strävan efter utvecklandet av 
mätbara förmågor även påverkar den undervisning som bedrivs. Föranlett av att undervisningen 
går mot att premiera ett utvecklande av de förmågor som testerna mäter och även om inte lärarna 
lyfter problemet i sig självt, så indikeras det faktum att olika förmågor prioriteras och ändras 
utifrån undervisningens syfte och förfarande. Om skolan då i sin helhet börjar bygga mer på 
provskrivningssituationer, hur påverkas då elevers skrivutveckling?  
 Craft (2006) menar att fokuseringen mot det mätbara kan leda till att eleverna börjar ”skriva 
för proven” och således går miste om språkets kommunikativa och meningsskapande kvalitéer, 
vilket skulle kunna härledas till att lärarna trots att de värderar förmågor kopplade till en 
kreativitetsbaserad diskursen, endast ser dessa förmågor som ett sätt för eleverna att uppnå 
andra mer strukturella förmågor inom skrivutvecklingen. Detta på samma sätt som att den 
kreativitetsbaserade diskursen mött kritik genom att inte ge eleverna färdigheter lämpade för 
vuxenlivet och därför ofta inte värderas som givande i sig självt, utan tilldelas en roll som ett 
medel för implicit lärande (Ivanič, 2004, s. 230). Således, utifrån Hallberg (2012, s. 383) blir 
det synligt att olika intressen i skolan måste förenas, men att dessa även kan stå i konflikt med 
varandra och därav utgöra skäl till ett splittrat förhållningssätt till hur undervisningen och 
lärandet bäst blir till. Samtidigt som man kan se att färdighetsparadigmet genomlyser alla de 
diskussioner som förs i samtalen lärarna emellan. Därmed påverkar samhällsklimatet och de 
samhälleliga värderingarna rörande skolan, utifrån exempelvis Lgr11 (Skolverket, 2018), och 
ovan beskrivna fenomen, hur elevernas skrivutveckling ser ut och vad den syftar till. 

