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Abstract 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur lärare som är verksamma i de 
tidiga årskurserna ser på arbetet med att främja elevers skrivutveckling. Kvalitativa intervjuer 
användes som metodansats och genomfördes med 6 lärare som arbetade i de tidiga 
årskurserna. Informanterna arbetade med skrivundervisning i svenskämnet eller i något av de 
andra teoretiska ämnena. Det Sociokulturella perspektivet och Deweys perspektiv på lärande 
utgjorde grunden för analys i studien.  Resultatet visar att det finns skilda uppfattningar i hur 
skrivundervisningen ska bedrivas för att elevernas skrivutveckling ska främjas. Informanterna 
är eniga om att de bedriver en främjande skrivundervisning och pekar på flera 
tillvägagångssätt i undervisningen som styrker detta. Uppsatsen bidrar till förståelse av hur 
lärare vill främja sina elevers skrivutveckling. 
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1 Inledning 
 
Skolan har ansvar för att samtliga elever på ett effektivt sätt ska utveckla förmågor i att kunna 
använda det svenska språket i tal och skrift efter genomgången grundskola för att fungera i 
vardagen. Undervisningen ska därmed präglas av att eleverna stimuleras till att utveckla 
nyfikenhet och utforskande samt lust till att lära (Skolverket, 2011:13). Människans identitet 
och känslor utvecklas via språket. Genom att ha ett gott och utvecklat språk kan man förstå 
och verka i samhället där alla olika sorters människor möts (Skolverket, 2011:222). Om 
eleverna utvecklar en god läs- och skrivförmåga så gynnar det även inhämtande av kunskaper 
inom alla ämnen i skolan menar Skolinspektionen (2015:3). Att inneha en god läs- och 
skrivförmåga är en avgörande faktor för elevers möjligheter att uppnå kunskapskraven och för 
fortsatta studier, men det är också en förutsättning för att kunna fungera i samhället 
(Regeringsbeslut U2013/7215/S, Skolinspektionen 2011:15). 
 
Studien grundar sig i erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen samt från den 
arbetslivserfarenhet jag fått då jag vikarierat på diverse grundskolor. Jag upplever att formen 
på undervisningen kan skilja sig på olika skolor, men att det även kan skilja sig mellan lärare 
på samma skola. Det finns inga konkreta upplysningar om hur undervisningen ska bedrivas i 
läroplanen (Skolverket, 2011) för att stödja elevers skrivutveckling och det var någonting som 
framkom i mitt tidigare examensarbete. Däremot har jag funnit flera forskningsstudier vars 
syfte var att belysa hur undervisningen bör bedrivas i de tidiga årskurserna för att elevernas 
skrivutveckling skulle stödjas. Forskning visade bland annat att elevers skrivutveckling 
främjas om de får skriva utifrån intressen och tidigare erfarenheter, om de regelbundet får 
lyssna på högläsning, om det är ett gott klimat i klassrummet samt om de får möta förebilder 
som skriver. Valet av forskningsområde grundar sig därmed i att undersöka hur verksamma 
lärare arbetar med detta samt undersöka hur lärare motiverar och uppmuntrar eleverna till att 
vilja skriva olika typer av texter. 
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2 Bakgrund 
Nedan följer en bakgrundsbeskrivning till varför jag ämnar fördjupa mig inom elevers 
skrivutveckling. Inledningsvis redogörs för anledningarna till forskningsintresset följt av 
målet med svenskundervisningen samt vilket undervisningsansvar som vilar på skolan. 
Därefter beskrivs skillnaderna i elevers förmågor och erfarenheter samt elevers resultat på 
nationella provet inom att visa sin skrivförmåga. 
 

2.1 Forskningsintresse 
Intresset för detta forskningsområde grundar sig ett tidigare examensarbete där en 
litteraturstudie genomfördes för att undersöka vad forskning säger om hur lärare bör utforma 
undervisningen för att elever ska främjas i sin skrivutveckling. I studien framkom flera 
tillvägagångssätt kring hur undervisningen bör utformas. Forskning visade bland annat att 
elevers skrivutveckling främjas om de får skriva utifrån intressen och tidigare erfarenheter, 
om de regelbundet får lyssna på högläsning, om det är ett gott klimat i klassrummet samt om 
de får möta förebilder som skriver. Därför känns det naturligt som ett nästa steg undersöka 
hur detta ser ut i praktiken och om lärare bedriver undervisningen med fokus på att stödja 
elevers skrivutveckling.  
 
Skolinspektionen hävdar att elevernas motivation och intresse ökar om läs- och 
skrivundervisningen är mer varierad. Uppgifterna behöver också vara anpassade efter varje 
elevs behov och möta den kunskapsnivå som eleven befinner sig på (Skolinspektionen 2015, 
Skolverket 2011a:8). Att göra en fördjupning inom detta område samt undersöka hur 
verksamma lärare arbetar med skrivutveckling och individuell uppgiftsanpassning känns även 
aktuellt utifrån att Skolinspektionens rapport visar att det finns stora skillnader i hur detta ser 
ut på olika skolor (Skolinspektionen, 2015).  
 

2.2 Målet med svenskundervisningen 
Det övergripande syftet med svenskämnet är att eleverna ska utveckla kunskaper i och om 
svenska språket. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga i att kunna anpassa 
språket efter uppgiftens syfte, vilket sammanhang den ska användas i samt vem som är 
mottagare. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sitt tal- och 
skriftspråk och de ska få läsa skönlitteratur och andra texter samt analysera dessa. De ska 
även få lära sig att uppfatta hur språkets struktur ser ut och vilka språkliga normer man måste 
förhålla sig till (Skolverket, 2011a:222f).  
 
De godtagbara skrivkunskaper i svenskämnet som eleverna ska ha uppnått i slutet av årskurs 3 
handlar om att de med god handstil samt genom att skriva på dator kunna skapa enkla texter. I 
dessa texter ska eleverna visa god förmåga i att kunna använda interpunktion, stor bokstav 
samt stavning av ord som är vanligt förekommande i olika texter de möter eller använder sig 
av. När eleverna skriver en berättande text ska de visa god förmåga i att texten innehar en 
tydlig handling med både inledning och avslutning. De ska kunna visa att de innehar 
kunskaper i att söka information ur olika källor samt att de kan återge den primära 
informationen och sammanfatta detta i faktatexter av enklare slag med hjälp av 
ämnesspecifika ord. Vidare ska eleverna ha utvecklat kunskaper i hur man förstärker budskap 
genom att kombinera både text och bild. Slutligen ska eleven på ett enkelt sätt kunna bedöma 
och ge respons på sina egna och andras texter (Skolverket, 2011a:227). Eleverna ska också 
kunna använda olika strategier för att skapa olika texter samt kunna skapa texter där ord och 
bild samspelar. Språket i texterna ska ha en tydlig struktur och eleverna ska kunna behärska 
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när man ska använda sig av stor och liten bokstav, var punkten ska placeras och när man ska 
använda frågetecken och utropstecken i texten. Dessutom ska eleverna veta hur vanligt 
förekommande ord stavas samt kunna skriva texter både för hand och på dator (Skolverket, 
2011a:222 f).  
 

2.3 Skolans ansvar 
I Skollagen (2010:800, 3 kap 2§) betonas att alla elever och barn har rätt att få den hjälp de 
behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För de elever 
som har svårigheter att nå målen har skolan i uppgift att hjälpa dessa elever till att uppnå 
målen och för de elever som med lätthet uppnår målen har skolan i uppgift att stimulera till 
ännu större kunskapsutveckling. Enligt FN:s barnkonvention har alla barn laglig fordran till 
samma rättigheter och därför ska också ansträngningar göras för att de ska kunna utveckla 
kunskaper som är nödvändiga för att kunna fungera i det sociala samhället (Lärarförbundet, 
2011:297ff). Barnkonventionen hävdar att varje barn ska ha rätt till utveckling och 
yttrandefrihet i både tal och skrift (Lärarförbundet, 2011:302).   
 
Alla som arbetar i skolan ska, enligt Läroplanen (Skolverket, 2011a:14), arbeta för att stödja 
de elever som är i behov av särskilt stöd i undervisningen. De ska även arbeta för att skolan 
ska vara en god miljö där utveckling och lärande ska kunna ske. Läraren har ansvar för att se 
till varje elevs individuella behov, förutsättningar och tidigare erfarenheter för att 
undervisningen ska kunna bedrivas på bästa sätt. Dessutom har läraren ansvar för att 
uppmuntra eleverna till att vilja lära och känna en tillit till sin egen förmåga. Läraren har 
ansvar för att ge eleverna stimulans, handledning och särskilt stöd om de av någon anledning 
har svårigheter i undervisningen. Slutligen har lärare ansvar för att organisera undervisningen 
så att varje elev får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar (Skolverket, 2011a:14) .  
 
Eleverna ska också få uppleva att kunskap är meningsfull och att deras kunskaper ständigt 
utvecklas. Vidare ska undervisningen vara organiserad på ett sådant sätt så att eleverna får 
möjlighet att förbättra sin språk- och kommunikationsutveckling samt att de successivt får ett 
ökat ansvar till sina studier (Skolverket, 2011a:14). Utifrån att Sverige erkänts som 
konventionsstat har skolan i uppgift att säkerhetsställa barnets rätt till utbildning genom att 
bland annat uppmuntra till utveckling genom en mångsidig undervisning, erbjuda rådgivning 
av studier samt arbeta för att eleverna ska inneha fullständig skolnärvaro. Utbildningen i 
skolan ska därmed syfta till att eleverna ska få möjlighet till att utvecklas personligen, mentalt 
och kroppsligt samt utifrån elevens gener. Dessutom ska utbildningen bidra till att eleven får 
möjlighet till att utvecklas till en ansvarsfull individ som kan verka i samhället på ett 
nyanserat sätt (Lärarförbundet, 2011:308f). 
 
Enligt Läroplanen (Skolverket, 2011a:15) ska eleverna, med anpassning till mognad och 
ålder, också få möjlighet till eget ansvar och inflytande för undervisningen. Alla som arbetar i 
skolan har ansvar för att uppmuntra eleverna till att vilja ta ansvar för skolmiljön . Läraren ska 
också ha en positiv inställning till att varje elev vill och kan lära sig samt att eleverna vill och 
kan ha ett ansvar för sitt arbete i skolan. Vidare har läraren ansvar för att varje elev ska få 
möjlighet att pröva olika arbetssätt och arbetsformer i skolan samt se till att förbereda 
eleverna för att verka i samhället genom delaktighet och medansvar (Skolverket, 2011a:15). 
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2.4 Elevers skilda erfarenheter och förmågor 
I en av Skolverkets rapporter (2011b) förklarar Stefan Salomonsson att man som lärare bör ha 
förståelse i att elever kommer till skolan med olika erfarenheter och förutsättningar och att det 
påverkar elevernas förmåga i hur de klarar av den tidiga läs- och skrivinlärningen. Han menar 
att det är lärarens och skolans insatser som är avgörande för elevernas framgång i 
skrivutvecklingen, men att elevernas framgång självklart också påverkas av genetiska 
faktorer. En god skriftspråklig förmåga är en förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla 
sina kunskaper i skolan och därför måste den tidiga läs- och skrivundervisningen börja 
prioriteras. Han menar att om det finns elever som efter första året i grundskolan inte 
behärskar tillräckliga kunskaper i sin läs- och skrivutveckling, så behöver de eleverna 
prioriteras till att få en intensiv undervisning i pedagogiska och genomtänkta läs- och 
skrivaktiviteter minst 10 timmar per vecka. Denna insats behöver göras i ett tidigt stadium 
eftersom han då menar att eleverna fortfarande är motiverade till att lära sig läsa och skriva 
(Skolverket, 2011b).  
 
Salomonsson (Skolverket, 2011b) ser ingen anledning till att börja ännu tidigare med den 
första läs- och skrivinlärningen. Däremot menar han att de elever som fått en tidig stimulans 
av bokstäver och träning i fonologisk medvetenhet i förskolan gynnas av detta i sin läs- och 
skrivutveckling. Slutligen menar Salomonsson att elevens hemmiljö, förutsättningar och gener 
inte ska vara avgörande för hur de lyckas i skolan med sin läsning och skrivning. Det är 
skolans och lärarens ansvar att sudda ut dessa skillnader och ge eleverna den stimulans de 
behöver för att kunna höja förmågan i läs- och skrivutvecklingen (Skolverket, 2011b).  
 
Det har skett stora förändringar inom skrivkulturen via diverse sociala medier de senaste åren.  
Forskning visar att elever använder sig av olika former av berättarteknik i sina handskrivna 
texter även via sociala medier. Lärare behöver vara medveten om de utvecklingar som skett 
för att kunna möta och förstå sina elever utifrån de språkliga kulturer som eleven är välbekant 
med. Därför menar forskarna att det är av yttersta vikt att basera undervisningen på elevernas 
intressen och erfarenheter (Skolverket, 2016). Skolinspektionen (2015) hävdar att skolan har i 
uppgift att i undervisningen väcka elevernas intresse till att läsa och skriva texter. Vidare 
menar Skolinspektionen att skolan också utforma undervisningen på rätt nivå och använda 
texter utifrån elevernas intressen, så att de på bästa sätt får möjlighet att tillägna sig 
tillräckliga färdigheter i läsning och skrivning för fortsatt lärande i undervisningen 
(Skolinspektionen, 2015).  
 
I en av Skolinspektionens rapporter framkommer det att undervisningen inte är tillräckligt 
stimulerande och utvecklande för att elevernas skrivkunskaper ska kunna utvecklas. Detta 
styrks utifrån den kvalitetsgranskning som genomförts i elva olika grundskolor i årskurs 1 och 
3 där man fokuserat på att undersöka hur läs- och skrivundervisningen är utformad. 
Kvalitetsgranskningen visar att lärarna ofta utformar undervisningen på en allmän nivå som 
de flesta elever ligger på och därmed inte tillgodoser den individanpassning av undervisning 
som de har skyldighet till (Skolinspektionen, 2015:4). Vidare visar granskningen att eleverna 
inte får möjlighet till att läsa texter utifrån deras intressen eller möta texter av olika typer 
(Skolinspektionen, 2015:5 f). Detta leder till att eleverna inte ges tillräckligt med stöd eller 
utmaning i in läs- och skrivutveckling. Eleverna får inte heller tillräcklig motivation till att 
träna läsfärdigheter eller möjlighet till att fördjupa sin läsförmåga (Skolinspektionen, 2015:6 
ff).  
 
Skolinspektionen menar att man behöver göra tidiga insatser i undervisningen för att 
motverka eventuella svårigheter i elevernas senare skolarbete. Kvalitetsgranskningen visar att 
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undervisningen mestadels är styrd utifrån läromedel och främst består av bokstavsträning, 
kopiering och upprepning av olika moment. Dessutom utnyttjas inte heller möjligheten att 
bedriva läs- och skrivundervisning i andra ämnen än svenska och svenska som andraspråk 
(Skolinspektionen, 2015:8). 
 

