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Syftet med denna studie är att undersöka hur skrivförmågan ser ut hos några elever med 
svenska som modersmål i årskurs 2. Studien utgår från tio elevtexter som analyserats 
utifrån olika kriterier och en intervju med klassläraren samt en elevenkät som besvarats 
av 20 informanter. Slutsatserna som kan dras av studien är att eleverna ligger på olika 
nivåer vad det gäller skrivförmågan. Vissa elever har en god skrivförmåga och kan 
uttrycka sig varierat medan några elever skriver mindre varierat. Analys av elevtexterna 
påvisar däremot att de flesta eleverna behöver utveckla sin färdighet då det gäller 
skriftspråksregler. Det visar även att det endast är två elever som uppnår samtliga delar 
av de utvalda kriterierna. Elevenkäten visade att majoriteten av eleverna har en positiv 
syn på sin skrivförmåga. Resultatet som genererades från intervjun med klassläraren 
visade på att läraren arbetar med dator som ett verktyg för de elever som har 
skrivsvårigheter. Ett annat sätt som läraren använder för att främja elevernas 
skrivförmåga är att elever som kommit långt i sin skrivutveckling samarbetar med 
elever som inte kommit lika långt.  
_______________________________________________________ 

Nyckelord: svenska som modersmål, elevers skrivförmåga, homogent klassrum, 
textanalys, textbindning, skriftspråksregler, ordförråd, morfologisk medvetenhet.  
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1 Inledning    

Skolan har ett stort ansvar som bland annat innefattas av att undervisa elever till att bli aktiva 

samhällsmedborgare. Undervisningen i skolan ska präglas av demokratiska arbetsformer samt 

förbereda eleverna för att ha en aktiv roll i samhällslivet (Skolverket, 2018 s. 6). En aktiv 

samhällsmedborgare är beroende av att kunna läsa och skriva. I takt med att det sätts höga 

krav på skolvärlden ställs även högre krav på eleverna och deras kunskaper. Enligt Taube 

(2009, s. 65) bör skolan arbeta med elevernas skrivinlärning på olika sätt för att utveckla deras 

förmåga att kunna skriva i olika sammanhang. Skolarbetet kan upplevas som påfrestande för 

eleverna genom åren i och med att kunskapskraven blir allt högre vilket kan leda till att 

elevernas motivation och vilja till skolan avtar och detta är något lärare behöver förebygga. 

En del av skolarbetet som består av utvecklandet av god skrivförmåga kan öka ungdomars 

möjlighet till att få vidareutbildning och ett jobb i framtiden (Taube, 2009 s. 65).  

Skolvärlden har blivit allt mer digitaliserad och detta har bidragit till att det traditionella 

skrivandet hamnat i skuggan. Skrivning med papper och penna bör inte försummas enligt 

Fridolfsson (2015, s. 171) och är en viktig komponent i processen för att lära sig läsa och 

skriva. En viktig aspekt att tänka på är att datorn inte alltid är tillgänglig i alla situationer, 

därav är det viktigt att eleverna får en automatiserad handskrift i första hand (Fridolfsson, 

2015 s. 171).  

Vårt intresse för detta ämne grundar sig i vårt tidigare självständiga arbete som syftade till att 

undersöka hur flerspråkiga elevers skrivförmåga ser ut. Vi utgick då från frågeställningarna: 

“hur ser flerspråkiga elevers skrivförmåga ut?” och “hur upplever svenskläraren elevernas 

skrivförmåga?”. Nuvarande studie kommer däremot fokusera på hur skrivförmågan hos 

elever med svenska som modersmål ser ut samt elevernas syn på sin skrivförmåga. En 

diskussion kring eventuella skillnader mellan flerspråkiga elevers skrivförmåga och elever 

med svenska som modersmål kommer att framföras i rapporten.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor   

Syftet med den aktuella studien är dels att granska hur skrivförmågan ser ut hos elever i 

årskurs 2 med svenska som modersmål, och dels att undersöka lärarens och elevernas tankar 

kring skrivförmågan. Detta syfte försöker vi uppnå genom en elevenkät med 20 elever, en 

analys av 10 elevtexter samt en intervju med klassläraren.  
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Syftet besvaras med följande forskningsfrågor:  

1. Hur ser skrivförmågan ut hos tillfrågade elever i årskurs 2?  

2. Hur upplever eleverna sin egen skrivförmåga?  

3. Hur arbetar läraren för att främja elevernas skrivförmåga? 

2 Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras relevant forskning utifrån studiens forskningsområde och 

frågeställningar.  De kriterier som elevtexterna kommer analyseras utifrån framförs även i 

detta avsnitt.  

2.1 Barns tidiga skrivande  

Språklig medvetenhet är en viktig grund i barns skriftspråkliga utveckling. Språklig 

medvetenhet är en kognitiv färdighet som innebär att barn förstår att språket inte endast har ett 

innehåll utan även en form. Att vara språklig medveten betyder att barnet har en förmåga att 

analysera, reflektera, tala kring och leka med språket som objekt. Denna medvetenhet 

utvecklas i samband med barnets kognitiva utveckling och i takt med läsutvecklingen. En 

viktig grund för att barn ska kunna gå från talspråk till skriftspråk, är att de har en förståelse 

för att språket har olika byggstenar samt att språkets system innefattar olika nivåer, som t.ex. 

ord, fraser, morfem, stavelser och fonem. (Alatalo, 2011 s. 40). Fonologisk medvetenhet har 

också en avgörande roll i barns läs- och skrivinlärning. Att vara fonologisk medveten innebär 

att ha förståelse för att språket innefattar olika språkljud. Vid läsinlärning är det viktigt att 

förstå att de språkljud som finns i språket kan brytas ner till enskilda ljuddelar (Fridolfsson, 

2015 s. 23). Fonologisk medvetenhet är inte endast en avgörande roll vid läsinlärning utan är 

även viktig då det gäller skrivinlärningen. I början av barns skrivinlärning uppfattar de oftast 

språket som en helhet och har ingen förståelse för att talet innehåller olika fonem. Barn ska ha 

förståelse för att ett fonem ska kopplas ihop med en bokstav och för att vidareutvecklas i 

skriftspråket krävs det att barn besitter den fonologiska medvetenheten (Fridolfsson, 2015.s 

23). En viktig aspekt som lärare behöver tänka på vid läs- och skrivinlärning är att förmågan 

att läsa och skriva inte uppstår spontant hos barnet, utan de behöver vägledning och stöttning 

för att slutligen besitta dessa förmågor (Stadler, 1998 s. 13).  
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Barns första möte med skriften sker vanligtvis i barnets närmiljö. Barn som tidigt ser att 

vuxna i sin närhet skriver lär sig snabbt att skrift är en sorts kommunikation. Genom att ha 

skrivmaterial som papper, penna och sudd tillgängligt för barn, gör de egna skrivförsök vilket 

resulterar i klotterskrivning eller lekskrivning. När barnet förstått kopplingen mellan bokstav 

och ljud förvandlas låtsasskrivning till att skriva mer fonologiskt korrekt (Fridolfsson, 2015 s. 

141).   

Skrivutvecklingen innefattar fem olika nivåer som ett barn genomgår för att slutligen kunna 

skriva avancerade texter. Den första nivån benämns som pseudoskrivning eller lekskrivning. 

Barnet ritar bokstavsliknande krumelurer och försöker efterlikna vuxnas skrivbeteenden. Vid 

denna typ av skrivning har barn ingen förståelse för skillnaden mellan bilder och skrift och 

därför kan barnet blanda siffror och bokstäver när de försöker skriva egna meningar. Den 

andra nivån barnet genomgår är logografisk skrivning, här lär sig barnet skriva sitt eget namn 

och sina närståendes namn. Barnet kopierar ord och lär sig hur de skrivs genom att rita 

bokstäverna och barnet skriver oftast med versaler. Eftersom barnet inte lärt sig den 

alfabetiska principen är det även vanligt att de skriver i omvänd läsriktning (Fridolfsson, 2015 

s. 144). När barn börjar besitta den alfabetiska principen har de lärt sig att skriva ljud för ljud 

och då kan de ljuda bokstäverna högt för sig själva när de skriver. Det är även vanligt att vana 

läsare skriver alfabetiskt då de skriver långa ord eller ord som är okända. Vid denna nivå har 

barnet en förståelse för kopplingen mellan ljud och bokstav och de har blivit säkrare på 

bokstäverna. Detta leder till att de gradvis kan skriva ljudenliga ord i och med att den 

fonologiska medvetenheten utvecklats ännu mer. Stegvis lär sig barnet att samma språkljud 

kan skrivas med olika grafem, t.ex. j-ljudet. Med hjälp av elevers fonologiska skrivning kan 

lärare granska deras fonologiska förmåga. Fridolfsson (2015, s. 145) menar att den 

fonologiska skrivningen kan ge lärare kunskap kring huruvida elevers alfabetiska läsning 

fungerar. Hon beskriver vidare att elever som skriver ljudenligt kan ha brister i sin 

avkodningsförmåga. Så småningom lär sig barnet att skriva automatiserat, vilket betyder att 

hen inte behöver lägga energi på att tänka på vilka bokstäver som ska ingå i ett visst ord, det 

innebär att barnet behärskar den ortografiska nivån. Den ortografiska nivån samt att lära sig 

stava ord korrekt kan stimuleras genom läsning menar Fridolfsson (2015, s. 145). Hon 

beskriver att genom läsning får barn lära sig hur ord och meningar är uppbyggda samt att de 

dessutom kan känna igen ord visuellt. Den sista nivån där elever lär sig skriva avancerade 

texter kallas för morfologisk skrivning. Eleven som befinner sig i denna nivå har kunskap 
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kring ord och meningars uppbyggnad och denne förstår att de består av förstavelser, stam och 

ändelser.  

2.2 Barns motivation till skrivande  

Intresset för att skriva inträder vid olika åldrar hos barn och det beror främst på skillnader i 

barnens uppväxtmiljö. Om barn växer upp i en miljö där skriftspråkskulturen är stark kan 

intresset bli synligt hos barn redan vid en väldigt tidig ålder. En miljö där skriften har 

betydande roll i vardagslivet främjar att barn aktivt börjar skriva. Det kan vara 

familjemedlemmar som lämnar skriftliga lappar till varandra eller har en skrivtavla där de 

skriver påminnelser.  Så småningom förstår barnet att dessa skriftliga meddelanden är 

betydelsefulla för familjen och vill av den anledningen delta och meddela sig (Stadler, 1998, 

s.48–49). Stadler (1998, s.48–49) menar att detta är en naturlig bakgrund till att barn börjar 

skriva. En annan anledning till barns skrivande kan vara lusten att vilja uttrycka sig. Detta 

syns vid en tidig ålder där barnet ”lekskriver” genom att klottra, rita och försöka forma 

bokstäverna.  Med stigande ålder samt erfarenhet kommer barnet förstå att klottret och 

ritningen inte är läslig. Det är då intresset och medvetenheten för bokstäverna väcks och 

barnet börjar fråga vad de olika bokstäverna står för samt vill lära sig att skriva. Stadler (1998, 

s.48–49) menar på att denna nyfikenhet inte uppstår naturligt hos alla barn samt att de kanske 

inte alltid blir besvarade när de ställer frågor, det är inte en självklarhet att föräldrar eller 

andra i barnets omgivning har möjlighet att svara på barnets frågor. Det är därför av vikt att 

skolan tar ansvaret och tar hänsyn till den variation som finns bland eleverna gällande 

skrivberedskap samt bokstavsintresse. Det är även viktigt att väcka alla elevers intresse för 

bokstäver och skrivande för att inte försena inlärningen.  

 

Taube (2009, s. 66) skriver om en läs- och skrivsjälvbild där hon menar att elever utvecklar en 

bild över sin egen förmåga. Den bild eleverna får kommer att ha en effekt på deras fortsatta 

motivation, vilket leder till att de lär sig att använda olika strategier i sitt lärande. Elever som 

har olika självbild varierar beroende på sociala, emotionella och kognitivt engagemang i 

skolan. Både föräldrar och lärare bör känna till elevers självbild, hur de motiveras och lär sig 

samt hur dessa samspelar med varandra för att eleven ska nå optimal utveckling i sitt 

skrivande. Elever med skrivsvårigheter kan känna sig pressade då skolan ställer höga krav på 

en och därför blir inlärningstillfällena misslyckande. Detta skapar ett tillstånd hos eleven som 

Taube (2009, s. 69) benämner som ”inlärd hjälplöshet”. Tillståndet medför att eleverna får 
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sämre motivation och blir passiva, och därför tänker de att det inte är någon idé att försöka. 

Det leder i sin tur att eleverna blir deprimerade och skapar en ängslighet.   

2.3 Språkutvecklande arbetssätt  

Elever möter och utforskar skriftspråket i olika miljöer och på olika sätt och läraren bör i sin 

undervisning få eleverna intresserade i skolarbetet. Läraren bör således utveckla aktiviteter 

och arbetssätt som anpassas till elevernas nivå och deras uppfattning kring skriftspråket. 

Eleven ska ges utrymme att få vara aktiv och experimenterande tillsammans med sin lärare. 

Skriftspråket är även en viktig del i vår kulturella och sociala samvaro och ska på ett tydligt 

sätt framgå för eleven (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson, 2013, s. 175).  