5.1.3 Samhället och skrivutvecklingen 

Lärarna tar vid flertalet tillfällen upp hur samhället påverkar elevers skrivutveckling genom den 
rådande digitaliseringen, där de både lyfter hur digitaliseringen kan integreras i skolan genom 
undervisningsmetoder som ASL och STL (Trageton 2014, s. 267; Genlott & Grönlund, 2016, 
s. 71), men även hur eleverna påverkas av digitaliseringen utanför skolan. Arbetet med metoder 
som ASL och STL lyfter lärarna har en positiv inverkan på elevernas skrivutveckling, då de 
möjliggör för dem att bortse från motoriska svårigheter, men även utgör ett medel för att arbeta 
med respons och återkoppling utifrån tidigare resonemang om hur det formativa arbetet kan 
utveckla samtal eleverna emellan, stärka deras eget skrivande och deras 
kommunikationsförmåga (Craft, 2006). Samtidigt lyfter Nordmark (2017, s. 58–59), Genlott & 
Grönlund (2016, s. 69) och SBU (2014, s. 13) att det inte finns tillräckligt med forskning kring 
hur digitala verktyg påverkar skrivutvecklingen mer exakt, men merparten av lärarna verkar 
trots detta positivt inställda till det uppsving som digitala verktyg fått. Nordmark (2017, s. 56–
57) menar att man inte riktigt har kommit underfund med hur de digitala verktygen exakt ska 
användas i skolan än, vilket föranleder en möjligtvis mer djupgående reflektion kring det 
negativa som lärarna lyfter angående hur eleverna påverkas i sin lärmiljö och i sin 
skrivutveckling av det digitala samhället vi idag lever i. Detta för att tydligare förstå den 
växelverkan som samhälle och skola har på varandra och för att komma till rätta med de 
problem som lärarna ser uppstår i skolan till följd av denna. Det ska även tilläggas att för att en 
sådan reflektion från lärare ska komma till stånd, behövs också tid för reflektion i deras arbete.  
 Återgår vi till samhällets digitala utveckling och utvecklandet av elevernas 
kommunikationsförmåga, som idag sker på olika digitala plattformar, lyfter lärarna SMS och 
chattapplikationer som några plattformar där kommunikation genom digitala verktyg sker. En 
del av lärarna lyfter denna form av digital kommunikation som problematisk för 
skrivutvecklingen, då eleverna i dessa forum inte använder sig av de skrivregler lärarna anser 
att de bör eller att språket som används på plattformarna blir torftigt och kortfattat. Samtidigt 
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problematiserar vissa av lärarna detta synsätt och betonar istället de kommunikativa förmågorna 
som eleverna visar genom användningen av digitala plattformar, som en del av deras vardagliga 
kommunikation. Något som när det ställs mot Eisner (2002, s. 15) och Libergs (2003, s. 20) syn 
på att eleverna i det framtida samhället måste kunna röra sig flexibelt mellan olika typer av 
språkanvändande och dess syfte, utgör intressanta problematiseringar, där lärarna, i alla fall 
vissa, kanske till större del intar en syn av språkanvändning som bör ske utifrån mer givna 
premisser, istället för ett språkskapande på dynamisk väg. 
 Samtidigt anses denna ständiga flexibilitet och påverkan av det digitala- och sociala online-
samhället vara ett problem i skolan, av lärarna. Den tudelade uppmärksamheten och det 
ständiga flödet av stimuli från olika medier gör det kämpigt i det stillasittande klassrummet och 
gör det svårt för eleverna att behålla den uppmärksamhet som undervisningen kräver. Lärarna 
lyfter bland annat att detta påverkar elevernas förmåga att uttrycka sig i skrift, då författarskapet 
kräver tid och ett långvarigt fokus. Dessa tankar väcker dock frågan kring vad för typ av 
författare vi kommer att ha i framtiden samt om vi ser på språket som något fast, eller någonting 
som är på väg att förändras? Detta framhåller även Liberg (2003, s. 20) och utgör därmed en 
