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Syftet med undersökningen var att se hur några lärare i förskoleklassen arbetar med att främja 

skrivutvecklingen hos elever samt vilka metoder de använder sig av. Jag har intervjuat sex 

lärare och observerat tre klasser vid tre olika tillfällen för att kunna ta reda på hur lärarna 

arbetade med elevernas skrivinlärning. Det som framkom i undersökningen var att det är av 

betydelse att som lärare uppmuntra eleverna när de spontant tar initiativ till att skriva och att 

eleverna får skriva om sådant som intresserar dem och som de kan relatera till. 

Skrivinlärningen ska vara rolig, lekfull och lustfylld så att elevernas nyfikenhet för skrivande 

väcks. Det är viktigt att arbeta med fonologisk medvetenhet hos eleverna. Detta är av 

betydelse för både läs- och skrivinlärningen hos eleverna. Det framgick i intervjuerna att 

lärarna inte arbetade med skrivutvecklingen som enskilda lektioner utan det var något som 

finns ständigt i den dagliga verksamheten. Alla de intervjuade lärarna arbetade efter 

Bornholmsmodellen.  

 

Nyckelord: läs- och skrivinlärning, metoder, uppmuntran, elever, lärarens roll, 

Bornholmsmodellen 
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1  Inledning 
I dagens samhälle har vikten av att kunna läsa och skriva ökat men samtidigt kommer det 

rapporter om elevers bristande läs- och skrivförmågor. Skrivinlärningen är alltid ett aktuellt 

område inom skolan. Debatten om läs- och skrivinlärningen pågår ständigt om hur den ska 

genomföras för att elever ska lära sig skriva och läsa på bästa möjliga sätt. Forskningen 

påpekar att goda läs- och skrivkunskaper är ett måste för en fortsatt kunskapsutveckling hos 

eleven. Stadler (1998:5) säger att för att ett talat meddelande ska överföras till skrift på 

elektronisk väg kräver det att mottagaren kan hantera skriftspråket. Kan personen inte hantera 

skriftspråket har den ett handikapp trots de olika ”informationstekniska hjälpmedel” som 

finns.  Lärare bör vara förtrogna med vilka olika metoder som finns för att lära elever att läsa 

och skriva. Alla elever lär sig på olika sätt och har olika förutsättningar och det är viktigt att 

som lärare kunna bemöta varje elev på dennes kunskapsnivå. Det är intressant att se hur lärare 

i förskoleklassen arbetar för att främja elevers skrivutveckling. I Lgr 11 står det att varje elev 

ska kunna ”använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (s.13). 

Läraren ska också enligt Lgr 11 ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande” samt ”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan”(s.14). Därför vill jag undersöka hur några lärare främjar elevers skrivutveckling. 

1.1  Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka inlärningsmetoder som används för att främja 

skrivutvecklingen i förskoleklassen.  

1.2  Frågeställningar 

 Hur främjar lärarna elevernas skrivutveckling i förskoleklassen? 

 Vilka inlärningsmetoder använder lärarna sig av? 

1.3  Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 forskningsbakgrunden, tar jag upp hur forskningen ser på skriv- och läsinlärningen 

hos barn och elever, miljöns betydelse, avsnitt 2.1 och att integrera skrivning och läsning i 

avsnitt 2.2. I samma kapitel tar jag även upp några inlärningsmetoder i avsnitt 2.3. Jag valde 

de som jag bäst kände till. Jag tar även upp lärarens roll i avsnitt 2.4 och dess betydelse för 

barn och elevers skriv- och läsutveckling samt vad lärare bör tänka på och vara medveten om 
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för att främja språkutvecklingen hos barn och elever på ett bra sätt. I avsnittet 2.5 tar jag upp 

läs- och skrivsvårigheter, då jag anser att det är viktigt att nämna det när man pratar om barns 

skriv- och läsinlärning. Efter forskningsbakgrunden redogör jag i kapitel 3 för vilken metod 

och varför jag valt att använda kvalitativa intervjuer kombinerat med observationer. I kapitel 

4 redovisar jag de intervjuer och observationer jag gjort. Avslutningsvis i kapitel 5 finns 

diskussionen där jag analyserar vad jag kommit fram till i undersökningen. Som bilaga finns 

de intervjufrågor jag använde mig av.  

2  Forskningsbakgrund 
I forskningsbakgrunden refererar forskare och författare till barn, i den fortlöpande texten 

skriver jag elever. Detta eftersom barn i förskoleklassen ses som elever i den nya läroplanen. 

Överallt finns skrift och att kunna skriva och läsa är i dagens samhälle en nödvändig 

förutsättning för att människan ska kunna delta i olika delar av samhälls- och arbetslivet, 

menar Säljö (2000:157). Säljö påpekar också att människan inte är en neutral observatör som 

nöjer sig med att registrera och avbilda sin omvärld utan människan vill förklara och förmedla 

sina kunskaper, skapa engagemang och dela med sig av sina insikter. Längsjö och Nilsson 

(2005:12) säger att synen på skrivundervisningen har förändrats under tidens gång, från att till 

en början bara handla om rättskrivning, grammatik och välskrivning till att idag handla om 

elevernas egen produktion av texter och i samband med den träna den formella skrivningen. 

Att kommunicera är naturligt, vilket man gör antingen med sig själv eller med andra. 

Skrivinlärningen handlar också om att erövra kunskaper för lärande, tänkande, kontakt samt 

påverkan. Stadler (1998:8) menar att kunna skriva och läsa är förmågor som inte alla har och 

dessa förmågor kräver en ansträngning vid inlärning.  

 

Att skriva kräver andra förutsättningar än när människan talar, den som skriver kan tänka 

igenom det den skriver och vilka formuleringar den använder sig av och ändra i texten där det 

behövs, påpekar Stadler (1998:10). Stadler framhåller också att skrift saknar olika faktorer, 

som bland annat de tids- och kontextuella, som finns som stöd för talförståelsen men också att 

skriften inte har stöd av de situationsbundna faktorerna som mimik, betoning, gester och 

pauser som är viktiga i talet för att kunna förmedla budskapet. I olika miljöer, tider och 

situationer ska en skrift kunna läsas och förstås vilket kräver att skriften är fullständig och väl 

genomtänkt samt att den ska vara utformad så att den kan läsas och förstås av många olika 

slags läsare. Att kunna skriva är en kunskap som lärs in medvetet och avsiktligt i miljöer där 
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skrivning ingår i livsmönstret samt i den allmänna utbildningen i skolan. Stadler (1998:12-14) 

framhäver att de olika typer av språkformer som barn får möta i sina hem präglar dem i deras 

skriftspråksutveckling. Liberg (2007:25-26) påpekar att ett skriftspråk består ofta av olika 

skrivtecken men även regler om hur dessa tecken kan kombineras ihop till ord och meningar. 