 

Läraren kan på olika sätt skapa en stimulerande skriv- och läsmiljö för sina elever. En 

skrivhörna kan ordnas med tillgång till attraktiva material såsom brevpapper, olika slags 

blockpapper, kuvert, frimärken, stämplar mm. Datorn kan även inrymmas i hörnan där 

eleverna får möjlighet att leka och skriva meddelanden till varandra, skriva brev eller 

inköpslistor. Att tillsammans utforska skriftspråkliga miljöer till exempel biblioteket eller gå 

igenom matsedeln kan vara intressant för eleverna (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och 

Olsson, 2013, s. 178). Whiteboardtavla och blädderblock är material som lärare och elever 

oftast använder aktivt i undervisningen. Dessa kan utnyttjas vid dagboksskrivande när 

eleverna skriver vad som har hänt i veckan, som sedan skickas hem till föräldrarna. Att 

prioritera högläsning och tystläsning i klassrummet kan också vara stimulerande för eleverna. 

Läraren kan, för att öka elevernas intresse för att läsa böcker på egenhand, anordna en 

myshörna där varierande böcker finns att tillgå (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson, 

2013, s. 180). Andra sätt att arbeta språkutvecklande är att arbeta med homonymer och 

metaforer med eleverna, detta bidrar till en djupare förståelse kring ord och dess innebörd. 

Det är viktigt att introducera nya begrepp och ord samt anpassa definitionerna till ett 

vardagsnära språk (Skolverket, 2017 s. 16).  

2.4 Faktorer som kan påverka barns skrivande  

En faktor som påverkar utveckling av skriftspråket är läsningen. Elever som tidigare har fått 

lyssna på berättelser eller sagor kan ha en förförståelse för skriften och dess funktion, och 

barn som växer upp i miljöer som präglas av en läskultur upptäcker ofta skriften tidigt. Barnet 

förstår att ord skiljer sig ifrån andra figurer och att de har en innebörd (Stadler, 1998, s.17). 
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Stadler (1998, s.17) skriver att högläsning spelar en avgörande roll för skriften där barnet 

lyssnar och blir medveten om skriftens funktion och form. Genom att barn lyssnar och känner 

igen ord, kan de därefter minnas och sedan skriva ner orden de hör.  Studier visar att barn som 

kommer ifrån en hemmiljö där böcker finns tillgängligt men även att de vuxna har ett 

läsintresse och läser mycket själva, bidrar till att barnet också intresserar sig eftersom de 

vuxna är barnets förebilder. Det finns även föräldrar som väljer att inte introducera 

skriftspråket för sina barn med anledning av att de önskar att överlämna det till skolan. 

Anledningen till att föräldrar inte högläser för sina barn kan grunda sig i att de inte har insikt 

eller kunskap om dess avgörande betydelse för barnets skriv- och läsutvecklingen (Stadler 

1998, s. 17).  

 

Samuelsson (2006, s. 393) skriver om orsaker till specifika läs- och skrivsvårigheter där han 

presenterar motorik och dess påverkan. Med detta menas elever som har svårt med balansen 

och att forma bokstäver. Han skriver att det inte finns vetenskaplig bevisning som påvisar att 

motorisk träning skulle resultera i att elever utvecklas i skrivandet. En del författare anser att 

motorisk träning kan stödja elever i deras skrivande och på så sätt utveckla deras 

skrivförmåga. Fast (2015, s. 88) skriver att rörelser av olika slag är gynnande även om det inte 

har med skrivandet att göra. Att använda fingrarna mycket där barnet målar, bygger lego eller 

står på ett ben påverkar de och deras balans, vilket utvecklar deras förmåga att göra olika 

rörelser som små och precisa. Vidare skriver Fast (2015, s. 98) att all typ av skrivande är bra 

för barnets skrivutveckling och där datorn kan vara en hjälpande hand. Många elever kan 

uppleva att skriva på dator är lättare än att skriva för hand eftersom att bokstäverna redan 

finns på tangentbordet, men att skriva på datorn kräver inte en motorisk skicklighet som 

skrivande med en penna. På så sätt kan elever med motoriska svårigheter skapa en tydligare 

text med ett djupare innehåll med hjälp av tangentbordet. Skrivprocessen är densamma där 

bokstavsljud kopplas till en bokstavssymbol såsom när man skriver för hand, skillnaden blir 

endast att barnet tar tid på sig att hitta rätt bokstav istället för att forma den själv.  

 

Trageton (2014, s. 255) menar att forskning kring skriftspråksutveckling har visat att barn 

som är mellan fem och nio år har lättare för sig att skriva än att läsa. Idag har elever med 

skrivsvårigheter bättre förutsättningar att utvecklas i sitt skrivande än tidigare med datorn som 

komplement (Trageton, 2014, s. 255). En metod som används i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen är ”att skriva sig till läsning”. Denna metod går ut på att eleven använder 

sig av läsplatta eller dator för att skriva istället för att använda det traditionella sättet med 
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penna och papper (Fridolfsson, 2015 s. 171). Datorn har många användbara program och 

funktioner som talsyntes och rättstavningsprogram. Enligt Appelberg och Eriksson (1999, s. 

38) har talsyntes visat goda effekter på läs- och skrivinlärningen genom att det som skrivs 

hörs i samma stund blir språkets användning mer tydlig. Detta leder även till att eleverna blir 

motiverade till att skriva och läsa. Eleverna förstår textens budskap och form genom att de hör 

vad som skrivs och därmed lär de sig att läsa genom att skriva. Datoranvändningen kan 

däremot ha en nackdel där vissa barn kan bli fixerade vid att använda läsplatta eller dator hela 

tiden (Appelberg och Eriksson 1999, s. 37).  

2.4.1 Skillnaden mellan första- och andraspråkstalandes skrivförmåga 

Det finns ett antal skillnader mellan första- och andraspråkstalandes språkliga medvetenhet. 

En väsentlig skillnad är att elever som ska anamma ett andraspråk redan behärskar ett annat 

förstaspråk. Detta kan ha olika verkan på elevens språkinlärning menar en del forskare, där de 

anser att det både kan vara ett hinder men även en resurs. Under 1950–60 talet ansågs 

modersmålet försvåra inlärningen av andraspråket (Lindberg, 2006 s. 60–62). Dagens 

forskning belyser att barn med ett annat modersmål behöver nödvändigtvis inte resultera i 

problem vid tillägnandet av det nya språket. Ett tidigare inlärt språk kan vara till nytta vid 

inlärning av det nya språket, eftersom det underlättar inlärningen. Däremot är det viktigt att ta 

hänsyn till inlärningsprocessen och huruvida språkinlärningen ska ske. Individer med annat 

modersmål som inte har fått tidigare undervisning, tenderar att ha svårigheter i skolan 

eftersom de inte har tidigare erfarenheter som de kan dra nytta av, det blir en helt främmande 

situation för dessa (Lindberg, 2006 s. 60–62).  

 

En annan skillnad är elevens omgivning där sociala och kulturella faktorer har en avgörande 

betydelse för språkinlärningen. Elever med svenska som förstaspråk växer upp i en homogen 

svensk miljö där de formar det språk som används i skola och samhället, och som de bär med 

sig vid skolstarten. Flerspråkiga elever har en annan språklig bakgrund eftersom de använder 

sina språk i olika sammanhang och med olika individer vilket leder till att språken inte 

utvecklas parallellt och likformig utan kompletterar varandra istället. Det som blir är att dessa 

elever utvecklar förmågan av att säga ord på ett språk och andra ord på det andra språket. 

Eleven kan ha utvecklat ordförrådet på sitt förstaspråk med sin familj och utvecklat andra 

delar av ordförrådet i skolan där svenska språket dominerar (Lindberg, 2006, s. 58). Detta 

leder till att många flerspråkiga elever, även födda i Sverige saknar en självklar anknytning i 

det språk som kommer vara avgörande för kunskapsutvecklingen i fortsättningen.  Det 
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innebär att elever med ett annat modersmål än svenska ställs inför en mycket större utmaning 

än de elever som har fått undervisningsspråket inhämtat redan som liten (Lindberg, 2006, s. 

59).  

2.5 Ordförråd  

En av de viktigaste faktorerna för en god skolframgång är att ha ett utvecklat ordförråd. För 

att elever ska få ett utvecklat ordförråd är det viktigt att som lärare ha rätt redskap samt en 

utvecklad förståelse kring ordförrådets utveckling under elevernas skolgång (Skolverket, 2017 

s. 1). Fridolfsson (2015, s. 26) beskriver att utveckling av ordförråd sker bäst genom att läsa 

olika typer av texter samt genom att samtala med andra som har ett mer utvecklat ordförråd än 

en själv. Genom detta sätt placeras orden i ett sammanhang och underlättar ordförståelsen för 

barnet vilket leder till att orden lagras i barnets långtidsminne. Genom att som lärare använda 

ett varierat språk och samtidigt låta eleverna självmant upptäcka ord, stimuleras elevernas 

anknytning till orden, vilket leder till att det underlättar för dem när de ska berätta eller skriva 

om något (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016 s. 94). Fridolfsson, (2015 s. 1) och 

skolverket, (2017 s. 3) beskriver vidare att barn vid 5–6 års åldern lär sig ca 8 nya ord per dag. 

När barnet börjar skolan utvecklas detta till ett större omfång på ca 3000 nya ord per år. När 

elever slutar grundskolan kan de uppskattningsvis 40–50 000 ord. En del av orden behärskas 

däremot receptivt vilket betyder att eleverna inte alltid väljer att aktivt ha med dessa ord när 

de själva skriver (Skolverket, 2017 s. 2).  

Ordförrådet handlar inte endast om hur många ord man kan utan det handlar även om hur väl 

man behärskar de enskilda orden. Det är viktigt att eleverna har kunskap kring ordens 

formella egenskaper, hur de böjs, stavas och används (Skolverket, 2017 s. 3). Ett utvecklat 

ordförråd ger eleverna en större förståelse i ord som homonymer, att samma ord kan ha flera 

olika betydelser. Ordet hamnar kan tolkas både som verbet hamna men också som 

substantivet hamn i plural (en hamn – flera hamnar). Att förstå denna skillnaden är däremot 

inte en självklarhet för andraspråkselever, eftersom de har ett mer begränsat ordförråd än 

förstaspråkselever (Skolverket, 2017 s. 9). Ett stort och utvecklat ordförråd ger möjlighet till 

att i större utsträckning uttrycka sig varierat och välja ord och metaforer och på så sätt blir 

även innehållet i en text mer utvecklat. Ett mindre utvecklat ordförråd leder till att elever tar 

omvägar och skriver mer ungefärliga ord för att formulera sig. Med hjälp av vilka ord 

skribenten väljer att ha med i sin text hjälper det läsaren att förstå vad för typ av text det är 

t.ex. vilken genre den följer (Josephsson, Melin & Oliv, 1990, s. 54).  
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2.6 Morfologisk medvetenhet  

Grammatiken i språket innefattar två olika delar som benämns som den syntaktiska och 

morfologiska nivån. Den syntaktiska delen omfattar olika språkregler och utgör en viktig roll i 

utvecklingen av läs- och skrivinlärning. Syntaktisk medvetenhet är viktig för att vi ska kunna 

uttrycka oss och förstå tal- och skriftspråket (Fridolfsson, 2015 s. 26). Morfologisk 

medvetenhet handlar om regler som finns för ordens ändelseböjningar. Morfem är ordens 

minsta betydelsebärande enhet, dvs. ändelsen i ett ord, t.ex. -are i ordet finare (Alatalo, 2011, 

s. 42). Morfologin har två olika funktioner, grammatiska och lexikala morfem. Lexikala 

morfem är ord som t.ex. bil och de grammatiska morfemen är ändelserna som -ar, -na (bilar, 

bilarna). Alatalo (2011, s. 42) beskriver att skillnaden mellan fonem och morfem kan urskiljas 

med hjälp av orden, bil och fil, skillnaden mellan orden är endast fonemen b och f, och dessa 

är betydelseskiljande men inte betydelsebärande.  

Morfologisk medvetenhet handlar även om förståelse för att ord består av flera olika morfem, 

t.ex. ordsammansättningar, detta leder till en kunskap som utvecklar läs- och skrivförmågan 

(Alatalo, 2011 s. 42). Morfologisk medvetenhet är ytterst viktig då det gäller läsförståelse och 

stavningsförmågan eftersom det svenska språkets stavning bygger på ordens ljudstrukturer, 

släktskap och ursprung, detta kallas för att stavningen är morfofonologisk. Om vi ser ordet 

”släckt” i skrift förstår vi betydelsen av det trots att det finns många ord som låter likadant 

som det. Med den morfologiska medvetenheten vet vi även att ordet ”släckt” kommer från 

grundordet ”släcka”, det är denna kunskap som är viktig för barn att utveckla för att deras läs- 

och skrivförmåga ska utvecklas till sin fulla potential (Alatalo, 2011, s. 43). Det finns en del 

språksvaga barn som ännu inte utvecklat sin morfologiska del. Vissa barn har svårt med 

ordböjningar och kan inte tolka skillnader i betydelse av ordböjningar, t.ex. jag leker, jag 

lekte, jag har lekt, och det finns de elever som utelämnar har i sista tempusformen 

(Fridolfsson, 2015 s. 27). Fridolfsson (2015, s. 27) beskriver även att det är vanligt att barn 

använder fel böjningsform på oregelbundna verb, t.ex. kan de böja ordet fick till fådde och 

gick till gådde. En förklaring till detta är att barn oftast lär sig det som är regelbundet i språket 

först innan de tillägnar sig kunskaper om det oregelbundna. Det finns även de elever som 

skriver fonologiskt vilket innebär att de inte kan korrigera sin stavning. Detta i sin tur medför 

att eleverna skriver ljudenligt, t.ex. kan de skriva byggt som bykt istället (Fridolfsson, 2015 s. 