2.4 Resultat från nationella prov 
SiRiS står för Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem och är 
det internetbaserade verktyg som Skolverket använder sig av för att redovisa resultat och 
uppgifter om grund- och gymnasieskolors kvalité och resultat. Här lagras bland annat de 
resultat från nationella proven som eleverna genomför i årskurs 3,6 och 9. Resultaten i årskurs 
3 från läsåret 2014-2015 visar att elever har större svårigheter i att skriva texter jämfört med 
att läsa texter. Även tidigare resultat från läsåret 2013/2014 (se tabell 2) redogör för att 
elevernas förmåga att skriva texter är lägre än när de ska visa sin förmåga i att läsa texter. 
Tabellerna nedan redogör i procent för en sammanställning av dessa resultat under 2013-2014 
(tabell 1) samt 2014-2015 (tabell 2) och fullständig redogörelse redovisas i bilaga 1 och 2. 
 
 
Tabell 1 – Tabellen visar den andel procent av de medverkande eleverna som inte uppnår 
kravnivån för godkänt på de olika delproven, i ämnet svenska, på nationella proven från 2015. 
 

Nationella proven år 2015 

Delprov A 
Tala: 
Muntlig 
uppgift 

B 
Läsa: 
Berättande 
text 

C 
Läsa: 
Faktatext 

D 
Läsa: 
Enskild 
högläsning 

E 
Läsa: 
Enskilt 
textsamtal 

F  
Skriva: 
berättande 
text 

G  
Skriva: stavning 
och interpunktion 

H  
Skriva: 
faktatext 

Andel 
procent av 
eleverna 
som ej 
uppnått 
godkänd 
nivå 

2,4 % 3,6 % 5,6 % 3,5 % 1,4 % 6,5 % 8,3 % 10 % 

 
 
Tabell 2 – Tabellen visar den andel procent av de medverkande eleverna som inte uppnår 
kravnivån för godkänt på de olika delproven, i ämnet svenska, på nationella proven från 2014. 
 

Nationella proven år 2014 

Delprov A 
Tala: 
Muntlig 
uppgift 

B 
Läsa: 
Berättande 
text 

C 
Läsa: 
Faktatext 

D 
Läsa: 
Enskild 
högläsning 

E 
Läsa: 
Enskilt 
textsamtal 

F  
Skriva: 
berättande 
text 

G  
Skriva: stavning 
och interpunktion 

H  
Skriva: 
faktatext 

Andel 
procent av 
eleverna 
som ej 
uppnått 
godkänd 
nivå 

2,1 % 5,6 % 8,2 % 5,6 % 2,5 % 9,7 % 10,3 % 13,8 % 
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Genom att addera de fyra delprovens resultat i läsning och sedan dividera siffran med fyra får 
vi fram ett medelvärde under år 2014 och 2015. Läsförmågans medelvärde under år 2015 
redogör för att den andel procent som inte uppnår kravnivån för godkänt utgör 13,05 %. 
Under år 2014 visar medelvärdet på 20,025 %. Elevers läsförmågor har förbättrats, men 
samtidigt har elevers skrivförmågor sjunkit under samma år. Genom att addera de tre 
delprovens resultat i skrivning och sedan dividera siffran med tre får vi fram ett medelvärde 
under år 2014 och 2015. Skrivförmågans medelvärde under år 2015 visar att den andel 
procent som inte uppnår kravnivån för godkänt utgör 18,13 % medan medelvärdet under år 
2014 hamnar på 11,26 %. Under år 2014 var elevernas medelvärde i läsning 20,025 % medan 
det i skrivning låg på 11,26 %. Under år 2015 var elevernas medelvärde i läsning 13,05 % 
medan det i skrivning låg på 18,13 %. Resultaten från 2014 och 2015 visar därmed att elevers 
skrivförmåga är nästintill hälften så god jämfört med när de ska visa kunskaper i att läsa olika 
slags texter.  
 
Med utgångspunkt i att elevers skrivförmåga är hälften så god som deras läsförmåga, anser 
jag att det finns grund för att undersöka hur lärare arbetar med att stödja elevers 
skrivutveckling. Av egen erfarenhet har mycket fokus legat på att förbättra elevers 
läsförmåga. Det är självklart också någonting som elever behöver utveckla kunskap inom, 
men jag anser att man samtidigt behöver fokusera på att stödja elevers skrivutveckling. Både 
läs- och skrivutveckling är någonting som sker parallellt och gynnar varandra och därför är 
jag intresserad av att undersöka hur lärare arbetar med att stödja elevers skrivutveckling i de 
tidigare årskurserna.  
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare som är verksamma i de tidiga 
årskurserna ser på arbetet med att främja elevers skrivutveckling. 
  
Syftet konkretiseras i följande frågeställning: 
  

• Hur utformar lärare undervisningen för att stödja elevens skrivutveckling i årskurs 1-
3? 

 

3.1 Begreppsförklaringar och avgränsningar 
Ordet skrivutveckling i studien avser den utveckling som sker då du innehar kunskap om hur 
man skapar meningar och hur detta sedan kan förbättras genom olika tillvägagångssätt. 
Avgränsning har gjorts till att endast studera skrivutvecklingen i dessa årskurser på grund av 
tidsramen för examensarbetet, även om det givetvis ligger ett intresse i att studera hur 
skrivutvecklingen genomförs i de högre årskurserna. 
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4 Tidigare forskning 
I denna del berörs vad tidigare forskning säger om hur lärare vill anpassa undervisningen för 
att elevers skrivutveckling ska stödjas. Fokus ligger också i att exemplifiera hur 
framgångsrika skolor och lärare arbetat med att stödja skrivutveckling i de tidigare 
årskurserna. Utifrån att studien baseras på vetenskapliga artiklar och vetenskapliga 
avhandlingar kan kriterierna för att forskningen ska vara av god kvalitet säkerhetsställas. 
Dessutom genomfördes en kvalitetsgranskning utifrån en checklista (bilaga 4) för att 
kontrollera att studierna är forskningsetiskt korrekta (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013:188). Förutom vetenskapliga artiklar har jag använt mig av ett fåtal texter 
från Skolverket och Skolinspektionen med utgångspunkt i att de innehöll värdefull 
information för denna studie samt att de var av god kvalitet. Övriga relevanta texter som 
använts i studien återkom i flera vetenskapliga artiklar och anses därför som trovärdiga för 
detta arbete.  Detta presenteras utifrån lämplig indelning i nedanstående underrubriker 
(Dimenäs, 2007:17).  
 

4.1 Att öka elevers motivation utifrån intresse och tidigare erfarenhet 
Genom att basera undervisningen på att eleverna ska känna en motivation till sitt lärande, 
visar forskning att fokus bör ligga i att eleverna ska få arbeta med uppgifter som är baserade 
på tidigare erfarenhet och intresse. Om man arbetar utifrån att eleverna ska känna en läslust 
och skrivarglädje utvecklas elevernas läsning och skrivning (Skolverket, 1994:11). Elevers 
skrivutveckling främjas när de känner en glädje i sitt arbete och det känner dem när de ska få 
arbeta med uppgifter som motsvarar deras intresse och tidigare erfarenhet . Utifrån ett sådant 
arbetssätt främjas elevernas skrivlust och därmed även motivation till att vilja utveckla sitt 
skrivande (Lagrell 2000:38f, Lansfjord 1999:7f, Nyström 2006:28 & Tjernberg 2013:230).  
 
Vid introduktion av nytt temaområde menar Liberg (2001:3) att läraren behöver framkalla 
elevernas intresse och lust till att lära för att det nya arbetsområdet ska vara lockande. Genom 
diskussion med eleverna får de också vara engagerade i sin undervisning samt dela med sig av 
egna erfarenheter i ämnet. I lärprocessen är det också viktigt med uppföljning för att se vad 
och hur mycket eleverna lärt sig under arbetets gång. Det ökar elevernas engagemang, vilket i 
sin tur också leder till att de får ta ett ansvar över sitt eget lärande (Liberg, 2001:4f). 
Undervisningen ska dessutom kännetecknas av att eleverna ges stort ansvar i att planera och 
utföra sina uppgifter vilket i sin tur leder till att deras självförtroende ökar (Skolverket, 
1994:11). Enligt Liberg (2008) ligger utmaningen i att anpassa undervisningens utformning 
utifrån vad eleverna har för tidigare erfarenheter och intressen. Tidigare erfarenheter, kunskap 
inom ämnet och inställningen till skrivandet är av betydelse för att skapa en framgångsrik 
undervisning (Skolverket, 2010:5) Genom att basera undervisningen på deras tidigare 
erfarenheter får eleverna också möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och därmed blir 
också undervisningen rikare (Liberg 2008:65; Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin, 
2015:512).  
 
För att öka elevernas skrivlust handlar det om att bygga undervisningen på motivation och 
sociala faktorer. Eleverna behöver känna motivation för sitt skrivande och den primära 
uppgiften är att det är lusten och drivkraften till att skapa texter som är i fokus när de ska 
producera texter. De behöver känna att det finns ett syfte med de texter de skriver och att den 
ansträngning de lägger ner på sitt skrivande också ger resultat. Lundberg (2008) menar att 
man behöver arbeta med uppgifter där eleverna inte behöver lägga ner sina resurser på att 
stava rätt, forma och hitta rätt ord utan att man istället behöver fokusera på att hjälpa eleverna 
att uppnå en automatisering i sitt skrivande. Då kan eleverna lägga energi på att planera sitt 
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skrivande, samla på sig idéer och revidera sitt arbete och kommer därmed också att känna en 
större lust till sitt skrivande (Lundberg, 2008:40 f) 
 

4.2 Att använda högläsning i skrivutvecklingssyfte 
Forskning visar att högläsning utvecklar elevernas ordförråd och fantasi samt förmågan i att 
förstå hur man konstruerar och formar olika texter (Alatalo 2011, Carter 2015, Lansfjord 
1999, Nyström 2000, Tjernberg 2013) . Genom att eleverna får höra på olika typer av texter 
får de även möjlighet i att utveckla kunskaper i hur man skapar dessa texter. Vid högläsning 
behöver läraren även vara medveten om att när det förekommer nya eller svåra ord i texten 
måste dessa förklaras så att eleverna får förståelse för det nya ordet. Det gäller att läraren är 
uppmärksam och lägger ner tid på att förklara orden på ett innehållsrikt sätt. Detta genererar i 
att elevernas ordförråd utvecklas samt att de får förståelse för hur texter kan konstrueras. 
(Alatalo, 2011:50f). Det behöver också finnas utrymme för diskussion av texterna, eftersom 
även det skapar en bredare förståelse och ett större ordförråd hos eleverna (Sandberg, 
Hellblom-Thibblin & Garpelin, 2015:511).   
 
Genom högläsning får eleverna möjlighet till att utveckla sin fantasi om de blir uppmuntrade i 
att visualisera och måla inre bilder av det som läses högt. Eleverna behöver också få utrymme 
till att dela med sig av sina upplevelser och bilder de fick under högläsningen. Det genererar i 
att de får ännu fler idéer när de samtalar med sina klasskamrater vilket i sin tur leder till att de 
får ett bra stöd till att skriva texter. Högläsning kan användas i samband med att ett nytt tema 
introduceras och om eleverna får möjlighet att visualisera och dela med sig av sina 
upplevelser så underlättar de när de själva ska skriva texter inom samma tema. Elevernas 
uppmärksamhet blir därmed skarpare när läraren arbetar på ett sådant sätt (Carter, 2015:37ff). 
Högläsning från en vuxen bidrar till att eleverna får möjlighet att möta ett bredare register av 
olika texter och på olika nivåer än om de själva hade läst böcker. Det kan handla om att 
eleverna till exempel får möta djupare sagor, äventyrsberättelser, faktatexter och andra texter 
som de annars inte hade fått möta. Genom att eleverna får möta olika typer av texter blir 
eleverna inspirerade till att själva läsa och skriva (Skolverket, 2010:9f). 
 

4.3 Skrivning och läsning sker parallellt 
Genom att elever får läsa utvecklas deras ordförråd, vilket är användbart i skapandet av olika 
texter, men eleverna utvecklar samtidigt en god läsförståelse om de sedan får möjlighet att 
använda sig av de nya orden i meningsfulla situationer genom diskussion om hur orden kan 
användas och vad de betyder (Alatalo, 2011:49f). När eleverna innehar ett gott ordförråd och 
en god läsförståelse underlättar det deras arbete i att skapa egna texter. Genom att eleverna får 
möjlighet att både läsa och skriva mycket utvecklar de också både sin läs- och skrivförmåga 
(Nyström, 2006:123). Nyström(2006:19) menar att utvecklingen av läsning och skrivning 
pågår parallellt hos eleverna.  
 
Att kunna kommunicera via skriften är något som varje människa behöver ha kunskap om för 
att kunna ha möjlighet att dela med sig av egna tankar. Därför behöver eleverna förstå varför 
de är i behov av att utveckla kunskaper i skrivning och läsning. Om eleverna har svårigheter i 
att förstå detta, är det lärarens uppgift att tydliggöra varför dessa färdigheter är av betydelse. 
Ett sätt att förtydliga meningen med skrivning och läsning kan vara att låta eleverna får arbeta 
med arbetsuppgifter som känns relevanta. Det kan till exempel handla om att skriva brev till 
varandra i klassen, vilket då tydliggör att de ska kunna kommunicera via skriftspråket samt att 
det finns en mottagare av brevet. Mottagaren i sin tur ska kunna läsa brevet vilket blir tydligt 
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för eleverna när de själva mottar ett brev som ska läsas. Att skriva för en mottagare anses 
produktivt för att öka lusten hos eleverna menar både Lagrell (2000:16) och Nyström 
(2006:71).  
 
För att kunna ta sig an och skapa mer avancerade texter är elevernas språkliga kompetens av 
betydelse. Att vara en van läsare och skrivare ger goda förutsättningar för att kunna utveckla 
sina läs- och skrivkunskaper ytterligare under skolgången. Om eleverna innehar en god läs- 
och skrivförmåga gynnar de dem i deras textskapande (Liberg, 2008:63f). Genom att skapa 
gemensamma situationer där skrivning och läsning sker parallellt får eleverna möjlighet att 
utveckla ett intresse för skrivning och läsning samt de förståelsestrategier som behövs för att 
kunna läsa och skriva (Liberg, 2008:65). 
 

4.4 Lärandemiljön 
Den lärandemiljö eleverna befinner sig i har betydelse för elevernas fortsatta skrivutveckling. 
Eleverna behöver känna att de befinner sig i ett tillåtande klimat där det finns möjlighet till att 
kunna utvecklas. Samtidigt är det viktigt att de inte ska behöva känna en rädsla av att 
nedvärderas för att de inte innehar en viss kunskap (Lansfjord 1999:47f, Tjernberg 
2013:182,231). Lärarens ansvar ligger i att skapa detta tillåtande klimat och bör därför vidta 
olika åtgärder för att förbättra eventuella tveksamheter i gruppen.  
 
