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Sammandrag  

Syftet med föreliggande studie var att öka kunskapen om hur några lärare beskriver att deras 

arbete med läromedlet Skrivligheter påverkar elevers motivation till att skriva och deras 

skrivutveckling. Syftet blev uppnått genom att följande forskningsfrågor besvarades: Hur 

beskriver några verksamma lärare i årskurs F-3 att elevernas skrivutveckling påverkas när 

svenskundervisningen utgår ifrån Skrivligheter? Hur beskriver några verksamma lärare i 

årskurs F-3 att elevernas motivation påverkas när svenskundervisningen utgår 

ifrån Skrivligheter? Vilka faktorer beskriver några verksamma lärare i årskurs F-3 påverkar 

deras arbete med Skrivligheter? Studien är gjord ur ett lärarperspektiv och är kvalitativ. 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med fem lärare vars data 

kategoriserades efter teman. Studiens resultat visar att lärarna beskriver att 

Skrivligheter bidrar till att eleverna känner en inre motivation till att skriva och ett syfte med 

skrivuppgifterna. Det väcker en skrivglädje som gör att eleverna anstränger sig för att 

utvecklas i sitt skrivande och för att skriva längre texter. Efter att ha arbetat med Skrivligheter 

funderar eleverna kring texters innehåll och struktur. Elevtexterna innehåller ett varierat 

språkbruk, många adjektiv och är väl anpassade efter genren. Den viktigaste faktorn för ett 

framgångsrikt arbete med Skrivligheter är en hängiven och engagerad lärare som samarbetar 

med sina kollegor för att spara tid med förberedelser. Varken lektionsupplägg eller 

lektionsplaneringar bör frångås för mycket eftersom eleverna då riskerar att inte förstå 

Skrivligheters koncept. Lärarna i studien upplever att deras elevgrupper får högre 

måluppfyllelse i svenska efter att ha arbetat med Skrivligheter jämfört med deras elevgrupper 

som arbetat med andra läromedel.  

___________________________________________________________________________

Nyckelord: [Grit, Grundskola, F-3, Motivation, Skrivligheter, Skrivinlärning, 

Skrivutveckling]  
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1. Inledning 

Under lärarutbildningen har vi mött lässatsningar och läst otaliga forskningsartiklar och 

böcker om läsinlärning. Men det finns inte lika mycket forskning om elevers skrivinlärning, 

trots att det är en av de viktigaste uppgifterna för lärare i grundskolans tidigare år (Liberg, 

2007, s. 27-28; Fridolfsson, 2015, s. 18; Wengelin & Nilholm, 2013, s.57). Det beror på att 

forskning om läsning har skett under en längre tid och att det är mer komplext att studera 

skrivinlärning (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 57). När vi då kom i kontakt med ett nytt 

läromedel som har fokus på skrivutveckling för elever från årskurs ett till tre kändes det 

relevant att undersöka det närmre.  

 

Läromedlet heter Skrivligheter Inspirationsbok och är författat av Kim Sjöberg och 2018 blev 

det utgivet av Studentlitteratur AB. Det har sin grund i genrepedagogik, cirkelmodellen och 

ASL (Att Skriva sig till Läsning). Sjöberg (2018) beskriver dess koncept som att eleverna 

utifrån gemensamma upplevelser får skrivuppgifter i ett lustfyllt och meningsfullt 

sammanhang. Vi kände att relevansen att undersöka ett läromedel med grund i bland annat 

genrepedagogik ökade när vi läste Skolinspektionens (2015) rapport som uppgav brister i 

svenskundervisningen i grundskolans tidigare år. De skriver att svenskundervisningen brister 

gällande individanpassning, undervisning om olika textgenrers strukturer och syften och när 

det gäller att relatera texter till elevernas vardag. Skolinspektionen betonar vikten av att 

eleverna får en kvalitativ och motiverande skrivundervisning så tidigt som möjligt för att de i 

framtiden inte ska få svårigheter i undervisningen (s. 3). I linje med detta skriver Tarja Alatalo 

och Victoria Johansson (2019, s.6) att lärare som är verksamma idag behöver pedagogiska 

verktyg som gör dem bättre på att utforma en effektiv och resultatrik skrivundervisning. 

Utifrån detta bestämde vi oss för att undersöka hur några lärare beskriver att deras elevers 

skrivutveckling påverkas när undervisningen utgår ifrån Skrivligheter Inspirationsbok 

(Sjöberg, 2018). 

 

Likt Jim Cummins (2000, s. 10) tycker vi att det är viktigt att öka elevers motivation och 

hjälpa dem att utveckla en positiv självbild i relation till skrift. Elever som hamnar efter i 

skrivutvecklingen får ofta sämre självbild, inställning till skolan och kunskapsinhämtning i 

nästan alla skolämnen. Åsa Wengelin och Claes Nilholm (2013, s. 9) menar att goda 

skrivkunskaper således skulle kunna ses som en förutsättning för en likvärdig utbildning och 

ur ett longitudinellt perspektiv en förutsättning för att kunna verka i samhället. Därför är det 
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betydelsefullt att grundskollärare lyckas rusta eleverna med de kunskaper och den motivation 

som behövs för att de ska bli duktiga skribenter och kunna ta sig an skrivandet av texter. För 

att kunna ge en så korrekt och helhetlig bild av läromedlet som möjligt valde vi även att 

undersöka vilka faktorer lärarna tycker påverkar deras arbete med det.  

 

Med denna studie hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen om hur yrkesverksamma lärare 

förhåller sig till detta nya läromedel och hur det påverkar elevers skrivutveckling och 

motivation till att skriva. Vi hoppas samtidigt kunna öka kunskapen om skrivinlärning och 

vad som gör den framgångsrik.  

  

Eftersom läromedlet Skrivligheter Inspirationsbok (Sjöberg, 2018) är en fundamental del i 

studien, kommer den att nämnas ett stort antal gånger. Därför refererar vi hädanefter till 

läromedlet som Skrivligheter.   

  

1.1. Syfte och forskningsfrågor  

  

Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om hur lärare beskriver att deras arbete 

med Skrivligheter påverkar elevers motivation till att skriva och deras skrivutveckling. Syftet 

uppnås genom att följande forskningsfrågor besvaras:    

    

1. Hur beskriver verksamma lärare i årskurs F - 3 att elevernas skrivutveckling påverkas 

när svenskundervisningen utgår ifrån Skrivligheter?    

  

2. Hur beskriver verksamma lärare i årskurs F - 3 att elevernas motivation påverkas när 

svenskundervisningen utgår ifrån Skrivligheter?    

  

3. Vilka faktorer beskriver verksamma lärare i årskurs F - 3 påverkar deras arbete 

med Skrivligheter?   

    

1.2. Uppsatsens disposition  

 

I kapitel 2 redogörs för styrdokument och tidigare forskning. Kapitel 2 består av sex avsnitt 

som presenterar skrivinlärning, skrivundervisning, motivation, ASL, genrepedagogik och en 
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beskrivning av läromedlet Skrivligheter. I kapitel 3 redogörs för metod och material, urval, 

informanterna, etiskt och vetenskapligt gjorda överväganden, studiens genomförande samt 

databearbetning. Därefter följer kapitel 4 med studiens resultat som är uppdelat i tre avsnitt 

där varje avsnitt besvarar en varsin forskningsfråga. Kapitel 5 består av analys och diskussion. 

Kapitel 6 består av en sammanfattande avslutning med förslag på vidare forskning. Sist finner 

Ni litteraturförteckning och bilagor med intervjufrågor samt informationsbrev.    
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2. Bakgrund och tidigare forskning   

I följande kapitel presenteras tidigare forskning gällande framgångsrik skrivinlärning och 

betydelsen av elevernas motivation. Kapitlet avslutas med en redogörelse för Skrivligheter.   

 

Eftersom vårt syfte med studien är att öka kunskapen kring ett läromedel som har sin grund i 

ASL (Att Skriva sig till Läsning) och genrepedagogik med cirkelmodellen kommer dessa att 

redogöras för i bakgrundskapitlet. Därför vill vi inleda med att tydligt framhäva att den 

viktigaste faktorn för elevers framgång är lärarens kompetens. Läraren behöver ha goda 

ämneskunskaper och en god förmåga till inlevelse och engagemang. Det är inte i första hand 

arbetssättet eller ett läromedel som bidrar till elevernas framgångar (Fridolfsson, 2015, s. 72-

73; Elbro, 2004, s.12). 

 

2.1. Att lära sig att skriva   

  

Skriften är en av de viktigaste förmågorna elever ska lära sig. I årskurs 3 ska samtliga elever i 

Sverige kunna bemästra både skriftens form och funktion på en grundläggande nivå. Till 

exempel ska de kunna urskilja och använda språkliga särdrag som ämnesspecifika ord och 

strukturer som är typiska för olika texter. Genom att göra detta ska de kunna producera enkla 

texter. Då måste de kunna alfabetet, kopplingen fonem – grafem, använda skiljetecken, enkla 

grammatiska regler och stava vanligt förekommande ord (Skolverket, 2018, s. 258–259, 263). 

Trots det finns det elever som saknar kunskap om och metoder för hur olika texter skrivs. De 

kan exempelvis skriva talspråk och anpassar inte texter efter dess sammanhang (Johansson & 

Sandell Ring, 2010, s. 27). När de inte ser mönster i texter får de också svårare att utveckla 

faktakunskap till färdighet, vilket hämmar deras kunskapsutveckling i alla ämnen 

(Gärdenfors, 2010, s. 36).   

  

Caroline Liberg (2007) är en av huvudförfattarna till en forskningsöversikt om läs- och 

skrivinlärning som Myndigheten för skolutveckling har gjort. Där skriver hon att talspråket 

skiljer sig från skriften genom att vi ofta talar om något kopplat till den kontext vi befinner 

oss i medan en skriven text kan beskriva något som befinner sig helt ur sitt sammanhang. Om 

det som sägs skulle skrivas ner i ett sammanhang är det inte säkert att en läsare i ett annat 

sammanhang skulle förstå vad texten handlar om. Därför har texter ofta ett tydligare tema, en 
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mycket mer komplicerad struktur och de innehåller mer fakta än talspråk. Det här behöver 

elever undervisas i och få möjlighet att träna på. Eftersom det är komplicerat att lära sig 

texters olika genrer med struktur och organisation, är det viktigt att läraren ger eleverna så 

goda förutsättningar som möjligt för att lyckas i sitt skrivande. Det kan exempelvis handla 

om bildstöd som innebär att bilder används för att förtydliga text, gemensamma upplevelser, 

diskussioner kring förkunskaper eller att skriften utvecklas i olika steg. Det här ses som en av 

de viktigaste delarna för att stötta elever i deras skrivinlärning och det är därför av stor vikt att 

den undervisningen håller hög kvalitet (Liberg, 2007, s. 26, 29).  

 

Skrift är således en kommunikativ händelse mellan skrivaren och mottagaren och det kräver 

att skrivaren planerar, formulerar och utvärderar sin text (Alatalo & Johansson, 2019, s. 5–6). 

Skriftliga kunskaper baseras på de språkliga förmågor som behövs både för att lyssna och tala. 

Dessa kunskaper utvecklas bland annat genom social interaktion i gemensamma upplevelser 

(Nyström, 2002, s. 37; Alatalo & Johansson, 2019, s. 7).   

  

Liberg har även på uppdrag av Skolverket gjort ett kompetensutvecklingsmaterial om elevers 

läs- och skrivutveckling där hon skriver att barn som redan under spädbarnsåldern möts av 

texter i olika former, genom exempelvis skriftspråkliga aktiviteter, får ett försprång gällande 

både förståelse av och intresse för olika texter (Skolverket, 2010, s. 4,5; Nyström, 2002, s. 

36). Dessa barn blir även förtrogna med att text är ett sätt att skapa mening och uttrycka sig. 

De får på så vis en medvetenhet om texters funktion och syfte vilket väcker ett intresse för 

text som annars hade utvecklats senare i barnets liv (Skolverket, 2010, s. 4,5).  

  

I en klass finns det alltid elever med olika nivå på skriftliga kunskaper. Detta stämmer oavsett 

om det är skolstart i första klass eller om det är innan sommarlovet i årskurs tre. Därför menar 

Liberg (2007) att det är viktigt att lärare är väl förtrogna med de utvecklingsskeden elever kan 

befinna sig på i skrivutvecklingen. När eleven har lärt sig att hålla i en penna eller en bok och 

förstår att man skriver på papper eller via tangentbordet är hen redo för det första steget i 

skrivandet. Under det första steget anammar eleven flera metoder samtidigt beroende på 

vilken kunskapsnivå hen har inom respektive område. En metod är att de låtsas skriva och då 

ser man att de förstår konceptet med att bokstäver bildar ord som förmedlar ett budskap. När 

eleven skriver i olika situationer kan man ana att hen redan förstår att texter har olika genrer, 

till exempel när den skriver listor. Så småningom börjar eleven bli säkrare på kopplingen 

mellan grafem och fonem och börjar således skriva hela ord och lyssnar efter ljuden i ordet. 
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Progressionen är individuell men i takt med att eleven blir säkrare i sina kunskaper håller den 

sig vanligtvis till de två sist nämnda metoderna. Nästa steg i skrivinlärningen är när eleverna 

skriver korta informativa eller narrativa texter. Vanligtvis handlar elevernas första texter om 

något vardagsnära som en upplevelse de varit med om eller att de förklarar vad de har ritat. 

Här blir det tydligt att det är positivt att utgå från elevernas egna erfarenheter, då deras första 

längre texter oftast baseras på detta. Som lärare är det viktigt att på ett lustfyllt vis tydligt 

synliggöra texternas regler och särdrag för att eleverna ska upptäcka texters strukturer och så 

småningom lära sig att skriva (s. 31 - 33). De kan exempelvis bli erbjudna en fri form av 

skrivande (Nyström, 2002, s. 40). Vidare skriver Liberg (2007, s. 35) att när eleverna knäckt 

skriftkoden och ska utveckla sitt skrivande behöver de möta fler texter och fördjupa sina 

kunskaper om texters olika ändamål och regler. På den här nivån lär sig eleverna att smidigt 

situationsanpassa sitt skrivande och de kan utveckla sin egen skrivstil.    

  

Att utveckla skriftkunskaper och att lära sig att skriva är således en krävande process. 

Eleverna behöver kunna gå från en mer övergripande struktur i sina texter till texter som är 

mer sammanvävda. För att elever ska lyckas i sitt skrivande behöver de vara aktiva 

språkdeltagare, ha ett stort ordförråd och kunna minnas och återge längre textavsnitt. Även 

den metaspråkliga förmågan har stor påverkan på hur väl eleverna lyckas med sin 

skrivutveckling. Med metaspråkliga förmågor menas bland annat fonologisk medvetenhet, att 

ha kunskap om hur texter skapas och byggs upp samt en medvetenhet om vilka strategier som 

används vid skrivandet för att lyckas (Skolverket, 2010, s. 5).  

  

2.2. Undervisning som ger framgångsrik skrivinlärning   

  

Den mest avgörande faktorn för elevers möjligheter att bli duktiga på att skriva är lärarens 

kompetens. Därför är det av stor vikt att lärare bedriver skrivundervisning av hög kvalitet 

(Håkansson & Sundberg, 2012, s. 179; Alatalo & Johansson, 2019, s. 7). Men på vilket sätt 

arbetar skickliga lärare med skrivundervisning? Vad är det som utmärker en 

skrivundervisning som ger framgångsrika resultat?   

  

Catharina Tjernberg (2013, s. 24–25) skriver om just detta i sin doktorsavhandling. Utöver att 

kunna tillämpa en metod som anpassas efter elevers individuella behov behöver lärarna veta 

vilka andra aspekter som kan inverka på resultatet. Det kan vara ramfaktorer, lärarens 
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ledarskap, vad eleverna får skriva och läsa och det sociala samspelet i klassen. I kontrast till 

detta visar Skolinspektionens (2015) kvalitetsgranskning av läs- och skrivundervisning i 

grundskolans tidigare år, att många skolor arbetar på ett motsatt sätt till vad Tjernberg 

beskriver. Till exempel möter inte lärarna eleverna på deras nivå i skrivutvecklingen när de 

börjar första klass.  

 

Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012) beskriver tre övergripande kompetenser hos 

lärare som har starka kopplingar till elevers lärande och studieprestationer. Den första 

kompetensen är relationell kompetens. Med relationell kompetens menas lärares samspel med 

eleverna och på vilket sätt detta gynnar deras fortsatta lärande. Genom stöttning och 

medvetenhet om elevers olikheter gynnas elevernas motivation och självständighet inför 

skolarbeten. När lärare har hög tilltro till elevernas förmåga och visar eleverna respekt, empati 

och intresse skapas goda relationer som är en förutsättning för den relationella kompetensen. 

Den andra kompetensen de nämner är ledarkompetens. Den grundar sig i att läraren får med 

sig eleverna i beteenderegler och involverar dem i beslut kring aktiviteter i klassrummet. 

