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Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Skolverket, 2016a) ska 
utbildningen utgå ifrån elevers erfarenheter, 
förutsättningar och behov i syfte att främja alla elevers 
lärande och kunskapsutveckling. För att skapa ett 
meningsfullt lärande betonar flera forskare vikten av 
att läraren har förmågan att skapa en undervisning som 
tar sin utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter. 

Föreliggande studie baseras på sex semistrukturade 
intervjuer med verksamma lärare i grundskolans 
tidigare år 1-3. Syftet med studien är att bidra med 
kunskap om hur verksamma lärare i årskurs 1-3 
tillvaratar elevers tidigare erfarenheter i 
skrivundervisningen. Studien har en kvalitativ 
forskningsansats och syftar till att skapa en djupare 
förståelse och kunskap för grundskollärarnas tankar, 
uppfattningar och åsikter om forskningsfrågan. Det 
empiriska materialet har tolkats och analyserats 
utifrån ett hermeneutiskt perspektiv samt med hjälp av 
begrepp från läroplansteorin. Resultatet visar att flera 
grundskollärare snarare bygger sin skrivundervisning 
på den aktuella elevgruppens gemensamma 
erfarenheter än på den enskilda elevens tidigare 
erfarenheter. Förklaringen tycks grunda sig i de 
svårigheter grundskollärarna upplever med att 
tillvarata de skiftande erfarenheter av skriftspråket 
som elever kommer med till skolan. Utifrån resultatet 
dras slutsatsen att det inte finns någon samstämmig 
begreppsdefinition av begreppet erfarenheter. 
Grundskollärarnas definitioner skiljer sig åt i olika 
kontexter och sammanhang, vilket kan skapa en 
problematik när läroplanens begrepp och skrivningar 
ska tolkas av den enskilde läraren. 

 

According to the curriculum for the compulsory school, 
preschool class and the recreation centre (Skolverket, 
2016a) the education should be based on pupils’ 
experiences, circumstances and needs in order to promote 
all pupils’ learning and knowledge development. In order 
to create a meaningful learning, several researchers 
emphasize the importance of the teacher having the 
ability to create a teaching which is based on pupils´ 
previous experiences.  
 
The study is based on six semistructured interviews with 
early years’ teachers in elementary school, 1-3. The aim 
of the study is to contribute with increased knowledge on 
how primary teachers utilise pupil’s previous experience 
in writing instruction. The study has a qualitative research 
effort and aims to create a deeper understanding and 
knowledge of the individual teachers’ thoughts, 
perceptions and opinions about the research question. 
The empirical material has been interpreted and analyzed 
from a hermeneutic perspective and with the help of 
concepts from the curriculum theory. The results show 
that many school teachers base their writing instruction 
on the pupil groups common experience rather than of the 
individual pupil’s past experiences. The explanation is 
based on the difficulties that the elementary school 
teachers face when they are to take care of the different 
experiences of the writing language that the pupils have 
as a base when they come to school for the writing 
education. Based on the result, there is no coherent 
conceptual definition. Primary school teachers’ 
definition of the concept of experience differs in various 
contexts, which could create a problem when the 
concepts and writing of the curriculum should be 
interpreted by the individual teacher.  
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1. Inledning 

I dagens samhälle präglas barns tidiga möten med skriftspråket av den digitala 
informationstekniken (Barton, 2007). Medier så som datorspel, internet, applikationer på 
surfplattor och smartphones erbjuder barn flera kommunikationsvalmöjligheter genom 
olika läs- och skrivaktiviteter (Barton, 2007; Evans, 2004). När barnen börjar skolan har 
de med sig olika erfarenheter av läs- och skrivaktiviteter från såväl sina hemmiljöer som 
från förskolan. Erfarenheterna i en heterogen klassammansättning kan därför variera 
kraftigt, vilket skapar en utmaning för läraren att tillgodose och ta tillvara på alla barns 
tidigare erfarenheter av skriftspråket i skrivundervisningen. 
 
Enligt Läroplanen (Skolverket, 2016a) ska utbildningen inom skolväsendet utgå ifrån varje 
enskild elevs förutsättningar, erfarenheter och behov i syfte att främja alla elevers fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling. Vidare betonar Kommentarmaterialet i ämnet svenska 
(Skolverket, 2016b) vikten av att undervisningen inkluderar de texter som eleverna 
kommer i kontakt med på sin fritid. Flera forskare understryker vikten av att läraren 
tillgodoser och tar tillvara på elevers tidigare erfarenheter i undervisningen för att främja 
ett meningsfullt lärande. För att anpassa undervisningen efter varje enskild elev behöver 
läraren ha kunskap om elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket för att kunna tillgodose 
alla elevers intressen och behov (Alatalo, 2011; Cummins, 2011; Fast, 2007; Graham, 
McKeown, Kiuhara & Harris, 2012; Schmidt, 2013).  
 
Utifrån egna erfarenheter ser jag det som en utmaning att kunna tillgodose och tillvarata 
alla elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket i skrivundervisningen. I en 
klassammansättning på 20-30 lever är alla elever unika. De har olika erfarenheter, 
förutsättningar och behov. Likt flera forskare betonar de svenska styrdokumenten 
(Skolverket, 2016a; Skolverket, 2016b) vikten av att läraren skapar en undervisning som 
tar sin utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter (Alatalo, 2011; Cummins, 2011; Ewald, 
2007; Fast, 2007; Graham et al., 2012; Schmidt, 2013). Däremot tycks det finnas en 
kunskapslucka inom forskningsområdet, om hur lärare inhämtar kunskap om elevers 
tidigare erfarenheter av skriftspråket. Som blivande grundskollärare anser jag det därför 
betydelsefullt att belysa på vilka sätt grundskollärare inhämtar kunskap om elevers tidigare 
erfarenheter samt hur de använder kunskapen vid planeringen av skrivundervisningen. 
Ambitionen med studien är således att bidra med kunskap om hur verksamma lärare i 
årkurs 1-3 tillvaratar elevers tidigare erfarenheter i skrivundervisningen.  
 