Förutom ett tillåtande klimat behöver klassrummet vara utformat så eleverna får möjlighet till 
lärande genom olika material. Materialet och olika hjälpmedel behöver finnas lättillgängligt 
och vara utformat så att det utmanar och främjar elevers skrivutveckling (Nyström 2006:18, 
Lagrell 2000:58f). En stimulerande miljö med mycket bilder och stor tillgång till böcker ökar 
elevernas möjlighet till maximal inlärning (Alleklev & Lindvall, 2001:2). Att skapa en miljö i 
skolan där varje elev får maximal möjlighet till skriv- och läsutveckling anses omöjligt, men 
är någonting som måste eftersträvas. Varje elev har rätt till att utveckla sina kommunikativa 
och språkliga färdigheter så långt det är möjligt (SOU, 1997:108).  
 

4.5 Förebilder  
Att ha förebilder i olika sammanhang ökar motivationen hos människan. Även elever behöver 
ha någon att se upp till som använder sig av skriftens tekniker. Då får de se hur skrivandet 
fungerar i praktiken, vem som använder sig av skriftens färdigheter och vad deras 
ansträngningar och engagemang till utveckling kan leda fram till (Lundberg 2008:41, 
Nyström 2006:75). Det kan handla om att eleverna ser sina föräldrar använda sig av skrivning 
i diverse sammanhang men också att de får möjlighet att se och närvara när äldre elever på 
skolan visar sin skriftliga förmåga på olika sätt.  
 
Dessutom spelar lärarens egen attityd till skrivning en avsevärd roll inför hur elevernas attityd 
till skrivning kommer att se ut. Om läraren berättar hur han eller hon använder sig av skriften 
i vardagen och har en positiv attityd till skrivandet bidrar det också till att eleverna får en 
positiv bild av skrivandet (Lansfjord, 1999:54f). Att tydliggöra för eleverna varför man har 
användning för skrivning och på samma sätt exemplifierar när denna färdighet är användbar 
ökar också elevernas förståelse till varför de behöver utöka sina kunskaper inom detta 
område. Om eleverna förstår att det är meningsfullt skapar det både ett intresse och 
engagemang hos dem (Skolverket 2010:8; Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin 
2015:506).   
 



 

11 
 

Ett annat sätt att visa eleverna hur vuxna använder skriftens tekniker är att bjuda in författare 
som delar med sig av sina erfarenheter i sitt arbete. Det stimulerar barnen till att själva vilja 
skriva eftersom de får se hur skriften kan användas på ett större sätt än enbart till att skriva 
kortare berättelser eller andra texter. Alleklev och Lindvall (2001) belyser betydelsen av att 
arbeta med författare för att väcka elevernas läs- och skrivlust. De genomförde två lyckade 
temaarbeten där de bland annat arbetade med författaren Gunilla Bergström som har skrivit 
Alfons-böckerna samt Astrid Lindgren och alla hennes verk. Eleverna fick då möjlighet till att 
bland annat läsa och dramatisera böckerna (Alleklev & Lindvall, 2001:11f).  
 
För att öka elevers skrivutveckling behöver de också få möjlighet att arbeta med att uttrycka 
sig på andra sätt som till exempel genom bild, musik och lek samt känna och ta på saker för 
att de ska få utveckla kunskaper och intresse för att skriva. Det kan handla om att man 
stimulerar elevernas fantasi och lust att skriva genom att till exempel bjuda in personer 
utanför skolan som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom olika områden. 
Lagrell (2000) bjöd in en arkeolog som visade upp sina olika verktyg, berättade om sitt arbete 
och delade med sig av sina upptäckter. Ett sådant arbetssätt bidrog till att stimulera eleverna i 
sitt skrivande av texter. Eleverna fick då uppleva yrket på ett helt annat sätt än om de enbart 
fått läsa en text som förklarar samma sak som den inbjudna personen berättat för dem 
(Lagrell, 2000:61). 
 

4.6 Undervisning som är individanpassad 
Undervisningen ska kännetecknas av att vara likvärdig och därför vara anpassad utifrån varje 
elevs behov och förutsättningar (SOU 1997:108, Skolverket 2011a:8, Nyström 2006:188, 
Lagrell 2000:54ff, Alatalo 2011:31, Tjernberg 2013:230). Om undervisningen bedrivs utifrån 
synen på att varje elev har rätt till undervisning som är anpassad till deras förmåga finns det 
större möjligheter för varje elev att utvecklas utan orimliga krav. Alleklev och Lindvall 
(2001) menar att man behöver ta reda på vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på för att 
kunna bygga vidare med ny kunskap därifrån. De anser att eleven ska längta efter att få lära 
sig och därför är det av vikt att man låter eleverna arbeta med sådant som inte upplevs som 
tråkigt (Alleklev & Lindvall, 2001:1). En individanpassad undervisning gynnar alltid 
elevernas kunskapsutveckling eftersom de får möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter 
och förutsättningar. Därför behöver undervisningen vara utformad för att passa varje elev. 
Individanpassning kan förstås utifrån att eleverna ges uppgifter efter förmåga, men också i att 
de får möjlighet att utveckla den nya kunskapen i sin egen takt (Sandberg, Hellblom-Thibblin 
& Garpelin, 2015:512).   
 
Förutom individanpassning behöver eleverna få positiv respons och uppmuntran i deras 
arbete, eftersom det stärker deras självkänsla och attityden till arbetet blir i sin tur positiv 
(Lansfjord, 1999:7f). Cutler och Graham (2008) hävdar att svenskundervisningen måste 
innehålla tid till att skriva, genomgång av olika skrivregler och skrivstrategier samt att den 
skapar förståelse för eleverna i vilka sammanhang skriften kan användas. Läraren behöver 
uppmuntra var och en av eleverna till att känna en kärlek och motivation till skrivandet 
(Cutler & Graham, 2008). 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
Nedan beskrivs de två teoretiska utgångspunkter som studien baserats på. Inledningsvis 
presenteras det sociokulturella perspektivet på lärande, som är det första perspektivet studien 
utgår ifrån. Därefter redovisas Deweys perspektiv på lärande, vilket är det andra perspektivet 
som studien baseras på. Utifrån dessa perspektiv och teorier kommer arbetets resultat att 
analyseras och diskuteras.  
 

5.1 Sociokulturella perspektivets syn på lärande 
Genom att se på lärande utifrån det Sociokulturella perspektivet menar man att lärandet sker 
genom sociala erfarenheter och att människan ständigt utvecklas. Det är naturligt för 
människan att få utveckla kunskaper och färdigheter och i interaktion med andra människor 
får vi denna möjlighet (Säljö 2010:191f, Säljö 2014:119). Det är via språket som denna 
kunskapsutveckling sker och Säljö betonar därför betydelsen av att människor ska få 
möjlighet att kommunicera med varandra och utveckla detta redskap. Språket utvecklas inom 
kulturella gemenskaper och därför behöver människan få möjlighet till interaktion (Säljö, 
2010:185). Det andra redskapet människan använder sig av i kunskapsutveckling menar Säljö 
vara fysiska material. Fysiska material innebär att kunskapen kan exemplifieras på något 
fysiskt som ögat kan fästa blicken på (Säljö, 2010:187). Därmed är det viktigt att människor 
får möjlighet till att kommunicera kunskap och dela med sig av erfarenheter med andra. 
 
I skolan får elever möta kunskap i en stor mångfald. Dessa kunskaper kan vara både nya och 
välkända för eleven. Därmed är det lärarens uppgift att i samspel med eleverna bedriva 
undervisningen så att eleverna får det stöd och den hjälp som behövs för att ta sig an ny 
kunskap (Säljö, 2010:193) Elevers nya kunskaper måste bygga vidare på tidigare förvärvad 
kunskap. Då befinner sig eleven i en så kallad utvecklingszon och har därför möjlighet att 
lättare ta sig an och förstå ny kunskap. Detta underlättas om eleven samtidigt får vägledning 
och stöd av läraren (Säljö 2014:119ff, Säljö 2010:191). Fokus ligger i vad barnet kan lära sig 
på egen hand och vad barnet behöver hjälp med i sitt lärande (Säljö, 2010:183).  
 

5.2 Deweys perspektiv på lärande - Pragmatismen 
Genom att se på lärande utifrån Deweys perspektiv, så menar han att undervisningen ska vara 
mer fokuserat på elevernas individuella förutsättningar. ”Learning by doing” är det motto som 
Dewey menar vara det sätt man ska genomföra undervisningen på. För att elevers kunskaper 
ska utvecklas behöver undervisningen varvas med både teoretiska och praktiska inslag. 
Lärandet ska kännetecknas av att eleverna förbereds för att kunna verka i samhället och 
därmed anser Dewey att skolans uppgift är att ge eleverna en likvärdig möjlighet till att 
utveckla ett kunskapsrikt liv samt ge dem nödvändiga redskap som behövs för att kunna 
fungera i vardagen. Dewey menar att elever kan förvärva nya kunskaper genom att bygga dem 
på tidigare erfarenheter. För att eleverna ska utveckla sina kunskaper behöver de också få 
möta grundläggande sätt i hur man förstår sin omvärld. Detta innebär att läraren behöver 
skapa tillfällen som erbjuder denna möjlighet till utveckling (Säljö, 2010:195).  

5.3 Teorier kopplat till studiens syfte 
Studiens resultat kommer att ha utgångspunkt i de två ovanstående teorierna. Det innebär att 
jag kommer att tolka resultatet utifrån det Sociokulturella perspektivets syn på lärande som 
menar att lärandet sker genom sampel med andra människor och att lärandet ständigt 
fortskrider. Jag kommer även tolka resultatet utifrån Deweys perspektiv på lärande genom att 
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lärandet sker utifrån att bygga undervisningen på elevers tidigare erfarenheter samt genom 
teoretiska och praktiska inslag i undervisningen.  
 
Studiens syfte är att belysa hur verksamma lärare i de tidiga årskurserna ser på arbetet med att 
stödja elevers skrivutveckling och därför kommer både det Sociokulturella perspektivet och 
Deweys perspektiv vara av värde i arbetet då de båda perspektiven syftar till att klarlägga 
lärandets betydelse och dess utförande. 
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6 Metod 
Nedan följer en redovisning av den metodologiska ansats som använts i studien. Inledningsvis 
presenteras min förförståelse och studiens metodval. Därefter beskrivs urvalet av informanter 
samt vilka forskningsetiska överväganden som ligger till grund för arbetet. Kapitlet fortsätter 
med en beskrivning av studiens genomförande samt hur insamlad data har bearbetats, 
hanterats och analyserats. Slutligen beskrivs studiens tillförlitlighet, trovärdighet och 
generaliserbarhet.  
 
Under min grundlärarutbildning har jag fått möjlighet att förvärva diverse erfarenheter både 
via grundlärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning, genom lärarvikariat samt under 
deltidsarbete inom skolan. Min förförståelse om elevers skrivutveckling anses därför vara 
relativt stor då jag bland annat fått möjlighet att undervisa elever i både läsning och skrivning 
genom åren. Däremot anser jag inte att jag har en heltäckande bild om hur undervisningen ska 
genomföras för att stödja elevers skrivutveckling, men jag har däremot fått se en framträdande 
skillnad i hur skrivundervisningen bedrivs. Detta ligger till grund för mina kunskaper om hur 
enskilda lärare diskuterar och bedriver skrivutveckling. 
 

6.1 Val av forskningsmetod 
För att uppnå syftet och besvara frågeställningen i denna studie bestod forskningsmetoden av 
en kvalitativ intervjuundersökning. Metodvalet grundar sig på olika faktorer som avgör vilken 
metod som är bäst lämpad att använda sig av. Dessa faktorer var bland annat att studien vill 
finna svar på hur lärare vill anpassa undervisningen för att elevers skrivutveckling ska stödjas. 
En annan faktor var att få en helhetsförståelse över fenomenet. Den tredje faktorn var de 
förutsättningar och resurser som fanns att tillgå som till exempel tidsbegränsning för arbetet. 
En fjärde faktor var min möjlighet till att möta informanterna ansikte mot ansikte samt att de 
också kunde göra sig förstådda verbalt (Larsen 2009:22ff, Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013:127).  
 
En kvalitativ insamlingsmetod innebär att forskaren samlar in data via till exempel intervjuer, 
observationer eller annat material (Fejes & Thornberg 2015:34f, Larsen 2009:83). I denna 
studie valdes den kvalitativa insamlingsmetoden att genomföras via intervjuer där jag som 
forskare intervjuade informanterna genom ett personligt möte. Intervjun liknade ett vanligt 
samtal, men skillnaden ligger i att intervjun hade ett bestämt ämnesfokus (Dimenäs, 2007:48). 
Genom att intervjuerna genomfördes via ett personligt möte fanns det utrymme till att ställa 
följdfrågor ifall någonting skulle vara oklart eller behöva förtydligas ytterligare (Larsen, 
2009:26 f). Därmed var intervjuerna friare än om de hade genomförts via till exempel en 
enkätundersökning eller en kvantitativ intervju där frågorna följs av färdigformulerade 
svarsalternativ man får kryssa i (Larsen, 2009:83). 
 
De kvalitativa intervjuerna i denna studie var av strukturerad karaktär (Larsen, 2009:83) och 
det innebär att intervjufrågorna ställdes utifrån ett färdigt frågeformulär. Informanterna fick 
då möjlighet att formulera sina egna svar baserat på vad de själva tyckte och inte välja svar 
utifrån färdiga svarsalternativ. Frågorna är därmed formulerade så att varje informant ska 
uppfatta frågorna på ett likvärdigt sätt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:128). 
Att använda strukturerade intervjuer med frågeformulär valdes utifrån att de ansågs vara mer 
hanterbart att analysera, eftersom samma frågor ställdes till samtliga informanter (Larsen, 
2009:84). Intervjufrågorna arbetades igenom noga för att vara tydliga och enkla och de 
innehöll inte heller ord eller uttryck som kunde uppfattas som svåra för informanten. Detta 
gjordes för att undanröja eventuella missförstånd under intervjun. Frågeformuläret 
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formulerades utifrån studiens syfte och frågeställning för att säkerhetsställa att dessa blev 
besvarade (Larsen, 2009:86f).  
 

6.1.1 För- och nackdelar med en kvalitativ forskningsmetod 
Valet av att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod kan ha inneburit både för- och 
nackdelar. Vid kvalitativa intervjuer finns det flera fördelar. Informanterna gavs möjlighet till 
att möta mig personligen, vilket minskar risken för bortfall då det inte är så vanligt att utebli 
från en intervju (Larsen, 2009:26f). En annan fördel var att jag fick möjlighet att fördjupa mig 
i informanternas svar och ställa följdfrågor för att få en större förståelse samt minska 
missförstånd. Därmed kan också en god validitet lättare säkerhetsställas (Larsen, 2009:27).  
 