Läraren ser till att eleverna på ett naturligt vis ser sammanhang och får en progression i sin 

utveckling genom respons och återkoppling på tidigare kunskapsområden. Den tredje och 

sista kompetensen är didaktisk kompetens. Detta innefattar att läraren har djupa 

ämneskunskaper, tilltro till sin egen förmåga och arbetar med varierande metoder och 

material. Lärare med didaktisk kompetens är utmanande med tydliga lärandemål, vilket leder 

till positiva effekter på elevers lärande (s. 188, 189). Lärare som gör didaktiskt grundade val 

är även kritiska till eventuella trender. För att lärare ska göra lämpliga och kritiska metodval 

behöver de dels djupa ämneskunskaper och dels utvärdera sin undervisning. Mot den 

bakgrunden är det säkert att säga att lärares didaktiska kompetens är av stor vikt för att 

eleverna ska få en framgångsrik skrivinlärning (Fridolfsson, 2015, s. 136; Tjernberg, 2013, s. 

24, 25).  

  

Liberg (2007, s. 39) skriver att en bidragande faktor till att elever ofta inte presterar på den 

nivå de kan eller anstränger sig extra för att utveckla sitt skrivande beror på bristen av 

mottagare till deras texter. Redan i de tidiga skolåren är eleverna införstådda med textens 

mottagare och anpassar sitt skrivande därefter. Vetskap om att det oftast bara är läraren som 

kommer att läsa deras text är inte tillräckligt för att de ska känna att texten har ett viktigt syfte. 

Även Laura Daly och Susan Sharko (2010, s. 21) hävdar att bristen på syfte med de texter 

elever skriver gör att de tappar viljan att lägga energi på att skriva. Texterna behöver ha en 
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tydlig mottagare och ett tydligt syfte. Även Ia Nyström (2002, s. 40) hävdar att om 

skrivförmågan ska utvecklas behöver den användas i ett meningsfullt sammanhang. Liberg 

(2007) menar att de enda elever som inte hämmas av bristen på syfte eller energin det tar att 

tillverka en text är högpresterande elever. Dock skulle man kunna ställa sig kritiskt till hur det 

påverkar deras motivation för skrivande och deras förutsättningar till vidare utveckling. Kort 

sagt är det viktigt att eleverna känner att deras texter har ett tydligt syfte och en betydande 

mottagare. Andra viktiga faktorer för att skapa ett gott lärandeklimat för skrivinlärning är  

  

▪ att det är tydligt för eleverna vilket tema som förenar textens innehåll och 

 begrepp,  

▪ att skrivandet baseras på vad som intresserar eleverna, vad de behöver lära sig och     

     vilka erfarenheter och förkunskaper de har,   

▪ att skrivandet har ett tydligt syfte och sker i en kontext där eleverna känner att de har   

     användning av texten och  

▪ att skrivandet kopplas till elevernas vardagsliv eller andra händelser utanför skolan.  

  

Sammantaget skulle detta bidra till en skrivmiljö där eleverna är motiverade till att skriva och 

är aktiva skapare av texter som också nyttjas. Lärare på lågstadiet behöver därför förbereda 

eleverna genom en variation av textmängder, genrer, begrepp och strukturer (Liberg, 2007, s. 

39–40; Skolverket, 2010, s. 17). På uppdrag av regeringen genomförde Vetenskapsrådet 

(2015) ett projekt för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig forskning. I rapporten 

framhålls fem förhållanden som förutsättningar för framgångsrikt skrivande. Dessa är att 

eleverna arbetar efter en modell där de uppmuntras att planera och redigera sitt skrivande, att 

eleverna får formulera egna mål för motivationen, att de tränar sin resonemangsförmåga och 

kamratsamarbete samt att läraren förtydligar vad eleverna behöver lära sig. Till 

argumenterande texter identifierades även andra viktiga förhållanden för textskrivning, stöd 

av strukturer, muntliga argument, att identifiera uttalade mål för skrivandet samt att lärarna 

ger modeller för argumenterande skrivande (s. 76).  

 

Även Inger Fridolfsson (2015, s. 138) anser att det krävs en strukturerad inlärning för att bli 

en duktig skribent och att eleverna då behöver arbeta på ett varierat sätt i sin skrivträning. Att 

arbeta på ett varierat och strukturerat sätt med skrivundervisningen styrks även av 

Skolinspektionen (2015), som menar att elever ska få lära sig olika strategier för att arbeta 

med olika typer av texter där de även får möjlighet att ta till vara sina egna erfarenheter. 
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Skolinspektionen hävdar att eleverna bör mötas på sin nivå i skrivutvecklingen och att 

lärarens uppgift också är att se till att elevernas motivation stimuleras. Med detta i åtanke 

tydliggörs vikten av att lärare får eleverna att känna motivation till sina uppgifter. Betydelsen 

av detta blir även tydligt när ett av syftena med svenskundervisningen i årskurs 1–3 är att 

undervisningen ska ”stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket, 2018, s. 

27). Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i hur man 

uttrycker egna åsikter och tankar i olika texter (s. 257). För att ge eleverna rätt verktyg till att 

fördjupa sina kunskaper i textbearbetning behöver lärare arbeta med olika metoder.  Mycket 

av ovanstående skulle kunna tolkas som att författarna förespråkar lustfylld och explicit 

skrivundervisning i ett sammanhang. Därför kommer det att redogöras för i avsnitt 2.2.1.   

  

2.2.1. Explicit skrivundervisning i ett sammanhang  

  

Pauline Gibbons (2018) menar att explicit skrivundervisning innebär: 

  

[…] att eleverna uppmuntras att fundera på hur språket används till en rad olika ändamål, inför vitt skilda 

åhörare och läsare. Det innebär också att läraren explicit lägger tonvikten vid de språkliga aspekter som 

gör att de klarar detta. Explicit undervisning handlar om att ge eleverna förmågan att kunna använda sina 

kunskaper i verkliga livet. Språkförståelsen utvecklas alltså samtidigt som språket används i ett naturligt 

sammanhang (Gibbons, 2018, s. 127).   

  

Vidare menar Gibbons (2018) att när lärare tydliggör texters strukturer och särdrag ger 

de eleverna verktyg för att bli mer självgående och nyskapande i sin text. Tack vare att 

de i vardagliga situationer blir undervisade om hur de ska skriva sina texter, öppnas 

dörrar för eleverna att utveckla sin text ytterligare (s. 127). Det är nämligen ofta elever 

förväntas skriva historier och kastas in i uppgifter utan att ha rätt kunskaper om hur en 

text byggs upp. De måste lära sig att bygga upp en omväxlande text med röd tråd, 

inledning och en passande avslutning. Utöver det behöver eleverna få insikt i hur de i 

texten formulerar sig syntaktiskt korrekt, det vill säga med en korrekt meningsbyggnad 

och även i variation gällande struktur och längd. Att skriva är som tidigare nämnts en 

avancerad process som kräver tid och träning. En premiss för att eleverna ska få 

utveckla sitt skrivande är att eleverna får de rätta förutsättningarna, så tidigt som möjligt 

(Fridolfsson, 2015, s. 139). Detta kan underlättas genom att också lektionsstrukturen 

görs explicit genom att läraren lyfter fram vad hen har för förväntningar på eleverna, 
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vilket arbetssätt som ska prioriteras och lektionens syfte. Då blir det tydligare för 

eleverna vad, hur och varför de ska ta till sig lektionsmålet. Eleverna får även lättare att 

se nyttan av att studera då de ser sina kunskaper i ett större sammanhang (Sjöberg, 2018, 

s. 16–17). På motsvarande sätt menar Susan Bobbitt Nolen (2007) att elevernas 

motivation till att skriva ökar när de får använda tidigare kunskaper för att producera 

egna texter och under skapandeprocessen får kognitiv och känslomässig stöttning (s. 

3).     

 

2.2.2. Lärandemiljö   

Med stöd från vuxna kan barn få möjlighet att påbörja läs- och skrivaktiviteter i miljöer där 

det finns ett utbud av bland annat skrivmaterial och böcker. I dessa omgivningar kan barnen 

oplanerat och omedvetet ta in läs- och skrivaktiviteter i sina lekar, vilket leder till 

låtsasskrivning eller pseudoskrivning (Liberg, 2007, s. 30). Åsa Wengelin (2014) återger detta 

som en aktivitet där barnet använder hieroglyfer när de testar sig fram att uttrycka sig genom 

text. När barnet gör detta så visar det en förståelse för hur skriftspråket kan användas. Därefter 

kommer steget när barnet utvecklar skrivningen med helordsskrivande av ord eller vissa ord 

som saknar ett sammanhang (s. 68–69).  

Fortsättningsvis menar Liberg (2007) att de barn som får möjligheten att vara i en 

stimulerande miljö, med vuxna, har bättre läs -och skrivprognos än barn som inte får dessa 

upplevelser. Det är just genom lek och kommunikation med vuxna som barn kan utveckla sina 

kunskaper, därför är både hemmiljön och skolmiljön viktig för elevernas läs- och 

skrivutveckling (s. 29, 33). Vidare menar Liberg att elevers skrivande bör ingå i ett 

sammanhang där eleverna får möjlighet att samtala om sina texter. Detta ger eleverna en 

djupare förståelse av sina texter som kan förstärka textens innehåll och göra det mer 

förståeligt. Därför är sammanhanget eleverna som skrivare befinner sig i viktigt och även att 

miljön de befinner sig i är en plats där texter anses viktiga. Då många barn inte skriver så 

mycket utanför skolan, stärks bilden av skolans och klassrummets betydelse för elevers 

möjligheter till språklig utveckling. Detta även mot bakgrund att skolans roll blivit än mer 

viktig i och med att den senaste forskningen kring barns läsande och skrivande säger att den 

avtagit (2007, s. 36, 38–39).  
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I sin licentiatuppsats skriver Anna Tegström (2014) om klassrummet som lärandemiljö. Där 

skriver hon att en avgörande faktor är lärares bemötande av eleverna. Hon menar att hur lärare 

kommunicerar och agerar, påverkar elevernas kunskapsinhämtning. Om läraren exempelvis 

har ett individfokuserat bristperspektiv och poängterar problematiska beteenden istället för att 

ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och se utvecklingspotential, bidrar det till en negativ 

jargong mellan eleverna i klassen som inte är gynnsamt för lärandemiljön. Att lärare har ett 

positivt och professionellt förhållningssätt gentemot eleverna är därför av stor vikt (s. 8-9, 

13). Med detta i åtanke kan man förstå att en negativ lärandemiljö beskrivs som något där 

eleverna inte känner sig respekterade, blir orättvist behandlade eller inte får det stöd de 

behöver (Håkansson & Sundberg, 2012, s. 149).  

 

Istället behöver lärare skapa en god lärandemiljö med höga och positiva förväntningar på 

eleverna och lagom mycket stöttning. Detta bidrar till engagerade elever som kämpar på i en 

hög arbetstakt (Fridolfsson, 2015, s. 68; Frelin, 2012. 63; Fischbein, 2009, s. 51). För att 

uppnå detta menar Håkansson och Sundberg (2012, s. 188) att det är viktigt att lärare har en 

hög relationell kompetens och utgår från elevernas unika förutsättningar och 

inlärningsstilar. Anneli Frelin (2012) skriver om forskning kring klassrumsledarskap som 

handlar om att hitta olika sätt att stödja och underlätta elevernas lärande. Hon menar att 

forskning om klassrumsklimat har ändrat fokus från beteenden till relationernas betydelser för 

elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Hon beskriver att lärare kan ses som varma 

kravställare och menar på vikten av en balans av att stötta eleverna med omtanke och 

samtidigt ställa krav på en utmanande nivå (s. 39).  

 

Lärare ska visa sina positiva förväntningar på eleverna genom stöttning och engagemang. 

Därtill ska förväntningarna vara realistiska så de varken är för höga eller för låga. När detta 

sker utvecklar eleverna en högre tilltro till sin egen förmåga (Fischbein, 2009, s. 

51).  Sammanfattat kan man säga att relationerna och lärarens ledarskap i klassrummet har 

stor inverkan på skolprestationer och elevresultat (Håkansson & Sundberg, 2012, s. 184). 

Lärare behöver ge eleverna ansvar för sitt lärande, inom väl avgränsade ramar med fokus på 

elevernas vilja att lära sig. Samtidigt som eleverna ges de rätta förutsättningarna för att ta 

ansvar för sitt lärande (Fridolfsson, 2015, s. 70).         
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2.3. Motivation som ökar måluppfyllelse  

 

Skolforskningsinstitutet (2018) har gjort en sammanställning av forskning om feedback i 

skrivundervisningen för elever i årskurs fyra till nio och gymnasiet. Eftersom rapporten inte är 

kopplad till specifika lärandemål i de årskurserna utan berör feedback i skrivundervisningen 

mer generellt, är resultatet intressant för vår studie även om forskningen grundas på högre 

årskurser än vad vår studie riktar sig till. I rapporten framgår att lärare ofta tycker att det är en 

utmaning att finna en jämvikt mellan att ge konstruktiv kritik som motiverar eleverna till att 

skriva och behålla eller utveckla en skrivlust samtidigt som eleverna behöver uppnå 

kunskapskraven i läroplanen (Skolverket, 2018). De skriver att lärare tycker det kan vara svårt 

att ge elever kritik som visar på vilka svagheter i svenskämnet eleverna behöver utveckla 

samtidigt som de vill behålla elevernas motivation till att skriva (s.13). Vidare menar 

Skolforskningsinstitutet (2018) att lärare har svårt att finna sätt som förenar kraven på 

eleverna och kritiken som elever behöver få med motivationen och skrivarglädjen de vill att 

eleverna ska känna när eleverna anstränger sig för att utveckla sitt skrivande (s.31). James 

Nottingham (2013) beskriver elevers ansträngning såhär: 

 

Ansträngning är ett resultat av motivation snarare än en genetisk egenskap (Nottingham, 2013, s. 46).   

  

Torkel Klingberg (2016, s.13–14) skriver om hur barn lär sig. Han menar att de främsta 

faktorerna för vilka färdigheter elever utvecklar är hur mycket tid eleverna lägger på att lära 

sig något och deras inlärningstakt. Det innebär att eleverna som lär sig fort behöver lägga 

mindre tid på att träna men också tvärtom. Andra påverkansfaktorer är miljön, elevens gener 

och hjärna. Ur ett lärarperspektiv är miljön det mest intressanta då det är den faktor som lärare 

har inflytande på. Eftersom alla elever har 680 undervisningstimmar i svenska under 

lågstadiet (Skolverket.se, 2019) och eftersom de har rätt att nå målen på sina egna villkor 

(Skolverket, 2018, s.6), behöver undervisningen individanpassas efter elevernas behov.  

 

En miljöfaktor är den sociala kontexten som Bobbitt Nolen (2007, s. 3) har gjort en 

longitudinell studie på. Hon studerade hur den sociala kontexten påverkar motivationen till att 

skriva hos 67 elever i årskurs 1–3. Till exempel nämner hon att temaarbeten som baseras på 

upplevelser, där eleverna får diskutera tillsammans och känna att de själva kan påverka 

undervisningen ökar deras engagemang. Lärarens uppgift i en sådan undervisning beskriver 

hon som att basera uppgiften på elevernas förkunskaper och intresse, att sätta strukturen för 
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uppgiften och att stötta eleverna både kunskapsmässigt och för att de ska ha tillit till sin egen 

förmåga. En likartad uppfattning har Skolinspektionen (2015) som skriver:  

  

En förutsättning för att eleverna ska ha möjlighet och känna motivation och intresse att lära sig läsa och 

skriva är att undervisningen anpassas efter deras behov och att de texter som används och som de ska 

arbeta med har anknytning till deras vardag. I nästa steg behöver eleverna strategier för att arbeta med 

text på olika sätt (Skolinspektionen, 2015, s.7).  

  

Med hänsyn till det ovanstående är det aktuellt att lärare försöker kompensera för elevers 

individuella skillnader i inlärningstakt och den tid de behöver lägga på att träna. Klingberg 

(2016, s. 14) skriver att digitala läromedel och arbete i kvalitativa applikationer via surfplattor 

kan vara värdefulla verktyg för att effektivisera inlärningen. Dels kan det möjliggöra att 

eleverna får träna mer specifikt efter sina egna behov och dels kan det motivera eleverna till 

att orka träna. Att eleverna är motiverade till att anstränga sig och lägga den tid de behöver för 

att träna, är särskilt viktigt. Därför är det relevant att veta vilken typ av motivation som är 

gynnsam för att öka elevernas måluppfyllelse och ge dem en positiv inställning till skolan.  

   

Motivation är en känsla som väcker en drivkraft som får saker att hända, en sorts 

känslomässig katalysator. Klingberg (2016, s. 109–113) redogör för en omfattande studie som 

började i USA 2007. Studiens syfte var att visa om elever presterade bättre i skolan när de 

fick en yttre motivation, pengar. 4 år och 525 miljoner kronor senare kunde resultatet 

redovisas, yttre motivation har ingen som helst effekt på elevers studieresultat. Yttre 

motivation, som pengar, ger en kortvarig motivation som exempelvis kan få effekt inför ett 

prov, men det är inte tillräckligt för att få elever att göra den kraftansträngning som krävs 

under en längre tid för att det ska ge resultat på deras faktiska färdigheter. Utöver att yttre 

motivation inte gör någon skillnad på studieresultaten, minskar det elevernas entusiasm för 

vad de ska lära sig. Den yttre motivationen verkar signalera till eleverna att kunskapen de 

tränar på inte är tillräckligt viktig i sig själv, utan eleverna förväntas behöva en annan 

belöning för att motiveras till att anstränga sig. Något som eleverna istället ser egen vinning 

med att anstränga sig för väcker en inre motivation kopplat till ett tillfälle eller en uppgift.    