Det alfabetiska skriftsystemet som vi använder i vår kultur består av bokstäver som kan 

kombineras ihop till ord, fraser, meningar och olika texter medan det i andra kulturer finns 

skriftsystem som är baserade på stavelser eller ord.  

 

2.1 Miljöns betydelse 
Hos barn uppstår intresset för skrivandet vid olika tider i deras liv och detta beror främst på 

olikheter i barnens uppväxtmiljöer, menar Stadler (1998:12) och Liberg (2007:27-28). Barnen 

skriver för att meddela något till någon eller för att stilla sin nyfikenhet. Längsjö och Nilsson 

påpekar också att när dessa barn börjar skolan har de redan ett fungerande talspråk med en 

utvecklad grammatik. Något som är gemensamt för barn som lärt sig skriva innan de börjar 

skolan är att de har mött vuxna som tagit dem på allvar samt uppmuntrat dem i deras försök 

till skrivande. 

 

Även Lindö (2002:108) påpekar att i dagens samhälle ser och möter barnen skrivna symboler 

överallt i sin omgivning, skrivande och läsande har varit naturliga inslag i deras vardag på 

olika sätt genom läsning av böcker, tidningar, skrivna lappar och brev samt användning av 

ordbehandlingsprogram på datorn. Detta har lett till att barnen tidigt fått idéer om hur 

skrivande samt läsande går till. Barnen låtsasskriver och läser genom att rita krumelurer och 

bläddra i böcker samt fråga vad det står. Dahlgren m.fl (2006:91) framhåller att varför barn lär 

sig skriva och läsa beror på många olika saker t.ex. hur barnen mött skriftspråket samt vilka 

behov de har av att lära sig skriva och läsa. Några barn vill lära sig så fort de kan medan andra 

barn tar det lugnare och detta kan bero på att de tycker det finns viktigare saker i livet än att 

läsa och skriva.  

 

Fridolfsson (2008:67-68), Liberg (2007:30-31) och Fast (2008:99) säger alla att miljön runt 

barnen har betydelse för deras skrivutveckling, detta för att barnen  på egen hand ska kunna ta 

initiativ till att skriva och läsa utan att vuxna är involverade. Det är i dessa miljöer som barn 

spontant i sina lekar tar in skriv- och läsaktiviteter och prövar sig fram på egen hand. 
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Gustafsson och Mellgren (2005:35) har även de i sina studier kommit fram till miljöns 

betydelse eftersom lärare i skolan har olika utgångspunkter i sin undervisning gällande skriv- 

och läsinlärning och barnen som går i skolan har olika erfarenheter av tidigare möten med 

skriftspråket.  Liberg (2007:29,31) påpekar att det viktigaste stödet man kan ge barnen i deras 

skriv- och läsutveckling är att samtala om det barnen skriver och läser om i olika 

sammanhang. Det gör att barnen får många typer av erfarenheter om hur texter kan användas 

och på vilka sätt man kan använda en text. Fast (2008:86-87) framhåller att berättande är en 

viktig del i barnens skriv- och läsutveckling och genom berättande lär sig barnen mycket om 

språket omedvetet, de får höra hur språket kan vara uppbyggt och om ord samt strukturen i en 

berättelse. 

2.2 Att integrera skrivning och läsning 
Stadler (1998:67) menar att skrivning och läsning bör integreras då dessa två förmågor bygger 

på samma grund, hur man handskas med den alfabetiska koden. Genom att antingen börja 

med skrivinlärningen innan eller samtidigt som man lär barnen läsa blir det lättare för barnet 

att förstå relationen och sambanden som finns mellan skrivning och läsning.  Basfunktionerna 

i skriftspråket måste tydligt klargöras. När man skriver kodas språkets ljud till bokstäver och 

dessa bokstäver kan kombineras till ord. För läsningen innebär det att de skrivna orden 

avkodas till ljud som bildar ord enligt vissa mönster. Skrivning och läsning är ”två sidor av 

samma funktion” (s.67). Stadler menar också att när man visar för barnet hur man skriver ihop 

bokstäver till olika ord visar man också hur läsning går till genom att man då läser de skrivna 

orden från vänster till höger. Detta är något som även Fridolfsson (2008:135) påpekar. Björk 

och Liberg (1996:99) menar att om läraren ljudar orden samtidigt när de skriver ner dem för 

barnen, kommer barnen lära sig att se och höra hur ögats och örats språk korresponderar. 

Detta leder till att barnen får en insikt om hur bokstäver och ord är symboler för talet. När 

barnen skriver är formandet av bokstäverna viktigt, skrivandet är en multisensorisk inlärning 

där sensomotoriska och kinestetiska moment tillsammans med visuella och auditiva 

sinnesintryck arbetar tillsammans. Bokstaven ska därför formas med handen samtidigt som 

bokstavens ljud lärs in eftersom minnet i skrivhanden har betydelse för inpräglingen av 

bokstavens form och ljud, påpekar Stadler (1998:68). 

 

Dahlgren m.fl (2006:94) menar att när barn ägnar sig åt strukturerade skrivövningar är det av 

betydelse att barnen förstår varför de arbetar just med dessa övningar. Stadler (1998:74) 
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framhåller att diktamensskrivning som övning är något som borde tillämpas oftare. På samma 

gång som inlärningen av bokstäver inleds bör man också grundlägga hos barnen förmågan att 

kunna skriva vad man hör. När barnen redan kan tre bokstäver bör de börja övas i att lyssna 

och skriva vad de hör. Även avskrivning är något som borde ägnas tid åt för genom 

avskrivning av andras texter får barnen en känsla för ordkunskap, stavning och satsbyggnad. 

Genom skrivning framträder olika språkmönster tydligare än vad de gör vid läsning. Stadler 

menar att avskrivning bidrar till utveckling av språkkänslan samt att den ger näring åt barnets 

egna kreativa textskapande.  Fri skrivning är något som man bör låta barnen tidigt ägna sig åt 

för att på så sätt låta barnen pröva sig fram i hur man kan använda skriften. Det är viktigt att 

låta barnen då få knyta skriften till något konkret, genom att till exempel få rita eller klistra in 

bild och skriva vad det är. Även Fast (2008:126) framhåller att det är viktigt att barnen skriver 

om sådant de är intresserade av, funderar på och har kunskap om. Tar man inte vara på 

barnens intressen och låter dem skriva om sig själva finns det risk att barnen tappar lusten och 

intresset att skriva. Oavsett vilket arbetssätt som barnen använder sig av menar Björk och 

Liberg (1996:10) att skriv- och läsinlärningen sker bäst i sammanhang som är relevanta för 

barnen.  