Nackdelarna med en kvalitativ forskningsmetod är bland annat att jag inte kunde generalisera 
svaren. Metoden innebar också ett mer omfattande efterarbete då informanternas svar ibland 
kunde skilja sig trots att de fick samma fråga. En annan nackdel kan ha varit att informanterna 
inte var sanningsenliga och att de möjligen svarade utifrån vad de trodde var ”rätt” svar – den 
så kallade intervjueffekten (Larsen, 2009:27). Ytterligare en nackdel med att intervjuer 
genomfördes utifrån en strukturerad karaktär kan ha varit att jag som intervjuare har styrt 
intervjuerna utifrån att få svar på intervjufrågorna. Om jag istället hade valt att genomföra 
intervjuerna utifrån en ostrukturerad karaktär, så hade informanterna fått en ännu större frihet 
i att tala om de ämnen som tas upp (Larsen, 2009:84). Det kan ha bidragit till att möjliga 
viktiga svar inte framkommit då jag istället valde att genomföra strukturerade intervjuer. 
 

6.2 Urval 
För att kunna besvara studiens syfte har urvalet av informanter gjorts med hänsyn till att de 
har en grundskollärarexamen och arbetar i skolans tidigare årskurser samt att de undervisar i 
antingen svenskämnet eller något av de andra teoretiska ämnena. Dessa kriterier valdes utifrån 
att informanterna skulle ha jämlika förutsättningar. Urvalet gjordes även utifrån att 
informanterna skulle ha erfarenhet inom studiens ämne samt att de skulle få möjlighet att 
berätta om upplevda erfarenheter som knyter an till ämnet (Dimenäs, 2007:49). 
 
Valet att kontakta min partnerskola där jag genomfört flera perioder av verksamhetsförlagd 
utbildning föll sig först naturligt. Jag valde däremot att välja andra skolor där jag inte tidigare 
varit och inte har någon erfarenhet av. Att inte ha några förutfattade meningar om 
informanterna ansåg jag vara av värde för att kunna vara så objektiv som möjligt. Även om 
jag medvetet valde att genomföra intervjuer med obekanta informanter gjordes ändå ett 
medvetet urval för att finna informanter som kunde vara lämpade för studiens syfte. Urvalet 
var därmed av godtycklig karaktär (Larsen, 2009:78), eftersom informanterna valdes ut 
strategiskt och medvetet för att kunna besvara studiens syfte.  
 
Urvalet av informanter skedde utifrån snöbollsmetoden, som innebar att forskaren kontaktar 
personer som hen anser lämpade för ämnet och de kontaktade personerna tipsar i sin tur om 
personer som är lämpade för intervju (Larsen, 2009:78). Inledningsvis kontaktades alla 
rektorerna på de kommunala skolorna och dem tipsade i sin tur om verksamma lärare på 
skolan som skulle vara av värde att prata med. För att effektivisera sökandet av informanter 
gjordes valet att först kontakta ansvarig rektor på vardera skola. Rektorn i sin tur kontaktade 
lärare som skulle vara lämpade för intervjun. 
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Arbetet med att kontakta och få svar från informanter tog tid. Dels för att jag inte fick något 
svar från rektorerna, trots flera försök via mejl och telefon, men också för att de tillfrågade 
informanterna i sin tur tackade nej till att delta. Det medförde i sin tur att sökningarna 
behövde vidgas och därför kontaktades även de privata skolorna inom samma kommun. Totalt 
kontaktades 12 skolor och det resulterade sedan i 6 deltagande informanter. Valet av att 
kontakta olika skolor föll sig naturligt för att få en större möjlighet att möta flera lärare med 
olika erfarenheter inom skrivutveckling. Därmed ökade också möjligheten om att få en 
bredare bild av ämnet och en bättre förståelse. Samtliga informanter var positiva till att delta 
redan vid första kontakten och de visade ett stort intresse för studiens ämnesundersökning. 
 

6.2.1 Beskrivning av informanter 
Nedan följer en beskrivning av de deltagande informanterna i studien. Gemensamt för 
informanterna är att de alla arbetar inom årskurserna 1-3, att de undervisar i svenskämnet 
samt att de har en grundskollärarexamen. Alla informanterna är verksamma klasslärare i 
årskurs 1-3 och ansvarar för antingen svenskundervisningen eller något av de andra teoretiska 
ämnena. Samtliga informanters namn är fiktiva och arbetsplatsens namn har utelämnats för att 
skydda informanternas anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011:67). 
 
Kerstin är utbildad lärare för 0-12 år. Genom utbildningen kunde man arbeta både i 
förskoleverksamheten, fritidsverksamheten och i grundskolan upp till årskurs 6. Hon tog 
examen år 2004 och arbetade de första 8 åren som förskollärare, eftersom det inte fanns några 
lediga lärarjobb. Sedan 4 år tillbaka arbetar Kerstin som lärare inom skolans tidiga årskurser. 
Just nu arbetar hon i en årskurs 3 och hon är ansvarig för samtliga teoretiska ämnen i sin 
klass. Kerstin upplever att utbildningen inte gav tillräckligt med kunskaper för att främja 
elevers skrivutveckling i årskurs 1-3. Därför läste Kerstin en läs- och skrivinlärningskurs för 
att komplettera sin grundutbildning. 
 
Christina är utbildad lärare för årskurs 1-7 med inriktning på MA och NO. Hon är behörig i 
alla ämnen upp till årskurs 3 och utöver grundutbildningen läste hon 0,5 år specialpedagogik. 
Christina tog examen år 2000 och har arbetat inom yrket sedan dess. Hon har erfarenhet av att 
arbeta med elever i årskurs 4-6, men arbetar sedan 8 år tillbaka inom årskurs 1-3. Christina 
arbetar nu i en årskurs 2 där hon har ansvar för all undervisning inom samtliga ämnen. Hon 
upplever inte att utbildningen gav tillräckligt med kunskaper för att främja elevers 
skrivutveckling i årskurs 1-3. Christina menar däremot att hon tack vare duktiga handledare, 
under hennes första år som lärare, har fått bra kunskaper i hur man bedriver läs- och 
skrivundervisning. 
 
Lisa är utbildad lärare för årskurs 1-6. Hon är behörig i alla ämnen upp till årskurs 3 samt 
idrott, bild och svenska upp till årskurs 6. Lisa tog examen år 1977 och har arbetat inom yrket 
sedan dess. Hon har erfarenhet av att ha arbetat med alla de årskurser som ingick i hennes 
utbildning. Lisa arbetar nu i en årskurs 1 där hon ansvarar för all undervisning inom samtliga 
ämnen. Hon upplever att grundutbildningen gav henne en bra grund inom läs- och 
skrivutveckling. Genom åren har Lisa även läst olika universitetskurser och deltagit i 
fortbildningar inom svenskan för att fördjupa och bredda sina kunskaper.  
 
Emma är utbildad lärare för årskurs 1-3. Hon är behörig i svenska och matte och läste även IT 
under sin utbildning. Senare läste hon upp engelskan och SO och är numera behörig även 
inom dessa ämnen upp till årskurs 3. Utöver det har hon även läst specialpedagogik för att 
bredda sina kunskaper. Emma tog examen år 2007 och har arbetat inom yrket sedan dess. Hon 
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innehar även en tvåårig Montessorilärarutbildning i grunden och arbetar numera som 
klasslärare för årskurs 2 samt deltid som biträdande rektor. Emma upplever att 
grundutbildningen inte gav henne kunskaper inom läs- och skrivundervisning eftersom 
kurserna i svenska enbart riktade in sig på olika pedagogiker och viktig skönlitteratur att 
använda i undervisningen. 
 
Alexandra är utbildad lärare för årskurs F-3. Hon är behörig i samtliga teoretiska ämnen upp 
till årskurs 3 samt att hon även är behörig i idrott upp till årskurs 6. Alexandra tog examen 
sommaren år 2016 och har arbetat sedan hösten 2016. Alexandra arbetar i en årskurs 3 och har 
ansvar för alla teoretiska ämnen i klassen förutom NO som läraren i parallellklassen ansvarar 
för. Hon upplever att utbildningen gett henne goda kunskaper inom läs- och 
skrivundervisningen.  
 
Linnea är utbildad lärare för de tidiga årskurserna. Hon är behörig i svenska, matte, NO, SO 
och idrott. Linnéa tog examen 2005 och har arbetat inom yrket sedan dess. Hon arbetar just nu 
i en årskurs 1 och är ansvarig för samtliga teoretiska ämnen i klassen. Hon upplever att 
utbildningen inte gav henne tillräckligt med kunskaper inom läs- och skrivundervisningen, så 
hon valde att skriva examensarbetet om hur man arbetar med läs- och skrivutveckling för att 
utöka sina kunskaper inom ämnet. Linnéa har inte gått någon fortbildning inom ämnet, men 
däremot har hon varit engagerad i olika projekt som förespråkar olika sätt att hantera läs- och 
skrivutveckling.  
 

6.3 Forskningsetiska överväganden  
För att studien ska genomsyras av god etisk kvalitet har flera etiska överväganden gjorts inom 
olika områden. Dessa överväganden preciseras nedan utifrån det arbete som genomförts 
innan, under och efter studien.  
 

6.3.1 Innan, under och efter studiens genomförande 
Varken innan, under eller efter studiens genomförande har jag som forskare utövat någon 
slags makt gentemot informanterna. Jag har inte heller försökt påverka informanterna utifrån 
egna åsikter eller idéer. Studien följer de anvisningar om forskningsetiska överväganden som 
tillhandahålls av Högskolan Dalarna via kontroll av den etiska egengranskningsblankett som 
finns att tillhandahålla (Forskningsetik, 2015). Studien har även tagit hänsyn till det 
individskyddskrav som ska finnas som underlag i all svensk forskning (Dimenäs, 2007:25).  
 
I samarbete med handledare har en bedömning gjorts för att säkerhetsställa att studien kunde 
genomföras utan att ifrågasätta om den var etisk problematisk. De tillfrågade informanterna 
underrättades om studiens syfte och frivilliga deltagande via ett informationsbrev. 
Informationsbrevet innehöll inte heller några påtvingade formuleringar om deltagande eller 
vilseledande information än att det är datainsamling för ett examensarbete det rör sig om. Med 
anledning av att samtliga informanter skulle ges lika möjligheter till att svara på frågorna 
gjordes valet att informanterna inte skulle få ta del av intervjufrågorna i förväg. De deltagande 
informanterna fick, förutom via det utskickade informationsbrevet, information vid 
intervjutillfället om fullständig frivillighet att delta i studien, samt att de kunde välja att 
avsluta sitt deltagande när de ville utan att behöva lämna någon vidare förklaring till avböjt 
deltagande (Forskningsetik 2015, Dimenäs 2007:49f). Deltagarnas integritet har skyddats 
genom att varken namn, skola eller kommun stod med på insamlad data eller någon 
annanstans i den slutgiltiga studien. Med tanke på att vare sig namn, skola eller kommun har 
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någon betydelse för att besvara studiens syfte valde jag därför att ge dem fingerande namn 
redan innan datainsamlingen påbörjades. Efter studiens genomförande informerades de 
deltagande informanterna om studiens resultat samt om att all datainsamling sedan förstördes. 
Detta var av betydelse för att inte det inte skulle finnas oroligheter hos informanterna om att 
intervjumaterialet skulle kunna användas till något annat än dess egentliga syfte 
(Forskningsetik, 2015). 
 

6.3.2 Relevant forskning som uppfyller forskningskraven 
Enligt Vetenskapsrådet ska all forskning inom lärarutbildningen vara relevant och 
utvecklingsbart. Det innebär att det område som studenten väljer att bedriva forskning inom 
ska syfta till att finna resultat som visar på hur området kan förbättras. Området som denna 
studie berör anser jag vara av förbättringskaraktär. Då forskningsområdet innehöll intervjuer 
som datainsamlingsmetod togs studien också hänsyn till individskyddskravet. Med det menas 
att de personer som ingick i forskningen skyddades utifrån att forskaren tog hänsyn till de 
krav som individskyddskravet omfattar. Individskyddskravet fördelas i fyra huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera om forskningens syfte 
till de berörda personerna. Denna information gavs först via ett informationsbrev samt under 
varje intervjutillfälle. Samtyckeskravet innebär att de informanterna som ingår i forskningen 
har rätt till frivilligt deltagande. Detta frivilliga deltagande informerades informanterna om 
via informationsbrevet och det förtydligades även under varje intervjutillfälle. 
Konfidentialitetskravet betyder att all den datainsamling som förekommit ska förvaras så att 
obehöriga ej får tillgång till materialet. Detta krav uppfylls i studien då jag behandlat och 
förvarat det insamlade materialet med största noggrannhet.  Det fjärde huvudkravet är 
nyttjandekravet som innebär att all information om informanterna enbart får användas i 
forskningssyfte. Nyttjandekravet uppfylls då all information om informanterna på inga villkor 
använts utanför studiens ramar. 
(Dimenäs, 2007:26f) 
 

6.4 Genomförande 
Intervjufrågorna granskades noggrant och en testintervju genomfördes med en lärare som inte 
deltar i studien för att säkerhetsställa att intervjufrågorna var tydliga och inte kunde 
missuppfattas. Därefter kunde frågorna korrigeras ytterligare. För att öka studiens 
tillförlitlighet valdes intervjuerna att genomföras på ungefär samma tid på dagen. Detta val 
gjordes utifrån att risken för trötthet, stress eller andra faktorer skulle ha ungefär samma 
påverkan på informanterna. Så långt det var möjligt genomfördes intervjuer på eftermiddagen, 
då informanternas arbetsdag var över samt att stressen av att hinna tillbaka till eleverna i 
klassrummet minimerats. Alla intervjuerna genomfördes i ostörd miljö. Så långt det var 
möjligt genomfördes även intervjuerna i de hemklassrum som informanten arbetade för att de 
skulle känna en trygghet i den miljön de är bekanta med. Detta fick självklart justeras om det 
fanns risk för att intervjun skulle störas eller behöva avbrytas av någon anledning (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:129).  
 
Samtliga intervjuer spelades in och genomfördes vid olika tillfällen. Valet av att spela in 
intervjuerna grundar sig i att jag som intervjuare lättare skulle kunna föra ett samtal med 
informanten, än att behöva fokusera på att nedteckna det som sägs (Larsen, 2009:98). 
Nackdelen med att spela in intervjuerna är att transkriberingen av intervjuerna även måste 
innehålla pauser och hummande utöver det vanliga talet, vilket kan innebära ett omfattande 
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arbete (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:130).  Transkribering av intervjuerna 
ansågs dock vara av värde för studiens resultat och därför avsattes tid till detta.  
 
Varje intervju inleddes med en kort presentation av mig som forskare samt en redogörelse för 
studiens syfte och frågeställningar. Informanterna fick även tillfälle till att läsa igenom det 
informationsbrev som de fått ta del av innan sitt medgivande till intervjun. Syftet med detta 
var att göra det lättare för informanterna att besluta om de skulle delta eller inte. Därefter 
följde varje intervju som tog mellan 20-45 minuter vardera. Under intervjun fördes även korta 
anteckningar för jag lättare skulle kunna minnas det som informanten sagt samt att sedan 
kunna återgå till och be om förtydligande av informanten om detta behövdes. Under intervjun 
strävade jag att vara en aktiv lyssnare samt att låta informanten tala i egen takt. Att ha ett 
objektivt förhållningssätt gentemot informanten eftersträvades för att kunna undvika 
personliga värderingar (Larsen, 2009:15). Vid varje intervju kontrollerades regelbundet att 
varje fråga i intervjuguiden ställdes till varje informant för att säkerhetsställa att intervjuns 
syfte uppnåddes. Samtliga intervjuer avslutades med en kort sammanfattning om det som 
informanterna sagt för att bekräfta att de uppfattats på rätt sätt. Därefter tillfrågades 
informanterna ännu en gång om de fortfarande vill delta i undersökningen för att 
säkerhetsställa deras deltagande. 
 