  

Det finns tre viktiga beståndsdelar när det gäller att skapa inre motivation hos elever. Den 

första är att eleverna ska kunna påverka hur, när och var de ska utföra ett arbete. Den andra är 

att eleverna behöver få förutsättningar att anstränga sig, lyckas och bli stolta över sina 

prestationer. Det kräver att eleverna är medvetna om sina egna framsteg, att eleverna utmanas 
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på en nivå där de får kämpa men klarar uppgiften och att deras ansträngningar lyfts med 

positiv förstärkning. Den tredje beståndsdelen är att eleverna ska förstå varför de ska lära sig. 

Är det för att de själva kommer att ha användning av kunskapen? Är det för att de tack vare 

deras nya kunskap kommer att se nya samband och förstå sin omgivning på ett bättre sätt? 

Eller är det för att de tack vare kunskapen kommer bli kapabla att kunna bidra till en 

betydande utveckling i ett större sammanhang? Det som ger elever en inre motivation till 

studier är därmed inte enbart lustfyllda uppgifter utan även elevinflytande, ansträngning som 

leder till framgång och ett tydligt syfte (Klingberg, 2016, s. 125 – 126).  

 

En likartad uppfattning kan anas i Skolforskningsinstitutet (2018, s. 11) rapport som uppger 

att konstruktiv kritik om elevernas texter bör ges under skrivandeförloppet och med tydlig 

anknytning till lektionernas mål. På så vis menar de att eleverna får möjlighet att direkt dra 

nytta av kritiken och utveckla sin text till att bättre uppnå lektionens mål. När eleverna får 

konstruktiv kritik under skrivandeförloppet får de bättre möjlighet att forma och utveckla sina 

texter så att slutprodukten blir så bra som möjligt, istället för att eleverna får kritik på ett 

arbete de redan anser sig ha skrivit klart. Med hänsyn till Klingbergs (2016, s. 125-126) 

forskning som nämns i föregående stycke skulle det kunna tolkas som att eleverna då får 

möjlighet att göra framgångsrika prestationer i relation till de mål som eftersträvas. Det skulle 

i så fall kunna vara en bidragande del till att de utvecklar en inre motivation till att skriva. 

Detta innebär också att lärare behöver skapa en undervisning där eleverna får möjlighet till 

elevinflytande och till att utveckla sina texter under skrivandeförloppet i linje med lektionens 

mål. I likhet med detta menar Håkansson och Sundberg (2012) att det finns ett ansvar för 

läraren eftersom ledarskapet i klassrummet ger förutsättningar för elevernas inre motivation 

(s. 184).   

  

Mot den bakgrunden är det lätt att tro att elever med en stark inre motivation således har en 

högre måluppfyllelse än omotiverade elever. Förvånansvärt visar flera forskningsstudier att så 

inte är fallet. Inre motivation spelar en av flera fundamentala roller hos elever med högre 

måluppfyllelse, men det krävs någonting mer. Vad som bidrar till att vissa elever har högre 

måluppfyllelse och lär sig snabbare är ett specifikt karaktärsdrag. Det är elevernas 

individuella kämpaglöd. Elever som drivet kämpar mot mål som är långt fram i tiden och som 

fortsätter att kämpa när de stöter på motgång, blir mer framgångsrika i skolan och i livet. Det 

här inre drivet och kämpaglöden, kallas för grit och det går att träna upp (Klingberg, 2016, s. 

135, 157).  
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Angela Duckworth (2017) började under sin forskarutbildning att fundera på en teori om vad 

som utmärker framgångsrika personer. Hon upptäckte ett karaktärsdrag hos personer som var 

en förening av ihärdighet och drivkraft som gör att personerna kan kämpa i både med och 

motgång mot långsiktiga mål. Detta karaktärsdrag benämndes som grit. Duckworth framhåller 

flera faktorer som utmärker elever som har grit. Utöver inre motivation behövs kvalitativ 

övning. Det kännetecknas av att ha ett specifikt mål, att fokuserat kämpa med en uppgift, att 

få direkt respons på sin prestation och att utvärdera, upprepa och förbättra sin prestation och 

därtill se till att fortsätta vara lojal mot detta i både med- och motgångar (s. 68-69). Grit antas 

vara god predikation i hur väl eleverna kommer att lyckas med högre studier (Bashant, 2014, 

s.14). Klingberg (2016, s. 160) skriver att responsen blir kvalitativ när eleverna får veta när de 

gör ett bra jobb men även när deras prestationer behöver förbättras. Följden blir då att 

eleverna lär sig att misslyckanden är en naturlig del i utvecklingen. Dessa elever presterar 

bättre än elever som bara får veta hur duktiga de är. De eleverna lär sig inte att hantera 

motgångar, vilket får en negativ effekt på deras kämpaglöd. I likhet med detta skriver Carol S. 

Dweck (1999) att de elever som är mycket begåvade antas gilla utmaningar och är uthålliga 

när det kommer till bakslag. I själva verket visar det sig att det oftast är dessa elever som har 

den största ängslan över nederlag, som tvivlar på sin egen förmåga och även tappar modet när 

de träffar på motstånd av olika slag (s. 2).  

 

Jennifer Bashant (2014) refererar till Duckorth då hon skriver att elever som står för 

utmanande uppgifter där de känner ängslan många gånger tror sig sakna förmågan att utföra 

uppgiften och därmed ger upp. Där och då är det viktigt att eleverna får känna att det är 

naturligt att vara osäker när man ska lära sig något nytt. Genom att lära eleverna att det är okej 

att misslyckas och även är något som förväntas av eleverna så kan de enklare komma vidare i 

sitt lärande (s. 14). Vidare uppger Duckworth (2017, s. 107) syfte och mål som faktorer för att 

ha grit. När eleverna övar och strävar mot ett mål behöver de också känna ett syfte med det 

och att det leder till något av betydelse. Den sista faktorn är ett positivt förhållningssätt och en 

tilltro till den egna progressionen. Bashant (2014) skriver att elever många gånger har fel 

uppfattning om hur man utvecklar nya kunskaper. Genom att lära eleverna att misslyckanden 

är en väg till att lära sig kan de samtidigt lära sig att träna upp sin grit. Detta kan lärarna låta 

eleverna träna på genom att sätta upp egna mål och hur de ska nå dem. Genom att lära 

eleverna att kontrollera sina känslor, beteenden och uppmärksamhet hjälper lärarna dem rikta 

sitt fokus mot de mål som är viktigast för dem. På detta sätt får eleverna hjälp att nå sin fulla 

potential (s. 14, 17).    
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Men vad säger forskningen mer om elevers motivation? Håkansson och Sundberg (2012, 

s.147) skriver att motivation är föränderlig och kontextbunden beroende på vilka känslor 

människan känner. De refererar till Nancy E. Perry, Julianne C. Turner och Debra K. Meyer 

(2006) som menar att det finns starka kopplingar mellan motivation i klassrummet och 

följande punkter:  

  

▪ att läraren klargör för eleverna vad som krävs för att nå det aktuella målet, 

▪ att eleverna både får veta vad de gjort bra och vad som kan utvecklas genom     

      konstruktiv kritik,  

▪ att eleverna får respons av både läraren och andra elever,  

▪ ett stimulerande läranderumsklimat och  

▪ att läraren tydligt visar hur eleverna ska göra, är pedagogiskt skicklig och gör väl    

      avvägda metodval.  

  

Därför har också de mänskliga relationer som finns i ett klassrum påverkan på elevernas 

studiemotivation (Skolforskningsinstitutet, 2018, s. 53; Håkansson & Sundberg, 2012, s. 146-

147). I linje med detta menar Karin Taube (2009, s. 65) att elevernas självbild påverkar deras 

motivation till att lära sig. För att kunna ge bästa möjliga stöttning till alla elever är det 

relevant för både vårdnadshavare och lärare att ha kunskap om hur elevers självkänsla och 

självbild påverkar deras motivation och vilka strategier de använder sig i skolarbetet. När 

elever lär sig att läsa och skriva bildar de sig en uppfattning om sin egen förmåga och 

färdighet. Nottingham (2014) definierar självkänsla som något som rör individens perception 

och värdering av sig själv. Han delar upp självkänsla i följande kategorier:  

  

▪ hur högt individen värderar sig själv,  

▪ hur trygg individen är i sina kunskaper och dess tro på vad den klarar av,  

▪ att individen anser sig kunna påverka och ha koll på sitt eget liv och 

▪ hur övertygad individen är att den klarar att nå sina målsättningar (s. 114).   

  

Taube (2009, s. 68–69) redogör för inre och yttre kontroll gällande elevers självkänsla. Elever 

med inre kontroll anser att den själv styr och kan påverka orsak och verkan i händelser i livet. 

Detta skulle kunna relateras till grit, som tidigare nämnts i texten. Elever som är mer benägna 

att anstränga sig kan antas ha högre grit och förmodas vara mer benägna att anstränga sig i sitt 

skolarbete. Dessa elever presterar även bättre än eleverna med samma intellektuella förmågor 
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men som uppfattar att yttre faktorer styr deras lärande. Elever med yttre kontroll anser att 

händelser inträffar utom hens kontroll, och anser att händelser istället beror på exempelvis 

slumpen. När elever lär sig att skriva är det därför av stor betydelse att de själva känner att de 

har kraften att påverka sina resultat för att de ska nå upp till de krav läraren ställer. Även Daly 

och Sharko (2010, s. 21) belyser elevers självförtroende som en viktig del i att kunna bli goda 

skrivare. 

 

Skolforskningsinstitutet (2018, s. 36) skriver om vikten av att lärare har en hög tilltro till 

elevernas förmåga. Lärare behöver uttrycka detta tydligt och att de har positiva förväntningar 

gällande elevernas prestationer. Skolforskningsinstitutet hänvisar till Yeagers studie som visar 

att nästan 90 procent av eleverna till lärare som gör detta utvecklar sitt skrivande efter 

bearbetning, jämfört med elever till lärare som enbart ger kritik utan att uttrycka en tilltro till 

elevernas förmåga där det är 35 procent av eleverna som utvecklar sitt skrivande efter 

bearbetning. Detta visar på vikten av lärarens roll för att få motiverade elever och att det 

påverkar elevernas skriftliga utveckling. I linje med detta menar Taube (2009) att både 

föräldrar och lärare kan påverka eleverna genom att ha positiva eller negativa förväntningar, 

vilket antingen hjälper eller hämmar elevernas kunskapsutveckling och självkänsla. Elevernas 

självbild beskriver hon som inlärda erfarenheter där betydande personer på olika sätt evaluerat 

elevens upplevelser. En elev kan använda sina kamrater som referensram och därmed göra 

jämförelser mellan sina kamraters och sina egna prestationer. Därför kan elever i en 

högpresterande klass utveckla lägre självuppfattning än elever på samma nivå som är bland 

kamrater som har sämre genomsnittlig prestationsnivå (s. 66–68).  

 

Bobbitt Nolen (2007, s. 3) menar att lärare som aktivt arbetar med allas lika värde och att alla 

har olika utvecklingsområden och styrkor, får sina elever trygga i vad de behöver träna på och 

stolta över vad de kan. Ett sätt att ge eleverna förutsättningar att nå sin fulla potential i skrift 

och bli stolta över dem själva, är att låta dem skriva utifrån deras intresse och förkunskaper. 

Taube (2009, s. 77–78) skriver att eleverna på så vis blir positiva inför utmaningar, istället för 

att känna olust eller rädsla. Som lärare är det viktigt att veta att elever som har svårt att skriva 

ofta ställer för höga krav på sig själva, vilket leder till känslor av tillkortakommanden och 

sänkt motivation. Skolverket (2010, s. 15) menar att det därför är särskilt viktigt att läraren 

ger eleverna mycket stöttning i hur de ska skriva, förutsättningar med förkunskaper för att de 

ska lyckas, att eleverna vet uppgiftens syfte och målet med skrivandet. På så vis är det 
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lärarens ansvar att utmana eleverna, ge dem förutsättningar att lyckas och att utveckla en 

positiv attityd och självbild kopplat till skrift. 

 

2.4. ASL – Att Skriva sig till Läsning  

 

En arbetsmetod för att eleverna ska lära sig att skriva är ASL, Att Skriva sig till Läsning. 

Eftersom Skrivligheter använder sig av ASL för att eleverna ska lära sig att skriva redogör vi 

för detta, även om ASL också har som mål att eleverna ska bli läsare. Vi är medvetna om det 

viktiga sambandet mellan läsning och skrivning men utöver detta avsnitt handlar vår studie 

enbart om skrivinlärning.  

 

ASL är en arbetsmetod framtagen av Arne Trageton där eleverna redan från förskoleklass kan 

vara skapare av sina egna texter. Eleverna får möjlighet att parvis skriva texter på datorer och 

behöver därmed inte ha en fullt utvecklad motorik för att kunna producera en text (Blom & 

Källdin, 2019, s. 6).  

 

Anledningen till att eleverna skriver med digitala verktyg är att de finmotoriska färdigheter 

som krävs vid handskrift ofta är krävande för eleverna i dessa årskurser. De digitala verktygen 

ger eleverna samma förutsättningar som om de varit motoriskt mogna. Det gör ASL till en 

inkluderande arbetsmetod som möjliggör för eleverna att vidareutveckla andra färdigheter i 

sitt skrivande. Genom att arbeta på detta sätt får eleverna även möjlighet att lära sig 

bokstävernas egenheter. Därefter kan de forma bokstaven korrekt (Källström, 2018, s. 13). En 

annan gemensam utgångspunkt för ASL är kommunikation och samtal. Eleverna kan få 

omedelbar respons på den skrivna texten genom att läsa upp sin text för läraren. Eleverna kan 

även få respons genom offentlig publicering och från sina kamrater (Blom & Källdin, 2019, s. 

7).  

 

Även om ASL har många fördelar har det även riktats en del kritik mot metoden. Michaela 

Källström (2018) lyfter Ulf Fredrikssons kritik gällande bristen på vetenskapligt stöd. I 

Källströms studie lyfts även aspekterna av om de positiva effekter som tillkommit genom 

ASL uteslutande beror på metoden i sig eller om det finns andra bidragande faktorer som kan 

ha påverkat resultaten. Källström framhäver även professor Anne Mangen och 

neurofysiologen Jean-Luc Velays rapport gällande skrivning för hand kontra skriva på dator. 
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De hävdar att elever har enklare att minnas nya bokstäver via handskriften eftersom de lämnar 

ett motoriskt minne som hjälper oss få fram en bild av bokstaven (s. 12-13).  

 

2.5. Genrepedagogik  

 

Genrebaserad pedagogik började utvecklas under 1970-talet och grundades i en önskan att 

öka kunskapen om olika texters syfte. Det är ett effektivt sätt att utveckla elevers 

skrivkunskaper genom en explicit undervisningsform med tydliga ramar utifrån elevernas 

behov. Centrala delar i undervisningen är gruppgemenskap, sociala relationer och individen i 

sig, vilket gör det lätt att förstå att den kommer från en sociokulturell tradition (Hyland, 2007, 

s. 149).  

 

Liberg (2008) beskriver genrepedagogik som en välorganiserad arbetsprocess där man på ett 

systematiskt sätt undervisar om olika genrer och dess syften. Under lektioner som utgår från 

genrepedagogiken tränar eleverna på de förmågor som de behöver utveckla i sitt skrivande. 

Fokus är på texters olika syften, språkliga mönster och strukturer med syfte att ge eleverna 

insikt i texternas konstruktion utifrån situation. Tyngdpunkten ligger i en språkhändelse där 

eleverna skriver tillsammans i en social kontext och där läsande och skrivande ses som 

målinriktade, kontaktskapande praktiker. Det gör det textuella innehållet förståeligt för 

eleverna. Lärarens fokus är på texternas struktur och elevernas fantasi och kunskaper kan 

utgöra grunden för texternas innehåll (s. 18).   

 

Pauline Gibbons (2018) beskriver hur genrepedagogiken hjälper till att stärka sammanhanget 

mellan talspråk och skriftspråk. Som lärare vill man att språket ska utvecklas mellan det 

skrivna och det talade språket. I genrepedagogik används en cirkelmodell som består av fyra 

faser. I den första fasen ska eleverna lära sig om vad de ska skriva. I den andra fasen förklarar 

läraren vilken genre eleverna ska skriva och varför, hur den genren struktureras och vad som 

är typiskt för den. I den tredje fasen skriver eleverna en text tillsammans. I den fjärde och sista 

fasen skriver eleverna egna texter (s. 97, 128). Vad som utmärker genrepedagogiken är att 

egna erfarenheter och förståelse underlättar elevernas förståelse (Gibbons, 2018, s. 110).  

 

Vidare skriver Gibbons (2018) vilka fyra faktorer i en text som avgör dess genre. Den första 

är kontexten eftersom texter anpassas efter ett sammanhang. Till exempel skulle texten i en 
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chattkonversation mellan två elever troligtvis vara mer informell än en argumenterande text 

skriven av samma elever. Den andra faktorn är textens syfte, vilket kan urskiljas i den 

textuella strukturen. Om textens syfte till exempel är att få läsaren att lyckas baka en 

sockerkaka behöver instruktionerna stå i rätt ordning. Den tredje faktorn är textens generella 

struktur. Som att en narrativ text vanligtvis följer strukturen orientering, problem, lösning och 

avslut. Den fjärde faktorn är textens utmärkande språkliga egenskaper. I ett sockerkaksrecept 

finner du troligtvis handlingsverb medan du i den narrativa texten stöter på tidsord (s. 116, 

118–119). Undervisning i genrepedagogik sker enligt cirkelmodellen, som redogörs för i 

avsnitt 2.5.1. 