2.3 Olika inlärningsmetoder 
Det finns två olika förhållningssätt inom den formella läs- och skrivundervisningen, vilket 

Fast (2008:36-37) framhåller och det är den analytiska och det syntetiska. Den syntetiska 

metoden går ut på att barnen lär sig en bokstav i taget samt att dess ljud och symbol 

tydliggörs. Efter att barnen lärt sig några bokstäver kan dessa sedan sättas samman till ord 

som barnen då förväntas kunna både läsa och skriva. I den analytiska metoden utgår läraren 

från en text tillsammans med sina elever där de tillsammans bryter ner texten i meningar, ord 

och till enskilda bokstäver. Utifrån dessa grunder har det framkommit fler olika metoder. Här 

kommer fyra vanliga metoder att nämnas. 

2.3.1  Bornholmsmodellen 

Lundberg (2009), grundare av Bornholmsmodellen, menar att den språkliga medvetenheten är 

viktig, att barnen har och får en fonologisk medvetenhet där de blir medvetna om språkets 

ljudmässiga uppbyggnad. Barnen måste få en förståelse för att skrivtecknen representerar 

språket. Ett ord stavas på samma sätt oberoende vilket sammanhang det står i. För att göra 

barnen fonologiskt medvetna kan man använda olika språklekar som är uppdelade i olika 
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kategorier, att lyssna på ljud, ord och meningar, första och sista ljudet i ord, analys och syntes 

samt bokstävernas värld. I dessa olika lekar lär sig barnen att bli fonologiskt och fonemiskt 

medvetna. Dessa övningar bör introduceras en och en samt repeteras ofta. Genom att använda 

sig av Bornholmsmodellen hjälper man barnen att se hur vårt språk är beskaffat samt logiken 

bakom språket. Barnen måste få en kunskap om vad ett ord är. 

2.3.2  Wittingmetoden 

Witting (2010), grundare av Wittingmetoden, menar att både skrivning och läsning innehåller 

en teknikdel och en innehållsdel. Man arbetar med en del i taget. Teknikdelen i läsning 

innebär att barnen ska lära sig att bokstäver kommer i en viss ordning som  sedan omvandlas 

till språkljud. Teknikdelen när det gäller skrivning är samma som för läsning men den ska ske 

i omvänd ordning och språkljuden ska omvandlas till bokstäver och ord och slutligen 

meningar. Förståelsen av en annan persons budskap är innehållsdelen i läsning och för 

skrivandet består innehållsdelen av att barnet själv ska skapa ett innehåll som en annan person 

kan ta del av.  

2.3.3  LTG-metoden 

Leimar (1974), grundare av LTG-metoden, menar att när barnen är i sex-sjuårsåldern är det 

talade språket ett verktyg som är effektivt när barnen kommunicerar med sin omvärld. Vilka 

erfarenheter barnen har av språket beror på vilka erfarenheter de har från sina tidigare möten 

med språket. Genom LTG-metoden får barnen en ökad förståelse för ljud och bokstäver. 

Leimar menar att när man använder en text som barnen har skrivit utifrån sina egna 

erfarenheter och analyserar texten i minsta beståndsdel känner barnen att texten betyder något 

för dem eftersom det är de själva som kommit på innehållet i texten. Leimar påpekar även att 

stoffet som användes i metoden går att anpassa efter varje barns utvecklingsnivå.  Läraren kan 

då tillämpa individualiserad undervisning. I LTG-metoden betonas semantiska aspekter mer 

än fonetiska, men innebär inte att de formella ljudanalysövningarna ska försummas. Dessa är 

viktiga för att barnen ska kunna få en säkerhet i att läsa en okänd text.  

2.3.4  Kiwimetoden 

Kiwimetoden har sitt ursprung från Nya Zeeland. Metoden innebär att läraren berättar om 

handlingen i boken för att barnen ska kunna skapa sig en förförståelse för handlingen. 

Tillsammans läser sedan läraren och barnen meningarna och därefter delas meningar upp i ord 

som sedan delas upp i stavelser och ljud. Detta hjälper barnen att utveckla de strukturer vi 
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använder oss av när vi ska förstå det vi läser. Barnen får med kiwimetoden hjälp att utveckla 

en förståelse för text, bild och form. Metoden består av fyra delar: gemensam läsning, vägledd 

läsning, högläsning och självständig läsning. Man använder sig av storbok och liten bok, där 

läraren läser i den stora boken och barnen kan följa i den lilla boken (Körling 2006). 

2.4 Lärarens roll och betydelse 
Längsjö och Nilsson (2005:22-25) påpekar att lärarens roll och metoder för att lära barnen 

skriva är av betydelse, liksom att skapa goda förutsättningar och lärandesituationer för barnen 

samt ha kunskap om hur barn tillägnar sig kunskap. Längsjö och Nilsson menar också att det 

finns barn i skolan som lär sig skriva och läsa för skolan, det är det man ska göra där och inte 

för sin egen skull. Därför är det av betydelse att som lärare förklara för barnen varför det är 

bra att kunna läsa och skriva och vilken nytta man har av det, för är eleverna inte engagerade i 

lärandet blir det svårt för dem att lära. Barnen måste få känna att det är meningsfullt samt få 

hjälp av läraren att ta ansvar för sitt lärande. En lärare kan aldrig avsäga sig ansvaret för 

barnens språkutveckling men genom att aktivt stödja få dem att inse att ingen kan lära i deras 

ställe. En lärare måste ha medvetenhet om att barnens sätt att tänka och uppfatta sin omvärld 

är olika samt att alla barn inte lär på samma sätt eftersom de har olika förkunskaper. Detta är 

en viktig kunskap hos läraren för att kunna skapa bra lärandemiljöer för barnen. Även 

Dahlgren m.fl. (2006:47-48) påpekar vikten av att lärare har kunskaper om olika strategier för 

hur barn lär sig skriva, barn behöver olika typer av stöd i sin utveckling. Det finns också andra 

faktorer som är av betydelse för skriv- och läsutvecklingen menar Liberg (2007:38-40), det är 

skrivaren och läsaren själv, de olika texter som barnet möter och i vilka sammanhang som 

skrivandet och läsandet ingår.   