146).  
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2.7 Textbindning  

Textbindning är ett begrepp för olika delar som behövs i språket som gör att ord och meningar 

blir sammanhängande i en text (Nyström, 2001, s.9). Nyström (2009) beskriver att ett 

sammanhang i en text beskrivs utifrån kohesion och koherens. Koherens är innehållssamband 

som bildar texten, medan kohesion är sambandsmekanismer som visar på samband på 

textytan. Satskonnektion är en mekanism som t.ex. åstadkommer kohesion. Satskonnektioner 

är ord eller uttryck som binder samman en text, exempel på sådana ord är eftersom, innan 

(Nyström, 2001, s. 11). En annan mycket viktig mekanism som är viktig för en fungerande 

text är referensbindning. Denna bindning bygger på att ett begrepp återkommer flera gånger i 

en text fast på olika sätt och gör att texten och dess innehåll blir sammanhängande, Nyström 

(2001, s. 36) ger ett exempel:  

Lena gick ut i trädgården där hon fann sin man med staffli och målarpalett i handen.   

I detta exempel utgör ”Lena” och ”hon” samma referent fast skrivna på olika sätt. Detta gör att 

texten dels får ett sammanhängande innehåll men texten blir även mer varierad, till skillnad från om 

det stod ”Lena gick ut i trädgården där Lena fann sin man med staffli och målarpalett i handen”.  

Vid skrivning av texter är det viktigt att skribenten tänker på att texten behöver stå på egna ben. 

Därför behöver skribenten få med alla de nödvändiga delar som är väsentliga för att en utomstående 

person ska kunna läsa och förstå texten, utan att behöva ställa frågor kring innehållet. Bjar (2006, 

s.333) beskriver att en text som står på egna ben, kallas för en egentext. En egentext är en text som 

har ett tydligt innehåll och en röd tråd som gör det enklare för läsaren att förstå innehållet.   

2.8 Skriftspråksregler  

Som lärare har man det stora och viktiga ansvaret att lära ut grunden för skrivande till 

eleverna, vilket även innefattar att undervisa om textbindning. Lärare kan inte förvänta sig att 

alla elever besitter de skriftspråksregler som finns. Dessa behöver introduceras i samband med 

läsinlärningen eftersom det även underlättar elevernas läsförmåga. Eleverna behöver få 

kunskap om vad ord, fras, mening, bokstav och siffra är. Det är vanligt förekommande att 

nybörjare i läs- och skrivinlärning inte kan skilja på vad en bokstav och siffra är (Fridolfsson, 

2015 s. 36). Läraren behöver även tydliggöra för eleverna att vårt alfabet består av versaler 

och gemener samt att det finns regler för när man använder respektive bokstav. En del elever 

blandar gemener och versaler när de skriver ord eller meningar och Fridolfsson (2015, s. 170) 
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beskriver att en orsak till detta kan vara att eleverna är osäkra på den lilla bokstavsformen. I 

det fall detta händer väljer eleven det säkra före det osäkra och skriver den bokstav hen är 

säker på. De bokstäver som oftast ställer till de för eleverna är b och d eftersom bokstäverna 

är väldigt lika.  De kan välja att skriva ”haDe” och ”faBrik” med versaler istället eftersom 

skillnaden synliggörs i större utsträckning (Fridolfsson, 2015 s. 170).  

I samband med att eleverna börjar skriva texter är det viktigt att som lärare betona de 

skriftspråksregler som finns i språket som stor bokstav, interpunktion, disponering av pappret 

samt att de finns mellanrum mellan orden så att det man skriver blir läsligt. Fridolfsson (2015, 

s. 170) beskriver att det är viktigt att eleverna utvecklar färdighet kring bokstävernas 

proportion samt deras särskiljande drag.  

2.9 Skolans styrdokument  

Skolan ansvarar för att alla elever som går i skolan får en personlig utveckling samtidigt som 

de förbereds för att kunna ta aktiva val som är avgörande för den fortsatta utbildningen 

(Skollagen, 2010:800). Undervisningen ska bidra till eleverna utvecklar sitt tal- och 

skriftspråk så att eleverna ska få möjlighet att uttrycka sig i olika sammanhang och för olika 

syften (Skolverket, 2018 s. 257). Eleverna ska få möjlighet att genom undervisningen 

utveckla sin förmåga att skapa och bearbeta olika slags texter, individuellt men även i grupp. 

Det är av vikt att läraren stimulerar samt väcker elevernas intresse på olika sätt för läsning och 

skrivning (Skolverket, 2018 s.257). Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna 

möjligheter att utveckla sin förmåga att uttrycka sig och kommunicera i tal och skrift. De ska 

vidare ha förståelse de språkliga strukturerna och ha förmågan att följa språkliga normer 

(Skolverket, s. 258).  

Under rubriken “Centralt innehåll” i ämnet svenska för årskurs 1-3 ska eleven nå följande 

kriterier (Skolverket, s. 258):  

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. 

• Skapande av texter där ord och bild samspelar  

•  Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken 

samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 
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3 Metod  

I detta avsnitt presenteras studiens metod däribland hur urvalet, datainsamlingen och 

databearbetningen gått till samt hur vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna i denna 

studie.  

3.1 Genomförande och datainsamlingsmetod  

Inför denna studie skickades ett missivbrev ut till elevernas vårdnadshavare samt till 

klassläraren (se bilaga 1). Studien genomfördes inte förrän dessa var påskrivna. Vi valde att 

utföra en skrivuppgift och enkät med elever i årskurs 2, detta för att få en översikt och 

förståelse kring skrivförmågan hos elever med svenska som modersmål.  Genom samtal med 

läraren inför denna studie framgick det att alla elever i klassen har svenska som modersmål.  

Enligt den utvalda uppgiften skulle eleverna enskilt skriva en saga. En presentation om 

uppgiften genomfördes på smartboarden tillsammans med eleverna och vi gick igenom frågor 

som eleverna hade kring uppgiften. Eleverna fick 40 minuter på sig att skriva och vi valde att 

inte hjälpa dem under deras skrivande eftersom vi ville se vad de kunde prestera på egen 

hand. I skrivuppgiften fanns det bilder på olika sagofigurer som eleverna kunde ta hjälp av om 

de behövde. De centrala delarna i skrivuppgiften var att eleverna skulle skriva utifrån de 

särskilda drag en saga innefattar, som inledning, handling och avslutning (Skolverket, 2018 s. 

259).   

 

Enkäten (se bilaga 2) som genomfördes med klassen bestod av sex frågor, två av 

frågorna var öppna frågor och därigenom utlästes olika svar utifrån varje elevens unika åsikter 

och tankar. De resterande frågorna bestod av en glad, neutral och ledsen smiley. Den glada 

smileyn representerade en positiv inställning till elevers skrivande medan den ledsna smileyn 

representerade motsatt inställning. Även denna uppgift presenterades på smartboarden i 

helklass. Vi gick igenom frågorna och pratade om vilken typ av känsla de 

olika smilisarna representerade. Vi tydliggjorde för eleverna att det var viktigt att fundera 

över vad de själva tycker om sin skrivning och vilken syn de har och inte titta på 

sin axelkompis. Eleverna fick ca 30 minuter på sig att genomföra enkäten.   
 

En semistrukturerad intervju med klassläraren har genomförts eftersom det hjälper oss att 

besvara vår tredje forskningsfråga. Vid en semistrukturerad intervju har forskarna oftast en 
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eller flera teman som ligger till grund för intervjun men respondenten har stor frihet att forma 

sina svar. Forskarna utgår ifrån en intervjuguide men en semistrukturerad intervju ger både 

informanten och respondenten möjlighet till att vara flexibla i sina frågor och svar (Bryman 

2002, s. 301). Intervjun genomfördes med läraren eftersom hon besitter en djupgående 

kunskap kring elevernas skrivförmåga. Inför intervjun skickades frågorna ut till klassläraren 

vilket gav henne möjlighet att tänka efter och förbereda sig (se bilaga 4). Intervjufrågorna 

grundade sig i litteratur som vi ansett varit relevant för denna studie och intervjun pågick i 

cirka 30 minuter. Vi spelade in intervjun digitalt eftersom det gav oss möjlighet att senare 

kunna lyssna på materialet vilket underlättade för oss att senare analysera materialet. Vi 

transkriberade materialet kort efter intervjun och valde att utesluta t.ex. upprepningar som 

förekom under intervjun.   

3.1.1 Urval  

Vi genomförde vår studie på en skola i en mindre mellansvensk stad. Vi valde att genomföra 

studien i årskurs två i och med att vi redan hade etablerad personlig kontakt i den klassen, och 

dessutom har eleverna i klassen svenska som modersmål vilket ökar möjligheterna att nå vårt 

syfte, som var att bland annat analysera tio elevtexter skrivna av elever med svenska som 

modersmål. Klassen består av 23 elever och samtliga deltog i studien genom att skriva en 

saga. Det var endast 20 elever som svarade på enkäten eftersom tre elever var sjuka. Eleverna 

skrev sina sagor anonymt och vi var tydliga med att de inte skulle skriva ut sina namn. Vi 

valde att begränsa oss till tio elevtexter som har analyserats djupgående utifrån olika kriterier 

i, dessa kriterier är presenterade i bakgrundsavsnittet. Valet av elevtexter gjordes medvetet. 

Valet baserades på tio texter som hade ett rikt och stort innehåll eftersom det gör studien mer 

informationsrik.  

3.1.2 Databearbetning  

Det samlade materialet för denna studie har inhämtats från en intervju med klassläraren samt 

enkät och sagoskrivning med elever i årskurs två. Elevtexterna analyseras utifrån fyra olika 

kriterier: Ordförråd, morfologisk medvetenhet, textbindning och skriftspråksregler. Mot 

bakgrund av att vi undersöker elevers ordförråd granskar vi främst hur pass varierat språk som 

elevtexterna har. Det andra kriteriet är morfologisk medvetenhet där undersöker vi om 

eleverna använder rätt ändelse på orden. Vi undersöker även om elevtexterna följer en röd 

tråd och om de använder referenter och satskonnektioner, vilket inryms i textbindning. Det 

sista kriteriet är skriftspråksregler där elevernas förmåga att använda sig av punkt, 
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kommatecken samt korrekt hantering av gemener och versaler analyseras. I avsnittet 4.1.2 

morfologisk medvetenhet används två olika terminologier som beskriver vilken nivå som 

eleverna ligger på gällande morfologisk medvetenhet. Dessa är, utvecklad morfologisk nivå 

vilket visar på att eleven har böjt de flesta ord rätt samt att de inte skrivit många ljudenligt 

stavade ord. Den andra terminologin är god morfologisk medvetenhet vilket visar på att den 

inte är utvecklad till fullo.   

 

Utifrån det transkriberade intervjumaterialet har vi valt ut olika teman som ligger till grund 

för forskningsfråga tre som lyder ”Hur arbetar läraren för att främja elevernas skrivförmåga”. 

Genom elevtexterna samt enkäten får vi svar på resterande forskningsfrågor, ”Hur ser 

skrivförmågan ut hos tillfrågade elever i årskurs två? och ”Hur upplever eleverna sin egen 

skrivförmåga” 

 

Sammanställning av enkäten har förts in i ett cirkeldiagram med hjälp av en Excel fil. Och 

diagrammet utformades utifrån Words egna mallar. Vid enkätbearbetningen räknade vi antal 

svar på en viss fråga som sedan fördes in i Excel filen.   

3.2 Etiska överväganden  

Vid en forskningsstudie är det viktigt att forskare beaktar de forskningsetiska principerna som 

vetenskapsrådet (2002) utformat. Det finns fyra olika huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet: innebär att deltagarna i undersökningen blivit informerade om studiens 

syfte och deras roll i studien. Vidare ska de medverkande informeras om att deltagandet är 

frivilligt samt att de har rätt att avbryta sitt deltagande.  

Samtyckeskravet: innebär att deltagarna har lämnat sitt samtycke för att vara med i studien.  

Konfidentialitetskravet: innebär att uppgifter som inhämtas från informanterna är 

konfidentiella och bör förvaras så att ingen utomstående kan ta del av.  

Nyttjandekravet:  innebär att personuppgifter som lämnas ut i studien får endast användas 

för ändamål och syftet som gäller för studien.  

 

Inför denna studie skickades missivbrev ut till deltagarna med information om studiens 

innehåll och syfte, därav uppfyller detta det första kravet. Samtyckeskravet uppnås i samband 
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med att deltagarna skrivit under missivbrevet. Studien omfattar en intervju med klassläraren, 

en enkät och skrivuppgift med eleverna. Eleverna och läraren var medvetna om att deras 

deltagande i studien var frivillig, samt att de uppgifter som lämnades ut endast används i 

denna studie. Detta uppfyller enligt ovanstående beskrivning konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

3.3 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om huruvida en viss fråga mäter det som den är ämnad till samt om det som 

genererats från undersökningar har en röd tråd. Reliabilitet innebär huruvida 

undersökningsresultatet skulle bli densamma om den genomfördes på nytt av en annan part 

exempelvis (Bryman, 2002 s. 43). Dessa begrepp är vanligt förekommande då det gäller en 

kvantitativ undersökning, däremot har bland andra Lincoln och Guba (1994 i Bryman 2002, s. 

258) föreslagit två andra begrepp som är relevanta till kvalitativ forskning. Dessa begrepp är 

trovärdighet och äkthet som vi valt att förhålla oss till.  