möjlig diskussionspunkt för samtal om en utveckling av språkanvändandet och språkskapandet 
i skolan. Dock med lärarnas tillåtelse för en sådan utveckling, då Liberg (2003, s. 26) lyfter att 
lärarna ofta utgör starkare drivkrafter rörande den undervisning som bedrivs än formella 
styrdokument och att lärarna däri har möjlighet att utveckla skolans lärmiljöer och 
undervisningssyften.  
 Spännande är därför att lärarna problematiserar det samhälle som vi lever i idag och hur 
det påverkar skolan på olika sätt (som finnes i avsnitt 2.4.3), men som även Borgström (2014, 
s. 29) lyfter i frångången från skönlitterärt skrivande i de nationella proven. I ett samhälle som 
lärarna själva även formar och till viss del kan påverka själva utifrån Libergs (2003, s. 26) 
mening. Med detta i åtanke, kanske det inte endast är Lgr11 som är i kollision med dagens 
elever utan möjligtvis även de klassrumsmiljöer som det bedrivs undervisning i, men även de 
sätt som undervisning bedrivs på. Om vi har elever som har svårt att sitta still och fokusera 
längre perioder och om vi har elever som i sin framtid kommer att behöva vara öppna för 
förändring och flexibilitet, behöver även det sätt vi undervisar på, möta dessa behov ibland 
(Eisner, 2002, s. 15; Liberg, 2003, s. 20). Med det sagt menas inte att det stillasittande 
perioderna av författarskap eller liknande ska fråntas skolan. Dock kan det krävas ytterligare 
reflektioner kring hur skola och samhälle ska kunna samspela och utveckla varandra utifrån 
reflektioner mellan lärare, elev, undervisning och ämne, men också utifrån hur lärare, elev och 
samhälle ska kunna samfungera. Utifrån lärarnas utsagor verkar det dessutom som att 
samhällets digitalisering även leder till att eleverna har svårt att förstå vad deras skriftliga 
uttryck ska användas för och hur samt varför deras skrivutveckling är viktig för deras framtida 
liv och yrkesmöjligheter. Då eleverna enligt lärarna ändå endast verkar tycka att de i framtiden 
kommer använda sig av digitala verktyg i sin kommunikation och att den kommer att ske på de 
vis och på de plattformar som man kommunicerar på där. Något som ytterligare implicerar ett 
skifte från språkanvändande till språkskapande och en flexibel och föränderlig syn gentemot 
språk, dess uttryck och dess form. 
 Intressant är även lärarnas syn på kommunikation utifrån den digitala aspekten på om man 
skriver sig till läsning eller läser sig till skrivning. Där lärarna framhåller digitala verktyg som 
en möjliggörare för eleverna att tidigt författa och producera texter med målet att utveckla deras 
läsning. Detta utgör dock en kontrast till lärarnas syn på läsning som en viktig del för att 
skrivutveckling ska ske. Något som visar på det tajta sambandet mellan skrivning och läsning, 
vilket föranleder frågan om man skriver sig till läsning, läser sig till skrivning eller om dessa 
två processer istället är sammanlänkade och sker simultant? Lärarnas beskrivning av det tajta 
sambandet mellan läsning och skrivning utgör även ett frångående från den färdighetsbaserade 
diskursen som de annars ofta intar. Således påverkar samhället till viss del skrivutvecklingen 
och i sin tur påverkar både de lärare och elever som verkar inom skolan även samhällets 
utveckling och syn på skrivning som en färdighet och ett kommunikativt medel. Där läroplan 
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för visso kanske bör uppdateras för att hänga med i det samhälle som vi lever i nu utifrån 
lärarnas reflektioner, men där även lärare själva behöver utveckla den kritiska litteracitet och 
det multimodala språkanvändandet som återspeglas i det moderna samhället, för en mer 
holistisk syn på skriftspråk (Wedin, 2010a, s. 106; Wedin, 2010b, s. 231).  