 

För att få ett framgångsrikt pedagogiskt arbete krävs det att arbetet utgår från barnens behov, 

erfarenheter och intressen, att det finns en delaktighet och engagemang från barnen, att arbetet 

sker i funktionella sammanhang menar Myrberg (2007:88,90). Detta har även Gustafsson och 

Mellgren (2005:26) kommit fram i sin studie om att skriva med sexåringar, där deras resultat 

visade att när läraren utgår från eleverna behov och intressen ökade barnens medvetenhet om 

skriftspråket. De kom även fram till att när barnen i sin lek skriver och läser känner de inga 

krav utan barnen känner att de kan ”pröva de verktyg som ingår i den skriftspråkliga kulturen” 

(s.26). Ett processdiagnostiskt förhållningssätt är ett måste för läraren menar Myrberg 

(2007:88,90). Läraren måste som en första sortering använda sig av den vardagliga 
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undervisningssituationen för att se vilka barn som har problem. Sedan kan läraren använda sig 

av olika screeningtest som ett hjälpmedel för kommunikationen med andra lärare. 

Screeningtesten ska inte användas för att välja ut barn för specialpedagogiska insatser utan det 

är något som den kompetente läraren själv ska kunna bedöma. Myrberg påpekar på samma 

sätt som Dahlgren m.fl. (2006) samt Liberg (2007) att läraren måste ha kunskap att kunna 

tolka barnens läs- och skrivinlärningsstrategier. Myrberg (2007:90) framhåller att den 

kompetente läraren har utvecklat ett läs- och skrivutvecklingsschema som är baserat på 

forskning samt egen erfarenhet av ”en- och flerspråkiga barns läs- och skrivutveckling” 

(s.90).  

 

I skolan är som övriga författare påpekat den enskilde lärarens kompetens avgörande för att 

kunna ge barnen goda inlärningsstrategier. I den forskningen som bedrivits om effektiv 

undervisning menar Frykholm att undervisningen ska vara systematisk, tydlig och sekventiellt 

uppbyggd men också aktiverande och engagerande. Fast (2008:9) påpekar att om de som 

arbetar med barn i skola och förskola vill få kunskap om hur barn lär sig att skriva och läsa 

bör de ställa sig frågorna: ”Vad motiverar ett barn till att läsa? Vad och var läser och skriver 

de? Vi bör också fråga oss vad vi kan lära av detta. Vilka läsare vill vi ha? För vilka ändamål 

ska barnen lära sig att läsa och skriva?” (s.9). 

2.5  Läs- och skrivsvårigheter 
När barnen börjar skolan kan redan vissa av dem läsa och skriva medan det samtidigt finns de 

barn som inte vet vad en bokstav är. Skillnaden som kan finnas i en klass kan vara svår för en 

lärare att hantera menar Stadler (1998:90). Myrberg (2007:74-75) påpekar att de barn som får 

svårigheter med läsinlärningen utvecklar strategier för att undvika att hamna i svårigheter, de 

läser lättare texter. För ett barn som inte klarar av att skriva och läsa som sina kamrater 

hamnar i en påfrestande situation där rädslan för att misslyckas ständigt är närvarande. 

Strategierna som dessa barn utvecklar för att dölja sina problem är att dra nytta av bilder, 

sammanhang, ställa frågor, samtala, få muntliga ledtrådar på olika sätt för att visa att de kan 

fast de egentligen inte kan alls. Stadler (1998: 90-92) påpekar att ibland läggs orsaken till 

inlärningssvårigheter i miljön när det är så att det är barnets individuella olikheter som ligger 

till grund för svårigheterna. Det är viktigt att så tidigt som möjligt försöka upptäcka vilka barn 

som har svårigheter för att kunna sätta in adekvata stödåtgärder. Väntar man med att sätta in 

hjälp kan det leda till att barnet befäster felaktiga strategier och får en negativ självbild. 
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Stadler framhåller att det är svårt att upptäcka vilka barn som har problem för barn talar inte 

alltid om att de inte kan eller förstår. Det finns olika tecken som kan signalera till läraren att 

barnet har inlärningssvårigheter och dessa är bland annat att barnet visar motvilja till att 

skriva och läsa, glömmer bort bokstävers form och ljud, gör tillägg eller tar bort bokstäver i 

ord, vänder eller kastar om bokstäver med mera. Stadler framhåller också att orsakerna till 

läs- och skrivsvårigheter kan vara många och av olika slag samt svåra att fastställa. Det är 

sällan en enda orsak som leder till svårigheter utan det kan vara flera orsaker som samverkar. 

 

Myrberg (2007:78-79) påpekar att det finns olika faktorer som har samband med läs- och 

skrivproblem. En av de största faktorerna som har inverkan på läs- och skrivproblem är 

lärarens kompetens. Det är också viktigt att ha en arbetsmiljö i klassrummet där det finns 

tydliga strukturer och råder ett visst lugn. Andra faktorer är den språkliga faktorn, den 

lingvistiska distansen mellan det talade och skrivna språket. På individnivån, kan det vara 

genetiska eller förvärvade egenskaper som gör att risken för att få läs- och skrivproblem är 

större. Myrberg (2007:79-81) menar också att valet av pedagogisk metod är viktigt för att 

hjälpa barn som har läs- och skrivproblem. En lärare måste kunna läsa av sina barn och se 

vilka inlärningsstrategier de använder sig av för att kunna sätta in rätt stöd till de barn som har 

mindre framgångsrika strategier. Att göra olika bedömningar av barns läs- och 

skrivutveckling måste ske kontinuerligt och vara en regelbunden beståndsdel i den 

pedagogiska processen. Högläsning är ett bra sätt att se vilka barn som kan läsa flytande, är på 

god väg att börja läsa flytande eller läser hackigt och mödosamt. Högläsningen ger också 

information om vad eleven har för lässtrategi, vad det är eleven har problem med när han/hon 

läser, hur eleven läser svåra ord och själv märker han/hon när den läser fel och så vidare.  

Björk och Liberg (1996:12) påpekar också att högläsning och gemensamt skrivande kan 

användas för att ”anknyta till barnens läs- och skrivupplevelser till deras egna tankar och 

erfarenheter”.  

3 Metod och material 
I det här kapitlet redogörs för tillvägagångssätt, mitt urval av informanter samt varför jag 

valde att göra både intervjuer och observationer. Jag redogör även för mina ställningstaganden 

angående undersökningens etiska förhållningssätt samt undersökningens tillförlitlighet.  
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3.1 Val av metod 

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning eftersom jag ansåg att den metoden passade 

undersökningens syfte bäst. Jag ville ta reda på hur några lärare arbetar med att främja elevers 

skrivutveckling och vilka metoder de använder sig av. Detta för att se om det finns några 

likheter eller skillnader mellan de intervjuade lärarnas arbetssätt för att främja skrivutveckling 

hos elever i förskoleklassen. Det gav mig möjligheten att se om lärarna arbetade på det sättet 

som de beskrev, om deras teori och praktik samverkade. Kvale (1997:14) menar att det finns 

en styrka i att göra intervjuer. I en intervju kan många olika uppfattningar om ett ämne 

komma fram samt ge en mångsidig bild av ett ämne eller frågeställning. Tre observationer 

genomfördes i tre förskoleklassgrupper där jag var en heldag i varje grupp. Där observerade 

jag på hur dessa förskoleklasslärare arbetade för främjade skrivutvecklingen hos eleverna. 