Trovärdigheten består av fyra olika kriterier som benämns som: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa har en motsvarighet i kvantitativ 

forskning. Tillförlitlighet handlar om huruvida forskarna i en undersökning tagit hänsyn till de 

regler som finns samt att de som deltagit i studien fått möjlighet att ta del av studiens resultat, 

detta kallas för respondentvalidering menar Bryman (2002, s. 258). Vi har i denna studie ökat 

tillförlitligheten genom att följa den policy som Mälardalens högskola har försett oss med. Vi 

har blivit informerade om att skicka ut missivbrev samt informera samtliga deltagare om att 

studien är frivillig. Vi har även tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Överförbarhet handlar om resultaten i studien är överförbara till en annan kontext. Bryman 

(2002, s. 257) beskriver att det är svårt att uppfylla detta kriterium i kvalitativ forskning 

eftersom det är omöjligt att frysa en social miljö. Vi anser däremot att det är möjligt att föra 

över våra resultat till en annan miljö förutsatt att det är en liknande elevgrupp med liknande 

förutsättningar och skrivuppgift. Det är viktigt att belysa att vår analys av tio elevtexter inte 

behöver betyda att alla elever med svenska som modersmål har samma skrivförmåga. Detta 

på grund av att alla elever är olika med olika förutsättningar och skrivfärdigheter. Pålitlighet 

handlar om att som forskare inta ett granskande synsätt och tillsammans med arbetskamrater 

undersöka studiens olika delar för att sedan avgöra kvalitén i studien. Vi har tillsammans med 

vår handledare granskat del för del av denna studie och fått handledningen, därför anser vi att 

vi uppfyller detta kriterium. Det sista kriteriet är möjlighet till att stryka och konfirmera, det 
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innebär att som forskare inta ett objektivt synsätt och vara medveten om att personliga 

erfarenheter och värderingar inte får utrymme i undersökningen. Vi har genomgående 

reflekterat över studiens syfte och våra värderingar och sett till att personliga åsikter inte 

påverkar studiens resultat.  

Även begreppet äkthet innefattar några kriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Det första kriteriet 

rättvis bild handlar om studien gett en rättvis bild av deltagarnas åsikter. Vi har bland annat 

spelat in och transkriberat intervjumaterialet och det har gett oss möjligheten att ge en rättvisa 

bild av intervjupersonen. Vi har även elevtexterna som bilaga vilket också medför att studien 

ger en rättvis bild av insamlat material. Ontologisk och pedagogisk autenticitet handlar om 

undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre förståelse kring de som ingår i den 

sociala miljön. Vi anser att läraren kan få ett bredare perspektiv om sina elevers skrivförmåga 

med hjälp av vår skrivuppgift samt intervjun som genomfördes. Katalytisk autenticitet handlar 

om deltagarna i studien kunnat förändra den situation de befinner sig i. Vi tror inte att vår 

studie i sig skulle kunna få eleverna att få en bättre skrivförmåga däremot tror vi att studien 

kan leda till att läraren intar ett bredare perspektiv kring sina elevers skrivförmåga. Taktisk 

autenticitet går ut på om deltagarna kunnat vidta åtgärder efter vår undersökning. Vi har ingen 

kännedom kring detta då läraren inte haft någon önskan om att ta del av studiens resultat 

(Bryman, 2002 s. 261).  

4 Resultat  

I detta avsnitt representeras studiens resultat med syfte att besvara studiens forskningsfrågor 

som varit: 

1. Hur ser skrivförmågan ut hos tillfrågade elever i årskurs 2?  

2. Hur upplever eleverna sin egen skrivförmåga?  

3. Hur arbetar läraren för att främja elevernas skrivförmåga? 

 

Det presenteras även en övergripande inblick i intervjun med klassläraren samt en analys av 

varje enskild elevtext.  
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4.1 Analys av elevtexter  

I följande avsnitt analyserar vi de tio olika elevtexterna utifrån kriterierna: ordförråd, 

morfologisk medvetenhet, textbindning och skriftspråksregler.  

Utifrån vår analys kan vi se att eleverna besitter förmågan att skriva en berättelse, det finns en 

del likheter och skillnader mellan texterna. Gemensamt för alla elevtexter är att de har 

förmågan att använda adjektiv som t.ex. personbeskrivningar och egenskaper. Däremot finns 

det några elever som inte har förmågan att ha en sammanhängande text vilket är en viktig del i 

skrivandet. I stort sett har alla elever en morfologisk medvetenhet vilket innebär att de t.ex. 

kan böja på oregelbundna verb. Vad gäller skriftspråksregler som t.ex. punkt och stor bokstav 

anser vi att eleverna behöver utveckla sina färdigheter i högre grad. Däremot innehåller 

många av elevtexterna rättstavade ord vilket tyder på att eleverna kommit långt i den 

utvecklingen.  

4.1.1 Ordförråd  

Elevtext A är en berättelse om två spelproffs som inte kan spela Fortnite tillsammans eftersom 

de inte har hörlurar. I berättelsen får vi följa hur dessa proffs går tillväga för att lösa 

problemet. I denna text förekommer några upprepade ord och dessa är: Och, Men, 

De. Exempel på ett av de förekommande orden är t.ex.”…men det 

fans inget hedset men då slog Samuraj”.  Detta för att eleven vill leda läsaren till nästa inciden

t i texten. Eleven har en utvecklad förståelse kring orden som förekommer i texten och 

använder dem i rätt situation vilket gör att texten blir tydlig. Eleven har förmågan att uttrycka 

sig med metaforer, ett exempel är meningen, ”…men då slog Samuraj och Ninja ihop sina 

huvun och då kom de på det…” ger läsaren en bild av hur detta kan ha gått till.  

 

Elevtext B handlar om en jätte och en drake som var på utflykt. Ett troll korsar deras väg och 

hindrar de att fortsätta gå vidare. Jätten och draken lyckades undan fly trollet med hjälp av 

drakens egenskap. Eleven behärskar de ord hen använder och är beskrivande i sitt sätt att 

skriva. Då eleven skriver ”draken sprutade eld då sprang trollet iväg” visar på en nyanserad 

beskrivning där egenskaper nämns. Detta tyder även på att eleven är fantasifull och är bekant 

med sagor av den genren. 

 

Elevtext C handlar om en älva, hennes kompisar samt en ond häxa. De skulle äta middag 
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tillsammans i slottet som låg ute i en skog men då kommer en häxa och förstör alltihop. 

Berättelsen har ett sammanhängande avslut. Innehållet i texten är tydlig och innehåller mycket 

bra beskrivande ord då eleven använder sig av adjektiv och ger karaktärerna egenskaper. 

Detta ger texten nyans och gör den informationsrik samt intressant. Berättelsen skrivs med 

inlevelse då eleven använder sig av många unika ord och skriver på ett varierat sätt. Eleven 

använder en del förekommande ord som t.ex.: Elvan, hon, och.  

 

Elevtext D handlar om en prinsessa, kung, älva och en häxa. Häxan stal prinsessans krona och 

avslutningsvis fick prinsen tillbaka kronan. Eleven är detaljrik i sin berättelse där hen 

beskriver karaktärernas egenskaper och skriver om situationerna som uppstår på ett tydligt 

sätt. Utifrån elevtexten kan vi se att eleven behärskar de ord som använts eftersom de 

förekommer vid rätt plats i texten.  

 

Elevtext E handlar om en drake som inte hade något namn och inte kunde flyga. Draken ville 

hitta nya kompisar men blev distraherad av en häxa som inte lät han vara ifred. Berättelsen 

avslutas med att häxan blir rädd och springer sin väg. Eleven är fantasifull och följer en 

sagogenre. Eleven har förmågan att beskriva karaktärerna på ett meningsfullt sätt, exempelvis 

”Det var en gång en liten drake”. Detta gör att läsaren får en bild av hur draken ser ut. Eleven 

använder även metaforer i sin text vilket medför att läsaren får en bild, ett exempel på detta är 

”Det var en gång en liten drake. som inte hade något namn han var liten som en katt” 

 

Elevtext F handlar om en häxa som vill se ut som den vackra älvan och har planer på att 

förgifta älvan. Innan något otäckt hann hända kom prinsen och räddade den vackra älvan. De 

ord som förekommer flest gånger är: Hon, Älvan, En. Ett exempel från texten är ”… hon hade 

ljust hår, hon hade blåa fina ögon, hon hade en lilla fin kläning”. Genom detta exempel ges en 

tydlig bild på att eleven använder ordet hon många gånger i texten. Elevtexten innefattar 

många adjektiv som gör texten mer beskrivande, t.ex. ljust hår, blåa fina ögon, lilla (lila) fin 

kläning (klänning), trassig (trasig) kläning mm. Detta gör texten mer informationsrik och 

leder till att läsaren får en visuell bild av hur älvan ser ut. Eleven har även tydligt beskrivit att 

älvan bor i ett slott samt att häxan bor i skogen, detta ger läsaren en förståelse kring att det är 

genren sagor eleven skrivit utifrån.  

Elevtext G handlar om en drake som inte kan flyga vilket leder till att han får hjälp av 

draklärare som instruerar honom. Elevtexten innefattar ordet en många gånger, i texten ser det 
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t.ex. ut på detta vis: ” Det var en gång en Drake som har en ProBlem…”. Vidare innehåller 

texten ett fåtal beskrivningar som t.ex. jag är svarT och röd, Har vingar. Elevtexten innefattar 

inte många varierade ord utan innefattar ord som upprepas flertal gånger i texter, som t.ex. 

och, så, en.  

Elevtext H handlar om Karl och Tim som får den tråkiga nyheten att kronan på slottet har 

försvunnit. Killarna letar efter kronan och får en ledtråd på vägen som de följer. Texten är 

tydlig och skribenten har ett utvecklat ordförråd i och med att eleven inte använder 

ungefärliga ord för att uttrycka sig. I likhet med elevtext G och F innehåller elevtexten 

adjektiv som beskriver hur huvudpersonerna ser ut. T.ex. ” Tim han var kort och hade mörkt 

hår och den andra hette Karl och var lång med ljust hår”. På detta sätt kan läsaren bekanta sig 

med huvudpersonerna på en annat sätt än om det inte hade funnits de beskrivande orden, kort, 

mörkt hår, lång, ljust hår. Som läsare får man en känsla av att eleven vet innebörden av de 

ord hen valt att använda i och med att de används i rätt i sammanhang. Detta gör att texten får 

en tydlig disposition och läsaren har lätt att följa med i berättelsen.  

Elevtext I är en berättelse om ett troll som tillsammans med sina andra trollkompisar lagar 

trollsoppa. För att få komma till sina trollkompisar behöver trollet komma förbi en jätte som 

är ute efter rätt lösenord. De ord som anträffas flest gånger är: Sa, Så, Dom. Ett exempel från 

texten där ordet sa förekommer många gånger är ” …sa hej troll hej sa trollen vad ska vi göra 

sa ett ut av trollen vi kan jöra trolle sopa sa trollet”. I denna text finns inga adjektiv som 

beskriver karaktärerna och därför blir texten inte lika detaljrik som de andra elevtexterna.  

Elevtext J handlar om ett troll, en jätte och en drake som förstör ett kungarike. I berättelsen 

finns även en pojke som heter fega Anders som försöker skydda kungariket. Läsaren dras med 

på ett äventyr i hopp om att fega Anders lyckas rädda kungariket. De ord som påträffas flest 

gånger är: Han, Och, Så. Elevtexten innehåller många personbeskrivningar vilket gör 

innehållet mer tydligt och innehållsrik. Exempel på detta är: super feg pojke, fega Anders, fint 

troll, hår över alt och håret var skokt (tjockt). Andra beskrivande ord som används i texten är: 

lilla byn, faliga (farliga) saker. En personbeskrivning som superfeg pojke och fega Anders ger 

en visuell bild om hur pass feg denna pojke egentligen är. De beskrivande orden som finns 

med i texten gör berättelsen livlig och visar på att eleven har ett rikt ordförråd.  
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4.1.2 Morfologisk medvetenhet  

Elevtext A visar på att eleven har en god morfologisk medvetenhet där hen kan böja orden på 

ett korrekt sätt. Exempel på olika böjningar är kunde (kan), ringde (ringa), slog (slå), sina 

(sin), huvun (huvud), bestemde (bestämma), åkte (åka). Ordet huvun har eleven skrivit 

ljudenligt. Böjningen är rätt men stavningen är inte korrekt. Två ord som eleven inte har böjt 

är afär och börja. Dessa ord är skrivna i grundform men ordet affär skulle behöva skrivas i 

bestämdform (affären) och ordet börja hade behövts skrivas i dåtid (började). ”Åka till 

gejming afär”, bör skrivas ”åka till gejming affären”.  

 

Eleven som har skrivit elevtext B visar på en utvecklad morfologisk medvetenhet där alla ord 

förekommer i rätt böjningsform. Exempel på ord är letade (letar) skogen (skog), draken 

(drake), bryde (bryr), sprutade (sprutar), sprang (springa), försökte (försök), drog (dra). Att 

eleven behärskar detta visar på en välutvecklad skrivförmåga vilket ger texten flyt. Läsaren 

behöver inte stanna upp för eventuella ord som har skrivits i fel böjningsform.  

 

Elevtext C skriver med flyt och böjer orden på rätt sätt. Exempel på en mening är ”nu har 

elvmidagen börjat.” I vissa meningar kan eleven skriva som hen talar, exempelvis då ”vart 

elvan red.” Inga ljudenligt stavade ord förekommer i texten vilket tyder på att eleven har 

kommit långt i sin skrivutveckling. Texten läses utan några missförstånd och därmed är det 

enkelt att förstå innehållet.   