 

2.5.1. Cirkelmodellen  

 

Gibbons (2018) skriver att cirkelmodellen kom till för att kunna göra texters genrer explicita 

för eleverna. Hon lyfter vikten av att lärare som arbetar efter cirkelmodellen är kompetenta 

och kan stötta eleverna i deras språkliga utveckling (s. 102). Vidare beskriver Gibbons (2018) 

att cirkelmodellen är en pedagogisk stöttande modell för att strukturera upp undervisningen. 

Cirkelmodellen ger eleverna trygghet eftersom de lär sig strukturen för arbetet i 

skrivlektionerna. Det är en återkommande modell i det genrepedagogiska arbetet. Dess 

struktur består av fyra faser och är konstant medan innehållet varierar. I fas ett bygger 

eleverna tillsammans med läraren upp kunskap om ett ämne. I fas två studerar klassen texter 

gemensamt och undervisas explicit om genrer och deras syfte. I fas tre skriver klassen en 

gemensam text och i fas fyra producerar eleverna egna texter (s. 128).  

 

Gibbons (2018) beskriver att första fasen handlar om att eleverna ska bygga upp en 

förförståelse. Eleverna får även göra något i en social kontext, exempelvis grupparbete. 

Klassen kan få olika experiment att utföra och ska få berätta för de andra i klassen efter 

avslutat experiment. Genom detta lär de sig av och med varandra och får testa sig fram, 

diskutera och försöker förklara vad de ser efter lärarens uppmaningar. När eleverna uppmanas 

att förklara sina resonemang utvecklas deras kunskaper från att göra till att tänka och göra. 

Detta lyfts i helklass och därefter kan läraren bygga vidare på undervisningen genom att gå 

vidare till fas två (s.102-106).  

 

 



25 
 

2.6. Skrivligheter – Inspirationsbok   

 

Kim Sjöberg är författare till läromedlet Skrivligheter (2018). Det är en inspirationsbok för 

lärare där idén är att läraren skapar gemensamma upplevelser i klassen med tillhörande 

skrivuppgifter och konkreta övningar som gynnar skrivinlärningen. Anita Davidsson som 

arbetar på efterbearbetning och lager på Studentlitteratur AB, uppger att Skrivligheter gavs ut 

i april 2018 och hade den 6 december 2019 sålts i 1765 exemplar. Försäljningen av 

Skrivligheter har ökat från 465 böcker år 2018 till 1300 exemplar år 2019 (personlig 

kommunikation, 6 december, 2019). Skrivligheter är alltså en relativt nyutkommen bok som 

används av en hel del lärare. 

 

Skrivligheter består av nio teman, som redogörs för i tabell 1, med totalt 67 

lektionsplaneringar. Lektionsplaneringarna är de gemensamma upplevelserna med tillhörande 

skrivuppgifter. Det är därmed inte ett läromedel som eleverna har. Varje tema inleds med en 

gemensam upplevelse i klassen och under temats gång utvecklas händelseförloppet. Elevernas 

skrivuppgifter är kopplade till vad som sker och på så vis är Sjöbergs (2018) avsikt att 

eleverna ska känna ett syfte med att skriva och att de skriver i ett meningsfullt sammanhang. 

Skrivundervisningen är explicit och eleverna får tydliga skrivuppgifter men i ett sammanhang 

där de förmodas att själva känna ett behov av att exempelvis skriva en narrativ text. Därför 

varierar lektionerna både gällande innehåll och metod men samtliga lektioner är utformade 

med syfte att eleverna ska finna svensklektionerna lustfyllda.  

 

Tabell 1, på sidan 26, visar en översikt av innehållet i Skrivligheter. De olika temana är 

numrerade från 1–9 som följer: 1. Monster (Introduktion av gemensamma upplevelser), 2. 

Myran Bella (Introduktion av berättande text för de yngsta eleverna), 3. Ankor (Introduktion 

av berättande text), 4. Pedagogen Prick (Berättande text), 5. Gräsmumlingar (Introduktion av 

berättande text), 6. Sagogrodan (Fördjupning i berättande text), 7. Igelkotten (Introduktion av 

faktatext för de yngsta eleverna), 8. Fjärilen (Introduktion faktatext) och 9. Nyckelpigan 

(Fördjupning faktatext). 
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Tabell 1. Sammanställning av Skrivligheters teman och vilka kunskaper eleverna får träna.  

Tema  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Innehåll                    

Enkel textbearbetning    
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Återberättande samtal    
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

Ordklasser   

  

        

Stafettskrivning   

  

    
 
 

   

Narrativ text   

  

 
 

 
 

  
 
 

   

Frågeord   

  

  
 
 

     

Tidsord   

  

  
 
 

 
 

    

Gemensam text   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Individuellt skrivande    
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Lucktext     
 

    
 
 

  

Faktatext     
 

    
 
 

 
 

 
 

Skrift med digitala 

verktyg  

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Handstil    
  

 
 

     

Språkets struktur och 

regler  

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Antal lektioner  12  8  8  2  9  8  8  9  11  

  

Tabell 1 visar att tyngdpunkten ligger på att producera texter tillsammans, eftersom det ingår i 

samtliga teman. Det blir även tydligt att cirkelmodellen används eftersom eleverna efter de 

gemensamma texterna får träna på individuellt skrivande. Eleverna skriver både för hand och 

med digitala verktyg. Då involveras återberättande samtal och enkel textbearbetning. Vid 

enkel textbearbetning får eleverna utveckla och fördjupa sina texter utifrån framåtsyftande 
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respons. De texter eleverna främst får skriva är faktatext och narrativ text, vilket de gör i fyra 

av temana. Eleverna får exempelvis träna på lucktext där de fyller i ord som saknas i en text 

och stafettskrivning där de samarbetar genom att en elev berättar vad som ska skrivas och den 

andre skriver.   

 

Sjöberg (2018) beskriver Skrivligheter som en inspirationsbok eftersom den ger struktur och 

lektionsidéer men det är upp till användarna av läromedlet att anpassa lektionsupplägget efter 

elevernas individuella behov och vad som lämpar sig bäst för varje klass. Det kan handla om 

att nivåanpassa uppgifterna eller göra förändringar i innehållet om det finns något som kan 

motivera eleverna ytterligare. Hon lägger stor vikt vid att de gemensamma upplevelserna blir 

så bra och motiverande för eleverna som möjligt. Sjöbergs tanke är att de gemensamma 

upplevelserna som varje tema utgår ifrån ska ge eleverna samma erfarenheter och ge alla 

elever en förståelse för vad de ska skriva om. Hon menar att detta minskar skillnaden på 

elevernas förkunskaper. Eftersom hela klassen är med om upplevelsen tillsammans och att 

kan relatera till den, blir arbetet inkluderande. I sitt skrivande kan eleverna då ta stöd i både 

upplevelsen och varandra. Elevernas finmotorik tränas upp genom att pussla, skriva på 

tangentbord, klippa bokstäver, rita mandalas och lägga pärlplattor. Sjöbergs förhoppning är att 

lektionerna på ett lekfullt vis skapar en känsla av gemenskap i klassen och att eleverna tycker 

att det är roliga och meningsfulla skrivuppgifter. För att detta ska lyckas är det viktigt att 

läraren är förberedd och ger sig hän varje tema med inlevelse och engagemang (s. 8-10). 

Eftersom samtliga lektioner är kopplade till det centrala innehållet i läroplanen för årskurs ett 

till tre (Skolverket, 2018), går lektionsplaneringarna i Skrivligheter att använda i årskurs ett, 

två och tre.  

 

Skrivligheter bygger på ASL och genrepedagogik med cirkelmodellen. Sjöberg (2018, s. 16-

17) skriver att de olika faserna i cirkelmodellen gör eleverna väl förberedda när de ska 

producera egna texter. Detta gäller både hur texten ska organiseras och vilket innehåll texten 

ska ha. Hon beskriver exempel på en lektion i fas två som handlar om textens genre. Frågor 

som eleverna kan arbeta efter är vilken typ av text eleverna vill skriva och varför? Vad är 

typiskt för en sådan text? Hur är en sådan text strukturerad? Utmärks en sådan text av några 

ämnesspecifika ord? Vad är typiskt för bilderna i sådana texter? Eleverna kan arbeta genom 

att exempelvis dela upp en faktatext i delar utifrån dessa frågor och ringa in eller markera 

ämnesspecifika begrepp i texten. Vidare menar Sjöberg att eleverna efter att ha arbetat med 

fas ett och två troligtvis är insatta i ämnet de ska skriva om och har kännedom om hur de ska 
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strukturera sin text efter den genre som deras text ska ha. Därför kan de i fas tre använda sina 

kunskaper och tillsammans i klassen skriva en gemensam text om ämnet. Läraren diskuterar 

med eleverna som får motivera varför exempelvis en faktatext är strukturerad som den är. På 

så vis förtydligas syftet med den genre som klassen arbetar med. I fas fyra skriver eleverna en 

egen text om ämnet. När de gör detta kan de ta hjälp av de ämnesspecifika ord de tidigare har 

markerat och de kan ta stöd i mallar för hur texterna är strukturerade. Syftet med de fyra 

faserna är alltså att eleverna ska få kunskap ämnet de ska skriva om och att de genom explicit 

undervisning lär sig hur de ska skriva (s. 16-17).  

 

Att läraren tar ansvar för de olika roller den behöver ta är alltså en viktig faktor för att arbetet 

ska bli framgångsrikt. För att fördjupa förståelsen av hur läromedlet är uppbyggt följer nu en 

beskrivning av hur en gemensam upplevelse kan se ut i temat Monster. När eleverna kommer 

in i klassrummet en morgon ser det inte ut som vanligt. Stolar är välta, saker är huller om 

buller och ett fönster står lite på glänt. I klassrummet finner eleverna sedan ett litet hus. Lite 

här och var finner de även små annorlunda fotavtryck. Läraren låtsas ha haft andra 

lektionsplaner men får ändra planerna tvärt för nu behöver detta undersökas, noga. Vad är det 

egentligen som har hänt i klassrummet och vem bor i huset? Den första lektionen handlar om 

att bygga upp entusiasm, nyfikenhet och att eleverna ska träna på att diskutera, lyssna på 

varandra och återberätta. Under nästa lektion möts eleverna av slajm runtom i klassrummet. 

Nu kommer eleverna att få deras första skrivuppgift där de tillsammans ska skriva 

efterlysningar att sätta upp i skolan för att ta reda på om det finns vittnen. På detta vis får 

eleverna följa händelser som utvecklas och just Monster får eleverna följa under tolv 

lektioner. Under dessa lektionstillfällen tränar de bland annat på att skriva brev, tidsord, 

återberättande text, lucktext, instruktioner, adjektiv, beskrivningar, sagor och 

stafettskrivning. Temat gör att det följer en röd tråd och varje skrivuppgift har en funktion 

som gör att eleverna kommer vidare i temat, tills temat tar slut och arbetsområdet är 

färdigarbetat.  
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Bilderna visar efterlysningar som elever satt upp i sin skola. De är från lektionstillfälle 2 i Monster.  

  

Till varje läromedel medföljer ett digitalt läromedel som bland annat innehåller 

kopieringsunderlag och förslag på skönlitterära böcker som handlar om samma sak som 

respektive tema, till exempel Monster. De skönlitterära böckerna riktar sig till barn i 

grundskoleåldern. På första sidan av varje bok finns ett privat inlogg till den digitala 

produkten. Där har lärare bland annat tillgång till instruktionsfilmer, förberedda 

genomgångar, boktips och kopieringsunderlag. De förberedda genomgångarna är uppdelade 

i Skrivligheters olika teman. Där finner du även frågor och material till varje lektionstillfälle 

som klassen kan diskutera kring. Till exempel kan man göra lucktext tillsammans i klassen. 

Det finns även förslag för hur eleverna ska diskutera, exempelvis genom EPA (Enskilt, Par, 

Alla). Under fliken kopieringsunderlag finns all kopiering som kan tänkas behövas inför 

lektionerna. Det innebär allt från expertord, brev, uppdrag och informationskort. I den digitala 

produkten finns även filmer där Sjöberg berättar om boken och om gemensamma 

skrivupplevelser. Det går även att få upp hela Skrivligheter och dess text.  

 

Fridolfsson (2015, s. 65) skriver om vikten av att elevernas skrivinlärning sker i en 

stimulerande miljö både gällande tillgång på material och tillsammans med en lärare som 

väcker elevernas motivation. Detta korresponderar med Sjöbergs tankar när hon menar att en 

av de viktigaste sakerna för lärare att ha i åtanke, är att utveckla uppgifter som är genomtänkta 

och som eleverna känner sig bekväma med. 

 

Sjöberg (2018, s. 30–31) menar att eleverna som arbetar med Skrivligheter på ett motiverande 

vis får utveckla sina skrivkunskaper genom explicit träning i ett meningsfullt sammanhang 

där texten har ett tydligt syfte och en tydlig mottagare.   
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Det ska vara uppgifter som väcker engagemang, intresse, motivation och inre drivkraft så att eleverna inte 

skriver för lärarens skull utan för elevernas lärandes skull. När jag skapar skrivuppgifter brukar jag ta 

hjälp av mina nyckelord, de tre M:en: Meningsfullt, Motivation och Mottagare (Sjöberg, 2018, s. 30).   

  

 

När eleverna får framåtsyftande respons kan det exempelvis ske genom att eleverna med hjälp 

av en checklista för struktur och innehåll i en narrativtext dubbelkollar sina texter för att 

därefter ge respons på en klasskamrats text. Detta kan också ske i par. Utifrån responsen 

omarbetar eleven sin text för att därefter återgå till sin klasskamrat och förklara vilka 

korrigeringar som gjorts och av vilken anledning. Slutligen diskuterar eleverna hur 

korrigeringarna påverkat texten och om några ytterligare korrigeringar behövs. 

 

I vår studies intervjufrågor, se bilaga 2, förekommer begreppet learning walls. Det är ett 

praktiskt skrivstöd som används i Skrivligheter för att stötta eleverna i deras skrivande och 

som möjliggör för dem att blir mer självständiga. Idén är att utnyttja klassrummets väggar till 

att bland annat synliggöra strukturer i olika textgenrer. Om klassen arbetar med att skriva 

narrativa texter, skulle textens kronologiska struktur kunna finnas uppmärkt på väggen. Till 

exempel kan det stå titel, orientering, problem, känslor, lösning och avslut. Det skulle även 

kunna användas för att utveckla ett mer varierat språkbruk hos eleverna. I det fallet skulle det 

som står på klassens learning wall kunna vara sammanhangsmarkörer, synonymer eller 

antonymer. Det är viktigt att läraren använder den aktivt, att innehållet är aktuellt och levande 

för att eleverna ska använda sig av det självständigt (Sjöberg, 2018, s. 25–26).     

  

3. Metod och material   

I detta tredje kapitel följer en beskrivning av studiens datainsamling, urval, informanter, etiska 

överväganden, genomförande och databearbetning.    

  

3.1. Metodval för datainsamling  

 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur lärare beskriver att deras arbete 

med Skrivligheter påverkar elevers motivation till att skriva och deras skrivutveckling. Valet 

att göra en kvalitativ studie grundades i flera aspekter. Vår avsikt och förhoppning var att 

fördjupa oss i de resultat som studien kunde tänkas ge, snarare än att få in lite information 
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från ett stort antal informanter som en kvantitativ studie skulle ha inneburit. Därtill ansåg vi 

att en kvalitativ studie skulle ge oss störst möjlighet till ett betydelsefullt resultat. Att vi inte 

har gjort en kvantitativ studie eller haft ett representativt urval får som följd att studiens 

resultat inte går att generalisera (Denscombe, 2018, s. 25, 58). 

   

3.2. Urval   

 

Urvalet av skola begränsades eftersom studien syftar till att undersöka ett visst läromedel. 

Därför valdes en skola i ett geografiskt nära område som använder sig 

av Skrivligheter.  Eftersom vi hade vetskap om att lärarna på skolan haft en föreläsning om 

läromedlet hoppades vi att deras intresse kunde bidra till att vi fick utvecklade svar.  

 

Studien har fem informanter som valdes genom ett explorativt urval, vilket Martyn 

Denscombe (2018, s. 58-59) beskriver som lämpligt i mindre kvalitativa studier där syftet är 

att få insikt och kunskap om ett ämne snarare än generaliserbart resultat. I detta fall baserades 

det explorativa urvalet på informanternas kännedom om Skrivligheter. Anne Ryen (2004, s. 

77) skriver att det inte lika ofta är motiverat med ett slumpmässigt urval av informanter vid 

kvalitativa studier, vilket vi anser stämmer för denna studie.  

 

3.3. Informanterna 

 

De nio lärare som initialt kontaktades med förfrågan om medverkan i studien arbetar med 

Skrivligheter och är verksamma på en skola i en mindre svensk kommun. Slutligen fick 

studien fem informanter. Först svarade fyra lärare att de ville medverka. Den femte 

informanten tillkom och godkände medverkan efter personlig kommunikation. De fyra övriga 

informanterna avböjde medverkan i studien. De fyra informanter som först svarade ja fick 

intervjufrågorna skickade till sig i förväg eftersom de ville ha möjlighet att förbereda sina 

svar. För den femte informanten som tackade ja via personlig kommunikation var detta inte 

tidsmässigt möjligt. Därför fick den femte informanten inte möjlighet att förbereda sina svar, 

vilket är något vi ser både positiva och negativa aspekter av. 