3.2  Urval 
Sex förskoleklasslärare intervjuades på en F- 9 skola som ligger utanför stadskärnan i en stor 

stad i en kommun i Mellansverige. När jag skulle välja skola gjordes ett bekvämlighetsurval 

för att den låg geografiskt lämpligt. Intervjuerna gjordes med lärare i förskoleklassen eftersom 

förskoleklassen inte är obligatorisk utan är en blandning mellan förskola och skola, och 

eleverna där ska förberedas inför sin skolstart. Då det fanns tre förskoleklasser på skolan så 

fann jag det lämpligt välja denna skola. Trost (2010:137) menar att när urvalet görs ska det 

vara heterogent, det ska finnas variation men inte så att avvikelserna är för stora: ”Urvalet 

skall helst vara heterogent inom den givna homogeniteten”(s.137). Erfarenheten hos lärarna i 

förskoleklasserna varierade, vilket jag ansåg kunde ha betydelse för hur de ser på 

skrivutvecklingen hos eleverna. Trost  menar (2010:143-145) att vid en kvalitativ 

undersökning bör man begränsa sig till ett fåtal intervjuer annars kan materialet bli ohanterligt 

och det kan bli svårt att se likheter och skillnader. Därför valdes att bara intervjua sex lärare 

och göra tre observationer. 

 

Här presenteras de sex informanterna. Deras namn är påhittade för att deras identitet inte ska 

kunna spåras samt för att deras svar ska förbli anonyma. De presenteras för att ge en bild av 

varje informant. Frågorna som användes i intervjuerna finns som bilaga. 

Karin = 48 år, utbildad förskolelärare och lärare för de tidigare åren sedan 1994 

Maria = 54 år, utbildad barnskötare sedan 1978 och förskolelärare sedan 1981. 

Eva = 53 år, utbildad förskolelärare sedan 1981 samt handledarutbildning och mentorskap. 
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Anna = 58 år, utbildad förskolelärare sedan 1974 

Inger = 61år, utbildad barnskötare 1973 och utbildad förskolelärare sedan 1992. 

Johanna = 36år, utbildad förskolelärare sedan 2001.  

3.3 Genomförande 
Kvalitativa intervjuer gjordes med sex förskoleklasslärare för att ta reda på vilka 

inlärningsmetoder de använder sig av och varför de använder just dessa metoder, samt vad de 

tycker är viktigt att arbeta med för att främja elevers skrivutveckling. Intervjuerna tog runt en 

timme och alla informanter fick svara på samma frågor. Frågorna som jag använde i 

intervjuerna valdes för att få en sådan utförlig beskrivning som möjligt av lärarnas arbetssätt. 

Vid varje intervju användes även en bandspelare för att få med allt som informanten berättade 

och därefter transkriberades intervjuerna. Hade bara anteckningar förts hade mycket 

information missats. Trost (2010:131-132) påpekar att det är betydelsefullt att få med den 

intervjuades tonfall, uttryck, felsägningar med mera. Efter att intervjuerna genomfördes de 

olika obeservationerna. 

3.4  Etiskt förhållningssätt 
Innan dessa intervjuer och observationer gjordes kontaktades skolan, där aktuella lärare 

tillfrågades om de ville delta i undersökningen. Även ett missivbrev skickades till varje 

informant för att informera vad det innebar för dem att delta samt beskrev vad 

undersökningen skulle handla om, och att den information som kom fram under intervjuerna 

och observationerna behandlas enligt de föreskrivna forskningsetiska reglerna. Kvale 

(2007:104-115) menar att de finns några ramar som man som forskare ska tänka på när 

intervjuer görs, att forskaren måste tydliggöra för informanterna att det som sägs i 

intervjuerna behandlas konfidentiellt samt att man har fått informerat samtycke, vilket innebär 

att informanterna informerades om undersökningens syfte och hur den är upplagd. Det är 

viktigt att de intervjuade kan dra sig ur för att det inte ska bli en fråga om ”något otillbörligt 

inflytande eller tvång” (s.107).   

3.5  Reliabilitet och Validitet 
Trost (2010:131-132) menar att med reliabilitet är mätningen man gör stabil, att den inte 

utsätts för slumpinflytelser. Med den kvalitativa intervjun behöver inte standardiseringen vara 

hög, vid kvalitativa intervjuer kan slumpinflytelser vara en felsägning eller en 
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missuppfattning som sedan kan användas vid analysen av intervjun. Alla intervjuerna gjordes 

på skolan, enskilt med varje lärare. Då undersökningen bara genomfördes på en skola har den 

begränsningar eftersom den bara visar hur de intervjuade lärarna arbetar med att främja 

skrivutvecklingen hos förskoleklasseleverna på skolan. Jag anser ändå att det ger en viss bild 

om hur lärare kan arbeta med skrivutvecklingen när de använder en viss metod. Intervjuerna 

sammanställdes för att se om det fanns ett mönster i lärarnas arbetssätt och detta ökar 

undersökningens reliabilitet. 

 

Med validitet menar Trost (2010:133-135) att frågorna som används vid intervjuerna ska mäta 

det de är avsedda att mäta för att få reda på vad den intervjuade menar eller hur den 

intervjuade uppfattar en företeelse eller ett ord.  För att trovärdigheten ska vara stor måste den 

som gör undersökningen kunna visa att det insamlade materialet är seriöst och relevant för 

problemställningen. Genom att göra både intervjuer och observationer får jag se en bredare 

bild av hur lärarnas arbetssätt genomförs i praktiken vilket Johansson och Svedner 

(2010:34,41-47) påpekar, att man får ett fylligare material att bearbeta och kan se om teori 

och praktik samverkar. 

3.6 Metodkritik 
Det kan också vara bra anser jag att kanske göra fler observationer i samma klasser för att få 

en bredare bild av hur arbetet fungerar i praktiken. Metoden som jag använt, kvalitativa 

intervjuer tillsammans med observationer har fungerat bra anser jag. 

4 Resultat 
Jag kommer här i min resultatredovisning beskriva hur de lärare jag intervjuat arbetar med att 

främja skrivutvecklingen hos eleverna och vilka metoder de använder sig av i sitt arbete. Jag 

kommer även redovisa mina observationer och vad jag såg där. Under observationen tittade 

jag på hur lärarna uppmuntrade eleverna när de själva tog initiativ till att skriva och hur de 

gjorde det.  