6.5 Databearbetning och analysmetod 
Transkribering av det inspelade materialet skedde efter varje genomförd intervju. 
Transkriberingen genomfördes direkt efter det att intervjun genomförts för att allt skulle vara i 
friskt minne (Larsen, 2009:99). Varje intervju spelades upp flera gånger för att säkerhetsställa 
att all information nedtecknats och att ingen information dolts. Under transkriberingen 
pausades inspelningen vid flera tillfällen för att underlätta nedskrivandet. Detta medförde att 
transkriberingen tog tid, men det ledde i sin tur till att intervjuerna var noggrant nedskrivna 
och resultatet blev därmed lättare att analysera i nästa steg.  
 
En vetenskaplig analys genomförs genom att man bryter ned det insamlade materialet i 
mindre delar för att de var för sig ska analyseras. Sedan sammanför man de mindre delarna till 
en ny helhet utifrån analysen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:164). Studiens 
analysmetod är baserad på innehållsanalysen som innebär en analys olika steg. Först lästes 
materialet igenom ett flertal gånger för vara välbekant med underlaget (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013:164, Fejes & Thornberg 2015:168, Larsen 2009:101f). En 
reduktion av insamlad data genomfördes för att ta bort sådant som framstod som onödig data 
(Larsen, 2009:98). Detta innebar att endast insamlad data som medförde att undersökningens 
syfte uppnås fanns kvar för analys. Därefter skulle materialet analyseras och delas in i flera 
mindre koder (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:164, Fejes & Thornberg 
2015:168, Larsen 2009:101f). Detta gjordes genom att informanternas svar skrevs ut på 
papper och delades in och sammanfattades i kortare meningar för att vara lättare att hantera 
(Fejes & Thornberg, 2015:168). Koderna skulle sedan delas in i sammanhängande teman eller 
kategorier. Denna indelning gjordes utifrån att jämföra de olika koderna med varandra och 
urskilja likheter och olikheter. Sedan delades dem in under lämpliga teman eller kategorier. 
Kategorierna skapades utifrån studiens forskningsfrågor samt med utgångspunkt i det 
insamlade materialets innehåll. Kategorierna framkom utifrån att samma tema nämndes av 
flera informanter och därmed kunde det sammanställas i kategorierna som presenteras nedan. 
Vid kategoriinledningen fanns studiens teoretiska utgångspunkter i fokus (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013:164, Fejes & Thornberg 2015:169, Larsen 2009:102). Därefter 
sorterades datamaterialet in under dessa teman eller kategorier. Det insamlade materialet 
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granskades sedan och värdefulla mönster och processer kunde då urskiljas. Dessa urskiljda 
mönster tolkades och diskuterades gentemot studiens tidigare forskning och teorier (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013:164, Fejes & Thornberg 2015:167f, Larsen 2009:101f, 
). I arbetets resultatdel förekommer det ibland citat från informanterna för att levandegöra 
informanternas uttalanden på ett verifierbart sätt i arbetet. 
 

6.6 Tillförlitlighet 
Studien har genomförts utifrån en kritisk kontroll av de punkter som varje forskare behöver ta 
hänsyn till under forskningens genomförande. Den kontroll som här avses är att syftet med 
studien samt de frågeställningar som ligger till grund för undersökningen ska undersökas om 
de ämnar vara av kvalitativ karaktär. Detta har gjorts genom en aktiv dialog med handledare, 
samt diskussion med medstudenter inom lärarutbildningen. Forskaren behöver även ta 
ställning till om studiens syfte kan besvaras via vald analys- och datainsamlingsmetod. För att 
studiens tillförlitlighet ska täcka denna punkt har jag även här haft en aktiv dialog med 
handledare samt jämfört med de metoder som använts i tidigare forskning för att undersöka 
liknande syfte och frågeställningar. En noggrann kontroll av teorier och redogörelse av 
tidigare forskning, som studien grundar sig på, har genomförts för att se att det 
överensstämmer med studiens syfte.  
 
Forskaren behöver även ange sina skäl för val av studiens perspektiv, metod för 
datainsamling, hur urvalet genomförts samt vilken analys som använts. Dessa punkter har 
uppfyllts och preciseras mer genomgående ovan under rubrikerna Teoretiska utgångspunkter, 
Urval, Datainsamling, Databearbetning och analysmetod. Forskaren behöver också visa en 
medvetenhet i att det kan förekomma svagheter i studien, vilket jag anser att jag argumenterat 
för nedan under rubrikerna Resultat, Analys, Metoddiskussion och Resultatdiskussion. Studien 
har även genomförts utifrån forskningsetiska principer som preciseras ovan under rubriken 
Forskningsetiska överväganden. Jag har även försökt vara tydlig och systematisk i hur 
analysarbetet genomförts samt argumenterat för varför jag använt mig av tillvägagångssätt 
som är godkända, vilket klarläggs under rubriken Databearbetning och analysmetod och 
Analys. Analysarbetet har genomförts med utgångspunkter i teorier och tidigare forskning.  
I resultatdelen har jag försökt vara tydlig i hur temaindelning, användandet av olika begrepp 
och kategorisering har utformats. Jag har även sammankopplat resultat och empiriskt material 
samt försökt göra en tydlig resultatpresentation. Studiens resultat har också granskats för att 
överensstämma med syfte och frågeställningar. Slutligen har jag försökt argumentera för de 
resultat som framkommit utifrån insamlat empiriskt material (Fejes & Thornberg, 2015:257f). 
 
Att uppnå validitet i en studie handlar om att studien verkligen berör det som den är avsedd att 
göra (Fejes & Thornberg, 2015:258). Det innebär också att säkerhetsställa studiens giltighet 
och relevans (Larsen, 2009:80). Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod där 
insamlingen av data skett genom intervjuer (Larsen, 2009:80). Dessa intervjuer har följt ett 
färdigställt frågeformulär och frågorna har även kompletterats med ytterligare relevanta 
följfrågor under varje intervjutillfälle (Larsen, 2009:27). Under intervjuerna har informanterna 
dessutom tillåtits ta upp saker som de själva finner relevanta för studiens syfte (Larsen, 
2009:81). För att säkerhetsställa studiens validitet har jag strävat efter att samla in relevant 
data som svarar mot arbetets syfte och frågeställningar. Under intervjuerna kontrollerades det 
att samtliga frågor i frågeformuläret blev besvarade. Noga avvägningar inför och under 
intervjuerna har eftersträvats (Larsen, 2009:81). Urvalet i att finna informanter har varit 
genomtänkta och strukturerade. I val av informanter kontaktades först rektorerna som i sin tur 
tipsade om lämpliga lärare som undervisar i skrivundervisning samt att de arbetar i någon av 
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årskurserna 1-3. För att öka studiens generaliserbarhet valdes därför lärare, som samtliga 
arbetade på olika skolor, att delta i undersökningen.  
 
För att eftersträva hög reliabilitet i studien har jag strävat efter att noggrant beskriva hur jag 
genomfört undersökningen för att annan forskare ska kunna genomföra samma undersökning 
och då finna likartat resultat. Därför har jag varit noggrann i att beskriva hur kontakt med 
informanter och hur detta urval skett. Jag har även strävat efter att precisera hur intervjuerna 
har genomförts, hur det insamlade materialet har bearbetats och behandlats, vilken 
analysmetod som använts och vilka teorier som legat till grund för arbetet (Larsen 2009:42, 
Fejes & Thornberg, 2015:259). All datahantering har behandlat med största precision och 
efter att intervjuerna har transkriberats har det inspelade materialet makulerats (Larsen, 
2009:81). Att eftersträva hög reliabilitet i en kvalitativ undersökning kan medföra svårigheter, 
eftersom informanterna kan påverkas i intervjusituationen och därmed påverkas också 
informationen som framkommer. Detta har funnits i åtanke och inför varje intervju har jag 
därför varit tydlig med att jag inte är ute efter att finna fel och brister hos de deltagande 
informanterna. Jag har varit tydlig med att förklara att syftet med intervjuerna har varit att 
finna hur informanterna arbetar med skrivundervisningen och det har jag och inte döma hur 
de genomför skrivundervisningen. Dessutom har intervjuerna genomförts i ostörd miljö för att 
minimera risken till att intervjun skulle bli avbruten eller påverkas av andra personers närvaro 
(Larsen, 2009:81). 
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7 Resultat 
Inledningsvis presenteras informanternas synpunkter utifrån arbetets syfte och 
frågeställningar. Därefter analyseras resultaten utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. 
 

7.1 Lärares skrivundervisning  
Vid samtliga intervjuer talade lärarna om betydelsen av att utveckla elevers skrivförmåga. 
Lärarna hävdade att det fanns flera värdefulla tillvägagångssätt att bedriva undervisningen på 
för att elevernas skrivutveckling skulle gynnas. Nedan följer en redovisning av de punkter 
som lärarna menade vara av betydelse för att främja elevers skrivutveckling. 
 

7.1.1 Grammatik 
Kerstin menar att det är viktigt att inte ta död på elevernas skrivlust. Det kan man göra när 
man går in och petar för mycket i felstavningar och hon menar att eleverna istället ska 
uppmuntras i att de faktiskt skriver. Sedan kommer hon självklart förklara om eleverna frågar, 
eftersom det visar på en kunskap hos eleverna. Lisa är inne på samma linje när hon framhåller 
vikten av att inte gå in och peta för mycket i grammatiken. Lisa säger: 
  

Grammatiken får jag inte in i och petar i för mycket. Det gör jag självklart om eleven frågar om 
hur det stavas för det visar på en medvetenhet i att de vet att ord stavas på ett speciellt sätt. Om 
de till exempel frågar om hur ”katt” stavas så förstår jag att de förstått att det kanske inte stavas 
på det sätt de skrivit. Men jag skulle aldrig gå in och rätta om eleven inte är med på det. Det 
skadar deras självkänsla. Om eleven frågar, då förstår jag att de är medvetna och då vet jag var 
de befinner sig. Det gäller att höja ribban, inte sänka den. 

 
Christina anser att grammatiken är det som eleverna arbetar minst med nu i början av årskurs 
2. Hon menar däremot att hon för vissa elever behöver gå in och korrigera, men att hon inte 
gör det för var och en av eleverna i klassen. Att gå in och korrigera grammatiska fel anser hon 
vara för dem eleverna som kommit längre i sin skrivutveckling. För eleverna handlar det om 
att komma igång och skriva och finna lusten i att kunna producera en text. Emma menar att 
rättning av grammatik i elevernas texter beror på vilken elev det gäller och på vilken nivå han 
eller hon befinner sig på. Hon går inte in och rätta de svaga barnen eftersom hon uttrycker att 
hon är jätterädd att de då ska tappa skrivlusten och inte vilja skriva någonting. Hos de elever 
som hon anser vara de starka eleverna är hon inne och petar väldigt mycket. Hon menar 
däremot att gränsen är hårfin, eftersom man är livrädd att hämma eleverna till att inte vilja 
skriva alls. Även Alexandra hävdar att hon inte går in och rättar mycket i grammatiken och att 
allt beror på eleven och på vilken nivå han eller hon befinner sig på. Alexandra säger: 
  

Vissa elever får man gå in och peta mer i deras texter, medan andra får man bara vara glada att 
de skriver. Det lär man sig ganska fort vilkas texter man kan peta i eller inte. Jag är däremot 
noga med bokstav och punkt med alla. Eller ja, nästan alla i alla fall. Jag skulle säga att 15 av 17 
elever är jag petig med i alla fall. 

 

7.1.2 Högläsning och tystläsning 
Kerstin, Lisa, Emma, Alexandra och Linnea hävdar att de strävar efter att bedriva högläsning 
dagligen, men åsikterna om att bedriva tystläsning skiljer sig åt mellan lärarna. Kerstin 
bedriver högläsning varje dag och låter eleverna ha tystläsning 15 min efter varje rast. Hon 
menar att högläsningen gynnar eleverna eftersom det vid dessa tillfällen finns tid för 
diskussion om bokens innehåll och de får också möta nya ord och kan därför prata om dess 
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betydelse. Vid tystläsning går hon runt till var och en och lyssnar av deras läsning. Även Lisa 
menar att högläsningen är otroligt viktig och fyller många funktioner. Högläsningen i hennes 
klass sker genom att visa boken på storbildsskärmen. Då får eleverna möjlighet att se bilderna 
och även hänga med och läsa texten samtidigt som hon läser den. Via högläsningen får 
eleverna träna sig på att lyssna, men också möjlighet till att utöka sina kunskaper i hur en text 
är uppbyggd samt möta nya ord. Lisa menar däremot att hon inte har någon tystläsning i 
klassen eftersom eleverna precis börjat årskurs 1. Anledningen till det är att hon har negativa 
erfarenheter av att elever som inte kan läsa endast sitter och bläddrar i böckerna eller tittar på 
annat runt omkring. Däremot menar hon att om det är ett specifikt syfte med tystläsningen och 
att varje elev är nöjd och glad, så fyller det absolut en funktion. Hon hävdar att även om hon 
skulle låta eleverna få ha tystläsning, så finns det ändå alltid elever som inte utvecklas genom 
att enbart läsa tyst för sig själv.  
 
Lisa menar att det finns elever som behöver få prata om vad de läser och bearbeta texten. Då 
behöver tystläsningen ske på ett annat vis där det finns möjlighet till diskussion med sina 
kamrater. Emma anser också att tystläsningen inte riktigt fyller en viktig funktion. Hon 
ändrade åsikt om tystläsningen efter att ha varit på en konferens där hon träffat lärare från 
USA som ifrågasatte varför de bedrev tystläsning i klassen eftersom de menade att lärarna 
omöjligt kunde veta om och hur eleven läste någonting. Emma menar att hon nu har 
tystläsning, men att hon numera är noga med att under tystläsningen gå runt och lyssna på 
eleverna för att man ska veta att de läser och samtidigt få en inblick i var de befinner sig samt 
att se om de verkligen förstår det dem läser. Emma bedriver däremot högläsning varje dag och 
det kan ske vid lite olika tider på dagarna. Hon anser att högläsningen är betydelsefull och 
fyller en viktig funktion. Emma säger: 
 

Det är viktigt för att vi diskuterar texterna och pratar och får till bra samtalsämnen och eleverna 
får förståelse för många ord, upplever jag. Det tycker jag är viktigt och väldigt roligt. Sen får de 
också lära sig att… ja, det finns massor de lär sig via högläsningen. Om man läser en skönlitterär 
text så får de lära sig om hur man skriver en sån och om man läser en faktatext så lär de sig hur 
man ska tänka där. Ja, det finns många fördelar helt enkelt. 