5.2 Metoddiskussion 

För insamling av data genomfördes fokusgruppsintervjuer med F-3-lärare från två utvalda 
grundskolor. Metoden möjliggjorde för informanterna att styra diskussionstillfällena som 
fokusgruppsintervjuerna utgjorde och framhålla de för dem viktiga delar rörande 
skrivutveckling, i enlighet med hur Bryman (2018, s. 603, 605) beskriver 
fokusgruppsintervjuernas upplägg och verkan. Detta upplevs som en styrka för valet av 
metoden då samtalen mellan lärarna som datainsamlingsmetoden bygger på möjliggjorde för 
oss att ta del av deras reflektioner och åhöra samtalet till större del än vad vi själva deltar i dem. 
Metoden ger oss även möjlighet att söka mer förutsättningslöst, då vi som sagt inte styr samtalen 
och på det viset inte kan tänka ut i förväg vad lärarna ska samtala om mer direkt. Intervjuguiden 
med dess öppna frågor och dess värderande av för lärarna viktiga förmågor eller delsteg i 
skrivutvecklingen som de anser bör få mer eller mindre utrymme, möjliggjorde ytterligare för 
lärarna att styra diskussionernas riktning. Något som ger oss en säkerhet i att vi inte kunde 
påverka fokusgruppsintervjuernas fokus mer än till skrivutveckling som tema. Det som 
eventuellt ligger fokusgruppsintervjuer till nackdel skulle dock kunna anses vara att 
intervjuformens struktur med fokus på gemensamma diskussioner möjligtvis kan leda till att 
alla informanter inte i lika stor utsträckning kommer till tals, beroende på gruppens dynamiska 
uppbyggnad och deras gemensamma värderingar. En annan nackdel som vi upplevt var att det, 
som vi befarade, var svårt att samordna flera lärare vid samma tidpunkt. Svårigheterna med att 
organisera intervjutillfällena leder dock till att vi anser att vår urvalsmetod, utifrån ett 
tillgänglighetsurval, var nödvändigt för den tidsram som studien genomfördes inom.  
 Lärarnas otillgänglighet medförde även problem att få till informationsmöten angående 
information om deltagande i studien. Några lärare fick sina informationsbrev till sig via mejl 
och det var inte initialt vår tanke, då vi gärna ville presentera oss själva, vår studie och samtala 
med lärarna om deras deltagande. Samtidigt fick alla lärare tillgång till informationsbreven i tid 
för att grundligt läsa dem innan fokusgruppsintervjutillfällena. Således upplever vi inte att några 
av de etiska ställningstagandena studien vilar på frångåtts vid något tillfälle under arbetet med 
studien. Däremot skulle fokusgruppsintervjuns upplägg med diskussioner kunna anses skada 
eller risker deltagarnas integritet på det vis att andra deltagare åhör diskussionen. Då vi inte 
heller kan förhindra att informanterna själva berättar om sitt deltagande, kan vi inte heller säkra 
allas anonymitet längre än till att vi själva som uppsatsskribenter varit väldigt noga med 
deltagarnas konfidentialitet och deras person. Därför har alla deltagare grundligt informerats 
om datainsamlingsmetodens upplägg, så att de utifrån detta fått möjlighet till att fatta ett 
välgrundat beslut kring deras egna deltagande. 
 Trots tillgänglighetsurvalet var det ändå svårt att få till fokusgruppstillfällen med alla 
lärare. Således skedde både ett externt och ett internt bortfall om sammanlagt nio deltagare, 
vilket finns beskrivet i avsnitt 3.4. Vid det interna bortfallet så används insamlad data fram till 
det att de två deltagarna avbryter intervjun, efter ca 35 min, då de gett sitt medgivande till 
deltagande fram tills dess. Det interna bortfallet skulle dock kunna påverka den fortsatta 
samtalsbilden mellan de deltagare som medverkade under den resterande delen av 
fokusgruppsintervjun. Samtalsbilden upplever vi dock var relativt oförändrad efter det interna 
bortfallet, där enda förändringen som skedde var att samtalen blev något mer utförliga, vilket 
bedöms som en naturlig del av att deltagarantalet minskade, då de mindre antalet deltagare hade 
lättare att alla komma till tals. Förutom dessa bortfall och svårigheter med inbokning av 
fokusgruppsintervjuer har genomförandeprocessen för studien utvecklats väl och i riktning med 
vår avsikt. De problem som uppstått i genomförandeprocessen har framförallt varit kopplade 
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till studiens tidsram och lärarnas svårtillgänglighet och anses därför svåra att påverka utöver 
det val av datainsamlingsmetod och urvalsprincip.  
 Analysmetoden som ligger till grund för studien, som finns beskriven i avsnitt 3.5, gav oss 
möjlighet att förhålla oss fritt till vårt insamlade material och tillät oss att förstå det genom en 
växelverkan mellan de olika nivåerna, snarare än en linjär process. Vi fick således chans att på 
riktigt sätta oss in i materialet och analysera det flertalet gånger, vilket ledde oss till tydliga 
teman och kunskap om vår studie som helhet. Tidigt intresserade vi oss för den bakomliggande 
forskningen och bakgrundslitteraturen som finns beskrivna i avsnitt 2. Således har denna 
bakgrund och forskning genomsyrat arbetet och vi har genom processens gång och speciellt i 
resultatdiskussionen, ständigt gått tillbaka till vår bakgrund och forskning när vi tittat 
gemensamt på materialet och i förlängningen på de tematiseringar som genomförts. Dock kan 
detta intresse givit resultatet en snedvridning då vi i mångt och mycket bekräftar vår tes. 
Samtidigt utgör analysmetodens upplägg och den växelverkan mellan den insamlade data och 
framtagna teman som där sker, ett hinder för att de teman som tagits fram skulle präglas av 
något annat än den data som insamlats. Dessa typer av påverkan har dock genom val av 
datainsamlingsmetod och analysmetod försökt att frångås. Där fokusgruppsintervjuerna som 
tidigare etablerats bygger på att deltagarna styr diskussionernas utveckling utifrån deras egna 
reflektioner och inre övertygelser och analysmetoden gett oss möjlighet att genom dess 
växelverkan kunnat analysera vad deltagarna diskuterar och vad de betonar som viktigt i 
skrivutvecklingen. 
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6 Avslutning 