4.1 Resultat intervjuer 
Resultatet från frågorna 4-6 (Hur ser du på elevers skrivutveckling? Hur viktigt är det att 

arbeta med elevers skrivutveckling samt vilka metoder använder du?) visar att samtliga 

lärarna anser att elevers skrivutveckling är av stor betydelse för elevers språkutveckling. 
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Skrivinlärningen ska vara rolig och lekfull och lustfylld så att elevernas nyfikenhet för 

skrivande väcks. Det är viktigt att arbeta med fonologisk medvetenhet hos eleverna, detta är 

betyelsefullt för både läs- och skrivinlärningen hos eleverna. Alla de intervjuade lärarna 

använder Bornholmsmodellen som inlärningsmetod. De intervjuade har även fått gå en kurs 

som heter Skrivarverkstad där eleverna får skriva om sådant som är intressant för dem. De ska 

känna att deras erfarenheter och liv är värda att skriva om men även att eleverna ska få en 

förståelse för att rita och skriva är att skapa mening. Ett annat syfte med denna 

Skrivarverkstad är att eleverna ska få en uppfattning om hur författare gör så att de själva kan 

känna sig som författare oavsett hur mycket de skriver.  

 

Skrivarverkstad används även för att eleverna ska bli självständiga i sin skrivprocess samt att 

få uppleva att de kan skriva. Dessa lärare använder sig av olika typer av språklekar för att 

främja elevernas språkutveckling. Lärarna använder sig av Bornholmsmodellen och 

Skrivarverkstad för att de anser att det är bra metoder. De menade att det ska vara roligt för 

eleverna att skriva och läsa och då fungerar Bornholmsmodellen bra. Eleverna får även lära 

sig från grunden och får en fonologisk medvetenhet som är av betydelse för deras fortsatta 

språkutveckling. Eva sa även att hon använder sig av Bornholmsmodellen för att hon gillar 

metoden i sig men även för att forskningen har visat att den ger bra resultat hos eleverna. 

Inger, Maria och Anna sa också att Bornholmsmodellen passar deras arbetssätt. 

 

På fråga 6, om vilka metoder som lärarna använder sig av påpekade Johanna, Eva, Karin och 

Maria att högläsningen är viktig för elevernas skrivutveckling, liksom att att eleven får ett 

större ordförråd och hur sagor och berättelser kan vara uppbyggda. Det påpekades också att 

det har betydelse i skrivutvecklingen hos barnen att de får ”lekskriva”, att de får skriva efter 

sin egen förmåga utan att läraren går in och korrigerar elevernas texter. Detta för att eleverna 

inte ska tappa lusten och nyfikenheten att skriva. Lärarna sa också att de flesta av de elever 

som de har arbetat med lär sig att skriva innan de kan läsa. När eleverna kommer till 

förskoleklassen har de alla olika erfarenheter och kunskaper i att kunna skriva och läsa. Vissa 

kan bara några bokstäver och skriva sitt namn medan det finns andra elever som kan skriva 

långa meningar och läsa lättare böcker. När lärarna arbetar med skrivutveckling hos eleverna 

skriver de olika ord på tavlan, till exempel vid samlingar och när de pratar om olika saker och 

ämnen. Detta för att eleverna får se hur man skriver, hur ord och bokstäver ser ut. Alla lärarna 

sa även att när de skriver inför eleverna använder de versaler, för att eleverna har svårt för 
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gemener. Oftast när eleverna skriver själva använder de versaler, om eleverna använder 

gemener gör de det när de ska skriva sitt namn.  

 

På fråga 8, om deras metoder för att främja skrivutvecklingen förändrats genom åren som 

verksam lärare blev det svaren olika. Karin berättade att hon inte har ändrat metod. Hon hade 

alltid använt Bornholmsmodellen och tyckt att den fungerat bra för de elever som hon haft. 

Det har gjort att hon känt att hon inte behövt byta metod för elevernas skriv- och läsinlärning. 

Anna, Inger, Johanna och Maria påpekade att deras inlärningsmetoder har ändrats lite genom 

åren. Detta för att de har gått olika kurser om elevers läs- och skrivinlärning och för att 

forskningen kommit med olika rön. Detta har gjort att de har blivit mer medvetna om vad och 

hur de gör när de ska lära elever att skriva och läsa. Inger tycker även att det är bra att arbeta 

tematiskt när man arbetar med elevers skriv- och läsinlärning. Eva förklarade att i början när 

hon arbetade som lärare var hon mer noga att det som eleverna skrev skulle vara korrekt men 

har lärt sig under åren och genom fortbildningskurser att det är viktigt att låta eleverna 

lekskriva. Hon menade att det är viktigt att när eleverna tar egna initiativ till att skriva ska 

man inte vara där och peta för mycket eftersom det dämpar elevernas nyfikenhet och lust till 

att skriva. Eleverna själva frågar om de har stavat rätt och ”då får jag berätta om han/hon gjort 

det eller inte” menar Eva. ”Har eleven inte skrivit rätt vill den att jag skriver ner hur ordet 

stavas så att han/hon får se hur ordet stavas”. Eva påpekade att hon nu uppmuntrar eleverna 

mycket mer när de skriver och läser på egen hand och att hon låter eleverna skriva mer fritt 

idag. 

 

På fråga 9 (hur märker du att en elev har svårigheter i sin skrivutveckling?) svarade lärarna att 

när man har arbetat länge inom yrket får man kunskaper och erfarenheter om vad de ska titta 

på hos eleverna när de lär sig. Då kan man sätta in åtgärder för att hjälpa den eleven på bästa 

sätt. Eftersom alla lärarna använder sig av Bornholmsmodellen och då arbetar med elevers 

fonologiska medvetenhet upptäcker de ofta några elever som har svårigheter av olika slag, 

men även att de använder sig av Bornholmstesten för att få bekräftelse på det de sett hos de 

elever som har svårigheter och då kunna sätta in lämpliga åtgärder. Lärarna ser att en elev har 

svårigheter bland annat på att eleven inte kan skriva sitt namn, inte är intresserad av att skriva 

eller vill hålla på med andra saker. De sa även att eleven har svårt att höra ljuden i orden samt 

tappar ord och bokstäver när de skriver. Även pennfattningen som eleverna har kan göra att 

de har svårigheter när de ska skriva.  
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På fråga 10, hur hjälper du det barnet? Om en elev har svårigheter är det viktigt att sätta in 

lämpliga resurser och åtgärder direkt svarade alla de intervjuade lärarna. Genom att få bästa 