 

Elevtext D har utvecklat morfologisk medvetenhet. Eleven skriver en del ord i grundform och 

lyckas böja samma ord. Exempel på ord som förekommer i grundform är stöka, gong, älva, 

prinsesa, lösa. Exempel där orden böjs är prinsesan (prinsessa), löste (lösa), älvan (älva), 

gongen (gång), stökade (stökigt). Detta tyder på att eleven inte har svårigheter med att böja 

orden i rätt ändelse.  

 

Elevtext E har en utvecklad morfologisk medvetenhet. Eleven böjer alla ord rätt och skriver 

inte ljudenligt. Exempel på ord som böjts korrekt är kompisar (kompis), närmare (nära), 

skuggan (skugga), sprang (springa), flög (flyga).  

Elevtext F har utifrån vår analys en utvecklad morfologisk medvetenhet. Texten är skriven i 

dåtid och eleven har därmed skrivit rätt böjningsform, detta leder till att texten får ett flyt. 

Eleven har t.ex. böjt orden finns (fanns), har (hade), bor (bode), vill (ville), ska (skulle) och 
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går (gick), svimma (svimade) till rätt form i dåtid. En del av orden är skrivna ljudenligt t.ex. 

spätsig och väkte. Eleven har stavat ordet ljust på korrekt sätt vilket visar på att eleven är 

långt gången då det gäller stavning. Ord som t.ex. ljust kan vara en svårighet för elever 

eftersom det låter som j-ljudet, däremot besitter eleven den kunskapen kring morfologin.  

Eleven som skrivit text G har till viss grad visat förståelse för den morfologiska nivån. Texten 

pendlar mellan att vara skriven i dåtid och nutid. Exempel på detta är att eleven använder både 

ord som är böjda i tempusformen dåtid men också i nutid, t.ex. ” Det var en gång en Drake 

som har en ProBlem”. Ordet var är dåtid men har är nutid. Däremot har eleven skrivit en del 

ord i rätt böjningsform t.ex. (kan) kunde, (försöka) försökte, (ser) såg. Eleven har förstått 

innebörden av de grammatiska morfemändelserna, hen har t.ex. skrivit fingrar och lagt till -ar 

som visar på att det är fler än ett finger. Eleven har även skrivit ordet börja i fel tempusform, 

vår tolkning är att det borde stått började.  

Elevtext H har en utvecklad morfologisk medvetenhet. Elevtexten är skriven i dåtid med 

korrekt böjningar på verben, exempel från texten är: (är) var, (har) hade, (gå) gick, (kom) 

kommit, (hämta) hämtade, (tittar) tittade, (stå) stog, (lånar) lånat, (stjäla) stulen, (berätta) 

berättade, (leda) ledde. Genom att eleven använt rätt tempusform i samband med rätt böjning 

på orden får texten ett flyt och läsaren kan enkelt följa med i texten. Eleven har skrivit ett ord 

ljudenligt och det är sova (såvde), trots att ordet är felstavat har eleven en förståelse för att 

ordet behöver böjas till dåtid, tolkningen är att eleven menar sov.  

Elevtext I har varit svår att bedöma eftersom det råder otydlighet i berättelsen. Däremot anser 

vi att eleven behöver utveckla sin morfologiska medvetenhet ytterligare för att texten ska få 

ett tydligt innehåll. Eleven har dock angett rätt böjningsform på verben t.ex. är (var), ska 

(skulle), får (fik), gå (gik). Det har varit en svårighet att bedöma om eleven skriver ljudenligt 

eller om den passerat denna nivå. Eleven skriver i vissa fall orden, jätte och göra på korrekt 

sätt och i andra fall skriver eleven gete och jöra. En analys av detta kan däremot vara att 

eleven blivit trött i sitt skrivande och inte noggrant tänkt ut hur orden stavas, dvs. de gånger 

eleven skrivit ljudenligt.  

Elevtext J har utifrån sin text visat en god morfologisk medvetenhet. Texten har ett fåtal 

ljudenligt stavade ord som t.ex. värkligen (verkligen), faliga (farliga), velling (välling). 

Eleven använder rätt böjningsform på verben anfalla (anföl), är (var), bor (bådde), får (fick), 

springa (sprang), döpa (döbt) och börjar (började), detta leder till att det underlättar för 

läsaren att förstå innehållet.  
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4.1.3 Textbindning  

Elevtext A har en röd tråd och är sammanhängande från början till slut med inledning, 

handling och avslutning, därav kännetecknar den en egentext. Texten innefattar en del 

referensbindningar som t.ex.: två gejmning profs som skule spela fortnite men de, sen slog 

Samuraj och Ninja ihop sina huvun, sen åkte Samuraj och Ninja hem till sig. Texten innefattar 

även några satskonnektioner som t.ex. och, men, då.  

 

Elevext B är inte informationsrik då inledning, handling och avslut inte är riktigt tydligt. 

Eleven hoppar över ord och har missat att skriva information om händelsen som är väsentlig 

för att förstå innehållet. Texten är därav inte sammanhängande även om den följer mönstret 

med inledning, handling och avslutning. De referensbindningar som förekommer i texten är 

t.ex. jätte – han, trollet – han, jätten – sig. Det förekommer även satskonnektioner, men, då, 

och.  

 

Eleven som skrivit text C har har varit tydlig i sitt skrivande då inledning, handling och 

avslutning har ett utmärkt sammanhang därav utmärks texten som en egentext. Eleven har 

förmågan att använda referensbindningar i sin text, några exempel är: Elvan – Emilia, hon, 

hennes, henes elv kompisar – dom. I texten finner vi även några satskonnektioner, då, och, 

sedan.  

 

Elevtext D text har till viss del ett sammanhang och följer en röd tråd. Eleven använder 

mycket satskonnektioner som t.ex. och, då, så. Eleven skriver och väldigt många gånger. 

Detta kan skapa förvirring hos läsaren som lätt kan tappa bort sig i texten och därav missa vad 

berättelsen handlar om. Texten kännetecknas inte av en egentext eftersom det inte är lätt att 

förstå innehållet. elevtexten innefattar även referensbindningar, som t.ex., prinsesa och en 

kung – dom, prinsen – Daniel, prinsesan – Viktoria, häxan – seg (sig).  

 

Eleven som skrivit elevtext E har använt sig av referensbindningar genomgående i texten, 

t.ex. drake – han, draken , mäniska – barn, barnet, Max, häxan – sin. Med hjälp av 

referensbindningar blir innehållet i texten mer varierat. Texten innefattar även 

satskonnektioner som t.ex.  och, men, som, detta bidrar till att meningar binds samman.  
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Elevtext F är enkelt skriven men det är en sammanhängande text med inledning, handling och 

avslut. Texten saknar till viss del satskonnektioner, i och med att eleven använt sig av punkter 

så pass många gånger leder till att det inte finns något utrymme till det. Exempel från elevtext 

F är: ”Hon hade en trassig kläning. Häxan bode i en stuga i skogen. Älvan bode i ett fint slott. 

Häxan ville vara Älvan. Så häxan skulle förgifta Älvan. så häxan lagade en dryck. så en dag 

gick häxAn Till Älvan.” Detta exempel visar tydligt elevens användning av punkter. Texten 

innehåller ord som pekar ut samma referent, t.ex. älvan – hon, hennes, prinsen – han.  

Elevtext G är svår att läsa eftersom den inte följer en röd tråd. Texten innefattar inte några 

punkter utan den fortsätter som en enda lång mening. Texten har en tydlig inledning ” Det var 

en gång en Drake som har en ProBlem”, handlingen är otydlig men skribenten har markerat 

sagans slut genom att skriva ” Dom Levde LykLiga alla sina Dagar”. De satskonnektioner 

som används är och, så. Eleven har använt sig av referensbindningar genomgående i texten, 

t.ex. drake – han, draklärare – dom, drakläraren – hon.  

Elevtext H är en tydlig text med inledning, handling och avslut. I handlingen beskrivs även ett 

problem (kronan har försvunnit från kungariket) som senare i berättelsen löser sig med hjälp 

av huvudpersonerna. Eleven har tydliga meningar som dessutom är markerade med punkt. 

Texten följer en röd tråd genom hela berättelsen vilket medför ett läs flyt för läsaren. Texten 

innefattar även satskonnektioner som binder samman texten och ger den en röd tråd – och, 

sen, när, då.  Som läsare får man all information som behövs för att förstå innehållet vilket 

innebär att skribenten varit tydligt i sitt skrivande, med andra ord är texten en ”egentext”. 

Eleven använder även referensbindningar i sin text genom att t.ex. visar på att Tim också är 

han samt att Tim och Karl refereras som dem.  

Elevtext I har en någorlunda röd tråd med inledning, handling och avslut. Eleven har tydligt 

markerat början av sin text genom att skriva ”Det var en gong…”. Eleven har använt sig av 

referensbindningar i sin text, t.ex. troll – han, gete – geten, troll – trollen. Vidare innefattar 

elevtexten en del satskonnektioner vid olika sammanhang som t.ex. men, då, så. Trots att 

texten följer en röd tråd behöver man som läsare läsa texten en extra gång för att förstå 

innehållet.  

Elevtext J har en mycket tydlig disposition med inledning, handling och avslutning. 

Elevtexten står på egna ben vilket leder till att läsaren enkelt förstår innehållet. Eleven har 

även genomgående använt sig av referensbindning, exempel är: pojke – han, vakter – dom, 

drake – han. Användning av referensbindning leder till att texten blir varierad och visar på att 
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skribenten har förmågan att använda olika ord som beskriver samma referent. Vidare består 

texten av satskonnektioner t.ex. och, som, så, för att, sen.  

4.1.4 Skriftspråksregler  

Eleven som skrivit text A behärskar inte användning av punkt eftersom hen inte sätter ut 

några punkter alls. Detta ger inte läsaren möjlighet att pausa vilket skapar oklarheter. Eleven 

borde istället skriva punkt och börja på en ny mening. Eleven använder många upprepade ord 

såsom men, och, sen för att fortsätta med berättelsen. Eleven har god kännedom att använda 

stor bokstav då det gäller namn, exempelvis Samuraj och Ninja.  

 

Eleven i text B behärskar inte skriftspråksreglerna på god nivå då hen inte sätter ut punkt rätt 

samt vet inte vart en ny mening börjar. Exempelvis ”Dem skulle leka i skogen. Men ett troll 

som okso var på utflykt. Trollet ville äta upp dem”. Detta kan vilseleda läsaren till att förstå 

innehållet och textens budskap. Eleven blandar varken gemener och versaler eller siffror med 

bokstäver.  

 

Elevtext C har inte förmågan att använda punkt på ett korrekt sätt. Exempel på ovanstående är 

” …Emilia vart jette ledsen och började gråta jette Mycket. Och tenckte vem ska vara med nu 

då…”. Däremot lyckas eleven skriva alla återkommande namnen med stor bokstav. Eleven 

kan skriva stor bokstav utan att påbörja en ny mening och tvärtom kan eleven påbörja en ny 

mening men inte ha stor bokstav. Denna elev har inte kommit långt i sitt skrivande vad det 

gäller skriftspråksregler. Eleven blandar gemener och versaler endast vid en bokstav och det 

är (L). Exempel på detta är Elvan heter Emilia, här har eleven använt bokstaven korrekt men i 

ordet bLunda skrivs bokstaven med stor bokstav när den i själva verket ska skrivas med en 

liten bokstav.  

 

Elevtext D består av få punkter och detta leder till att läsaren inte får någon möjlighet att ta 

pauser vid läsandet. Eleven behärskar inte användning av punkter och förstår inte vart punkt 

ska stå. Exempel på detta är ”…ville försöka stöka till det hela tiden. Och prinsesan och 

kungen…” däremot lyckas eleven skriva stor bokstav efter punkt och skriver namn med stor 

bokstav. Eleven har inga problem med att skriva med gemener och versaler då dessa 

förekommer korrekt i texten.  
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Elevtext E har en del svårigheter vad det gäller skriftspråksregler såsom sätta punkt korrekt 

samt ha stor bokstav efter punkt. Exempel på detta är ”…en dag ville drake flyga till 

mäniskorna. och hita nyta vänner…”. Eleven behärskar gemener och versaler på god nivå och 

blandar inte de.  

 

Elevtext F innehåller många punkter vilket leder till att texten upplevs som mycket enkel. 

Elevtexten innefattar även ordet så upprepade gånger i texten, t.ex. ”Häxan ville vara Älvan. 

Så häxan skulle förgifta Älvan. så häxan lagade en dryck.” Vid detta exempel har eleven satt 

ut punkt men ändå fortsatt meningen med ordet så. Texten i sig hade fått ett mer flyt om 

eleven istället hade använt ett kommatecken istället för punkt, meningen hade t.ex. kunnat se 

ut på detta vis: ” Häxan ville vara Älvan, Så häxan skulle förgifta Älvan”. Vidare använder 

eleven till viss del gemener och versaler på korrekt sätt eftersom de flesta meningar börjar 

med stor bokstav. Eleven har blandat gemener och versaler endast en gång i texten, t.ex. 

häxAn.  

 

Elevtext G innefattar en enda punkt och det är i slutet. Vidare har eleven genomgående 

blandat gemener och versaler i texten. Utifrån elevtexten verkar eleven vara osäker på lilla 

bokstavsformen då det gäller dessa bokstäver: D, T, B. Exempel från texten där gemener och 

versaler blandas är: ProBlem, kunDe, inTe, försökTe, HuvuD. Utifrån denna elevtexten 

bedömer vi att eleven inte utvecklat de skriftspråksregler som finns i språket.  