 

Informanterna hade olika erfarenhet av Skrivligheter. Fyra informanter hade arbetat 

med Skrivligheter tidigare medan det var första gången för en informant. Eftersom läromedlet 
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enbart funnits i två år är det dock ingen informant som har lång erfarenhet av att arbeta med 

läromedlet. Att informanterna hade olika erfarenhet av Skrivligheter såg vi som en fördel 

eftersom det skulle kunna leda till en större spridning av svaren. Ytterligare något som skiljer 

sig mellan informanterna är deras erfarenhet av läraryrket som är 39 år, 21 år, 19 år, nio år 

och fyra år. De tre informanterna med längst erfarenhet har tidigare arbetat med 

genrepedagogik i sin svenskundervisning. Gemensamt är att samtliga informanter har arbetat 

med ASL innan de började arbeta med Skrivligheter.  

 

När lärare på skolan som informanterna arbetar på upptäckte läromedlet köpte de in en bok 

som skolans lärare fick läsa. Därefter diskuterade de tillsammans om de skulle arbeta med 

läromedlet. Det blev ett enigt ja eftersom läromedlet tilltalade lärarna med sin grund i ASL 

och genrepedagogik och de gemensamma upplevelserna. Därefter introducerades 

informanterna till läromedlet genom en föreläsning om läromedlet som några av lärarna på 

skolan höll. Slutligen fick samtliga informanter boken Skrivligheter.  

 

3.4. Genomförande  

 

Studien har utförts genom personliga semistrukturerade intervjuer med fem verksamma lärare 

i årskurs F-3. Innan intervjuerna genomfördes fick informanterna ett informationsbrev, se 

bilaga 1. Där informerades de om studiens syfte, utförande, etiska överväganden och blev 

tillfrågade om samtycke av ljudinspelning av intervju. Informationsbrevet undertecknades vid 

intervjutillfället och vardera parten fick en upplaga. Intervjuerna tog i snitt 26 minuter och 

genomfördes under två dagar på informanternas arbetsplats.   

 

Tabell 2. Sammanställning av intervjuernas längd.    

 

 

 

 

 

 

Vid utformningen av intervjufrågorna utgick vi från tidigare forskning och egna tankar med 

avsikt att finna så bra formuleringar som möjligt för att uppnå studiens syfte. Efter 

Informant 1  2  3  4  5  

 

Intervjuernas längd 

 

(uppges i minuter och 

sekunder) 

  

25:55 

  

21:07 

  

17:48 

  

31:52 

 

 35:54 
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bearbetning och diskussion med handledare reducerades frågorna till 21 frågor. För att 

möjliggöra för utvecklade svar från informanterna valde vi att inte enbart ha allmänna eller 

slutna intervjufrågor, vilket Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014, s. 47-48, 85) skriver 

om. Vi förberedde oss även med tänkbara följdfrågor utifrån de svar som vi förväntades 

kunna få.  

 

De semistrukturerad intervjuerna har inneburit att samtliga informanter har svarat på samma 

frågor, se bilaga 2. Vi var båda närvarande vid samtliga intervjutillfällen och kunde ställa 

följdfrågor med syftet att förtydliga eller fördjupa informanternas svar. På så vis fick vi in 

detaljerade och varierade svar samtidigt som vi kunde jämföra de data vi fick in och följa upp 

svar som vi inte kunnat förutse. Som Kvale och Brinkmann (2014) poängterar betydelsen av, 

var vi förberedda genom att vara väl insatta i ämnet och vi fokuserade på att vara lyhörda 

inför informanternas svar. Vi ställde följdfrågor, förtydligande frågor och uppmuntrade 

informanterna att utveckla sina svar och tankegångar. Andra metoder vi använde var att ställa 

sonderande frågor, som exempelvis “Kan du utveckla eller ge exempel på detta?”. Vi förde 

även intervjuerna framåt genom tystnad och pauser för att ge informanterna tid för reflektion 

och möjligheten att själv bryta tystnaden med väsentlig information. Detta gjordes utifrån 

avvägningar vi gjorde gällande hur informanten verkade känna sig. Vi ville att våra 

informanter skulle känna sig bekväma för att få så ärliga och riktiga svar som möjligt (s. 81, 

176 - 177).  

 

För att underlätta för informanterna att finna svar grupperades intervjufrågorna i teman. På så 

vis var vår förhoppning att få ett bra flyt i intervjuerna med känslan av att frågorna följer en 

röd tråd. Eftersom Denscombe (2018, s. 282) menar att intervjuer ska inledas enkelt och leda 

in på temat, handlar frågorna inledningsvis om informanterna och generell skrivinlärning. 

Därefter följer frågor om användandet av läromedlet, elevernas skrivutveckling och sist ställs 

frågor om elevernas motivation och måluppfyllelse.  

 

Eftersom studiens syfte är att ta reda på hur lärare beskriver att det är, speglas det i 

intervjufrågorna genom att det inte finns något rätt eller fel svar. Vi bedömde därför risken att 

informanterna skulle söka reda på de svar vi söker som obefintlig. Däremot fanns risken att 

informanterna skulle diskutera intervjufrågorna tillsammans, vilket skulle kunna resultera i en 

mindre variation i studiens data. Därför frågade vi informanterna om de hade diskuterat 

frågorna tillsammans, vilket de inte ska ha gjort utan de hade funderat på frågorna själva. Med 
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tanke på variationen av svar på intervjufrågor och mängden data intervjuerna ledde till, tror vi 

att detta stämmer. Det som kan skilja sig är att den femte informantens svar är mer spontana 

än de övriga fyras svar.   

  

Vi valde att spela in ljud på varsin enhet för att minska risken att komplikationer med teknik 

skulle försvåra vår studie och för att båda skulle ha snabb tillgång till materialet under 

transkriberingen. Vi var redo att använda oss av fältanteckningar som komplement till 

inspelningarna, men det blev aldrig nödvändigt då det under intervjutillfällena inte var några 

visuella detaljer av betydelse (Denscombe, 2018, s. 286).  

 

Transkribering skedde samma dag som intervjuerna genomfördes. Det enda tillfället 

informanternas namn finns är där de har signerat informationsbrevet. Annars är informanterna 

helt anonyma och namn har ersatts med en beteckning bestående av två versaler. Den första 

versalen är I och står för informant. Den andra versalen har vi tilldelat informanterna utan 

inbördes ordning. Det är bara vi som transkriberat materialet som vet vilken beteckning som 

representerar vilken lärare.  

 

3.5. Databearbetning  

 

För att få en korrekt bild av studiens data lästes transkriberingarna först igenom flertalet 

gånger. Detta för att vi som författare skulle få en bra överblick. Eftersom Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 241) menar att kategorisering är ett användbart sätt för att få fram en bra 

helhetsbild av svaren kategoriserades data i två kategorier med tydliga kopplingar till studiens 

två ursprungliga forskningsfrågor (forskningsfråga ett och två). Det lades även till en tredje 

kategori med övrigt, där data som inte berörde forskningsfråga ett och två lades till. Detta 

utgjorde således grunden för första sorteringen av data. Under sorteringen tillkom ett tema 

som vi ansåg hade så pass stor tyngd att den kunde läggas till som ytterligare en 

forskningsfråga (forskningsfråga tre). Efter databearbetningen fanns det svar till tre 

forskningsfrågor och en övrig kategori som innehöll irrelevant data i relation till studiens 

syfte. Därefter plockades informanternas svar ut och klipptes ihop till en löpande text för att 

bättre kunna överblicka svaren och tydligt kunna koppla ihop med forskningsfrågorna och 

bakgrundsinformationen. Detta material är också avidentifierat och borttaget efter 

bearbetningen av texten.   
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Studiens data analyserades genom att den kortfattat skrevs ner tillsammans med nyckelord 

och jämfördes mot forskningen i bakgrundskapitlet. Detta möjliggjorde att likheter och 

olikheter kunde framträda på ett tydligt vis, som Denscombe (2018, s. 344) beskriver. Till 

exempel syntes återkommande trender i lärarnas svar och saker som helt utelämnats av lärarna 

men tydligt framhålls i forskningen. Dessa blev teman som diskuteras i analysen och 

diskussionen i kapitel 5.  

 

Vi utgick från 21 frågor i våra intervjuer. Att det blev 21 frågor beror mer på frågorna i sig än 

antalet. Vi ville få ett så bra underlag som möjligt för att kunna bearbeta svaren och önskade 

hellre få för mycket material än för lite.  

 

3.6. Etiska överväganden 

 

Studien följer Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer. Vi har skyddat 

deltagarnas intressen genom att direkt anonymisera transkriberingarna och vi framställer inte 

data som möjliggör identifikation av informanterna (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107–109). 

Till exempel hade en tabell med information om vardera informants utbildningsbakgrund och 

erfarenhet av yrket kunnat vara intressant för studien men då informanter arbetar på samma 

skola anser vi att det gör det möjligt för informanterna att identifiera varandra. Därför har vi 

valt att skriva information som inte gör informanterna identifierbara i löpande text, se avsnitt 

3.3. De forskningsetiska principerna är alltså anledningen till att vi inte gör en noggrann 

redogörelse för informanternas svar på intervjufrågorna 1-9, se bilaga 2. 

 

Studiens data har hanterats med stor sekretess där endast studiens författare har haft tillgång 

till data som raderas innan ett visst datum. Vi har varit tydliga med att garantera 

informanterna frivilligt deltagande genom att informera att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan utan konsekvenser. Informanterna har fått ge skriftligt samtycke gällande deras 

medverkan i studien och ljudinspelning, se bilaga 1. Vi har undvikit falska förespeglingar och 

genomfört studien med vetenskaplig integritet genom att vara tydliga med studiens syfte och 

varför vi velat utföra studien. Vi har följt Sveriges nationella lagar, tydligt redovisat källor 

och genom att även följa dessa forskningsetiska principer är studien genomförd med 

vetenskaplig integritet (Denscombe, 2018, s. 438).   
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Första gången vi hörde om Skrivligheter var under en föreläsning om läromedlet som gavs av 

lärare som arbetar med det. Vi tyckte det var intressant med ett nyutgivet läromedel med 

inriktning på skrivning för elever i grundskolans tidigare år som uppgav sig arbeta med delar 

vi visste var en svaghet i den svenska grundskolan. Därför köpte vi läromedlet och läste det 

med kritiska ögon. Utifrån det bestämde vi oss för ämnet i vår studie och att på så vis försöka 

bidra med kunskap om detta nya läromedel. Huruvida det är ett bra läromedel eller inte har vi 

således inte tagit ställning till, utan vårt fokus har varit att ta reda på hur lärarna tycker att 

Skrivligheter påverkar deras elevers skrivutveckling och motivation till att skriva. Vårt mål är 

att öka kunskapen om detta nya läromedel för andra lärare och pedagoger som kan använda 

det och inte att göra personliga ställningstaganden. Vi har förhållit oss neutrala i 

framställningen genom vår avsikt att granska läromedlet kritiskt och undersöka både fördelar 

och nackdelar med läromedlet. Därtill har vi under intervjuerna försökt vara så tysta och 

neutrala som möjligt och exempelvis kontrat positiva svar med frågor om negativa aspekter. 

Att blanda in eventuella positiva eller negativa förväntningar av oss som genomför studien 

skulle varken gynna studiens syfte eller bidra till en korrekt framställning av resultatet.  

 

4. Resultat   

 

Följande kapitel visar studiens resultat i tre avsnitt där vardera forskningsfråga redogörs för 

separat. För att det ska vara lättöverskådligt redovisas först resultaten i punktform och 

förklaras därefter mer utförligt i text.  

 

Vi framhåller även att studien är ur ett lärarperspektiv och resultatet visar hur lärarna 

beskriver att det är, vilket inte behöver stämma överens med hur det faktiskt är. Utifrån 

vad Kvale och Brinkmann (2014, s. 298) skriver har vi som studiens författare försökt vara 

kritiska till resultatet. Vi har gjort vårt bästa för att data inte ska tolkas eller framställas på 

något annat vis än vad som framkommit ur informanternas svar. Om vi fortsättningsvis 

skriver lärarna eller lärare syftar vi på de lärare som medverkat som informanter i studien. 
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4.1. Skrivligheters påverkan på elevers skrivutveckling  

 

Lärarna som medverkat i studien beskriver att elevernas skrivutveckling har påverkats 

av Skrivligheter genom att eleverna   

  

▪ har utvecklat en större skrivarglädje och en vilja att göra sitt bästa jämfört med innan 

eleverna arbetade med Skrivligheter,  

▪ känner ett syfte med sina texter,  

▪ använder många adjektiv, ett varierat språkbruk och har ett större ordförråd än i                   

      tidigare skrivna texter,  

▪ skriver längre och mer nyanserade texter jämfört med texter de skrivit innan                           

      och klasser som lärarna haft där de inte arbetat med Skrivligheter,   

▪ funderar kring deras texters innehåll och uppbyggnad,   

▪ anstränger sig mycket och har högre krav på sig själva och sina texter,  

▪ lär sig att lyssna på andra och argumentera för sin sak och  

▪ kan identifiera textuella särdrag och urskilja mönster i texter på ett tydligare vis                    

      jämfört med innan de arbetade med Skrivligheter och med klasser som lärarna                    

      haft där de inte arbetat med Skrivligheter.  

 

Samtliga lärare beskriver att Skrivligheter ökar elevernas skrivglädje. De upplever att de 

gemensamma upplevelserna ger eleverna förkunskaper som de kan hänga upp sin text på och 

en känsla av att vara experter på ämnet. Innan lärarna arbetade med Skrivligheter kunde det 

vara svårt att få eleverna att utveckla sina texter och vissa lärare beskriver de texterna som 

torftiga. Efter att ha arbetat med läromedlet använder eleverna mer adjektiv, de har ett större 

och mer varierat ordförråd och deras texter är mer beskrivande och innehållsrika. Eleverna 

beskrivs också som bättre på att identifiera textuella särdrag för olika genrer och bättre på att 

se mönster i texter. Lärarna menar att detta beror på att Skrivligheter har bidragit till att deras 

elever nu skriver med glädje. En lärare säger att skrivglädjen har ökat men inte elevernas 

korrekthet i användandet av skrivregler: 

  

Skrivregler med punkt, stor bokstav, att man använder adjektiv och sådana saker tycker jag inte att man 

ser en så stor skillnad i för det har man ändå jobbat med (IC).  
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Samma lärare uppger även att det inte är någon skillnad angående att hålla en röd tråd i texten 

och menar att eleverna alltid har varit duktiga på det, oavsett om de arbetat 

med Skrivligheter eller inte. Övriga lärare beskriver i kontrast till detta att deras elever har 

gjort stor progression gällande att hålla en röd tråd när de skriver. De menar att strukturen och 

tydligheten i Skrivligheter har gett eleverna verktyg för att lyckas med detta. En lärare berättar 

att den återkommande undervisningen om genrers struktur underlättar för eleverna att följa en 

röd tråd när de skriver: 

  

Skrivligheter är ju som sagt väldigt tydlig. Tar du berättande texter så har du ju väldigt fokus på rubrik, 

miljö, karaktärer. Alltså, de fick in de här orden. Och när man använder det nästa gång kunde man 

återkoppla (IB).  

  

Ändå menar lärarna att eleverna har en högre kvalitet på sina texter efter att ha arbetat 

med Skrivligheter. Deras elever ligger bra till både när de gör bedömningsstödet i svenska och 

vid nationella proven, vilket lärarna tror beror på arbetssättet ASL och Skrivligheter. Flera 

lärare poängterar att deras känsla är att det beror på Skrivligheter men att de inte kan bevisa 

ett samband.  

  

Något som de medverkande lärarna i studien är eniga om är att Skrivligheter ger alla elever 

möjlighet att lyckas och att utvecklas, oavsett kunskapsnivå eller tidigare erfarenheter. 

Eleverna som är svaga i sitt skrivande får stöd av de gemensamma upplevelserna samtidigt 

som temana inspirerar och väcker fantasi hos de starka eleverna som gör att de utvecklar sina 

texter ytterligare. På så vis menar lärarna att det skapar en gemenskap i klassen samtidigt som 

alla elever kan utvecklas på sin nivå, vilket har varit svårt att lyckas med när de arbetat med 

andra läromedel. Oavsett vilken nivå eleverna ligger på beskriver lärarna att eleverna ställer 

högre krav på sig själva och skriver mer, prydligare och noggrannare. En lärare menar att 

eleverna:  

  

[…] pressar sig själva att utvecklas på det sättet att de börjar ställa frågor och börjar fundera och börjar 

tänka på ett annat sätt (IA).  

  

 

Eftersom det är öppna skrivuppgifter hävdar en lärare även att eleverna inte begränsas i sin 

skrivutveckling. Lärarna anser att deras elever känner ett syfte med sitt skrivande vilket 

motiverar eleverna och får dem att fundera mer kring sina texter, både gällande upplägg och 

innehåll. Lärarna menar fortsättningsvis att detta i sin tur leder till många rika 
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klassrumsdiskussioner, jämfört med läromedel de använt tidigare. Detta väcker en skrivglädje 

som gör att fler elever anstränger sig och utvecklas mer i sitt skrivande, jämfört med 

läromedlen de tidigare använt. Såhär beskriver en lärare elevernas skrivglädje när de ska 

skriva om monstret Xune:      

  

Men den där skrivarglädjen när de känner att de har något viktigt att berätta och att de har informationen, 

att de vet vad de ska skriva om, att de inte ska sitta och fundera så mycket. För om det handlar om att 

sammanfatta Xunes tid hos oss till exempel, då har ju alla varit med (ID).   