möjliga hjälp kan eleven lära sig skriva och läsa trots dess svårigheter. ”Att arbeta i mindre 

grupper med de elever som har svårigheter är ett sätt”, sa Maria. ”Att använda olika 

hjälpmedel, som datorer, för att underlätta inlärningen”, sa Johanna. Hon menade att det är 

lättare för eleverna att ibland skriva på dator då de direkt kan se vad som är felstavat när de 

skriver. Idag har många av eleverna tillgång till datorer hemma som de skriver och spelar spel 

på, menar både Johanna och Maria. Lärarna i förskoleklassen tar in resurspersoner, 

specialpedagog och speciallärare som får observera de elever som har svårigheter. Då kan de 

få hjälp med att se vad eleven behöver samt hur de ska hjälpa eleven. Alla lärarna påpekade 

under intervjuerna att det är viktigt att träna vid olika tillfällen, uppmuntra eleverna att skriva 

till exempel ett ord, en mening, en saga till bilder. Något som de alla var överens om var att 

det är oerhört vikigt att ge mycket beröm och uppmuntran vid alla former av framsteg som en 

elev gör. Inger sa ”att ibland får man låta det mogna fram men att hon ändå måste ha koll på 

elevens utveckling för att se om de i slutändan måste sätta in extra resurser”.  

4.2 Resultat observationer 
I den första förskoleklassen som observerades arbetade de inte uttalat med skrivutvecklingen 

under den dagen som jag var där. Jag kunde dock se att lärarna arbetade efter 

Bornholmsmodellen. Eleverna fick under samlingen rimma på sina namn. Men senare under 

dagen uppmuntrade lärarna eleverna när de själva tog initiativ till att skriva. När eleverna bad 

om hjälp med att stava ett ord hjälpte läraren dem genom att ljuda ordet tillsammans med 

eleven och frågade eleven om han/hon hörde vilken bokstav som skulle komma. Vid några 

andra tillfällen kom eleverna fram till lärarna och frågade om de kunde skriva ner det aktuella 

ordet på en lapp. När lärarna skrev ner orden som eleverna frågade efter använde de alltid 

versaler, för att eleven själv sedan skulle kunna skriva av det. I denna förskoleklass hade de 

satt upp en förslagslåda där eleverna fick komma med egna förslag på saker de ville göra när 

de är på fritids. Jag såg även hur två flickor skrev på en lapp och tillsammans ljudade orden de 

ville skriva och lämnade sedan lappen i förslagslådan.  

 

I den andra förskoleklassgruppen som observerades under samlingen, bad eleverna läraren att 

skriva upp ordet utvecklingssamtal på tavlan. Hon hade innan berättat att den andra läraren 

var på ett utvecklingssamtal. Detta ledde till att eleverna bad henne skriva upp ordet på tavlan 
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för de ville se hur ordet såg ut. Läraren använde sig av versaler när hon skrev ordet på tavlan 

och ljudade hon tydligt hela ordet för att eleverna skulle höra. När läraren ljudade ordet, 

ljudade några av eleverna med och då syntes det hur de rörde på munnen för att smaka på 

själva ordet. När hon skrivit klart ordet frågade en av eleverna om de kunde räkna hur många 

bokstäver ordet innehöll, de räknade bokstäverna tillsammans. Även i denna grupp arbetade 

de efter Bornholmsmodellen. Under dagen arbetade en av lärarna i en mindre grupp med 

några av eleverna. Där fick eleverna klappa stavelser i sina namn. Först fick varje elev klappa 

sitt namn själv sedan gjorde de det tillsammans i hela gruppen. Läraren påpekade ofta att 

eleverna skulle försöka känna rytmen i kroppen när de klappade stavelserna i sina namn. 

Därefter fick eleverna ställa sig upp och nu skulle varje elev säga en mening där de sedan gick 

lika många steg som antalet stavelser i meningen. När de gjorde detta berättade läraren att de 

skulle börja med vänster fot först och att de går åt höger håll. Hon berättade att de ska göra 

detta för när man läser, läser man från vänster till höger. Under dagen hade lärarna även 

högläsning med eleverna. Den läraren som läste visade att i texten är det bara versaler och 

uppmuntrar eleverna sedan efter att hon läst att de själva kan titta i boken och försöka läsa. 

När läraren läste gjorde hon det tydligt och när det kom svåra ord sade hon dem extra tydligt, 

till exempel som hon gjorde med ordet utvecklingssamtal. 

 

I den sista observationen arbetade de också mycket efter Bornholmsmodellen. Där arbetade de 

i boken Filipins språklekar – ordboken. Denna bok är uppbyggd efter Bornholmsmodellen. 

Eleverna fick arbeta med korta och långa ord samt sammansatta ord. Läraren påpekade att när 

de nu arbetade med detta skulle de se att meningar kan delas upp i mindre bitar – ord. Dessa 

ord kan vara olika långa och ord kan sättas ihop eller delas isär och sedan bilda nya ord. Det 

framgick att eleverna verkligen tyckte om att arbeta i denna bok. För i samband med varje ord 

fanns det bilder och eleverna fick färglägga olika bilder hela tiden. När lärarna gick runt och 

hjälpte eleverna uppmuntrade de eleverna och ljudade vissa ord för att se om eleverna kunde 

höra skillnad på orden. Jag såg hur en flicka hjälpte två av sina kamrater att ljuda ut några ord. 

När hon gjort detta fick hon beröm av sina lärare som sa att hon var duktig och snäll som 

hjälpte sina kamrater. 

5 Diskussion  
Syftet med min undersökning var att se hur förskoleklasslärarna arbetade med att främja 

skrivutvecklingen hos eleverna och vilka metoder de använde sig av i sin undervisning. Den 
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bild som intervjuerna och observationerna har gett mig går inte att generalisera, utan det 

resultat jag fått är hur lärarna arbetar på den skola som jag gjorde undersökningen på. 

Undersökningen har dock gett mig en bild om hur lärare arbetar med Bornholmsmodellen och 

hur den kan fungera i praktiken.   