 
Alexandra uttrycker att högläsning är bra för allting och därför läser hon högt för klassen 
varje dag. Hon läser för att eleverna ska få möjlighet att utveckla språket, de ska få träna sig 
på att få förståelse, utveckla ett större ordförråd och höra nya ord. Dessutom menar hon att de 
lär sig att uppfatta hur texter är uppbyggda, hur man till exempel skriver en skönlitterär text, 
träna på att få inre bilder samt skapa en stor lust till att läsa. Alexandra menar att eleverna ska 
kunna få känna att läsa böcker är en avkoppling och dessutom hävdar hon att eleverna 
dessutom får en läsförebild i och med att det är en vuxen som läser högt för dem och då kan 
de själva bli motiverade utifrån det. Angående tystläsning i Alexandras klass så har varje elev 
en tystläsningsbok. Hon uttrycker att hon dock är väldigt kluven till att eleverna läser tyst 
eftersom vissa elever inte kan eller vill läsa och då håller på med annat under dessa 
tystläsningsstunder. Däremot menar Alexandra att varje elev får tid till att läsa och att hon 
emellanåt försöker sätta sig med eleverna en och en för att lyssna av var de befinner sig i sin 
läsning.  
 
Linnea bedriver också högläsning i klassen och menar att det är betydelsefullt för att eleverna 
får en gemensam upplevelse samt att de väcker en nyfikenhet för böcker. Hon menar att 
eleverna också får möta mycket nya ord och de kan samtidigt diskutera och prata om hur en 
berättelse är uppbyggd. Linnea varvar vanlig högläsning ihop med ”läsa-med-sagor” som man 
visar upp på storbildsskärmen. Då kan eleverna se bilderna och samtidigt som texten läses upp 
markeras varje ord, så eleverna får möjlighet att också följa med i texten. Hon menar att det 
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blir väldigt tydligt för eleverna när de får se texten på storbildsskärmen och samtidigt fångar 
de dem och de utvecklar sin läsning och skrivning. 
 

7.1.3 Läroböcker 
De läroböcker och arbetsmaterial lärarna använder sig av i sin skrivundervisning är 
varierande. Både Kerstin, Christina, Lisa och Linnea använder sig av en lärobok som heter 
ABC-klubben och där ingår både en läsebok och en arbetsbok. Alla fyra hävdar att materialet 
är bra men att de också kompletterar med annat material. Kerstin har inte tidigare arbetat med 
materialet, men hon tycker att den är bra och upplever även att eleverna tycker om den. 
Eleverna i Kerstins klass använder arbetsboken där de bland annat får träna sig på att skriva 
olika slags texter, ordklasser och grammatik. De har även läseboken i samma material där de 
får läsläxa varje vecka. För att komplettera ABC-klubben använder sig Kerstin av andra 
läroböcker som hon upplever vara bättre i utvecklingssyfte. Christina är också en av dem som 
arbetar med ABC-klubben och hon hävdar också att den inte täcker allt och att den främst är 
inriktad på läsning. Därför har hon självmant konstruerat ett eget material som hon kallar för 
”Snoken”. Christina säger: 
 

Just nu arbetar vi med något som heter ”Snoken” och då får eleverna tillverka en snok och 
snoken får ett uppdrag varje vecka. Där väljer jag att plocka in olika delar, skriva brev, mind-
maps. Ja, helt enkelt sådana delar som inte ABC-klubben fördjupar sig i. 

 
Linnea arbetar med materialet och använder sig av både läseboken och arbetsboken i sin 
klass. Hon tycker att materialet är bra, men kompletterar materialet med andra övningar för att 
stärka elevernas läs- och skrivutveckling. Även Lisa är en av de lärarna som använder sig av 
materialet ABC-klubben. Förutom detta material använder hon sig även av annat material som 
komplement. Lisa menar att materialet är bra, men att det inte täcker allt och därför behöver 
man vara påhittig och använda sig av annat också. Hon hävdar att introduceringen av 
bokstäver i ABC-klubben inte riktigt är som hon själv skulle gjort. Lisa säger: 
 

Jag använder mig delvis av ABC-klubben, men jag följer inte den slaviskt. För mig är det lite 
tokigt när det gäller läsinlärningen och introduceringen av bokstäverna. Jag hade börjat med lite 
andra bokstäver till exempel. Om man ska utnyttja boken, så får man ju använda bokstävernas 
ordning i boken. Men jag hade ju till exempel börjat med bokstäverna O, S, L i början och inte 
som de gör här i boken med M och A så tidigt, eftersom det är svåra bokstäver att forma och 
ljuda. 
  

Lisa påpekar att hon möjligtvis är inarbetad i ett sätt att arbeta efter så många år och därför är 
hon av denna åsikt. Men hon hävdar ändå att hon tror att det kan vara svårt för eleverna när 
bokstäverna introduceras i denna ordning som läroboken gör. Däremot menar Lisa att hon 
använder de viktiga delarna i materialet och gör det bästa utav det. Därtill kompletterar hon 
med konkret material och sådant material som hon själv skapat.  
 
Emma och Alexandra är de två lärarna som inte arbetar med ABC-klubben. Emma arbetar 
med två andra läroböcker som heter Läsdags och Språkskrinet. I Läsdags får eleverna 
möjlighet att bland annat träna sig på att skriva faktatexter och i Språkskrinet får eleverna 
möta lite mer grammatik, vokaler och konsonanter, ordklasser och andra övningar. Emma 
menar att hon främst använder Läsdags till de svagare eleverna. Alexandra använder sig 
däremot av både läroböcker och eget material. De läroböcker hon använder i sin klass är 
Veckans ord där det mestadels handlar om stavning. Alexandra påpekar att eftersom hon är ny 
så ville hon inte gå in och peta så mycket i valet av läroböcker och att hon inte valt den boken 
om hon fått bestämma. Hon menar däremot att det finns fördelar med boken, men att den mer 
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används som en extrabok. Den andra läroboken de använder sig av är, liksom Emma, 
Språkskrinet. Alexandra anser att den läroboken är bättre eftersom den täcker ett större 
område och går in på ordklasser, vokaler, konsonanter samt beskrivande och berättande texter. 
När de arbetar med denna bok så har Alexandra genomgång för varje kapitel, medan de får 
arbeta mer fritt i Veckans ord. 
 

7.1.4 Skrivandet 
Samtliga lärare menar att deras skrivundervisning inte enbart består i att arbeta på ett sätt utan 
att den är varierande med olika inslag. Lärarna belyser också vikten av att basera 
undervisningen på elevers intressen och deras tidigare erfarenheter. Undervisningen kan 
därför se olika ut och skilja sig från elev till elev. Lisa, som arbetar i en årskurs 1, baserar sin 
undervisning utifrån att redan nu utgå från vilka mål eleverna ska uppnå när de går ut årskurs 
3. Därför menar hon att det finns olika sätt att nå målen, men också att undervisningen ser 
olika ut för olika barn. Lisa anser att hon är väldigt noggrann med att ta tillvara på elevernas 
lust och glädje, men ändå styra in dem på det som ska göras. Det gör hon genom att anpassa 
undervisningen utefter elevernas behov. Det finns elever i klassen som har svårigheter i att 
forma bokstäver för hand, men då kan de eleverna istället skriva på ipad och träna 
finmotoriken på annat sätt. Sedan använder hon sig av olika djurkort där det är en bild på ett 
djur och en tillhörande kortare faktatext. Då kan eleverna bara skriva av texten, men de lär sig 
även om de bara skriver av, menar Lisa. Hon anser att eleverna lär sig mycket om de jobbar 
och tycker att det är roligt. Därför behöver man ta tillvara på alla sätt att lära sig och då kan 
eleverna åstadkomma saker och känna sig nöjda och tillfreds med det dem gjort, hävdar Lisa.  
 
När klassen ska arbeta med att skriva berättelser eller sagor använder hon sig av en mall. 
Mallen innehåller fyra punkter som eleverna behöver förhålla sig till i skrivandet av en 
berättelse. Varje berättelse måste ha en start, ett hinder, en lösning, ett mål och dessa fyra 
punkter pratar vi ofta om, menar Lisa. Dessutom är jag noga med att påpeka att eleverna 
måste använda punkt, stor bokstav och mellanrum. Att vara noggrann med att påpeka punkt, 
stor bokstav och mellanrum är även någonting som även Kerstin och Alexandra ofta påminner 
sina elever om. Alexandra menar att eleverna i hennes klass får möjlighet att skriva varje dag. 
Varje elev har sin berättelsebok där får de skriva om vad de vill och utifrån sina egna 
intressen och erfarenheter. Eleverna skriver också olika faktatexter om de nordiska gudarna, 
eftersom de arbetar med det i religionsundervisningen just nu. Alexandra menar att 
skrivningen och skrivträningen går in i alla ämnen. Alexandra säger: 
 

Skrivningen går ju in i alla ämnen. I SO skriver de texter om olika delar. Samma med No där de 
skriver olika faktatexter. Sen i Svenska skriver vi berättelser. Det blir ju liksom skrivande på alla 
möjliga sätt. De får ju även träna på att återberätta också.  

 
Alexandra hävdar att oavsett vilka texter de skriver så tänker hon att det alltid finns en 
mottagare för att texterna ska kännas meningsfulla för eleverna. Eleverna får ta hem alla sina 
skrivna texter och visa för sina föräldrar om de vill, de får läsa upp dem för varandra i klassen 
och de får även redovisa inför hela klassen om de vill. Det finns också möjlighet till att sätta 
upp sina färdiga texter på olika platser på väggarna för att eleverna ska kunna få vara stolta 
över det dem gjort och andra klasskamrater ska kunna få läsa och ta del av texterna om de vill. 
Kerstin brukar arbeta ämnesövergripande och använder sig därför av Grej of the Day som är 
en arbetsmetod där man får in många ämnen. Grej of the Day grundades av en 
mellanstadielärare med syfte att få sina dåvarande omotiverade elever att bli intresserade av 
skolans undervisning och verkligen lära sig någonting. Det är små mikrolektioner på 10 min 
som ska ge eleverna effektiv kunskap. Eleverna får en ledtråd om ett fenomen som dem dagen 
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efter ska få kunskap om och syftet är att det ska vara sådan kunskap som eleverna minns och 
vill pratar om även utanför skolan. Kerstin hävdar att Grej of the Day är en metod som hon 
funnit otroligt gynnsam för alla elever i hennes klass. Kerstin säger: 
 

Vi arbetar med Grej of the Day. Då får man in många ämnen och när vi sedan har genomgång så 
berättar jag om dagens ämne, eller ja, dagens grej. Så har jag skrivit upp några meningar på 
projektorn som är fakta om dagens grej och sedan får eleverna skriva av den texten. Jag har 
självklart en genomgång innan jag visar texten de ska skriva av! Sedan får eleverna skriva av 
texten, men de får även skriva om sådant som jag sagt och som inte står med i texten. Eleverna 
är väldigt stolta över detta arbete och de skriver mycket utan att de tänker på att de skriver.  

 
Kerstin låter även eleverna få skriva välskrivning och då skriver de av färdiga verser i en bok. 
Tanken är att eleverna då ska skriva så fint de kan och på så sätt tränar dem sin handstil. Hon 
påpekar däremot att alla inte behöver träna på välskrivning utan de kan även välja att skriva 
skrivstil, men detta sker utifrån elevernas intresse. Sedan arbetar de även med att skriva till en 
bild och då får eleverna välja en bild från en låda och sedan skriva en berättelse eller faktatext 
till bilden. Kerstin påpekar att elevernas intressen och erfarenheter styr undervisningen och 
dess innehåll.. Emma arbetar också ämnesövergripande och tycker att undervisningen blir mer 
meningsfull när flera ämnen kopplas samman. Eleverna får möjlighet att skriva varje dag. 
Främst använder de sig av att skriva för hand, men Emma anser att när eleverna skriver på 
dator så blir texterna bättre och mer innehållsrika. Hon menar att eleverna då lättare kan 
fokusera på att skriva istället för att fokusera på att forma bokstäver, vilket ibland kan vara 
mödosamt för vissa elever. Dessutom hävdar Emma att om det finns elever som inte vill 
skriva om det som var tänkt i planeringen, så hjälper det om eleverna då istället får skriva 
utifrån eget intresse. Emma säger: 
  

Man kan jobba på så många olika sätt. Det kanske är en elev som inte vill jobba någonting, men 
så är han jätteintresserad av dinosaurier. Då får han väl skriva om dinosaurier. För mig är det ju 
inte egentligen viktigt att skriva exakt om det som vi jobbar med om han inte jobbar någonting. 
Speciellt inte i jämförelse med om han skulle skriva om dinosaurier som han verkligen är 
intresserad av. Så försöker jag tänka i de flesta ämnen. Men kommer det någon och vill skriva 
om det här, så självklart. 

 
Christina menar också att hon låter eleverna skriva texter utifrån deras intressen och tidigare 
erfarenheter. Just nu är det väldigt populärt med Pokémon i hennes klass och då får de 
eleverna som är intresserade av det självklart skriva om det om de vill. Christina hävdar också 
att hon arbetar mycket med att eleverna ska förstå varför de skriver och varför denna färdighet 
är av värde. Hon vill att eleverna ska förstå av vilken anledning det finns till att vi lär oss att 
skriva. En av anledningarna som hon förklarar för eleverna är att skrivandet är en slags 
kommunikation som sker via skriven text och därför skriver hon också små lappar till 
eleverna och kommunicerar på så sätt vad de ska arbeta med. Då får eleverna se att den 
skrivna lappen från läraren verkligen kommunicerar något till den som mottar lappen. Linneas 
skrivundervisning utmärks, liksom Lisas undervisning, av att skapa lust och glädje i att skriva. 
Det gör hon genom att de till exempel skriver en text tillsammans på storbildsskärmen. Linnea 
säger: 
 

Vi brukar ofta skriva en gemensam text på storbilden. Då skriver vi en gemensam berättelse och 
vi kan då samtidigt prata om hur en berättelse är uppbyggd, vilka personer som ska vara med, 
vilken miljö de ska befinna sig i och så vidare. Då får varje elev komma med förslag utifrån att 
jag drar glasspinnar med deras namn på och då får de ge förslag på vad som ska vara med i 
berättelsen. Sedan skriver vi ut berättelsen och varje barn får varsitt exemplar. 
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Linnea menar att genom att skriva en gemensam text så får eleverna möjlighet att lära sig hur 
en text är uppbyggd och dessutom skapas en god sammanhållning i klassen eftersom alla varit 
med och bidragit till berättelsen. Förutom att skriva gemensamma texter så får eleverna i 
Linneas klass också möjlighet till att skriva egna texter utifrån vad de är intresserade av och 
utifrån tidigare erfarenheter som de har med sig. Eftersom eleverna precis börjat årskurs 1 så 
vill Lisa att de ska få möjlighet att möta många olika sorters texter och därför ska de nu börja 
arbeta med hur man skriver faktatexter. Hon påpekar att eleverna självklart skriver i alla 
ämnen, men arbetet med att skriva texter ser mestadels ut så att de antingen skriver en 
gemensam text eller att den färdiga texten står på storbildsskärmen och så får eleverna skriva 
av den texten.  
 