 

Eleven som skrivit text H har en välutvecklad förmåga då det gäller skriftspråksregler. Eleven 

använder punkt vid rätt tillfällen i texten vilket medför att texten får ett flyt. Eleven har även 

skrivit stor bokstav på alla namn i texten, t.ex. Tim och Karl och även skrivit stor bokstav 

efter ny mening.  

 

Elevtext I har inte förståelse för var i en text man sätter punkt. Eleven har satt ut punkt mitt i 

en mening på flertal ställen i texten, t.ex. ” Det var en gong ett troll som. Skule till sin vän 

men när han skulle gå men då träfa han en gete men då sa geten. till trolet du moste sega 

lövsenordet då sa trollet…”. Detta kan leda till att en ovan läsare får en förvirring eftersom de 

kan tro att en ny mening påbörjas. Däremot kan en van läsare snabbt märka av att eleven inte 

behärskar användning av punkt. Eleven har förmågan att använda gemener och versaler 

korrekt.  
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Elevtext J har i likhet med elevtext H en välutvecklad förståelse för skriftspråksreglerna. 

Eleven använder sig av punkt på ett korrekt sätt och angivit det i rätt delar av texten. Eleven 

har även skrivit stor bokstav vid ny mening vilket visar på att hen har utvecklat sin förmåga 

för skriftspråksreglerna.  

4.2 Intervju med klassläraren  

Utifrån intervjun med klassläraren kan vi urskilja att det inte råder stor skillnad mellan 

elevernas skrivförmåga. De bakomliggande faktorer som är avgörande för elevernas 

skrivförmåga enligt läraren är främst vilken hemmiljö som eleverna kommer ifrån. Vidare 

framkommer det att läraren arbetar språkutvecklande på olika sätt för att främja elevernas 

skrivförmåga.  

4.2.1 Klasslärarens syn på elevernas skrivförmåga   

Informationen som framkommit utifrån intervjun med klassläraren visar sammantaget att 

eleverna anses ha en god skrivförmåga. Läraren tycker att eleverna i årskurs 2 skriver bra för 

den årskurs de är i men att de alltid kan utvecklas på sin egen nivå. En del elever kan behöva 

använda mycket beskrivningar när de skriver, medan andra redan har förmågan att göra det 

och kan börja skriva dialoger. Men det är inget mål förklarar läraren, att skriva med inledning, 

handling och avslut i trean. Vidare berättar läraren att eleverna är intresserade av att lära sig 

nya ord och har ett utvecklat ordförråd för deras ålder. Eleverna använder möjligtvis inte alla 

ord de känner till när de skriver en text då de inte skriver avancerat men de har ändå ett bra 

ordförråd enligt läraren.  

”Man gör det ju redan nu för att öva, och en del liksom är där och då kan man tänka sig själva innehållet 

och skriva längre och är redo för att skriva dialoger, så oavsett vart man befinner sig kan man utvecklas. 

De kan orden osv, i samtal och de brukar vara bra på att förklara vad de betyder och så där”. 

Läraren upplever att eleverna mestadels har motivation till att skriva och menar på att det är 

lärarens ansvar att skapa en stimulerande miljö där skrivning av olika slag ges utrymme. 

Dessutom menar hon på att elever behöver skriva i olika sammanhang samt till olika 

mottagare för att utvecklas ännu mer.  

”Ja, oftast tycker jag det. De ju också ganska tänkt av hur man har förberett det, om man ber dom skriva 

bara helt sådär blir det svårt.” 
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4.2.2 Faktorer som kan påverka elevernas skrivande  

En avgörande faktor som påverkar elevernas skrivande enligt läraren är läsning av olika slag. 

Intresset för läsning, hur mycket eleven läser själv och blivit läst för har en viktig inverkan på 

elevernas skrivande. Elever som växer upp i en miljö där de vuxna läser mycket själva samt 

högläser för sina barn har en positiv effekt på elevernas skrivförmåga. Läraren belyser detta 

och menar på att eleverna får en känsla för språket och meningsuppbyggnaden. Det är lättare 

att veta var punkt ska stå och använda stor bokstav. En annan betydande faktor är föräldrars 

inställning till läsning, menar läraren.  

”Om barnen ser sina föräldrar läsa så blir dom ju också intresserade av att läsa. Man lär sig att det ska 

finnas en början, mitten och ett slut, man har sån erfarenhet av att läsa. Det tycker jag påverkar mycket 

och även då stavningsförmågan, att man läser mycket. Ju mer man skriver desto bättre blir det, det 

påverkar ju också skrivförmågan, hur mycket man övar”. 

Det finns en elev som avviker från resterande i klassen. Denna elev behöver mestadels skriva 

på datorn istället för att skriva för hand. Läraren nämner att det är lättare samt bättre att få 

ihop en bra handling när eleverna skriver på datorn. Att skriva stor bokstav och punkt är 

eleverna mycket bättre på när de skriver på datorn. Läraren menar på att det kommer mer 

naturligt när de skriver berättelser på datorn än för hand då de känner av det mer. Det går inte 

fort för eleven att skriva på datorn då det tar tid att hitta tangenterna. Läraren säger att det blir 

mycket mer gjort än om hon skriver för hand. Det blir ett bra innehåll och då går det att läsa 

än att skriva för han för då är det inte läsligt. 

”Det är lättare att få en bra handling tycker jag, det är lätt att gå tillbaka och läsa om, om man har gjort 

något fel eller så. Jag har ju en elev som har skrivsvårigheter rent motoriskt men han har ett väldigt gott 

ordförråd. Han har liksom bra förutsättningar”  

Läraren berättar att föräldrar till eleverna har läst mycket för sina barn när de var yngre men 

att många av dem inte gör det lika mycket när barnen har blivit äldre. Detta tycker läraren är 

fel och anser att föräldrar bör fortsätta läsa för sina barn även om de blir äldre och kan läsa 

själv, är det bra om det blir en variation där barn läser själva och blir lästa för.  

”Nu tror jag inte det är många som gör det, de börjar bli lite större barnen och tycker att de kan läsa 

själva. Men jag tycker att det är bra om man fortsätter läsa för barnen”. 

4.2.3 Arbetssätt som utvecklar elevernas skrivförmåga  

Att läsa mycket böcker inom olika genrer och olika typer av texter bidrar till att elevernas 

skrivförmåga utvecklas menar klassläraren. Genom att eleverna får läsa igenom de 
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egenskrivna texterna och korrigera dem i efterhand bidrar till att eleverna upptäcker sina 

misstag. Detta i sin tur leder till att eleverna blir medvetna om sitt eget skrivande och 

skrivandets olika delar.  

”Jag tycker det är bra att läsa mycket, och den som läser sin egen text, nu t.ex. när vi gjorde 

bedömningsstöd var det några som hade glömt att skriva ut punkter och skrivit massa och, så då fick dem 

läsa sina texter och upptäcka det själva och sen så fick de skriva om dem som de tyckte de borde vara”.  

Läraren tycker att datorn är ett bra redskap för utvecklande särskilt för elever som har 

skrivsvårigheter. Däremot finns det inte många datorer tillgängliga vilket läraren anser är en 

nackdel då hon skulle vilja skriva mycket mer på datorn om det fanns möjlighet. Att arbeta 

med dator istället för Ipad är att föredra eftersom eleverna får känna med fingrarna på 

tangentbordet. Dessutom bidrar skrivande med Ipad inte samma känsla som att skriva med en 

dator som har tangentbord. Vidare finner läraren att skärmen delvis påverkar skrivandet 

eftersom en Ipad har en mindre skärm vilket dessutom försvårar pararbeten för eleverna.  

”Jag tycker det är bättre med tangentbordet så att man har en touch och känner med fingrarna när man 

trycker, de är ingen känsla att skriva med padda, de finns ju paddor med tangentbord men de blir så liten 

skärm, och eftersom man oftast skriver i par i början så då kan man inte ha så liten skärm tycker jag, det 

är bättre med en dator som har större skärm när man samarbetar”.  

Elever som har olika förutsättningar och som arbetar ihop vid pararbeten har en positiv 

inverkan på skrivförmågan menar läraren. Elever som kommit långt i sin skrivutveckling kan 

på så sätt stödja de elever som inte kommit lika långt och dessutom kan båda parterna bidra 

med sina olika skrivförmågor. På så sätt kompletterar båda parterna varandra.  

”Man kan ju också skriva i par för att utveckla, att man parar ihop då elever som har lite olika 

förutsättningar och olika intressen så kan dom utveckla skrivförmågan”. 

Eleverna skriver dagboksanteckningar i sina loggböcker varje dag där de summerar dagen, 

vad de har gjort och hur dagen har varit samt vad som händer veckan därpå. Läraren lägger 

mycket vikt på att eleverna ska skriva vad de gjorde på respektive lektion, detta för att de ska 

skriva mer.  Läraren lägger även fokus på att eleverna ska få möjlighet att skriva olika typer 

av texter, ibland skriver de berättelser och har ett temaarbete kring det medan de andra gånger 

skriver faktatexter. Vidare läser läraren mycket för eleverna och jobbar mycket med svåra ord 

som kan vara obekanta för eleverna. Eleverna tycker att homonymer är spännande, de 

kommer kontinuerligt på nya ord och är nyfikna på vad dessa betyder. Läraren jämför 

homonymer med homografer och homofoner för att stimulera deras lärande och att eleverna 
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ska tycka det är tilltalande. Detta menar läraren bidrar till ett välutvecklat ordförråd då 

eleverna lär sig ord som betyder samma saker. Skrivandet blir således varierat.  

”Det är viktigt att fånga barnens intresse i innehåller och därifrån bygga på det. Så när som helst kan dem 

räcka upp handen och säga det där är en homonym när vi jobbar med vadsomhelst, och vi jämför 

homonymer med homografer och homofoner, och ah, det gillar spännande ord som nationalencyklopedin 

och onomatopoetisk, de är inte så rädda för ord”.  

” Men om man tänker skriva berättelser och så där så är det kanske, det kanske bara blir varannan vecka 

som de skriver just berättelser, ibland skriver vi faktatexter, men de skriver ju något varje dag” 

4.3 Sammanställning av elevenkät  

Diagram 1 är en sammanställning av vad eleverna svarade på gällande påståendet ”jag tycker 

det är roligt att skriva”. Diagrammet visar på att 55 % av eleverna tyckte att det var roligt att 

skriva, 40 % tyckte att skrivande var sådär och 5 % tyckte inte det var roligt att skriva.  

 

Diagram 1: Andel elever som tycker det är roligt att skriva.  

I diagram 2 här nedan visas svaren från påståendet ”jag tycker att jag skriver bra”. 50 % av 

eleverna tyckte att de skrev bra, 45 % tyckte att de skrev sådär och 5 % tyckte inte att de skrev 

bra.  

Ja	  
55%	  

Sådär	  
40%	  

Nej	  
5%	  

JAG TYCKER DET ÄR ROLIGT ATT 
SKRIVA 2 
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Diagram 2: Andel elever som tycker att de skriver bra  

Diagram 3 visar på en sammanställning av frågan ”brukar du skriva på din fritid?”. Endast 10 

% av eleverna svarade ja på den frågan, 45 % svarade nej och ibland. 

 

Diagram 3: Andel elever som skriver på sin fritid.  

I diagram 4 här nedan, där eleverna svarade på ”tycker du det är viktigt att kunna skriva?” 

visar det sig att 95 % av eleverna tycker att det är viktigt samt att 5 % inte tycker det.  

Ja	  
50%	  Sådär	  

45%	  

Nej	  
5%	  

JAG TYCKER ATT JAG SKRIVER 
BRA  

Ja	  
10%	  

Ibland	  
45%	  

Nej	  
45%	  

BRUKAR DU SKRIVA PÅ DIN 
FRITID?  
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Diagram 4: Andel elever som tycker att det är viktigt att kunna skriva.  

Utifrån diagram 1, 2, och 4 kan vi utläsa att 5 % svarat nej på alla de frågorna. Förmodligen är 

det en och samma elev som svarat på dessa frågor, eftersom 5 % av 20 elever endast utgör en 

elev.  

Utöver det som presenteras i diagrammet innehöll enkäten även två öppna frågor som 

eleverna kunde svara fritt på. Frågorna var: ”Varför är det viktigt att kunna skriva?” och ”vad 

skriver du då?” (förutsatt att de skriver på fritiden) (se bilaga 2). Majoriteten av eleverna 

tyckte att det är viktigt att kunna skriva på grund av att de ansåg att de behövdes i framtiden. 

När de blir vuxna och börjar arbeta behöver de kunna skriva i olika sammanhang och 

tillfällen.  

”För att jobba när man bli stor”.  

”Jag tycker det är viktigt att kunna skriva för att sen när man blir vuksen ochfår ett jobb så måste man 
kunna skriva”.  

”När man är vuxen måste man kunna skriva”. 

”Man Behöver kunna ge sms Till om man Har eTT JoB”.  

 

De elever som svarade att de skriver på fritiden skriver oftast dagböcker och brev, t.ex. jul och 
påskkort.  