 

Av intervjuerna och observationerna kunde jag tydligt se att lärarna arbetade efter 

Borholmsmodellen när de arbetade med elevernas språkutveckling. Det framgick i 

intervjuerna att de inte arbetade med skrivutvecklingen som enskilda lektioner utan det var 

något som fanns ständigt i den dagliga verksamheten. Det var ibland, som när de arbetade 

med Skrivarverkstad som de uttalat arbetade med elevernas skrivutveckling, men de 

intervjuade påpekade att eleverna då fick skriva om sådant som intresserade dem. Det kunde 

vara om saker som hänt eller brukar hända i deras vardag. Som det i min forskningsbakgrund 

påpekas, är det viktigt att elever får skriva om saker som är relevanta för dem för att de inte 

ska tappa lusten för skrivandet. Samtidigt var det intressant att se hur alla lärarna förutom en 

har ändrat sina metoder för skrivutveckling. Visst, de arbetade alla med Bornholmsmodellen 

men de visste också hur viktigt det är att uppmuntra barnen och inte gå in och rätta barnens 

texter. De intervjuade lärarna visade i intervjuerna att de är medvetna om att elever lär på 

olika sätt och att man måste anpassa metodens innehåll till elever man arbetar med. 

 

Karin sa att hennes metoder inte hade ändrats under alla de år som hon varit verksam lärare 

var äldre. Jag tror och har sett att när man arbetar med en metod och anser att den fungerar är 

det svårt att ändra arbetssätt. Men jag anser att det är viktigt att vara flexibel i sitt arbetssätt 

för att kunna tillgodose varje enskild elevs behov och erfarenheter. Självklart kan man 

använda sig av en inlärningsmetod men det är viktigt att i så fall anpassa metoden så att den 

passar varje enskild elev. Detta eftersom ingen elev lär på exakt samma sätt som ett annan 

elev.  Som flera av författarna i forskningsbakgrunden påpekar, är lärarens roll viktig och 

vilka metoder som läraren använder sig av. Det är den enskilde lärarens kunskaper om att 

skapa goda lärandemiljöer runt eleverna som är avgörande om eleven lär sig att skriva och 

läsa. Det är viktigt att varje enskild lärare är medveten om att varje elev har olika kunskaper 

och erfarenheter och att varje elev tillägnar sig kunskap på olika sätt. Därför anser jag att 

flexibiliteten av olika metoder är av stor betydelse när man arbetar med elever. Jag anser inte 

att man behöver byta metod men som forskningen påpekar har det stor betydelse att som 

lärare ha kunskaper om olika inlärningsstrategier för att kunna tillgodose varje elevs behov. 
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Något som jag tyckte att jag kunde se var att lärarna arbetade på det sätt som de beskrev i 

intervjuerna. De använde sig av Bornholmsmodellen för den är beprövad och att den visat att 

den ger resultat för elevers språkutveckling. Det var intressant att höra om hur de använder sig 

av Skrivarverkstaden, där arbetade verkligen lärarna efter det som forskningen påpekar. 

Skrivarverkstad som informanterna pratar om är inte en vedertagen metod med den följer 

forskningens rön. Det är viktigt att eleverna får känna sig som skrivare oavsett hur mycket de 

kan skriva samt att inlärning av skriv- och läskunskaper ska handla om saker och intressen 

som är relevanta för eleverna. Då kan de skriva fritt och använda sig av sina egna 

förkunskaper. Det framgick även av intervjuerna att lärarna har insett vilken betydelse det har 

att uppmuntra eleverna när de tar egna initiativ till skrivande och att de inte ska vara där och 

rätta när barnen skriver fel.  

 

Stadler (1998) menar att när man visar för eleven hur man skriver ihop bokstäver till olika ord 

visar man också hur läsning går till genom att man då läser de skrivna orden från vänster till 

höger. Björk & Liberg (1996:99) menar om läraren ljudar orden samtidigt när de skriver ner 

dem för eleverna, kommer de lära sig att se och höra hur ögats och örats språk 

korresponderar. Detta leder till att eleven får en insikt om hur bokstäver och ord är symboler 

för talet. Detta kunde jag se att lärarna tänkte på, för på en av observationerna jag gjorde fick 

jag se hur en av lärarna ljudade samtidigt som hon skrev ordet på tavlan. En annan lärare gick 

i en cirkel med eleverna när de tränade att höra stavelser i meningar som de fick komma på. 

Den läraren berättade för eleverna att de skulle gå med vänster fot först och att de gick åt 

höger håll eftersom det gör man när man läser, vänster till höger. Även om inte eleverna 

kanske tänkte på det är detta kunskap som de får i sitt undermedvetna vilket gör att när de 

sedan läser eller skriver gör dem det från vänster till höger. 

6  Avslutning 
Det jag kommit fram till i min undersökning är att det har betydelse att uppmuntra elever när 

de tar egna initiativ till skrivande. För det är något som författare i min forskningsbakgrund 

påpekar men även något som kom fram i intervjuerna och observationerna.  Annars är det lätt 

att dämpa elevernas lust och nyfikenhet för att upptäcka skriftspråket.  Det är även viktigt att 

utgå från elevernas egna erfarenheter, behov och uppfattningar när man som lärare ska få dem 

att bli intresserade av skrivprocessen. Att ha kunskap om olika inlärningsmetoder är en 

kunskap varje lärare måste ha som arbetar med elever. Det finns ingen elev som tillägnar sig 
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kunskap på samma sätt som en annan elev. Betydelsen av att skapa goda lärandemiljöer är en 

förutsättning och utmaning varje lärare måste ta sig an om de ska lära elever att kunna skriva 

och läsa samt tillägna sig kunskap på bästa möjliga sätt. Jag har insett under undersökningens 

gång och med den kunskap jag har idag att det är en utmaning för varje lärare att kunna skapa 

bra lärandesituationer. 

 

Jag tror att resultaten hade blivit annorlunda om någon av de sex informanterna hade arbetat 

efter en annan metod eller på en annan skola, samt att om de olika förskoleklasserna funnits 

på olika skolor. Då hade jag kunnat jämföra hur olika lärare arbetar med att främja elevers 

skrivutveckling och haft möjligheter till att göra eventuella generaliseringar men också se om 

det är skolan eller läraren själv som avgör vilken metod som används.  Det skulle vara 

intressant att göra en longitudinell studie och följa elevernas fortsatta skrivutveckling i de 

tidiga åren och även se om lärare i förskoleklassen arbetar på ett annat sätt än vad lärare i de 

tidigare åren gör med eleverna skrivutveckling. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och vilken utbildning har du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Har du alltid arbetat med elever i de lägre åldrarna? 

4. Hur ser du på elever skrivutveckling? 

5. Hur viktigt tycker du det är att arbeta med elevers skrivutveckling på en skala 1-10(där 

10 är jätteviktigt)? 

6. Vilka metoder använder du för att främja elevernas skrivutveckling samt vilka 

metoder känner du till? 

7. Varför använder du just dessa metoder? 

8. Har dina metoder för att främja elevers skrivutveckling förändrats genom åren och på 

vilket sätt i så fall?  

9. Hur märker du att en elev har svårigheter i sin skrivutveckling? 

10. Hur hjälper du den eleven? 

 