  

 

Genom den gemensamma upplevelsen kan eleverna få något att hänga upp sin skrift på och 

alla har då möjlighet att bidra till diskussioner och hänga med, oavsett nivåskillnader. En 

lärare förklarar att det därför inte bara ger eleverna möjlighet att utvecklas på sin egen nivå, 

utan även ger dem möjlighet att känna sig trygga i sig själva oavsett vilken nivå de ligger på. 

Ingen elev behöver känna press för att den inte kan. En lärare beskriver att den största 

utmaningen vid skrivinlärning generellt är olika kunskapsnivåer i klassen. En klass kan bestå 

av allt från elever som skriver långa, detaljerade texter till elever som inte kan hitta alla ord 

eller bokstavsljud. En annan lärare menar att då eleverna samarbetar mycket ser de inte fel i 

texten som misslyckanden, utan de rättar ofta varandras fel och ser istället dessa som saker 

som kan utvecklas i texten. Flera lärare påpekar även att det är viktigt att arbeta med hur man 

ger feedback till en klasskompis. Det har gjort att deras elever blivit duktiga på att lyssna på 

andra och argumentera för sin sak. När eleverna skapar gemensamma texter och möts i 

diskussioner kring deras texter lär de sig även av varandra. Sammanfattat är lärarna 

samstämda om att Skrivligheter möjliggör för eleverna att utgå från sin egen förmåga och 

bidrar till att eleverna hjälper varandra att lyckas.  
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4.2. Skrivligheters påverkan på elevers motivation till att 

skriva  

  

Lärarna som medverkat i studien beskriver att elevernas motivation har påverkats 

av Skrivligheter genom att den   

  

▪ skapar samhörighet och en stark vi-känsla i klassen,  

▪ väcker en förväntan och ett intresse som ökar elevernas lust till att skriva,   

▪ ger alla elever möjlighet att lyckas och utvecklas i sitt textskapande och  

▪ bidrar till att eleverna samarbetar bättre.   

  

Samtliga medverkande lärare i studien beskriver att Skrivligheter gör eleverna nyfikna 

och väcker en förväntan som gör dem motiverade till att arbeta. De menar att en 

förutsättning för att eleverna ska bli motiverade är en hängiven och engagerad lärare. De 

tror att överraskningsmomentet är en bidragande faktor och att lektionsupplägget skiljer 

sig från traditionell undervisning lagom mycket. Spänningen i det oväntade och att 

eleverna inte vet vad som kommer att hända beskrivs även aktivera och inspirera de 

mest svårmotiverade eleverna. De uttrycker att det gör det lätt att fånga upp elevernas 

intresse och använda det som motivation till att skriva. Däremot beskriver en lärare att 

det inledningsvis var svårt att väcka elevernas intresse. Läraren började med Ankor som 

är en introduktion av berättande text. När eleverna sedan fick arbeta med Monster som 

är det inledande temat och introduktion till den gemensamma upplevelsen, vände detta 

helt och eleverna blev då väldigt entusiastiska till att arbeta. Vidare berättar en lärare att 

eleverna har haft näsorna tryckta mot fönstret på morgonen för att försöka se om det 

hänt något bus i klassrummet. En annan lärare beskriver att eleverna är så ivriga att få 

komma in i klassrummet på morgonen att de står och rycker i dörren. Resterande lärare 

beskriver att eleverna inte sätter sig på sina platser utan springer och kollar vad som 

hänt och att eleverna går helt igång. Samtliga lärare menar att det här engagemanget 

speglas i elevernas texter. Till exempel uttrycker sig en lärare likt följande om elevernas 

texter när de arbetar med temat Monster: 

 
Monster... då snackar vi historier! (IB).  
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Flera lärare menar att friheten i Skrivligheter är en bidragande faktor till att elevernas 

motivation till att skriva ökar. De är övertygade om att det får som följd att eleverna får 

en högre måluppfyllelse, men poängterar samtidigt att de inte kan mäta eller bevisa att 

det beror på Skrivligheter. Lektionsplaneringarna gör att eleverna direkt blir intresserade 

men att det också är lätt att se om det är något som intresserar klassen särskilt. Lärarna i 

studien menar att du som lärare får stor möjlighet att fånga upp vad som intresserar 

eleverna och bygga vidare på detta. Till exempel berättar en lärare att eleverna blir så 

engagerade att läraren flera gånger har strukit planerna för nästkommande lektion och 

låtit eleverna fortsätta arbeta med Skrivligheter, för att ta vara på magin.  

 

Lärarna beskriver ytterligare att de märker att eleverna orkar arbeta mer och bättre i 

helklass, på grund av att de är så intresserade. Elevernas engagemang och motivation för 

att skriva förenar dem och gör att de blir bättre på att samarbeta. En lärare beskriver att 

den här friheten och att läraren bygger vidare på elevernas intresse verkar ge eleverna en 

känsla av att de bestämmer och äger sitt eget lärande. Det leder till att elevernas 

engagemang ökar ytterligare och lektionerna blir särskilt viktiga för dem. De vill 

prestera väl tillsammans och visa vad de vet och kan. Därför tycker den här läraren att 

det är ett vinnande koncept när läraren har kontrollen och samtidigt har friheten att 

anpassa lektionen efter sina elever. Läraren uttrycker sig såhär:  

  

När de kom in här och det var alldeles stökigt här i klassrummet och det hade kommit ett hus... eh, då 

blev de ju helt galna! De sprang ju runt, tittade och letade efter spår och så där. Så var det någon som sa 

“det är stökigt i min låda!” och då fick jag säga såhär “aja men a gå och titta i era lådor! Är det stökigt i 

era lådor också?”. De ville klättra upp och titta i ventilerna här, så vi fick ju liksom […] klättra upp och 

kolla om det var någonting i ventilerna. Alltså det var inte med, det var ju inte medplanerat såklart (IA).  

  

 

Friheten i lektionsplaneringarna och att eleverna är med och påverkar så mycket ger en 

varierad undervisning. Genom Skrivligheter får eleverna arbeta praktiskt med olika 

material, de arbetar på Smartboarden, de arbetar i par, grupp, helklass och enskilt. 

Lärarna beskriver att detta gör att de får med sig alla elever i undervisningen. De 

poängterar särskilt vikten av detta när man arbetar med ett läromedel som bygger på 

gemenskap. Om någon elev inte skulle klara av kunskapsnivån i undervisningen menar 

lärarna att risken finns att den då känner sig särskilt exkluderad, eftersom klassen får en 

så stark vi-känsla och blir sammansvetsade. Därför menar de att det är väldigt viktigt att 

lärarna tar sitt ansvar och nivåanpassar efter elevernas förmåga för att minimera risken 
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att någon inte känner sig inkluderad, vilket är anledningen till att lärarna har detta i 

åtanke när de planerar utifrån sin klass. 

 

Flera lärare menar att elever generellt är mer motiverade till att börja läsa än att skriva. 

Lärarna lyfter att skrift kan vara en stor motorisk utmaning för elever och när de knäckt 

skriftkoden saknar de ofta verktyg för att utveckla sina texter. En av lärarna säger att 

även de starkaste eleverna stannar upp i sin skrivutveckling. Eleverna skriver lappar och 

håller sig ofta inom en genre som de är trygga i när de får välja texttyp själv och de 

varierar inte texterna varken innehållsmässigt eller med tidsord. Att utveckla skriften 

beskrivs som mycket mer motigt än läsinlärningen. Lärarna beskriver ett behov av något 

som motiverar eleverna tillräckligt för att de ska vilja kämpa framåt och de menar 

att Skrivligheter gör just detta och möter elevernas skrivutveckling i leken. Eleverna lär 

sig att skriva i en kontext som de finner stimulerande och vill befinna sig i. En lärare 

säger såhär: 

  

“Och sen... och sen... och så... och så... en prinsessa”. Det fastnar de gärna i. Så att utveckla skrivandet är 

inte lika lätt som att utveckla läsandet. Då är det himla bra att ha någonting som är roligt. […] Man måste 

nästan ha någonting som drar. Och det här drar bra! Barn tycker ju om att leka såhär (IE).   

  

 

Genom att arbeta på detta vis och även inkludera ASL, menar lärarna att eleverna får 

möjlighet att fokusera på vad de vill förmedla i sina texter och hur de kan fördjupa sig. Att 

forma bokstäver med penna tränar de ordentligt på först i årskurs två. Till dess tränar de upp 

finmotoriken med andra övningar, till exempel genom att lägga pärlplattor, skruva skruvar, 

flytta bollar i en äggkartong med pincett, trä halsband eller göra sykort. När eleverna i årskurs 

två ska skriva för hand och forma bokstäver är detta lättare för dem och eleverna relaterar inte 

sin förmåga att forma bokstäver till sin förmåga att skriva. Lärarna upplever att detta 

stimulerar elevernas skrivglädje både vad gällande textskapandet i samtliga årskurser och när 

eleverna ska forma bokstäver i årskurs två. De berättar att elever som krampaktigt hållit i 

pennan ofta är de som tycker det är roligast att forma bokstäver när de kommer till årskurs 

två, eftersom de känner att de kan hantera det. Sammantaget menar lärarna att de på så vis 

undviker ett kritiskt moment som annars kunde begränsat elevernas skrivutveckling och som 

följd gynnas elevernas skrivglädje.   
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Sammanfattningsvis menar flera lärare att Skrivligheter väcker motivation till att skriva hos 

eleverna, eftersom läromedlet inbjuder till naturlig lek och sammanhang. Att Skrivligheter 

utgår från bland annat ASL är en bidragande orsak till att elever som har svårigheter får 

möjlighet att känna skrivglädje och motivation vid utformandet av sina texter.  

  

4.3. Faktorer som påverkar arbetet med Skrivligheter  

  

Lärarna som medverkat i studien beskriver att de faktorer som påverkar arbetet 

med Skrivligheter är  

  

▪ läraren,  

▪ tid, 

▪ möjligheten till kollegialt samarbete, 

▪ anpassningar läraren behöver göra för klassen och  

▪ att eleverna behöver lära sig att misslyckas.   

  

De flesta lärare som medverkar i studien tar upp läraren som den mest avgörande faktorn. En 

lärare säger att:  

  

Den största faktorn är pedagogen själv. Den är absolut allra, allra störst. Det har man sett så mycket 

genom åren. För är du lite halvhjärtad, att du kanske egentligen inte gillar att jobba med det här själv, då 

ska du kanske inte jobba på det här sättet. För det blir aldrig riktigt bra (IE).  

 

 

Trots att lärarna nämner pedagogen som den viktigaste faktorn är det ingen av dem som 

nämner lärares ämneskunskaper, vilket är anmärkningsvärt. Vad de nämner att de värderar är 

exempelvis att läraren behöver ha ett positivt förhållningssätt och tro på sina elevers förmåga 

och ge mycket positiv feedback. När eleverna utvecklas menar lärarna att de bör ta tillfället i 

akt att synliggöra elevens progression med mycket beröm. När eleverna kämpar och 

anstränger sig är det viktigt att läraren berömmer och lyfter detta.  

 

Utöver detta beskrivs relationen mellan lärare och elever som avgörande. En god relation 

skapar en tillit mellan båda parter och gör det lättare för läraren att individanpassa och veta 

varför den ska göra hur med en viss elev. Andra anpassningar som läraren behöver kunna se 

är exempelvis om eleven ska skriva på surfplatta, dator eller för hand. En lärare i studien 
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framhäver starkt vikten av att lyssna på eleverna för att eleverna ska få vara med och 

bestämma hur de vill lära sig. Det här underlättas av goda relationer, ju bättre läraren känner 

sina elever desto bättre kan hen anpassa undervisningen efter elevernas behov vilket leder till 

högre kunskapsresultat.   

  

Samtliga lärare menar att det är tidskrävande att arbeta med Skrivligheter och att det därför är 

viktigt att samarbeta i arbetslaget med förberedelser inför lektionerna. Det kräver 

framförhållning och lärarna behöver skaffa fram det specifika material som används i 

Skrivligheter. Flera lärare beskriver att förberedelserna då blir ett roligt moment och 

att Skrivligheter även bidrar till en starkare gemenskap mellan de lärare som arbetar med 

läromedlet. En lärare har med kort varsel fått börja arbeta i en klass vilket inte gjorde det 

tidsmässigt möjligt att sätta sig in i materialet så mycket som läraren velat innan lektionerna 

började. En annan lärare menar att en tänkbar nackdel är att läraren kan bli ifrågasatt av 

föräldrar och behöva motivera för föräldrar varför man inte arbetar med traditionell 

skrivinlärning. Samtidigt är lärarens egen erfarenhet att de flesta föräldrar tycker att det är ett 

roligt läromedel och blir smittade av deras barns engagemang.  

  

En del lärare i studien har fasta skrivkompisar till sina elever som är valda efter hur väl de 

fungerar socialt, eftersom de menar att det påverkar elevernas utveckling mer än om en har 

kommit längre i sin skrivutveckling än den andra. De exemplifierar med att den som är 

svagare i skrift kan ha rikare fantasi och tillsammans kan de skriva längre och mer 

innehållsrika texter. På så vis utvecklas båda samtidigt som de får känna att de bidrar med 

kunskaper. Andra lärare i studien byter ofta skrivkompisar med avsikten att lära eleverna att 

samarbeta med alla med förhoppningen att bidra till en bättre lärandemiljö. Dessa olika 

samarbetskonstellationer grundas i att olika klasser har behov av att arbeta med olika saker 

och skulle därför kunna ses som anpassningar.   

  

En lärare beskriver att lektionerna troligtvis anpassas både medvetet och omedvetet av lärare. 

Ett exempel på en anpassning som sker omedvetet är att alla lektioner går att använda från 

förskoleklass till årskurs tre men vad läraren sedan kräver av respektive årskurs är helt olika. 

En mer genomtänkt och medveten anpassning läraren uppger är specifika saker för sin egen 

klass, där läraren är den som är medveten om vad som fungerar och vad som inte fungerar i 

elevgruppen hen har. En lärare menar även att anpassningar görs efter elevernas dagsform. 

Det tillhör inte vanligheten att när eleverna är trötta och det är rörigt i klassen så ändrar 
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läraren planeringen till ett lektionspass i svenska med skrivning, men läraren berättar att det är 

tillfällen där Skrivligheter passar eftersom det fångar upp eleverna och får dem att prestera en 

lektion till. Nästa lärare beskriver att anpassningar sker efter klassens kunskapsnivå och säger 

att man inte bör ändra för mycket i lektionsplaneringarna eftersom det kan göra så eleverna 

tappar tråden. Lektionerna är väl genomtänkta med upplägg och struktur men det är upp till 

läraren att möta eleverna på deras nivå.   

  

För att eleverna ska lyckas i sin skrivinlärning lyfter lärarna som medverkar i studien flera 

faktorer. En berättar att det är önskvärt att eleverna får känna självförtroende direkt när de 

börjar skriva. Detta kräver motivation och att de tror på sig själva, litar på läraren och att de 

ser sig själva som skribenter. Samtliga lärare beskriver att eleverna behöver ha en 

förförståelse för vad de ska skriva om och att de får meningsfulla skrivuppgifter med en 

mottagare. De menar att det är av stor vikt att eleverna känner ett syfte med att skriva. Flera 

lärare säger också att lärare ska arbeta med att misslyckanden är en del i elevernas utveckling. 

Det kräver ett kontinuerligt arbete av läraren som genomsyrar all pedagogik, att lära eleverna 

att lära sig av sina misslyckanden och utvecklas därifrån. För att hjälpa eleverna när de 

upplever det svårt att skriva uppger lärarna att de också behöver arbeta med att få eleverna att 

använda de verktyg som finns. En lärare tycker att det är vanligt att eleverna som behöver 

hjälpen som mest inte använder den för att de låser sitt tankesätt i att det är svårt, istället för 

att hitta lösningar. Därför är det lärarens ansvar att hjälpa eleverna att använda 

klassens learning wall och att läraren själv föregår med gott exempel. Eleverna behöver lära 

sig att misslyckas för att sedan få lyckas.   

  

5. Analys och diskussion   

 

I detta kapitel följer en analys och diskussion där studiens resultat ställs mot tidigare 

forskning. Det börjar med analys och diskussion om lärares påverkan vid användningen av 

Skrivligheter, elevernas skrivutveckling, skrivutveckling och motivation, ytterligare några 

faktorer för skrivutveckling, faktorer för framgångsrik skrivinlärning och slutligen kommer en 

metoddiskussion.  

 

Studiens resultat är övervägande positivt. De lärare som har intervjuats i studien har troligtvis 

en positiv inställning till läromedlet då de valt tillsammans att arbeta med just Skrivligheter. 
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Eftersom studien är ur ett lärarperspektiv är det rimligt att anta att lärarnas inställning till 

läromedlet speglas i studiens resultat. Vi menar att studiens läsare bör ha detta i åtanke.   