7.1.5 Elevers inflytande och motivation 
Samtliga lärare anser att de låter eleverna ha inflytande över undervisningen, men de menar 
samtidigt att inflytandet kan se olika ut. Emma menar att elevernas inflytande sker utifrån 
vilken nivå de befinner sig på och att de duktigare eleverna får större inflytande än de svagare 
eleverna. Hon menar att de duktiga eleverna vill ha inflytande över sin undervisning, medan 
de svagare eleverna inte vill komma med idéer även om de borde göra det. Genom att låta 
eleverna få inflytande på sin undervisning anser Emma att elevernas motivation också ökar. 
Emma tycker att det är svårt att få alla elever aktiva och vilja ha inflytande över 
undervisningen och jobbar därför mycket med att alla elever ska få vara med och påverka 
undervisningen. Emma säger: 
 

Det är ju oftast jag som kommer på aktiviteter för att eleverna ska lära sig och så har vi 
läroplanen att följa, så man kan inte sticka ut. Det man kan göra är ju till exempel om man ska 
arbeta med tema ”frukt” så kan man ju fråga eleverna hur de vill jobba med det. Då får de ju 
inflytande på det sättet. Men om vi ska arbeta med svenska och hålla på med grammatik och vi 
frågar hur de vill göra, så vill en göra det och en annan vill göra det. Det blir spretigt. Då är man 
rädd att missa något också om de får göra precis de dem vill. Det är en balansgång där också. 
Man får hitta det som passar. 

 
Christina menar också att individanpassningen sker utifrån vilken nivå eleven befinner sig på. 
Hon brukar förklara för eleverna varför de arbetar med det dem gör och varför det är bra att 
till exempel kunna läsa och skriva. Att arbeta med motivationen tycker hon är svårt och 
framför allt om eleven inte har finmotoriken. Hon använder sig av ipads i klassen för att öka 
elevernas motivation till att skriva. Hon arbetar också hellre i mindre grupper än låter eleverna 
gå ut en och en och få extra undervisning om de behöver det. Genom att låta eleverna arbeta i 
mindre grupper ökar det motivationen hos eleverna, menar Christina. Alexandra låter 
elevernas inflytande ske genom att eleverna själva får välja vad de vill skriva om. De får även 
välja om de vill skriva enskilt eller om de vill samarbeta två och två eller i en större grupp. 
Alexandra försöker öka elevernas motivation genom att alltid förklara varför de arbetar med 
det dem gör, precis som Christina gör. Om de ska skriva berättande texter så går hon igenom 
målen och vad man ska kunna i slutet av trean. Hon berättar även att om man till exempel vill 
bli författare kan det vara bra att vara extra duktig på att skriva. Hon anser att om eleverna får 
en förståelse så ökar det deras motivation till att vilja lära sig. Dessutom uppmuntrar hon 
alltid det dem gör oavsett vilken nivå de befinner sig på. Lisa menar att eleverna i hennes 
klass ständigt är med och har inflytande över undervisningen. Lisa säger: 
 

Ja, de är med hela tiden. Det är dem som bestämmer, men jag bestämmer målen. Ibland kanske 
de inte får till det, så då kan jag ge förslag på att man kanske kan tänka så här… eller vad tror ni 
om att göra så här. Jag förklarar målen för eleverna för att de ska vara medvetna om vad de 
behöver klara. Målet när man går i trean är att man ska kunna skriva, så tänk på det redan nu. 
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Först så är det en start, sedan ett hinder, en lösning och till slut ett avslut. Dagens barn mer 
förstår och är delaktiga i sitt lärande. Då kommer de på olika sätt att träna olika delat om de vet 
vad målet är. Det gör att de själva blir delaktiga. På samma gång ökar också elevernas lust och 
glädje och motivation till lärandet. 

 
Kerstin håller inte riktigt med Lisa och anser att eleverna i hennes klass får inflytande när de 
får välja om vad de vill skriva, men hon säger samtidigt att det är svårt att låta eleverna få ha 
inflytande över undervisningen eftersom alla vill olika saker. Kerstin ökar elevernas 
motivation genom att hon utgår ifrån elevernas intressen och vad de tycker är roligt och 
populärt. Även Linnea låter eleverna i sin klass få inflytande över undervisningen genom att 
de får vara med och påverka vad de ska skriva om. Hon menar däremot att eleverna inte får 
vara med och påverka så mycket om när och hur de ska skriva, men om de önskar något så får 
de gärna komma med förslag. Linnea menar att hon ökar elevernas motivation genom att ha 
ett varierat arbetssätt och försöka att få allting att bli roligt. Eleverna får även välja att arbeta 
tillsammans i par eller i en mindre grupp och de tror hon medverkar till att motivationen 
också ökar. 
 

7.2.6 Individanpassad undervisning 
Samtliga lärare belyser vikten av att individanpassa undervisningen. Emmas 
individanpassning sker utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Hon använder sig av en 
individanpassad planering där hon skriver ner det som varje elev ska arbeta med. Sedan görs 
en utvärdering varje vecka för att se vad som hunnits med och vad som sedan ska göras nästa 
vecka. Emma menar att varje elev har individuella mål och då skrivs det med i denna 
planering. Om eleverna är väldigt duktiga, så får de även vara med och ge förslag och 
påverkar vad som ska stå med i planeringen. De svagare eleverna får inte vara med och 
påverka, eftersom Emma anser att de då aldrig får någonting gjort. Alexandra och Christina 
menar att hennes individanpassning sker genom att eleverna får material som är anpassat efter 
rätt nivå. Alexandra hävdar att hon försöker anpassa varje läromedel till varje elev och för 
vissa elever finns det även ipads att tillgå när de behöver särskild träning. Alexandra påpekar 
också att hon har individuella läxor till dem elever som behöver, men att hon samtidigt är av 
åsikten att skolarbetet ska göras i skolan. Därför är det endast så att de elever som behöver 
extra träning får hem läxor, medan de andra eleverna inte får några läxor alls. Christina brukar 
dela in klassen i olika nivågrupperingar och anpassa undervisningen utefter varje nivå.  
 
Lisa anser att hon individanpassar undervisningen hela tiden och att det är helt naturligt för 
henne efter att ha jobbat så många år inom yrket. Hon menar att hon alltid tänker på vad 
eleverna ska lära sig och hur de ska nå dit. Lisa hävdar att om eleverna ska göra så som hon 
tänker så kommer de inte komma i mål. De behöver få lära sig att tänka själva och då når de 
målen. Självklart får de hjälp och stöd av Lisa och hon förklarar att man verkligen måste öva 
för att nå sitt mål. Kerstin anser att det är svårt att individanpassa undervisningen eftersom de 
befinner sig på så många olika nivåer. Hon bedriver därför en undervisning som passar de 
flesta elever och sedan anpassar hon den för dem elever som har olika svårigheter eller 
utmanar de elever som befinner sig på en hög nivå. Linnea är av samma åsikt som Kerstin, 
men menar däremot att de duktiga eleverna inte får den utmaning som hon önskar. Fokus 
läggs på att de svaga eleverna ska kunna nå målen och då blir det tyvärr så att de duktiga 
eleverna ofta får en stencil att arbeta med. Hon önskar att hon kunnat få mer tid och utmana 
de duktiga eleverna, men eftersom de klarar sig själva så blir det ofta så. Sedan får varje elev 
individanpassade läxor och övningarna i klassrummet är individanpassade, menar Linnea.  
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7.4 Analys 
Nedan analyseras resultatet utifrån de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
arbetet. Dessa teoretiska utgångspunkter är det sociokulturella perspektivet och Deweys 
perspektiv på lärande. 
 

7.4.1 Möta eleverna på rätt nivå 
Utgångspunkten för det Sociokulturella perspektivet och Deweys perspektiv på lärande är att 
eleverna ska få möta ny kunskap som är anpassad efter den kunskapsnivå som hen befinner 
sig på. Elevers nya kunskaper måste därför bygga vidare på tidigare förvärvad kunskap. Det 
är då eleven befinner sig i en så kallad utvecklingszon och har därför möjlighet att lättare ta 
sig an och förstå ny kunskap (Säljö 2014:119ff, Säljö 2010:191). Enligt det Sociokulturella 
perspektivet behöver därför eleverna få vägledning och stöd i sitt kunskapssökande av en mer 
kompetent person (Säljö 2014:119ff, Säljö 2010:191). Fokus ligger i vad barnet kan lära sig 
på egen hand och vad barnet behöver hjälp med i sitt lärande (Säljö, 2010:183). Dewey menar 
att elever kan förvärva nya kunskaper genom att bygga dem på tidigare erfarenheter. För att 
eleverna ska utveckla sina kunskaper behöver de också få möta grundläggande sätt i hur man 
förstår sin omvärld. Detta innebär att läraren behöver skapa tillfällen som erbjuder denna 
möjlighet till utveckling (Säljö, 2010:195). Som lärare blir det därför nödvändigt att ha 
kunskap om elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper för att kunna ge maximalt med stöd 
i deras utveckling. Det innebär att undervisningen inte kan se likadan ut för alla elever i ett 
klassrum, utan undervisningen bör baseras på de kunskaper som varje elev redan innehar för 
att de ska få en optimal kunskapsutveckling. För att läraren ska kunna identifiera var eleverna 
befinner sig i sin utvecklingszon innebär det också att läraren behöver vara medveten om att 
bedriva en undervisning som är baserad på varje elevs individuella kunskapsnivå. 
 
I det insamlade materialet framkommer det att samtliga lärare belyser vikten av att bedriva en 
undervisning som är individanpassad efter varje elev. Två av lärarna i studien menade att de 
anpassar materialet de arbetar med efter den nivå som varje elev befinner sig på. En av lärarna 
menade att eleverna får möta kunskap utifrån rätt kunskapsnivå via den individuella planering 
som görs med varje elev. En annan av lärarna studien nivågrupperar eleverna i klassen vid 
olika tillfällen och fokuserar därmed på att ge gruppen kunskap utifrån rätt nivå. En annan 
lärare menar emellertid att hon ständigt individanpassar undervisningen utifrån vilken 
kunskapsnivå varje elev befinner sig på. Två av lärarna menar att det är svårt att 
individanpassa undervisningen och möta varje elev efter rätt nivå. De bedriver därför en 
allmän undervisning som passar de flesta eleverna och anpassar därefter arbetsmaterialet efter 
varje elevs behov. Samtliga lärare är trots allt överens om att undervisningen behöver vara 
individanpassad och utvecklad efter varje elevs nivå och det innebär att undervisningen 
därmed inte kan vara lika för alla.  
 

7.4.2 Kunskapsutveckling via interaktion 
Genom att se på lärande utifrån det Sociokulturella perspektivet menar man att lärandet sker 
genom sociala erfarenheter och att människan ständigt är i utveckling. Det är naturligt för 
människan att få utveckla kunskaper och färdigheter och i interaktion med andra människor 
ges denna möjlighet (Säljö 2010:191f, Säljö 2014:119). Det är via språket som denna 
kunskapsutveckling sker och därför är det viktigt att människor ska få möjlighet att 
kommunicera med varandra och utveckla detta redskap. Språket utvecklas inom kulturella 
gemenskaper och därför behöver människan få möjlighet till interaktion (Säljö, 2010:185). 
Därmed är det viktigt att lärare skapar tillfällen för eleverna att kommunicera med varandra 
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och diskutera om saker de lärt sig. Denna möjlighet kan eleverna få genom att undervisningen 
bedrivs på ett sådant sätt så att eleverna kan diskutera och samtala med varandra.  
 
Det framgår i materialet att två av lärarna anser att eleverna gynnas av att arbeta tillsammans 
två och två eller i en mindre grupp. Lärarna menar att det då finns tillfälle för eleverna att 
hjälpa varandra och dra nytta av varandras starka sidor och på så sätt utvecklas de 
tillsammans. En annan av lärarna hävdar att när eleverna arbetar i mindre grupper ökar de 
också motivationen hos eleverna och därför låter hon dem hellre arbeta i mindre grupper. En 
annan lärare i studien arbetar med att hela klassen skriver gemensamma texter och menar 
därmed att eleverna får möjlighet att kommunicera och interagera med varandra på så vis. 
Alla intervjuade lärare i studien belyser olika delar i elevernas kunskapsutveckling och endast 
några av lärarna berör vikten av att låta eleverna utveckla kunskaper via interaktion med 
varandra på olika sätt.  
 

7.4.3 Fysiska material och praktisk undervisning 
Ur ett sociokulturellt perspektiv är fysiska material ytterligare ett redskap som människan 
använder sig av i sin kunskapsutveckling. Fysiska material innebär att kunskapen kan 
exemplifieras på något fysiskt som ögat kan fästa blicken på (Säljö, 2010:187). Även Dewey 
menar att undervisningen ska präglas av både teoretiska och praktiska inslag. ”Learning by 
doing” är det motto som Dewey menar vara det sätt som ska genomsyra undervisningen 
(Säljö, 2010:195). Det innebär att eleverna utvecklar nya kunskaper när de praktiskt får utföra 
någonting. Eleverna kan då minnas det dem gjort och det innebär att de också kommer ihåg en 
sådan händelse jämfört med om de enbart får teoretiska kunskaper i form av att till exempel 
läsa i läroboken.  
 
Att man ska bedriva en varierande undervisning är samtliga lärare i studien överens om. 
Lärarna uppger att elevernas inflytande över undervisningen är en betydande del i detta och 
att undervisningens utformning utgörs av deras inflytande. Två av lärarna i studien menar att 
elevernas inflytande är beroende av vilken kunskapsnivå hen befinner sig på. Genom att 
eleverna är delaktiga i sitt lärande gynnar de också motivationen, anser dem båda. Eleverna 
kan därmed komma med förslag på hur undervisningen kan bedrivas och på så sätt ökar också 
möjligheten till en varierande undervisning. En av lärarna påpekar att eleverna ständigt är 
med och påverkar undervisningen, vilket också leder till att undervisningen ser olika ut. 
Ytterligare en lärare i studien menar att genom att bedriva en undervisning med varierande 
arbetssätt ökar elevernas motivation och de kommer tycka att undervisningen är rolig. Genom 
att undervisningen är rolig, så kommer eleverna också känna en lust och glädje i att vilja 
arbeta. Ingen av informanterna belyser dock betydelsen av praktisk undervisning i att till 
exempel använda sig av de estetiska lärprocesserna i undervisningen. Informanterna belyser 
inte heller om de använder sig av fysiska material i undervisningen. Emellertid innebär inte 
det att lärarna utesluter det i sin undervisning.  
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8 Diskussion 
Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka hur lärare ser på arbetet med att 
stödja skrivutvecklingen hos eleverna i de tidiga årskurserna. Studiens syfte konkretiserades i 
följande forskningsfråga: 

• Hur utformar lärare undervisningen för att stödja elevens skrivutveckling i årskurs 1-
3? 

 
Arbetets metodval och genomförande diskuteras nedan samt de styrkor och svagheter som 
finns i studien. Därefter diskuteras resultatet och hur det kan förstås i förhållande till tidigare 
forskning. 
 