”Jag skriver i min dagbok och brukar skriva jul eller påsk kort”  

”Jag skriver i dagbok och brev och andra saker”  

”Jag skriver Dag Bok” 

Ja	  
95%	  

Sådär	  
0%	  

Nej	  
5%	  

TYCKER DU DET ÄR VIKTIGT ATT 
KUNNA SKRIVA?  
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5 Diskussion  

Syftet med studien har varit att undersöka elevers skrivförmåga i årskurs 2 i ett homogent 

klassrum där samtliga elever har svenska som sitt modersmål. Studien har även syftat till att 

undersöka elevernas egen syn på sin skrivförmåga samt hur klassläraren arbetar för att 

stimulera elevernas skrivande.  

5.1 Resultatdiskussion  

Analys och resultat av elevtexterna visar på att elever ligger på olika nivåer vad de gäller de 

olika kriterierna, ordförråd, morfologisk medvetenhet, textbindning och skriftspråksregler. 

Utifrån vår analys kan vi se att eleverna som skrivit text J och H sticker ut på grund av att de 

uppfyller alla krav vad det gäller kriterierna. I analys av elevtexterna finns det två texter som 

avviker från de resterande, elevtext G och I. Dessa texter uppnår få kriterier och därför 

bedömer vi dem som avvikande. Det var svårt för oss att läsa och följa med i deras texter 

eftersom de inte har en röd tråd, inte innehåller några punkter vilket gör det ytterligare svårt 

för oss att förstå sammanhanget. Elevtext G har även blandat gemener och versaler 

genomgående i texten där eleven är osäker på lilla bokstavsformen gällande bokstäverna: D, T 

och B. Det finns elevtexter som också blandat gemener och versaler men det förekommer vid 

endast en bokstav och inte i lika stor utsträckning som elevtext G. Fridolfsson (2015, s.170) 

skriver i detta avseende att en orsak till att elever blandar gemener och versaler kan vara att de 

är osäkra på den lilla bokstavsformen. Vidare skriver hon att elever därför väljer det säkra 

före det osäkra och skriver bokstaven som eleven är säker på. Vanliga bokstäver som oftast 

ställer till det för eleverna är b och d eftersom bokstäverna är väldigt lika (Fridolfsson, 2015, 

s. 170).  

 

Vi kan även urskilja att det är åtta elever av tio som inte vet hur punkt ska användas då de 

antingen inte har någon punkt alls eller att de skriver punkt mitt i en mening vid flertal ställen 

i texten. Vissa elever behöver utvecklas mer i att följa en röd tråd i en text då dem t.ex. hoppar 

över ord som är viktiga för att förstå handlingen. Däremot behärskar i princip alla elever att 

skriva med stor bokstav vid namn. Eleverna har kommit upp till den morfologiska nivån och 

böjer orden bra, bortsett från elevtext G och I. Elevtexterna består av mycket 

personbeskrivningar vilket ledde till att vi fick en bild av berättelsen framför oss när vi läste 

de olika texterna. Josephsson, Melin och Oliv (1990, s. 54) skriver om ordförrådet och menar 
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att ett stort och utvecklat ordförråd ger möjlighet till att i större utsträckning uttrycka sig 

varierat och välja ord och metaforer och på så sätt blir även innehållet i en text mer utvecklat.  

 

Intervjuresultatet delades in i tre kategorier klasslärarens syn på elevernas skrivförmåga, 

faktorer som kan påverka elevernas skrivande och arbetssätt som utvecklar elevernas 

skrivförmåga. I kategorin som nämnts först framkommer det att eleverna anses ha en god 

skrivförmåga där ordförrådet är välutvecklat för den årskurs de befinner sig i men att det alltid 

kan utvecklas mer på sin egen nivå. Läraren tycker att eleverna merendels har motivation till 

att skriva och lägger ansvaret på lärare, att skapa en stimulerande miljö där skrivning av olika 

slag ges utrymme. Den andra kategorins resultat visar att läsning av olika slag uppges vara en 

avgörande faktor som påverkar elevernas skrivande. Detta innefattar hemmiljön där de vuxna 

både högläser för sina barn men även läser själva, något den tillfrågade läraren anser ha en 

positiv effekt på barnens skrivande. Läraren motiverar detta och menar på att eleverna får en 

känsla för språket och meningsbyggnaden samt att det blir lättare för dem att veta vart punkt 

ska stå och när stor bokstav ska användas. En annan faktor som påverkar skrivandet, är om 

eleverna är motoriskt förhindrade och inte har förmågan att skriva för hand och därför 

behöver de en dator att skriva på. I den sistnämnda kategorin visade det sig att läraren arbetar 

på olika sätt för att utveckla elevernas skrivförmåga. Läraren lägger stor vikt på att eleverna 

läser mycket böcker inom olika genrer och olika typer av texter. Eleverna skriver varje dag i 

sina dagboksanteckningar och även olika typer av texter. Det finns en elev i klassen som har 

motoriska svårigheter och denna elev får skriva mycket på datorn för att kunna få till ett bra 

innehåll. Läraren arbetar mycket med nya ord och homonymer, och detta tycker eleverna är 

spännande.  

 

Utifrån det läraren har framfört och efter att ha analyserat elevtexterna anser vi att eleverna 

ligger på olika nivåer. Elevtext G och I som har nämnts ovan avviker ifrån resterande. Det 

märks att läraren arbetar språkutvecklande då elevtexterna visar i stort sett goda resultat. En 

nackdel som är värt att nämna gällande elevtexterna är att eleverna behöver utvecklas mer 

inom kriteriet skriftspråksregler, detta skriver Fridolfsson (2015, s. 170) om där hon belyser 

vikten av att lärare betonar de skriftspråksregler som finns i språket, som stor bokstav, 

interpunktion och att det finns mellanrum mellan orden. Detta för att det ska bli läsligt för 

läsaren. I enlighet med det läraren säger angående hur hon arbetar för att främja elevernas 

skrivförmåga tolkar vi att eleverna bör ha god kännedom kring skriftspråksreglerna men 

analys av texterna visar motsatt resultat. Däremot var det inte svårt att läsa av innehållet och 
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eleverna har goda förmågor att forma bokstäverna. Genom att ha analyserat elevtexterna 

framgår det tydligt att läraren arbetar på ett sätt som utvecklar elevernas ordförråd då texterna 

innehåller mycket stoff och eleverna använder varierade ord för att inte upprepa sig. 

Skolverket (2017, s. 3) skriver att ett utvecklat ordförråd ger eleverna en större förståelse i ord 

som homonymer, att samma ord kan ha flera olika betydelser. Detta arbetssätt synliggörs i 

elevtexterna.  

 

Två stora faktorer som påverkar elevers skrivförmåga är läsningens betydelse, där hemmiljön 

spelar en avgörande roll för elevers skrivförmåga och även datorns effekt på elever som har 

motoriska svårigheter. Enligt Stadler (1998, s. 17) och det läraren säger visar det sig att barn 

som kommer från hemmiljöer där böcker finns tillgängligt men även att de vuxna har ett 

läsintresse och läser mycket själva, bidrar till att barnet också intresserar sig eftersom de 

vuxna är barnets förebilder. Stadler (1998, s. 17) skriver att högläsning spelar en avgörande 

roll för skriften där barnet lyssnar och blir medveten om skriftens funktion samt form.   

 

Forskning kring skriftspråksutveckling har visat att barn som är mellan 5 och 9 år har lättare 

för sig att skriva än att läsa. Detta låter rimligt då det är betydligt lättare att lyssna än att 

skriva och använda motoriken. Ett sätt att arbeta kring högläsning är genom att läraren skapar 

en myshörna där hon ordnar varierande böcker som intresserar eleverna (Dahlgren, 

Gustafsson, Mellgren och Olsson, 2013, s. 175–180). Detta skapar även en gemenskap och 

kultur, eleverna kan bilda en cirkel på mattan och lyssna på när läraren högläser. Under 

intervjun framgick det inte på vilket sätt läraren arbetar med läsning utan endast att hon läser 

mycket och att eleverna får läsa mycket själva. Detta gav oss inte en djupgående bild utan 

endast en översiktlig bild på vad läraren prioriterar vilket är bra i sig. Den andra faktorn, 

datorn som redskap för elever med motoriska skrivsvårigheter anser vi är ett mycket bra 

komplement till skrivningen. Läraren arbetar med datorn även med resterande eleverna i 

klassen och inte bara eleven som har skrivsvårigheter. Genom att skriva på datorn anser 

läraren att eleverna får en annan känsla då de trycker på tangentbordet, det är även mindre 

ansträngande att skriva på datorn då bokstäverna redan finns på tangenterna. Detta stämmer 

överens med Fast (2015, s. 98) där hon nämner, att skriva på datorn kräver inte en motorisk 

skicklighet vilket det gör när man skriver med penna. Elever med motoriska svårigheter kan 

skapa en tydligare text med ett djupare innehåll med hjälp av tangentbordet. Läraren nämner 

precis detta när hon pratar om sin elev som har motoriska skrivsvårigheter och påpekar att det 

kan ta lite längre tid då eleven behöver hitta tangenterna men att innehållet blir läsligt och bra. 
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En nackdel som vi har reflekterat över under studiens gång är att elever med motoriska 

skrivsvårigheter kommer känna sig påfrestade senare i livet då de har denna typ av svårighet. 

Däremot skriver Fast (2015, s. 88) att rörelser av olika slag är gynnande även om det inte har 

med skrivandet att göra, exempelvis att måla, bygga lego eller stå på ben påverkar dem och 

deras balans.  

 

Utifrån sammanställningen av elevenkäten tolkar vi det som att eleverna har en positiv syn till 

sitt skrivande. Majoriteten av eleverna tyckte det var roligt att skriva och att de själva skriver 

bra. Taube (2009, s. 66) beskriver att en positiv skrivsjälvbild har en effekt på elevers fortsatta 

motivation, vi anser därför att eleverna har goda förutsättningar till att bli duktiga 

skribenter. Klassläraren tycker att eleverna mestadels har motivation till att skriva vilket även 

stämmer överens med vår tolkning av diagrammet. Detta kan tyda på att klassläraren har en 

god kännedom kring elevernas inställning till skrivandet. Taube (2009, s. 66) skriver att både 

föräldrar och lärare bör känna till elevers självbild, hur de motiveras och lär sig för att 

eleverna ska nå optimal utveckling i sitt skrivande.  

 

I den här studien blev det tydligt att eleverna i klassen har levt i en god läskultur där både 

föräldrar läser mycket själva men att de även läser för sina barn samt att de har ett utvecklat 

ordförråd. Detta speglar sig även i elevtexterna. Vi kan inte dra en generell uppfattning om 

alla elever i klassen då vi endast har analyserat tio elevtexter, däremot stärker läraren detta 

under intervjun, genom att säga att hon antar att eleverna blev lästa för när dem var yngre. 

Detta resultat är värt att jämföra med vår tidigare uppsats som hade i syfte att undersöka hur 

skrivförmågan såg ut hos flerspråkiga elever (Mamaga och Darabi, 2018). I vår tidigare 

uppsats visade det sig att de flerspråkiga eleverna i årskurs 2 hade ett bristande ordförråd på 

grund av hemmiljön. En bakomliggande faktor till detta är att de flerspråkiga elevernas 

föräldrar inte kommunicerar med de på det svenska språket (Mamaga och Darabi, 2018 s. 22). 

Lindberg (2006, s. 58) menar att en viktig aspekt att ta hänsyn till är att elever med svenska 

som modersmål växer upp i en homogen svensk miljö och formar det språk som används i 

skolan och i samhället. De flerspråkiga eleverna har inte dessa förutsättningar på samma sätt 

eftersom de växer upp med en annan språklig bakgrund. Vilket medför att deras modersmål 

samt svenska språket inte utvecklas parallellt utan att de kompletterar varandra istället. 

Utifrån dessa uppsatser kan vi då bedöma att det råder skillnader mellan flerspråkiga elevers 

skrivförmåga och elever med svenska som modersmål i de klasser vi undersökt.   
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5.1.1 Slutsats  

En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat och analys är att skrivförmågan hos elever 

med svenska som modersmål är varierande. Detta har bedömts utifrån utvalda kriterierna 

ordförråd, morfologisk medvetenhet, textbindning och skriftspråksregler. Resultatet visar att 

majoriteten av eleverna uppnår olika delar inom de ovannämnda kriterierna. De flesta elever 

påvisar bristande färdigheter vad gäller skriftspråksregler, som att t.ex. sätta ut punkt korrekt i 

förhållande till texten. Endast två texter uppnår samtliga delar av de utvalda kriterierna och 

två som uppnår färre kriterier än majoriteten. En annan slutsats som kan dras utifrån 

elevenkäten är att majoriteten av eleverna innehar en positiv syn på sitt skrivande. Detta 

påvisas genom att de angett att det är roligt och viktigt att skriva samt de skriver bra. Många 

elever har i enkäten svarat ”sådär” vilket vi tolkar som en ”neutral” inställning till skrivandet. 

Trots att diagrammet visar på att många elever har en neutral inställning till sitt skrivande, är 

det fler elever som svarat ”ja”.  

 

Utifrån lärarens utsagor av hur hon arbetar för att främja elevernas skrivförmåga kan 

slutsatsen dras att läraren främst arbetar med dator som hjälpmedel för att underlätta för de 

elever som har svårigheter med att skriva för hand. Detta har även påvisats av tidigare 

forskning då t.ex. Fast (2015, s. 98) menar på att dator kan vara en hjälpande hand för de 

elever som har skrivsvårigheter. Det framkommer även att läraren använder samarbete mellan 

eleverna för att främja skrivförmågan. Detta görs genom att elever som kommit långt i sin 

skrivutveckling stödjer andra elever som inte kommit lika långt vilket kan vara gynnande för 

båda parterna.  