 

5.1. Skrivligheter och läraren 

 

Oavsett Sjöbergs (2018) tankar om hur Skrivligheter ska användas och i vilken grad så är det 

upp till lärarna hur läromedlet faktiskt används i praktiken. Därför skulle man kunna se det 

som att alla läromedel kan nyttjas som inspirationsböcker. Dock är det en viss skillnad 

eftersom Skrivligheter framställs av författaren som en inspirationsbok. Å ena sidan kan det 

tolkas som att Sjöberg frånsäger sig ett visst ansvar gällande resultaten av Skrivligheter, 

positiva som negativa. Å andra sidan kan det tolkas som att Sjöberg har ett stort förtroende för 

lärares kompetens. Till exempel motiverar hon valet av att läromedlet är en inspirationsbok 

med att läraryrket är ett designyrke, vilket innebär att lektionerna ska anpassas efter vad varje 

klass behöver för att få förutsättningar till att lyckas. Detta torde vara en självklarhet för 

samtliga yrkesverksamma lärare som följer läroplanen (Skolverket, 2018). Med det sagt går 

det ändå att ana Sjöbergs tilltro till lärares didaktiska kompetens. 

 

På motsvarande sätt säger lärarna i studien att de planerar sin undervisning efter de behov och 

kunskapsnivåer som finns i klassen. En lärare i studien uppger att detta sker både medvetet 

och omedvetet. Författaren till Skrivligheter, Kim Sjöberg, skriver att de lärare som använder 

Skrivligheter är experterna på sin klass och att de vet bäst hur deras undervisning ska planeras 

för att ta tillvara elevernas intressen och styrkor och låta dem utveckla sina svagheter. På 

samma sätt skriver Tjernberg (2013, s. 24-25) att läraren behöver vara medveten om de 

faktorer som kan påverka undervisningen. Troligtvis gör alla lärare anpassningar, planering 

och beslut som grundas i de didaktiska frågorna vad, hur och varför.  

 

Flera lärare i studien framhåller läraren själv som den mest betydelsefulla faktorn för att 

arbetet med Skrivligheter ska bli framgångsrikt. Vad lärarna tar upp är att läraren behöver 

vara hängiven och engagerad. För att kunna vara en hängiven och engagerande lärare menar 

Håkansson och Sundberg (2012) att undervisningen behöver utgå från elevernas 

förutsättningar och inlärningsstilar (s.179, 188). Detta är något lärarna lyfter som en av 

styrkorna med Skrivligheter, eftersom det möjliggör för flera inlärningsstilar med den 

varierande undervisningen. Samtidigt beskrivs Skrivligheter av lärarna som tydlig och enkel 
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att använda. Därför kan det tänkas att eventuella svårigheter skulle kunna ligga i själva 

anpassningen och återigen främst vara kopplad till läraren. Att mer ansvar ligger på läraren 

och att läraren uppmanas anpassa undervisningen efter sin klass kan också vara en bidragande 

orsak till att förberedelserna för lektionerna beskrivs som tidskrävande, vilket det även är vid 

lektionsplaneringar med andra läromedel.     

 

Lärarens olika kompetenser är något som går att tolka ur svaren som lärarna i studien gav. 

Flera lärare lyfter vikten av att följa vad eleverna tycker är roligt och att det kräver goda 

relationer till sina elever. De säger att lärare som känner sina elever vet hur man kan driva på 

dem och när de kan tänkas få möjlighet att vara med och bestämma. Vidare menar de att en 

god relation till eleverna inverkar positivt på deras resultat och prestationer, precis som 

Håkansson och Sundberg (2012, s. 184) skriver. Till exempel berättar en lärare att läromedlets 

öppna uppgifter möjliggör för många olika arbetssätt samtidigt som lärarna kan pressa 

eleverna att prestera på sin topp. Håkansson och Sundberg (2012) skriver att lärare med en 

god relationell kompetens har en hög tilltro till elevernas förmåga och genom respekt och 

intresse skapar ett gott samspel mellan lärare och elev. Det i sin tur gynnar elevernas fortsatta 

lärande, motivation och självständighet (s. 184). Lärarna säger att det först krävs goda 

relationer om en lärare ska kunna pressa sina elever till att prestera på topp, det kräver en 

trygghet i relation som grundas i att eleven har tillit till sin lärare. De menar att tryggheten och 

goda relationen bidrar till att eleverna tycker det är extra roligt att komma till skolan. Detta 

kan liknas med hur Håkansson och Sundberg (2012) skriver att de tre olika kompetenserna 

relationell kompetens, ledarkompetens och didaktisk kompetens påverkar elevernas 

studieprestationer (s. 188-189).  

 

5.2. Elevernas texter  

 

Lärarna säger att elevernas texter både blir längre och mer nyanserade än tidigare skrivna 

texter efter att ha arbetat med Skrivligheter. Eleverna använder många adjektiv, har ett större 

ordförråd, ett varierat språkbruk och är duktiga på att hålla en röd tråd i texten de skriver. Att 

eleverna lyckas med detta kan möjligtvis ha att göra med variationen i undervisningen 

eftersom det gynnar möjligheterna till att bli en duktig skribent (Fridolfsson, 2015, s. 138; 

Skolinspektionen, 2015).  
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När undervisningen utgår från Skrivligheter arbetar lärarna med olika genrer och tycker sig 

kunna se en utveckling gällande elevernas tankar kring det textuella innehållet och upplägget 

kopplat till den typ av text eleverna vill skriva. Det gör att eleverna blir bättre på att 

identifiera textuella särdrag och urskilja mönster i texter, vilket Gärdenfors (2010) skriver 

underlättar för eleverna att utveckla faktakunskaper till färdigheter (s. 36). Därmed kan 

eleverna utvecklas som skribenter.  

 

Fyra av de fem lärarna som medverkar i studien uppger att de ser att eleverna har utvecklat 

förmågan att hålla en röd tråd när de skriver texter, efter och under arbetet med Skrivligheter. 

De hävdar att tydligheten i Skrivligheter bidragit till denna utveckling. Dock borde även 

lärarna själva ha en roll i detta eftersom det påverkar hur de tolkar, lägger upp och genomför 

lektionerna. Läraren som inte upplever att det är någon skillnad i elevers förmåga att hålla en 

röd tråd i texten efter att ha arbetat med Skrivligheter menar att hens elever alltid varit duktiga 

på detta, oavsett läromedel. Därför kan Skrivligheter ur den aspekten tolkas som ett större stöd 

för de övriga lärarna. Den här läraren var också den lärare som framhöll fördelarna med den 

explicita undervisningen i genrepedagogiken något mer än övriga lärare. Det skulle kunna 

tolkas som att denna lärare möjligen lägger mer vikt vid den explicita skrivundervisningen 

jämfört med de andra lärarna och att hens elever således fått träna på detta mer. Sedan är det 

självklart så att alla lärare har styrkor och utvecklingsområden.  

 

Enligt lärarna i studien är språkliga egenskaper och ämnesspecifika ord något som arbetet 

med Skrivligheter möjliggör på ett naturligt vis. När eleverna slutar årskurs tre ska de kunna 

urskilja och använda språkliga egenskaper som ämnesspecifika ord och strukturer som är 

typiska för olika texter. Genom att göra detta ska de kunna producera enkla texter 

(Skolverket, 2018, s. 258-259). Detta är även något Gibbons (2018) skriver om, eleverna kan 

genom detta bli mer självständiga och nytänkande i sina texter. Dessa premisser resulterar i en 

utveckling av elevernas skrivande på sikt. Då samtliga moment i Skrivligheter är kopplade till 

läroplanen faller det sig naturligt att eleverna utvecklas i dessa delar. Även Liberg (2007, s. 

26) lyfter betydelsen av att eleverna får arbeta explicit med textgenrer och träna på att 

strukturera upp en text.  
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5.3. Skrivutveckling och motivation 

 

Lärarna i studien påpekar att de inte har bevis men deras känsla, som de är starkt övertygade 

om att den stämmer, är att de positiva resultaten i elevernas skrivutveckling beror på lusten 

och glädjen som läromedlet Skrivligheter förmedlar. Eftersom klasserna inte alltid arbetar 

med Skrivligheter är det svårt att styrka sambandet mellan den positiva utvecklingen av 

elevtexterna och läromedlet i sig. Trots ödmjukheten inför detta faktum är lärarnas 

övertygelse om läromedlets effekt tydlig. I kontrast till detta säger forskning att det varken är 

arbetssätt eller läromedel som är den största bidragande faktorn till elevers framgång, utan 

lärarens ämneskunskaper och förmåga till inlevelse och engagemang (Fridolfsson, 2015, s. 

72-73; Elbro, 2004, s.12). Ingen lärare i studien nämner lärares ämneskunskaper som en viktig 

faktor för en framgångsrik skrivundervisning. Vi finner detta något anmärkningsvärt samtidigt 

som vi inte kan dra för stora slutsatser baserat på vad lärarna inte sagt. Till exempel kan vi 

inte dra slutsatsen att lärarna i studien inte värderar lärares ämneskunskaper högt då de kan ha 

glömt att uppge det. Om lärarna uttryckligen hade sagt det skulle vi kunnat dra den slutsatsen 

men eftersom så inte är fallet är det istället mer troligt att en annan faktor värderas högre. 

Därför tolkar vi resultatet som att lärarna i studien främst värderar att läraren, arbetssättet och 

läromedlet ska göra eleverna motiverade till att skriva. Detta nämns återkommande av 

samtliga lärare.  

 

Den stora skillnaden på hur ofta ämneskunskaper nämns jämfört med motivation skulle 

möjligen kunna återspegla den svåra balansgång som Skolforskningsinstitutet (2018, s. 13) 

skriver om. Balansgången är mellan en motiverande undervisning och att ge kritik som gör att 

eleverna utvecklar sitt skrivande så de klarar kunskapskraven. Det skulle kunna vara så att 

Skrivligheter hjälper studiens lärare att förena kraven på vad eleverna ska lära sig med den 

skrivglädje eleverna behöver för att anstränga sig. Detta är något som Skolforskningsinstitutet 

uppger vara en utmaning för lärare i skrivundervisningen (2018, s. 31). Om så är fallet skulle 

Skrivligheter vara ett välbehövligt tillskott av läromedel från lärares sida. Dock behövs mer 

omfattande studier än denna för att sådana slutsatser ska kunna dras.  
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Mot denna bakgrund blir det tydligt när lärarnas intervjusvar sammanställs att en av de största 

fördelarna med Skrivligheter är hur starkt det motiverar eleverna. Till exempel tar eleverna 

själva initiativ till att skriva och göra egna skrivuppgifter. De mest omotiverade eleverna 

beskrivs som mest engagerade och när det är rörigt i klassen kan lärarna låta eleverna arbeta 

med läromedlet eftersom de då blir fokuserade på sitt arbete. Lärarna beskriver att de möter 

eleverna i leken och tar tillvara de guldtillfällen som finns där eleverna visar extra intresse. 

Bobbitt Nolen (2007) drar paralleller mellan elevernas motivation och skrivutveckling. Hon 

skriver att elevers motivation till att skriva texter ökar då de får använda tidigare erfarenheter 

för att producera egna texter och samtidigt får emotionell stöttning (s.3). Detta visar på vikten 

av att lärare lyckas motivera sina elever, vilket är något lärarna i vår studie verkar värdera 

högt.   

 

Vidare uppger lärarna i studien att friheten i Skrivligheters lektionsplaneringar gör att de 

anpassar undervisningen efter eleverna vilket gör att eleverna känner att de får vara med och 

bestämma. Lärarna beskriver elevinflytandet som extra motiverande. Detta stämmer överens 

med vad både Klingberg (2016, s. 125–126) och Taube (2009, s. 71-72) lyfter gällande 

att elevinflytande ökar elevernas motivation och att något som kan väcka en inre motivation 

är när eleverna får påverka var, när och hur de ska utföra en uppgift. Lärarna som medverkar i 

studien menar också att Skrivligheter gör att eleverna känner att de äger sitt lärande. Taube 

(2009) beskriver det som inre kontroll och att det är gynnsamt för en framgångsrik inlärning. 

Även Håkansson och Sundberg (2012, s. 184) skriver att en duktig ledare ser till att eleverna 

får vara med i utformningen av undervisningen.   

  

Läraren som säger att det inledningsvis var svårt att väcka elevernas intresse har inte börjat 

med Monster, vilket Sjöberg (2018, s. 3) skriver att man bör göra för att eleverna ska förstå 

konceptet. Avsaknaden av intresse skulle kunna bero på vad läraren sa, att temat inte tilltalar 

eleverna tillräckligt och att svårighetsgraden var för låg. Läraren säger att anpassningar 

gjordes utan framgång. Då lades det till saker som läraren sedan tidigare vet att eleverna är 

intresserade av. Därför är det troligt att det inte grundas i att temat inte tilltalade eleverna 

tillräckligt. Däremot skulle det kunna bero på att eleverna inte blev introducerade till den 

gemensamma upplevelsen som de blir när man börjar arbeta med Monster. När den här 

läraren sedan arbetade med Monster beskrivs hur eleverna fick en stor entusiasm till att skriva 

och till att arbeta med läromedlet. Flera lärare i studien har poängterat att när man använder 

läromedlet bör man följa det upplägg som Sjöberg gjort för att det ska bli sammanhängande 
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och begripligt för eleverna. Att den här läraren inledningsvis inte lyckades väcka elevernas 

intresse skulle därför kunna styrka detta och vara en indikation på att lektionsupplägget är en 

faktor man inte bör ändra på om man arbetar med Skrivligheter.  

 

En lärare beskriver att eleverna rycks med av Skrivligheter eftersom barn tycker om att leka. 

Istället för att de sitter och tragglar med olika områden dras de med i leken, vilket i sin tur kan 

öka motivationen. Det oväntade i hur de olika temana är uppbyggda väcker en förväntan och 

ett intresse hos eleverna som ökar deras lust till att skriva. Lektionsuppläggen 

i Skrivligheters teman följer inte de kulturella traditioner som traditionellt dominerar 

svenskundervisningen, som att exempelvis skriva text för hand och bokstavsträning. Det kan 

tänkas öka elevernas nyfikenhet och faktum att lärarna inte hela tiden arbetar 

med Skrivligheter gör det troligtvis mer exklusivt när det väl sker och bidrar till en mer 

varierad undervisning.  

 

Lärarna berättar att det oförutsägbara och att skrivundervisningen skiljer sig från hur den 

vanligtvis är strukturerad fångar elevernas intresse och väcker rika klassrumsdiskussioner. På 

samma sätt skriver Bobbitt Nolen (2007, s. 13) att elevernas engagemang ökar när de får 

chans att diskutera. Mot den bakgrunden är det tänkbart att Skrivligheter bidrar till en positiv 

spiral av diskussioner och engagemang. Eftersom läromedlet följer en tydlig röd tråd och 

klassen arbetar efter teman ger det också möjlighet för eleverna att utveckla sina diskussioner 

tillsammans.   

 

Efter sammanställning om informanternas svar beskrivs Skrivligheter som ett läromedel som 

kan engagera och motivera elever till att skriva och läromedlet ger elever förutsättningar att 

utveckla sitt skrivande efter deras egen förmåga. Genom gemensamma upplevelser, 

engagerande skrivuppgifter och diskussioner i klassrummet får eleverna en djup förståelse för 

texters uppbyggnad och innehåll. Detta är viktigt eftersom eleverna med tiden kommer att 

möta texter med allt högre svårighetsgrad. Därför behöver lärare redan i grundskolans tidigare 

år förse eleverna med rätt kunskaper om och inställning till text som gör att eleverna klarar 

det så bra som möjligt.  

  

Lärarna som medverkar i studien säger att varierad undervisning bidrar till att eleverna blir 

duktiga skribenter. De lyfter att eleverna ska få använda olika strategier och träna genom 

strukturerad och explicit undervisning som utgår från deras egna erfarenheter. Detta stämmer 
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överens med vad både Fridolfsson (2015, s. 138) och Skolinspektionen (2015) skriver.  

Vidare hävdar flera lärare i studien att eleverna får möjlighet att utvecklas på sin egen nivå 

när undervisningen baseras på elevernas upplevelser och förkunskaper. Lärarna anser att den 

gemensamma upplevelsen inte begränsar elevernas skrivutveckling eftersom de får något att 

hänga upp sin text på. Eftersom Skrivligheter är uppbyggt på bland annat cirkelmodellen 

hävdar de flesta av lärarna i studien att eleverna är väl förberedda när de ska skriva 

självständigt eftersom de redan har skrivit tillsammans. De menar att detta gör att eleverna 

förberetts ordentligt och kan få lyckas i sitt skrivande. På motsvarande vis skriver Liberg 

(2010, s. 15) att förberedande arbete kan leda till att eleverna utvecklar en positiv attityd och 

självbild i relation till skrift. Emellertid berättar en lärare i studien att en av de största 

utmaningarna i skrivundervisning är att få eleverna att våga skriva egna texter. Detta efter att 

ha skrivit i par när de arbetar med ASL och efter den gemensamma texten när de arbetat enligt 

cirkelmodellen. Läraren säger att det inte handlar om att eleven saknar kunskap för att klara 

av att skriva en egen text utan om hur eleven skattar och uppfattar sig själv.  