8.1 Metoddiskussion 
I denna studie har forskningsmetoden bestått av kvalitativa intervjuer. Att genomföra 
strukturerade intervjuer innebär samtidigt en risk för att enskilda frågor får mer fokus än 
andra och tar därför upp mer tid. Detta försökte jag balansera genom att försöka driva 
intervjun framåt och fokusera på att alla intervjufrågor blev besvarade. En annan svårighet i 
studien var att finna lämpliga informanter till studien. Mycket tid lades till att vänta in 
eventuellt deltagande informanter och många av de som kontaktades hörde inte av sig alls. En 
fördel med det var dock att jag fick möjlighet att bredda mitt sökområde och kontaktade 
därför även de privata skolorna inom samma kommun. Det möjliggjorde att jag fick in det 
material som jag valt att undersöka. Genom att de deltagande informanterna också valdes från 
olika skolor ökade det också möjligheten till att få möta informanter med olika erfarenheter 
inom ämnet. Självklart kan informanternas intresse för skrivundervisningen ha påverkat 
studiens resultat. Lärarnas skilda erfarenheter och tid inom yrket kan också ha bidragit till att 
de använder olika metoder i sin undervisning.  
 
Samtliga intervjuer spelades in, transkriberades och analyserades. Analysarbetet genomfördes 
noggrant för att undvika att värdefull information skulle falla bort. Några tydliga mönster 
kunde sedan urskiljas och därmed skapades flera kategorier i förhållande till studiens syfte 
och frågeställning. Analysarbetet har fungerat väl i denna studie. Målsättningen har varit att 
genomföra studien under etiskt godtagbara former, ett objektivt förhållningssätt och enligt 
forskningsetiska principer. En noggrann redogörelse för studiens metod, urval och 
genomförande möjliggör för läsaren att förhålla sig till studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet. De svagheter som förekommit inom val och genomförande har funnits i åtanke, 
presenterats och därmed också stärkts upp under arbetets gång. Det är viktigt ur 
trovärdighetssynpunkt.  
 

8.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur lärare ser på arbetet med att stödja skrivutvecklingen hos 
eleverna i de tidiga årskurserna. Tidigare studier visar att elevernas skrivutveckling gynnas av 
en undervisning som utgår från elevernas intresse och tidigare erfarenheter, är 
individanpassad och har en god lärandemiljö. Dessutom främjas elevernas skrivutveckling när 
det bedrivs högläsning, när eleverna får möta förebilder som skriver och när de får arbeta 
parallellt med både läsning och skrivning. Enligt det resultat som framkom i undersökningen 
menar samtliga lärare att de bedriver en främjande skrivutveckling eftersom de använder sig 
av en eller flera av dessa punkter. Studiens analys tydliggör att flertalet av de intervjuade 
lärarna i materialet bedriver en undervisning som är individanpassad, varierande med 
praktiska och teoretiska inslag, innehåller fysiska material samt ger möjlighet till interaktion. 
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Att bedriva en undervisning som möter varje elev på den individuella nivå hen befinner sig på 
stödjer elevens skrivutveckling. Undervisningen ska kännetecknas av att vara likvärdig och 
därför vara anpassad utifrån varje elevs behov och förutsättningar (SOU 1997:108, Skolverket 
2011a:8, Nyström 2006:188, Lagrell 2000:54ff, Alatalo 2011:31, Tjernberg 2013:230).  
Samtliga lärare i det insamlade materialet belyser vikten av en individanpassad undervisning 
och menar att de bedriver en sådan undervisning även om det ibland känns vara svårt att möta 
varje elev på rätt nivå. Elevers nya kunskaper måste bygga vidare på tidigare förvärvad 
kunskap (Säljö 2014:119ff, Säljö 2010:191). Lärarna i det insamlade materialet belyser hur de 
på olika sätt möter varje elevs kunskapsnivå. Några lärare arbetar aktivt med att anpassa 
materialet till varje elev i undervisningen, medan andra nivågrupperar eleverna och anpassar 
materialet efter varje grupp. Individanpassning kan förstås utifrån att eleverna ges uppgifter 
efter förmåga, men också i att de får möjlighet att utveckla den nya kunskapen i sin egen takt. 
Forskning visar att en individanpassad undervisning gynnar elevernas kunskapsutveckling 
eftersom de får möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter och förutsättningar (Sandberg, 
Hellblom-Thibblin & Garpelin, 2015:512).  
 
Genom att låta eleverna få interagera med varandra finns stor möjlighet till 
kunskapsutveckling. Språket utvecklas genom interaktion med andra människor och därmed 
är det av betydelse för skrivutvecklingen (Säljö, 2010:185). Forskning visar att eleverna får 
stor möjlighet till att utveckla goda kunskaper i samspel med varandra och därför är det av 
betydelse att detta får ske i praktiken. Några av lärarna i det insamlade materialet menar att de 
bedriver en undervisning där det finns tillfälle för interaktion mellan eleverna, men resultatet 
visar att detta också ser olika ut mellan de olika klasserna. Det innebär dock inte att eleverna 
inte tillåts kommunicera med varandra, men förhoppningsvis sker detta naturligt i 
undervisningen även om lärarna inte framhöll detta. Den lärandemiljö eleverna befinner sig i 
har betydelse för elevernas fortsatta skrivutveckling. Eleverna behöver känna att de befinner 
sig i ett tillåtande klimat där det finns möjlighet till att kunna utvecklas. Samtidigt är det 
viktigt att de inte ska behöva känna en rädsla av att nedvärderas för att de inte innehar en viss 
kunskap (Lansfjord 1999:47f, Tjernberg 2013:182,231). Några av de intervjuade 
informanterna belyser hur de låter eleverna arbeta i par eller i mindre grupper för att 
möjliggöra interaktion och kunskapsutveckling mellan eleverna och en av lärarna menar att 
hon arbetar med detta genom att klassen skriver en gemensam text. Slutsatsen blir därmed att 
interaktionen skiljer sig mellan de olika klasserna, men att det däremot finns möjlighet till 
interaktion i några av klasserna. 
 
En undervisning som är varierande med både fysiska material och praktisk undervisning 
gynnar elevernas utveckling (Säljö, 2010:187). En stimulerande miljö med mycket bilder och 
stor tillgång till böcker ökar elevernas möjlighet till maximal inlärning (Alleklev & Lindvall, 
2001:2). Resultatet i studien visar att samtliga lärare är överens om att de bedriver en 
undervisning som är varierande. Informanterna menar däremot att den varierande 
undervisningen baseras på elevernas inflytande och därmed dras slutsatsen att innehållet av 
fysiska material och praktiska inslag i undervisningen är beroende av önskemål från eleverna. 
Endast två av informanterna exemplifierar hur undervisningen kan variera beroende på 
elevernas inflytande. Däremot lyfter ingen av informanterna hur de specifikt arbetar med 
fysiska material eller om de använder sig av praktiska inslag i undervisningen.  
 

8.3 Konklusion 
Jag har kommit fram till att lärarna har skilda uppfattningar och erfarenheter i hur en 
främjande skrivundervisningen bedrivs. Många lärare belyser de aspekter som också 
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forskningen lyfter fram som betydelsefulla för skrivundervisningen. Det tycks också vara så 
att några lärare bedriver en undervisning som har ett tydligt mål och syfte i att elevernas 
skrivutveckling ska främjas. Några lärare bedriver en bra undervisning, men belyser inte hur 
de arbetar för att bedriva en skrivundervisning som förbättrar elevernas skrivning. 
Informanterna är däremot eniga om att de bedriver en undervisning som är av sådan kvalité att 
elevernas skrivutveckling främjas, men några av dem belyser svårigheterna i att kunna hjälpa 
och möta varje elevs behov. Jag förmodar att om man skulle genomföra en undersökning på 
samtliga skolor i landet, så skulle jag få fram liknande resultat i hur lärares skrivundervisning 
bedrivs och vad de har för uppfattningar om hur de arbetar med att främja elevers 
skrivutveckling. I undersökningen var syftet att undersöka hur lärare ser på arbetet med att 
främja skrivutvecklingen hos eleverna i de tidiga årskurserna och samtliga intervjuer gav 
inblick i hur lärare ser på en sådan undervisning. Intressant var att finna vad lärarna hade för 
åsikter om varför de bedrev sin skrivundervisning på de sätt som de gjorde. Många av lärarna 
hävdade att de grundade sina tankar om undervisningens utformning i forskning och utifrån 
sin lärarutbildning. Denna studie ger inblick i hur lärare utformar en främjande undervisning 
och kommer att vara användbar både för verksamma lärare och lärarstuderande då de kan få 
insikt i hur en främjande skrivundervisning kan bedrivas. Utifrån ett ämnesdidaktiskt 
perspektiv kan studien även användas för att få kunskap om hur man kan förändra 
utformningen på skrivundervisningen för att varje elev ska få möjlighet till maximal 
utveckling i sina skrivfärdigheter. 
 

8.4 Vidare forskning 
Denna studie har gett en inblick i hur enskilda lärare vill bedriva en gynnsam 
skrivundervisning för elever i de lägre årskurserna. Intresset för att själv bedriva en 
skrivundervisning som främjar eleverna har ökat i takt med varje intervju där jag fått ta del av 
en stor mängd med förslag på hur detta kan se ut. Under arbetets gång har många frågor 
väckts och något som skulle vara intressant att fördjupa sig i är om undervisningen skiljer sig 
i de högre årskurserna. Det skulle också vara intressant att fördjupa sig i hur 
skrivundervisningen skiljer sig mellan olika kommuner och i andra länder. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 3 
Fastställd av UFL och UFN 2008-12-17         

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
 
Projekttitel:  
Student/studenter: 
Handledare:      

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  
 

   

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   
 

   

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

   

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

   

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

   

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

   

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 
en struktur (till exempel ett register)? 
  

   

 
 



 

 
 

Bilaga 4 
Checklista för kvalitativa artiklar 
 
A. Syftet med studien? 
 
 
 
 
Vilken kvalitativ metod har använts? 
 
 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
 
Ja Nej 
 
B. Undersökningsgrupp 
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 
exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 
 
Ja Nej 
 
Var genomfördes undersökningen? 
 
 
Urval – finns de beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
 
 
Vilken urvalsmetod användes? 
Strategiskt urval 
Snöbollsurval 
Teoretiskt urval 
Annan, ange vilken: 
 
 
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 
annan relevant demografisk bakgrund). 
 
 
 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
 
Ja Nej 
 
C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 
 
Ja Nej  
 
Beskriv: 
 



 

 
 

 
 
Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 
 
Beskriv: 
 
 
 
Ange datainsamlingsmetod: 
Ostrukturerade intervjuer 
Halvstrukturerade intervjuer 
Fokusgrupper 
Observationer 
Video-/bandinspelning 
Skrivna texter eller teckningar 
Annan, ange vilken: 
 
 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 
 
Ja Nej 
 
D. Dataanalys 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
 
 
Ange om: 
Teman är utvecklade som begrepp 
Citat presenteras sporadiskt 
De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
Svaren är kodade 
 
Resultatbeskrivning: 
 
 
 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 
 
Ja Nej 
 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
 
Ja Nej 
 
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
 
Ja Nej 
 
 
 



 

 
 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
 
Ja Nej 
 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 
 
Ja Nej 
 
E. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
 
Ja Nej  
 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 
 
Ja Nej 
 
Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 
 
Ja Nej 
 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
 
Ja Nej 
 
Finns risk för bias? 
 
Ja Nej 
 
 
 
Vilken slutsats drar författaren? 
 
 
 
 
Håller du med om slutsatserna? 
 
Ja Nej 
 
Om nej, varför inte? 
 
 
 
Ska artikeln inkluderas? 
 
Ja Nej 
 
 



 

 
 

Bilaga 4 
Intervju om lärares uppfattning om hur de arbetar för att 

främja skrivutvecklingen i årskurs 1-3. 
 

1. Vilken lärarutbildning har du i grunden och vilket år tog du examen? 
2. Vilka årskurser undervisar du i svenska eller andra teoretiska ämnen idag?  
3. Anser du att din grundutbildning gett dig tillräckligt med kunskaper för att främja 

skrivutvecklingen hos eleverna i dessa årskurser? Varför/ Varför inte? 
Fortbildning/Vidareutbildning? 

4. Hur länge har du arbetat i årskurs 1-3 och vad har du för erfarenhet genom att arbeta 
med skrivundervisning i dessa årskurser? Positiva och negativa. 

5. Hur brukar din svenskundervisning se ut? (Högläsning, tystläsning, grammatik…) 
6. Hur ser din skrivundervisning ut? Följer du en arbetsbok eller skapar eget material? 
7. Får eleverna något inflytande över skrivundervisningen? Hur ser detta ut i så fall? 
8. Hur arbetar du för att öka elevers motivation till att skriva i undervisningen?  
9. Hur arbetar du för att individanpassa skrivundervisningen? 
10. Har du förändrat ditt sätt att undervisa i skrivutveckling genom åren? Varför/Varför 

inte? 
 

Tack för din medverkan! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Bilaga 5 
 
Information om undersökning: Verksamma lärares uppfattning om 
hur de arbetar för att främja skrivutvecklingen i årskurs 1-3. 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 
Detta är en studie med syfte att undersöka hur lärare arbetar för att elever ska utveckla sitt 
skrivande i årskurs 1-3. Undersökningen kommer att genomföras via intervjuer under v.39-40, 
höstterminen 2016. Intresset ligger i att få fördjupade kunskaper i hur lärare genomför 
undervisningen för en gynnsam skrivutveckling hos eleverna. 
 
I undersökningen förväntas sex verksamma lärare i årskurs 1-3 att delta. För att få en inblick i 
hur lärare arbetar med skrivutveckling har jag valt att genomföra intervjuer med verksamma 
lärare i dessa skolår. Intervjumetoden jag använder mig av är av en strukturerad modell som 
innebär att de följer ett färdigt frågeformulär och jag kan komma att ställa följdfrågor eller be 
om förtydliganden under tiden. Intervjun beräknas att ta ungefär 45-60 minuter. Den kommer 
att spelas in och materialet kommer sedan att bearbetas och transkriberas. När arbetet är 
slutfört kommer inspelningen att makuleras. Det insamlade materialet kommer endast 
användas för denna undersökning. Under arbetet kommer du vara anonym och ingenstans 
kommer det att framgå på vilken skola intervjuerna har ägt rum eller vem som intervjuats. 
Alla namn kommer att vara fiktiva. Det som framkommer i undersökningen kommer att 
behandlas konfidentiellt och därför inte heller vara identifierbart. Det är enbart min 
handledare och jag som kommer ha tillgång till materialet. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats via Högskolan Dalarna. När 
studien är godkänd kommer den att finnas fritt tillgänglig i DiVA – det digitala vetenskapliga 
arkivet. Där har du som intervjudeltagande möjlighet att läsa undersökningen i fulltext om så 
önskas. 
 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
Johanna Roskvist (Student)  Olavi Hemmilä (Handledare) 
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