5.2 Metoddiskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur skrivförmågan ser ut för elever med svenska som 

modersmål. Med hjälp av analys av tio elevtexter, intervju med klasslärare och elevenkät har 

vi kunnat besvara studiens forskningsfrågor. Intervjun med klassläraren gav oss en insyn på 

hennes tankar kring elevernas skrivförmåga och huvudsakligen hur hon arbetar för att främja 

elevernas skrivförmåga. Däremot är det viktigt att belysa det faktum att detta är lärarens 

uppfattning av sitt arbete och hur hennes arbetssätt främjar skrivförmågan. Värt att nämna är 

att tidigare forskning belyser liknande arbetssätt. Vid val av observation som metod skulle vi 

kunna få ett ytterligare perspektiv på hur hon arbetar som inte baseras på hennes egna 

uppfattning, vi skulle dock inte kunna fastställa om huruvida dessa arbetssätt faktiskt främjar 
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elevernas skrivförmåga eller om det finns andra faktorer utöver lärarens arbetssätt som 

påverkar. Analys av tio elevtexter gav oss möjligheten att analysera och på så sätt själva 

komma fram till hur skrivförmågan ser ut. Elevenkäten gav oss en inblick i vad eleverna 

tycker om sitt skrivande. Vi anser därför att genomförande av dessa tre metoder kompletterar 

varandra mer eller mindre.  

 

Fler informanter för denna studie hade kunnat vara relevant eftersom det hade gett oss ett 

bredare perspektiv och kanske till och med ett mer precist resultat på hur skrivförmågan ser ut 

för alla elever i den klassen vi undersökte. Däremot hade vi behövt ändra eller lägga till 

forskningsfrågor vilket i sin tur hade lett till att studien hade fått ett annat syfte.  

Studiens resultat har bland annat genererats med hjälp av tio elevtexter som analyserades 

utifrån olika kriterier. De tio elevtexterna valdes ut medvetet där vi tog de som bestod av 

mycket text. Detta eftersom det gav oss möjligheten att analysera och diskutera mer och det i 

sin tur ledde till att studien blev mer innehållsrik. En nackdel med detta kan vara att vi inte 

analyserar elevtexter som innehåller mindre text men som ändå skrivit ett bra innehåll. Det 

kan även vara så att vårt medvetna val påverkar resultatet i sig eftersom vi missat de 

elevtexter där skrivförmågan brustit. Däremot är det viktigt att nämna att vi valde elevtexter 

utifrån den mängd de skrivit och analyserade i förväg inte utifrån kriterierna. Utifrån dessa tio 

elevtexter kan vi inte se hur skrivförmågan ser ut i allmänhet för elever med svenska som 

modersmål utan endast för tio elever i det specifika klassrummet som undersöktes.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev  

 
 

 
MISSIVBREV 

 
Information och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, en skrivuppgift och en enkät för 
elever i årskurs 2 på Finningeskolan med titeln: Hur ser skrivförmågan ut hos 
förstaspråkselever i årskurs 2?  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning:  
 
Vi heter Dastan Mamaga & Nigar Darabi och vi går vår sista termin på grundlärarprogrammet 
f-3 på Mälardalens högskola i Västerås. Vi skriver vårt examensarbete på avancerad nivå 
inom ämnet svenska, där vi har valt att fokusera på förstaspråkselevers skrivförmåga. Syftet 
med undersökningen är att granska textmaterial som eleverna får skriva.  
 
Vi har tänkt att eleverna i årskurs 2 (23elever) på Finningeskolan ska ingå i undersökningen 
samt klassläraren. Eleverna kommer få skriva en berättelse utifrån instruktioner som kommer 
att ges ut. Arbetsbladet som kommer delas ut till eleverna kräver en hel lektion på minst 45 
minuter för att hinna med presentation av oss, uppgiften samt eventuella frågor. En enkät 
kommer även att delas ut till eleverna för att få en förståelse kring hur de upplever sin 
skrivförmåga, genom enkäten får vi svar på en av våra forskningsfrågor.  
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Intervjun med klassläraren beräknas ta ca 30–40 minuter och den kommer även att spelas in 
med en smartphone. Uppgifter som inhämtas under undersökningen kommer endast att 
användas i denna studie och det kommer inte anges några namn eller personuppgifter. Ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst välja att avstå från att 
delta i studien utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Med hjälp 
av ert deltagande i undersökningen kommer vi få möjligheten att fördjupa kunskapen om hur 
skrivförmågan ser ut hos förstaspråkselever.  
 
 
Jag ger mitt barn medgivande att ingå i studien:  
 
Datum och plats:  
 
Om ni har några frågor eller funderingar, kontakta gärna oss på vår e-post: 
dma15001@student.mdh.se 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Dastan Mamaga   Handledare: Håkan Landqvist  
Mail: dma15001@student.mdh.se   Mail: Hakan.Landqvist@mdh.se 
Telefonnummer: 072 003 06 22  Telefonnummer: 021–107061 
 
Nigar Darabi  
Mail: ndi15001@student.mdh.se 
Telefonnummer: 076 86 95 121  
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Bilaga 2 – Elevenkät  
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Bilaga 3 – Skrivuppgift  

 

 

Bilaga 4 – Intervjuguide  

Hur upplever du skrivförmågan för dina elever?  

Hur mycket och hur ofta skriver eleverna?  

Arbetar du språkutvecklande, på vilket sätt då? 

Vilka förberedelser gör du inför skrivandet i klassen? 

Anser du att elevernas ordförråd är tillräckligt utvecklat för deras ålder? 

Har elevernas etniska bakgrund någon betydelse för deras skrivförmåga?  

Vilka faktorer har betydelse för elevernas skrivförmåga?  
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Har någon av eleverna skrivsvårigheter eller liknande?  

 

Bilaga 5 – Elevtexter 

Elevtext A: Det var en gong två gejmning profs som skule spela fortnite men de ville spela 
tillsammans men de kunde inte för dom hade inte ett hedset men efter ett tag ringde de varandra och 
bestemde de sig för att åka till gejming afär men det fans inget hedset men då slog Samuraj och 
Ninja ihop sina huvun och då kom de på det de kunde ringa varandra och sen åkte Samuraj och 
Ninja hem till sig och ringde varandra och börga spela fortnite och sen levde de lyckliga i alla sina 
dagar.  

Elevtext B: Det var en gång en jätte som var på utflykt han letade efter en drake. Dem skulle leka i 
skogen. Men ett troll som okso var på utflykt. Trollet ville äta upp dem. Men draken och jätten 
bryde sig inte och då sa han en gång till och då gick dem iväg. Då kom trollet dit. Och då blev dem 
arga så draken sprutade eld då sprang trollet iväg. Efter några dagar kom trollet tillbaka. Men han 
var så kort och jätten var sp lång så han försökte jöra sig längre men det gick inte så han drog åt 
helvete och dem levda lyckliga i alla sin dagar.  

Elevtext C: Det var en gång. En liten Elva. Elvan heter Emilia. Hon hade Rött Hår. Hennes krafter 
var att hon kunde je kärlek. Elvan bodde i ett godis slott. ute i skogen. Hon hade Rosa glitriga 
vingar och kläder. Och Longt Rött hår. Elvan var jette snell.  

Men en gong i tiden så gick Elvan Emilia utt för att ploka blommor utanför slottet. Så komm en ond 
häxa och trollade bort Alla blommor i stan. Då vart elvan red att henes elv kompisar Stella My Ebba 
och Lucia inte skulle vilja komma på Midagen dom har varje år. Emilia vart jette ledsen och började 
gråta jette Mycket. Och tenckte vem ska vara med nu då. O så kom den onda Häxan med ett 
försLag du kan få vara med mig ikvell då sa Häxan. ja sa elvan det låter kull. Nu har elvmidagen 
börjat. Ockej sa elvan!!!! så ja sa häxan. Nu var de daks för en liten överasning bLunda sa Häxan 
till Emilia. ockej sa plockar häxan fram en gryta. Så sa hon titta till Emilia dags o Lada gryta. Nej 
skrek elvan och så kom hon på att hon kunde trolla. Abra kadabra sim salla bim sa elvan trola fram 
alla blomor igen. Nu kan jag gå till Midagen entligen.  

Vad vi har ventat på dig. Här med förklarar jag middagen öpnat. Voooooo. Skrek Alla. Sedan levde 
det lyckliga i alla sin dagar.  

Elevtext D: Det var en gong en prinsesa och en kung och dom hade en snäll älva men de var ochso 
en ond häxa hon ville försöka stöka till det hela tiden. Och prinsesan och kungen bode i ett slott och 
prinsen heter Daniel och prinsesan heter Viktoria. Och när varge gong häxan stökade till de så kom 
älvan och löste det och den här gongen så tog häxan prinsesan cärdefula kronan och den här gongen 
gik de inte att lösa de. Häxan gömde seg i sin håla. Och prinsen tog sit svärd och gik till häxans håla 
och börga fagtas och då så då gav häxan kronan och dåm levde lyckliga i alla sina dagar.  

Elevtext E: Det var en gång en liten drake. Som inte hade något namn han var liten som en katt. 
men han kunde flyga. draken hade inga kompisar och ingen familj. men en dag ville drake flyga till 
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mäniskorna. och hita nyta vänner. Men när han var frame så såg han bara en mäniska. det var ett 
barn. Men när draken kom närmare. kom en häxa och tog barnet. Och sprang till sin kvast och flög 
iväg med barnet. Men draken flög efter häxan. när häxan med barnet kom till häxans slot. såg häxan 
drakens jette stora skuga skuggan var stor fast draken var liten. häxan blev red och sprang iväg. 
Draken och barnet som hette Max levde lyckliga i alla sina dagar.  

Elevtext F: Det var en gång en älva och en häxa. Älvan var kort, hon hade ljust hår, hon hade blåa 
fina ögon, hon hade en lilla fin kläning. åså fanns det en Häxa. Hon hade spätsig näsa. Hon var kort. 
hon hade grått hårt. Hennes ögon. Hon hade en trassig kläning. Häxan bode i en stuga i skogen. 
Älvan bode i ett fint slott. Häxan ville vara Älvan. Så häxan skulle förgifta Älvan. så häxan lagade 
en dryck. så en dag gick häxAn Till Älvan. Älvan sov. Häxan väkte Älvan och sa här får du lite saft. 
Älvan svimade. häxan skulle prisis va Älvan då kom prinsen han dödade häxan De levde lyckliga i 
alla deras dagar.  

Elevtext G: Det var en gång en Drake som har en ProBlem Han kunDe inTe flyga så kom masor av 
männksor och försökTe lära Draken flyga men Det funka inTe så kom masor AV Drak lärare och 
sen KunDe Draken flyga sen Börja Dom förestella Hur Dom såg utt Draken ör FörST och säger jag 
är svarT och röd och Har vingar och en meDoum Hals =) sen kommer människorna Alla 
mäniskorna Har eTT HuvuD och Hår och Ben och Fingrar nu är DeT Drak Lärarens Tur 
DrakLäraren är en människa så Hon BeHover inTe förestella sig så Dom Levde LykLiga alla sina 
Dagar.  

Elevtext H: Det var en gång två killar som hade en deckarbyro en hette Tim han var kort och hade 
mörkt hår och den andra hette Karl och var lång med ljust hår. En dag gick de på teater. Sen när de 
hade kommit hem så var klockan mycket så då gick de och såvde. Tim vaknade tidigt han gick ut 
och hemtade posten. Han tittade på första sidan och där stog det att guld kronan som de hade lånat 
från Slottet hade blivit stulen. Då beretade han för Karl vad som hade hent. De gick till slottet och 
såg ett spår av gredde som ledde runt hörnet. Tim och Karl följde spåret och där satt polismestaren 
och åt tårta då såg de att han hade kronan på sig. Nåra dagar efter satt han på förhör. Sen levde de 
lyckliga i alla sina tagar! 

Elevtext I: Det var en gong ett troll som. Skule till sin vän men när han skulle gå men då träfa han 
en gete men då sa geten. till trolet du moste sega lövsenordet då sa trollet är det är det 12345678910 
ja sa jätten så Fik han gå så gik han till sina kompisar och sa hej troll hej sa trollen vad ska vi göra 
sa ett ut av trollen vi kan jöra trolle sopa sa trollet och så sa dom andra ja skrek dom men då jorde 
dom trolen sopan så tog dom sakerna dom tyckte det var så rolit så levde dom lykliga i ala sina daga 
med den där sopan.  

Elevtext J:  De var en gång en dag när ett troll, en jätte och en drake var på väg att föstöra ett 
kungarike och just det kungariket som doms föräldrar anföl och dog. I den lilla byn bådde det en 
super feg pojke som fick höra det och han sa det till hela stan. Den dar fega pojken var så feg att 
han blev döbt till fega Anders. Men först trampate jätten på alla vakter så att dom inte kan förstöra 
doms plan. Och sen stelde trollet sig föratt vakta han var värkligen inte något fint troll han hade hår 
över alt och håret var skokt. Och sen eldade draken upp huset. I stan så började fega Anders att paka 
faliga saker föratt han tänkte reda kungen och först sprang han in i en buske brevid troller sen tog 
han upp godis ur väskan för han viste att troll gillar godis så kasta han iväg det och så sprang trolet 
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och börja äta medans fega anders bevisar att han inte är så feg. Så går han till draken och skikar den 
så att den flyger i väg och sen ger han jätten inte velling så att han somnar och sen levde alla 
lyckliga i alla sina dagar. Snipp snapp slut så var sagan slut.  