Nedan följer en sammanfattning av studiens syfte, frågeställningar och dess resultat. I studiens 
slutsats redogörs det mest centrala från studiens resultat och i fortsatt forskning presenteras 
sedan möjliga fortsatta frågeställningar och teman som denna studie föranleder. 

6.1 Sammanfattning 

Syftet för denna studie var att undersöka vilka förmågor F-3-lärare, vid två grundskolor i 
Mellansverige, värderar som viktiga i elevers skrivutveckling i årskurserna F-3, till elevernas 
fortsatta utveckling och till samhället. Syftet ämnades besvaras genom följande tre 
forskningsfrågor; Vilka specifika förmågor värderar de tillfrågade F-3-lärarna som viktiga för 
elevernas skrivutveckling? Varför betonar de tillfrågade F-3-lärarna dessa specifika förmågor 
som viktiga för elevers skrivutveckling? Vad är de tillfrågade F-3-lärarnas upplevelse av 
skrivutvecklingen i 2010-talets samhälle?  
 För att undersöka dessa forskningsfrågor användes fokusgruppsintervjuer som 
datainsamlingsmetod, där ett tillgänglighetsurval genomfördes. Detta resulterade i 
genomförandet av två fokusgruppsintervjuer om fem respektive fyra deltagare, som varade i 80 
respektive 75 minuter. Den insamlade data från dessa transkriberades sedan ordagrant för att 
sedan analyseras utifrån den analysprocess som finns beskriven i avsnitt 3.5, där utsagorna 
kodades, för att sedan tematiseras i följande fem teman: Glädje, lust, fantasi och motivation: 
det lustfyllda skrivandet och att läsa sig till fantasi, Bokstavskännedom och meningsbyggnad: 
Vilka ljud hör vart och hur struktureras en text?, Digitaliseringen och dess möjligheter: Att 
skriva sig till läsning och att läsa sig till skrivning, Skola och samhälle: Vad påverkar vad?, 
Skrivutveckling: En linjär progression eller ett användande av olika förmågor utifrån givna 
kontexter? 
  Studiens resultat visar att F-3-lärarna från de två undersökta skolorna värderar olika 
förmågor kopplade till elevers skrivutveckling, där de värderar både strukturella språkförmågor 
kopplade till en färdighetsbaserad diskurs gällande skrivning och ett traditionellt 
färdighetsbaserat perspektiv, i enlighet med det som redogörs för i avsnitt 2.4.1 och 2.4.3.  
Samtidigt visar resultatet även på att lärarna även värderar förmågor som fantasi, idérikedom, 
skrivglädje och mod högt, vilket har koppling till den kreativitetsbaserade diskursen, som lyfts 
i avsnitt 2.4.2, även om fokus ofta var att genom dessa utveckla förmågor kopplade till den 
färdighetsbaserade diskursen. Resultatet visar även på att de F-3-lärarna som deltagit i studien, 
ser på skrivutveckling som en progression, där de anser att vissa förmågor krävs för att utveckla 
andra. Därmed anses förmågorna höra samman, men även anspela och ansluta till varandra, där 
varför förmågorna ofta är viktiga att utveckla beskrivs som viktiga för att kunna komma vidare 
i sin skrivutveckling. 
 Slutligen visar resultatet på att F-3-lärarna som deltagit i studien upplever att det moderna 
samhället och den digitalisering som sker där påverkar elevernas skrivutveckling och deras 
kommunikation, men även deras förhållande till skolan och varför det är viktigt att lära sig att 
skriva. 

6.2 Slutsats 

Lärarna värdesätter delar av elevernas skrivutveckling kopplade till både den 
färdighetsbaserade diskursen och den kreativitetsbaserade diskursen. De kreativa, glädje- och 
lustfyllda aktiviteterna av skriftspråket är viktiga, men används oftast som medel för att uppnå 
tekniska och strukturella förmågor i elevernas skrivutveckling, genom den progression som 
skrivutvecklingen följer. Lärarnas syn på det digitaliserade samhället visar på ett premierande 
av tekniska skrivfärdigheter i linje med Lgr11s upplägg och samhällets strävan efter mätbarhet, 
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men den frångår samtidigt framtidsvisionen om en språksyn som behöver förnyas för att 
fungera i en föränderlig och flexibel värld, där alla typer av kommunikation valideras. 

6.2.1 Fortsatt forskning 

Intressant att fortsatt fördjupa sig i vore att närmre titta på både lärare, elevers och kanske även 
föräldrars, syn på hur det digitala samhället samspelar med skolan och elevers skrivutveckling. 
Denna studie belyser även endast ytligt fantasins värde för skrivutvecklingen, där lärarna i 
studien tilderar fantasin en viktig roll för implicit lärande. Detta gör det intressant att vidare 
undersöka hur lärare värderar fantasins egenvärde och varför det skulle kunna vara viktigt? 
Fantasins, för denna studies, låga värde i sig självt, gör det även intressant att undersöka hur ett 
mer strukturerat och målinriktat samhälle och skola, påverkar hur fantasi används och värderas 
inom skolverksamheten. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

1. Vad anser ni att skrivutveckling är, kan ni i korthet beskriva? 
 

2. Vi delar nu ut lappar där ni enskilt skriver ner de förmågor som ni tänker är viktiga för 
elever att utveckla i skrivutvecklingen. Skriv 3 förmågor. 

Alla lärares enskilda lappar med förmågor på samlas in och blandas, innan de läggs ut tillsammans på 
bordet. 

3. Nu önskar vi att ni försöker ordna eller värdera de här förmågorna i förhållande till 
varandra, utifrån vilka ni som grupp, är viktigast att utveckla i skrivutvecklingen? 

o Varför? 
o Motivera? 
o Vad tror ni det innebär? 
o I vilken årskurs är förmågan viktig?  
o Skiljer det sig åt? 
o Är det något ni skulle vilja ändra eller tillägga? 

 
4. Vad tänker ni att elevernas skrivutveckling ska leda till när de är i slutet på 

grundskolan? 
o Vad är era övergripande mål för skrivutvecklingen? 
o Varför tänker ni så? 