 

5.4. Ytterligare några faktorer för skrivutveckling 

 

I likhet med ovanstående lyfter flera andra lärare i studien att en förutsättning för att eleverna 

ska lyckas i sitt skrivande är att eleverna får lära sig att hantera misslyckanden. För att detta 

ska ske behöver lärare kontinuerligt arbeta med klassen både gällande elevernas tankesätt och 

inställning samt att de använder sig av de hjälpverktyg som finns i klassrummet, som 

exempelvis learning walls. På motsvarande sätt hävdar Duckworth (2017, s. 68-69) att 

eleverna behöver fortsätta anstränga sig även i motgångar om de ska bli framgångsrika. 

Även Bashant (2014, s. 14, 17) skriver att eleverna behöver få träna på att fokusera på vad de 

ska klara av och att kontrollera sina känslor. Utifrån ovanstående är det troligt att både 

elevens och lärarens tankesätt är avgörande faktorer för att möjliggöra att elever når sin fulla 

potential.   

  

Därtill uppger lärarna i studien att en viktig faktor för att eleverna ska kunna nå sin fulla 

potential är att eleverna inte ska begränsas av den motoriska utmaning som det är för elever 

att skriva för hand när de börjar skolan. De hävdar att de med hjälp av digitala hjälpmedel och 

ASL, som Skrivligheter bland annat vilar på, kan få eleverna att utvecklas i skrift och fokusera 

på deras textinnehåll. Detta liknar Klingbergs (2016, s. 14) tanke om att digitala verktyg kan 
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underlätta kunskapsinhämtningen för elever då inlärningen kan anpassas efter deras behov. 

Med tanke på ovanstående är det troligt att lärarna i studien ser att de kan kompensera för den 

effekt som kan bli på elevernas skrivinlärning om de inte än har en välutvecklad finmotorik. 

Lärarnas argument visar att de har grundat sitt beslut i de didaktiska frågorna, vilket visar på 

en god och genomtänkt didaktisk kompetens. Detta är något som både Fridolfsson (2015, s. 

136) och Tjernberg (2013, s. 24–25) beskriver som avgörande för att elevernas skrivinlärning 

ska bli framgångsrik. Sist men inte minst menar lärare i studien att elevernas entusiasm, 

engagemang och känslan av att de äger sitt lärande i och med arbetet med Skrivligheter får 

som följd att de samarbetar bättre genom att lyssna på varandra, argumentera för sin sak och 

hjälpa varandra att lyckas med uppgifter. 

  

Lärarna som medverkar i studien tycker att de största utmaningarna i skrivinlärning generellt 

är att motivera eleverna till att skriva och utveckla sina texter och även de olika 

kunskapsnivåer och förkunskaper som ska tas hänsyn till i en klass. Därför är det förståeligt 

att de har positiva åsikter om Skrivligheter eftersom de menar att eleverna genom 

de gemensamma upplevelserna ges lika förutsättningar gällande förkunskaper och rustar dem 

med verktyg till att utveckla sina texter efter deras individuella behov. Detta är även något 

som Liberg (2007, s. 31-33) lyfter. Hon skriver om vikten av att synliggöra regler och 

särskiljande drag på olika texter, för att eleverna ska få komma underfund med texters struktur 

vilket leder till skrivutveckling. 

 

5.5. Framgångsrik skrivinlärning 

 

Kongruensen i vad lärarna anser vara en utmaning och i vad Skrivligheter fokuserar på gör att 

deras val av läromedel känns relativt självklart, ändå är det inte någonting som lärarna själva 

har uttryckt. Om man jämför vad lärarna i studien tycker är viktigt för en lyckad 

skrivinlärning med Skrivligheters fokuspunkter meningsfullhet, motivation och mottagare ser 

man återigen likartade ståndpunkter hos lärarna som medverkar i studien. Lärarna betraktar 

läromedlet som något som tillför just detta. De säger att lärare behöver vara lyhörda för sina 

elever för att kunna utforma en varierad undervisning som bygger upp en förförståelse och 

fångar deras intresse. Med mottagare och skrivuppgifter som engagerar eleverna ska de känna 

att deras skrivande är viktigt. Lärarna ska stötta, uppmuntra och utmana eleverna på deras 

nivå. Nu är det svårt att avgöra om denna samstämmighet beror på att Skrivligheter berör 
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punkter som de medverkande lärarna i studien tycker är viktiga, eller om det tvärtom på att 

lärarna har blivit formade av Skrivligheter.  

 

Flera av lärarna som medverkar i studien lyfter vikten av att eleverna känner ett syfte med 

skrivuppgifterna för att de ska bli motiverade till att skriva. De säger att eleverna känner en 

inre motivation när de känner ett syfte, är medvetna om deras framsteg och utmanas och 

klarar uppgiften. De lyfter även hur elevinflytande och ansvar motiverar eleverna och får dem 

att känna sig stolta och duktiga. Detta stämmer väl överens med Klingbergs (2016, s. 125-

126) forskning. Därtill lyfter en av lärarna i studien att det inte är tillräckligt att läraren 

berättar för eleverna att en uppgift är viktig, utan eleverna själva behöver känna att uppgiften 

har ett viktigt syfte.  

 

Därför betonar samtliga lärare i studien vikten av att eleverna skriver till en mottagare 

eftersom det ger meningsfullhet. Elever får genom detta möjlighet att skriva på sin egen nivå 

och kan känna större trygghet, vilket får dem mer motiverade och engagerade till att fullfölja 

skrivandet. Liberg (2007, s.39) har en likartad uppfattning. Enligt Daly och Sharko (2012, s. 

21) kan eleverna tappa vilja och energi om de inte får känna motivation med ett tydligt syfte. 

Att eleverna har användning av sin text i ett naturligt sammanhang gör att detta inkluderas i 

skrivuppgiften. Därför är extra viktigt att lyfta fram syfte och mottagare med de skriftliga 

uppgifterna, vilket medverkande lärare i studien uppger som en av Skrivligheters styrkor.   

  

Avslutningsvis vill vi belysa vikten av ett samspel och balans mellan skrivutveckling och 

motivation. I ett klassrum behöver de existera i en levande symbios som anpassas efter 

elevernas individuella behov. Detta kräver en hängiven lärare med goda ämneskunskaper och 

med god relationell och didaktisk kompetens. Efter vår studie ser vi Skrivligheter som ett nytt 

och spännande läromedel som vilar på en stabil grund av genrepedagogik och ASL.  
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5.6. Metoddiskussion   

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie eftersom vi ville ha möjligheten att djupdyka i svaren 

och även kunna ställa följdfrågor. Eftersom det är en kvalitativ studie vill vi understryka att 

resultatet inte är generaliserbart. Metodvalet är förankrat i litteraturen och vi anser att vi fick 

fram relevant data. Denscombe (2018, s. 25) skriver att kvalitativa studier har en större 

inblandning av dess forskare, vilket vi har haft i åtanke under studiens genomförande. Det 

faktum att vi valt att studera ett läromedel kan göra att informanterna antar att vi har en 

inställning om att läromedlet kan vara bra. Under intervjuerna försökte vi därför att vara så 

neutrala som möjligt och vi har även utformat intervjufrågorna så neutralt som möjligt och 

exempelvis ställt följdfrågor om brister med läromedlet.  

 

De 21 frågorna har genererat en djupare förståelse för hur fem verksamma lärare uppfattar 

arbetet med Skrivligheter och dess påverkan på elevernas motivation, skrivutveckling samt 

faktorer som påverkar arbetet med det.  

 

Sortering av data gjordes utan svårigheter och gjorde det även möjligt att se aspekter som vi 

inte hade räknat med. Vi har bearbetat data med stor noggrannhet på ett konsekvent vis. 

Studien skulle kunna ha genomförts med en kombination av semistrukturerade intervjuer och 

enkäter. Svårigheten då hade eventuellt varit att söka upp andra lärare som också arbetar med 

Skrivligheter. Vi ansåg inte observationer som lämpligt eftersom elevgrupper är skiftande och 

eleverna skulle kunna bli distraherade av oss. Två obekanta vuxna i klassrummet som 

observerar hade kunnat störa elevernas känsla och inlevelse när de arbetar med Skrivligheter.  
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6. Avslutning  

Kapitlet inleds med en sammanfattning av studiens resultat som följs av förslag på vidare 

forskning.  

 

Efter denna studie tror vi att Skrivligheter (Sjöberg, 2018) kan vara ett passande läromedel för 

lärare som vill ha ny inspiration till sin undervisning. Vi hoppas kunna bidra med kunskaper 

till verksamma lärare och lärarstudenter och att ytterligare väcka det intresse som finns om 

läromedlet Skrivligheter (Sjöberg, 2018). I sin tur skulle det kunna resultera i att elevernas 

motivation och skriftliga färdigheter ökar. Vår förhoppning är att fler och större studier kring 

ämnet kan ta avstamp i vår studie.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att studiens resultat visar att lärarna 

beskriver Skrivligheter som ett läromedel som gör att eleverna känner ett syfte med att skriva 

och en inre motivation. Studien har visat att Skrivligheter har positiva resultat på elevers 

skrivutveckling såväl som motivation till att skriva. Det väcker en skrivglädje som gör att 

eleverna anstränger sig extra för att utvecklas i sitt skrivande. Det gör att elevernas ordförråd 

ökar. Därtill skriver eleverna utvecklade texter och funderar kring det textuella innehållet och 

strukturen. Elevtexterna innehåller ett varierat språkbruk, många adjektiv, och är väl 

anpassade efter genren. Texterna är innehållsrika med målande beskrivningar.  

 

Lärarna menar att Skrivligheter möjliggör för alla elever att lyckas genom de gemensamma 

upplevelserna som ger eleverna förkunskaper att basera sin text på. Eftersom skrivuppgifterna 

är öppna kan alla elever skriva och utmanas på rätt nivå. Det leder till en stark gemenskap i 

klassen och att eleverna samarbetar bättre.  

 

För att arbetet med Skrivligheter ska bli framgångsrikt säger lärarna i studien att den 

viktigaste faktorn är en hängiven och engagerad lärare som samarbetar med sina kollegor för 

att spara tid med förberedelser. Lärarna vet att planering tar mycket tid och Skrivligheter är 

inget undantag. Läraren behöver en god didaktiskt och relationell kompetens för att 

individanpassa undervisningen. Anpassningarna som görs kan gälla svårighetsgrad, takt eller 

vad som fokuseras särskilt på efter klassens behov och intresse. Dock bör varken 

lektionsupplägget eller lektionsplaneringarna frångås för mycket eftersom eleverna då riskerar 
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att inte få den förståelse för Skrivligheters koncept som gör att de blir så motiverade 

och utvecklas i sitt skrivande.  

 

Lärarna beskriver att de upplever att när de arbetar med Skrivligheter på det sätt som är tänkt 

får deras elever högre måluppfyllelse i svenska och en högre nivå på deras skriftliga 

kunskaper, jämfört med när de arbetar med andra läromedel.   

 

Med tanke på resultatet av denna studie skulle det vara intressant med vidare forskning som 

utvärderar läromedlet. Nedan följer förslag på vidare forskning:   

 

▪ För att kunna få ett generaliserbart resultat av Skrivligheters påverkan på elevers 

skriftliga utveckling skulle en kvantitativ analys av elevtexter vara intressant.  

 

▪ En kvantitativ studie som kontrasterar skolor som använder Skrivligheter med skolor 

som valt att inte använda Skrivligheter eller som valt att avsluta arbetet med det. Det 

skulle vara intressant att se skillnader i deras pedagogiska tankar och vilka teorier det 

grundas i för att få mer kunskap om skillnaden med en mer traditionell skrivinlärning 

och skrivinlärningen i Skrivligheter. Det skulle vara möjligt att göra en sådan studie 

kvalitativ med tanke på att läromedlet har sålts i minst 1765 exemplar.  
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Bilaga 1  

Information om medverkan som informant till ett 

examensarbete om Skrivligheter   

 

Vi är två grundlärarstudenter som heter Madeleine Morales Pihlmark och Anna Trogstam. Nu 

studerar vi sista terminen och har börjat skriva vårt examensarbete med inriktning 

språkdidaktik. Som lärare i grundskolans tidigare år är några av de viktigaste uppgifterna att 

lära eleverna att läsa- och skriva och att bidra till elevernas livslånga lust att lära. På senare år 

har stort fokus legat på att stärka elevers läskunskaper. Lika viktigt men inte lika 

uppmärksammat är elevernas skrivutveckling. Därför vill vi lyfta just elevers skrivutveckling 

och motivation och vi fokuserar på arbetssättet Skrivligheter.   

 

Syftet med vår studie är att öka kunskapen om hur lärare upplever att Skrivligheters explicita 

undervisning påverkar elevers motivation och skrivutveckling i svenskämnet. Vi vill uppnå 

syftet genom att analysera elevtexter och intervjua lärare som arbetar med Skrivligheter.  

 

Du tillfrågas här med om deltagande i denna undersökning genom intervju. Ditt deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmre 

motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.   

 

Studiens material samlas in genom 4–8 intervjuer, en intervju per informant. Urvalet av 

informanter har baserats på lärare i grundskolans tidigare år som använder Skrivligheter. 

Intervjuerna planeras ta ca 30 minuter och en ljudinspelning kommer att göras, om 

informanterna godkänner detta. I datamaterialet kommer namn att ersättas med siffror och 

informanterna kommer vara helt avidentifierade i examensarbetet. Datamaterialet kommer 

endast vara tillgängligt för studiens författare, deras handledare och examinator. Ljudfiler, 

anteckningar från intervjuer och transkriberingar kommer förstöras innan examensarbetet 

publiceras, dock senast 1 april 2020. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

  

Tack för att du tagit dig tid att läsa detta!   
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Studiens författare  

Anna Trogstam, xxxxx@student.mdh.se                         07x- xxx xx xx  

Madeleine Morales Pihlmark, xxxxx@student.mdh.se   07x – xxx xx xx  

Handledare  

Stefan Blom, xxxxx@mdh.se                                             

  

Ort och datum  

_______________________________________________________________  

Underskrift  

                         

                     _______________________________________________________________  

Anna Trogstam                               Madeleine Morales Pihlmark  

  

  

  

mailto:atm16001@student.mdh.se
mailto:mpk16001@student.mdh.se
mailto:stefan.blom@mdh.se
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Godkännande av medverkan i studien  

Jag har informerats om att denna intervju kommer att användas som datamaterial till ett 

examensarbete i språkdidaktik vid Mälardalens Högskola och godkänner härmed att så sker.  

  

Jag godkänner medverkan i studien.                                             Ja            Nej  

  

Jag godkänner att det görs ljudinspelningar av intervjun.            Ja            Nej  

  

Jag vill att ni skickar den färdiga uppsatsen till mig.                    Ja           Nej  

  

Underskrift av informanten.  

  

__________________________________________________________________________  

  

Om du önskar få det färdiga examensarbetet skickad till dig, skriv din e-mailadress nedan.  

  

__________________________________________________________________________  

  

  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.   
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Bilaga 2  

Intervjufrågor    

  

1. Hur lång erfarenhet av undervisning och vilken utbildning har du?     

2. Vad tycker du är viktigt för att få en framgångsrik skrivinlärning? Har du några 

“secret weapons” för att eleverna ska lyckas i sitt skrivande?   

3. Hur arbetade du med skrivinlärning innan du började med Skrivligheter?   

4. Vad tycker du generellt är den största utmaningen vid skrivinlärning?   

5. Har du tidigare arbetat med genrepedagogik eller ASL?   

6. Hur kommer det sig att du började arbeta med Skrivligheter?    

7. Hur många elevgrupper har du använt arbetssättet i?   

8. Vad för introduktion fick du till Skrivligheter innan du började arbeta med det?   

9. Hur kopplar du ditt arbete utifrån Skrivligheter till de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför?   

10. Vilka faktorer tycker du påverkar arbetet med Skrivligheter och på vilket sätt?    

11. Vilka fördelar och vilka nackdelar ser du med att arbeta med Skrivligheter?   

12. Ser du några skillnader i relationen mellan dig som lärare och eleverna, elevernas 

relationer till varandra i samarbeten etc. efter att klassen har arbetat med Skrivligheter?   

13. Till vilken grad följer du lektionsplaneringarna i boken?   

14. Om du frångår lektionsplaneringen, vad är då anledningen till det? Ge gärna 

exempel.   

15. På vilket sätt tycker du att arbetet med Skrivligheter ger eleverna förutsättningar att 

utvecklas i sin skrivutveckling och i sitt eget tänk kring texter? Ge gärna exempel.    

16. Hur anser du att elevernas texter skiljer sig från innan de arbetat 

med Skrivligheter jämfört med texterna de har skrivit under eller efter Skrivligheter?   

17. Nu ber vi dig jämföra gamla elevgrupper där du inte arbetat med Skrivligheter med 

dina klasser där du har arbetat med Skrivligheter. Vad är gemensamt och vad skiljer sig i 

klassernas skrivutveckling? Ser du några markanta skillnader vad gäller strukturer av 

texter, innehållsmässigt, stavning, användning av skrivregler, röd tråd i texterna, osv?   

18. Anpassar du arbetssättet med Skrivligheter efter din elevgrupp och i så fall på vilket 

sätt?   
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19. Använder du dig av learning walls i klassrummet? Om du gör det, ser du att eleverna 

tar stöd av din learning wall när de skriver?    

20. Hur ser du att arbetet med Skrivligheter påverkar elevernas motivation till att skriva? 

Ge gärna exempel.    

21. Ser du att eleverna som arbetat med Skrivligheter har högre måluppfyllelse och är mer 

motiverade till att skriva jämfört med de elever som inte arbetat med Skrivligheter?     

  

  

 