 
5. Hur tänker ni att det sättet ni undervisar på nu tar dem dit? 

o Vad tänker ni om er egen roll i elevernas skrivutveckling? 
 

6. Är det något som uppkommit nu som gör att ni tänker att ni skulle vilja lägga till något 
i rangordningen? 
 

7. Känner ni att det är något annat i rangordningen som ni vill ändra på? 
 

8. Är det några ytterligare funderingar som uppkommit under diskussionens gång? 

 

  



 

Bilaga 2: Rangordning av förmågor 

 

Fokusgruppsintervju 1  

o Lust och glädje i skrivprocessen 

o Bokstavskännedom 

o Bokstavsljud 

o Läskoden 

o Ordförråd 

o Fantasi 

o Modelltexter (även elevexempel!) 

o Början, mitten och slut i en berättelse 

o Struktur 

o Känna att det finn en mottagare 

 

 

Fokusgruppsintervju 2 

o Skrivglädje & Mod 

o Idérik & Fantasi 

o Bokstavskännedom 

o Finmotorik & Motoriskt – flyt i skrivandet, skriva bokstäver ”rätt” 

o Ord 

o Meningsuppbyggnad & Skriva meningar – förstå vad meningar är  

o Skrivregler & Använda skiljetecken 

o Olika texttyper & Berättelser – röd tråd  
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OBS! De lodräta 
förmågorna som är 
placerade till vänster om 
punktlistan (med resterande 
förmågor), ansåg lärarna 
följde hela 
skrivutvecklingen och 
således la de dessa gemsides 
med hela rangordningen. 



 

Bilaga 3 – Informationsbrev 

Information om en undersökning om lärares tankar om skrivutveckling.  

Vi är två lärarstudenter från grundlärarprogrammet F-3 vid Mälardalens högskola, som för 
närvarande skriver vårt självständiga arbete i ämnet svenska. Undersökningen du ombeds 
delta i syftar till att undersöka hur lärare i årskurs F-3 värderar utvecklandet av olika förmågor 
i skrivutvecklingen, motiverar dem och vilka ambitioner de har för vad eleverna senare i sin 
utbildning ska kunna utrycka i skrift. Undersökningen kommer att innehålla lärarnas egna 
reflektioner och värderingar om olika förmågor i skrivutvecklingen, där det insamlade 
materialet kommer att diskuteras och problematiseras jämtemot utvald forskningslitteratur och 
gällande läroplan.  

Metoden för undersökningen utgörs av två till tre fokusgruppsintervjuer om cirka sex till åtta 
lärare, där lärarnas tankar görs synliga genom kollegiala diskussioner. Urvalet för 
undersökningen sker i form av ett tillgänglighetsurval, där lärare vid två skolor som är 
tillgängliga för oss, utifrån tidigare etablerad kontakt som övningsskolor, undersöks.  

Du som deltagare förväntas delta i en fokusgruppsintervju med dina kollegor, där du förväntas 
diskutera dina egna och andras reflektioner om för dig och dem viktiga förmågor att utveckla i 
skrivutvecklingen samt vilka ambitioner du och ni har för elevernas skrivutveckling. 
Fokusgruppsintervjun beräknas ta cirka 60 – 80 minuter. Intervjun kommer att ske ute på eran 
arbetsplats under vecka 17 eller 18, där tid och datum för intervjun kommer att bestämmas i 
samråd med er deltagare.  

Intervjuerna kommer att spelas in och allt insamlat material kommer att hanteras 
konfidentiellt. Detta innebär att era namn kommer att anonymiseras och det obearbetade 
resultatet kommer endast att hanteras av oss två studenter. Det insamlade materialet kommer 
att förvaras på våra datorer och hanteras med försiktighet och inspelningarna kommer att 
raderas så snart uppsatsen publicerats på databasen DiVA (se nedan). Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 
databasen DiVA. I och med publiceringen på DiVA kommer ni att kunna ta del av 
undersökningens resultat och ett informationsmejl om publiceringen kan vid önskan skickas 
till dig som deltagare i undersökningen. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av:  

Anna Olsen   Elin Pettersson 
000-0000000   000-0000000 
mejladress@student.mdh.se mejladress@student.mdh.se 

Handledare för undersökningen: 

Adjungerande adjunkt I didaktik vid Mälardalens högskola, akademin för utbildning, kultur 
och kommunikation. 
Christa Roux Sparreskog 
000–0000000 
mejladress.handledare.mdh@mdh.se 