Det finns olika sätt att se på begreppet erfarenheter. I denna studie används 
Nationalencyklopedins definition av begreppet erfarenhet. Begreppet avser elevers tidigare 
upplevelser, förvärvad kunskap samt individuella intressen. Erfarenhet kan således ses som 
den kunskap eller färdighet elever får genom praktiska upplevelser (Erfarenhet, u.å.).  
 
Inledningsvis presenteras studiens syfte och frågeställningar i kapitel 2, följt av studiens 
bakgrund i kapitel 3. Kapitlet innefattar det medieekologiska perspektivet, barns tidiga 
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möten med skriftspråket, barns tidiga skrivutveckling, skrivundervisning i skolan, elevers 
tidigare erfarenheter samt de aktuella styrdokumentens kopplingar till studiens syfte och 
frågeställningar. I kapitel 4 presenteras studiens valda teori, läroplansteorin. Därefter följer 
studiens metodologiska överväganden i kapitel 5. Kapitlet beskriver det hermeneutiska 
perspektivet, studiens kvalitativa forskningsansats, datainsamlingens tillvägagångssätt och 
urval, de forskningsetiska principerna samt studiens genomförande och databearbetning. I 
kapitel 6 redovisas analysen av studiens sex semistrukturerade intervjuer. I kapitel 7 
diskuteras och problematiseras såväl studiens metodologiska överväganden som studiens 
resultat. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom området, utifrån studiens 
resultat.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur verksamma lärare i årskurs 1-3 
tillvaratar elevers tidigare erfarenheter i skrivundervisningen. Detta syfte vill jag uppfylla 
genom att besvara följande frågeställningar: 
 

• På vilket sätt inhämtar lärare kunskap om elevers tidigare erfarenheter av 
skriftspråket?  

• Hur använder lärare kunskapen om elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket 
vid planeringen av skrivundervisningen? 

• Hur framträder lärarnas tolkningar av läroplanens skrivningar när det gäller 
tillvaratagandet av elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket? 
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3. Bakgrund 

Inledningsvis ges en kort beskrivning av det medieekologiska perspektivet och dess 
koppling till studiens syfte i avsnitt 3.1. Vidare följer en beskrivning av barns tidiga möten 
med skriftspråket samt dess betydelse för det fortsatta lärandet i avsnitt 3.2. Under avsnitt 
3.3 beskrivs kortfattat barns tidiga skrivutveckling. Därefter presenteras i avsnitt 3.4,  
dagens skrivundervisning där den formella läs- och skrivundervisningen beskrivs. I avsnitt 
3.5 framförs vad tidigare forskning inom området för barns tidiga läs- och 
skrivundervisning, lyfter fram som betydelsefulla faktorer för barns läs- och 
skrivutveckling. Avslutningsvis presenteras de aktuella styrdokumentens kopplingar till 
studiens syfte under avsnitt 3.6.  
 
3.1 Medieekologiska perspektivet 
Med anledning av den nya teknikens framfart och införlivandet av digitala verktyg i skolan 
är en beskrivning av det medieekologiska perspektivet betydelsefullt för denna studie. 
Användandet av ny skrivteknik ökar i undervisningen, vilket gör att detta perspektiv är 
relevant att belysa i relation till studiens undersökning.  
 
Den nya teknikens framfart med digitala medier så som datorspel, internet, applikationer 
på smartphones och surfplattor erbjuder barnen flera kommunikationsvalmöjligheter 
genom olika läs- och skrivaktiviteter (Barton, 2007; Evans, 2004). Erixon (2014) lyfter 
fram att införandet av digitala verktyg i skolan har förändrat förutsättningarna för både 
lärandet och undervisningen. I dagens skola påverkar medierna och den nya tekniken vad 
och hur eleverna lär sig. Vidare skriver författaren att de digitala verktygen kan skapa 
förutsättningar för såväl utbildning som kunskap. Det innebär att digitaliseringsprocessen 
påverkar såväl lärarens val av undervisningsinnehåll som undervisningsform. Vad och hur 
eleverna lär sig påverkas av lärarens val. Den nya tekniken har på så sätt blivit en 
grundläggande förutsättning för de skriftspråksaktiviteter som man kan se i dagens skola.  
 
Erixon (2014) betonar att dagens multimediala samhälle har påverkat skriftspråkets 
funktion i den offentliga kommunikationen. Skriftspråksfunktionen har förvandlats till ett 
av flera kommunikationsmedier. Vidare skriver han att den inbundna boken och 
papperstidningen som har dominerat kommunikationsmedierna håller på att ersättas med 
skärmen, vilket resulterat i att dagens barn växer upp i en vad man kallar ny ”media 
ecology”. Olika medieteknologier används i olika kommunikativa kontexter, för skilda 
ändamål. Utvecklingen medför ett skifte från det språkliga till det visuella, vilket resulterar 
i att medie- och populärkulturella erfarenheter och kunskaper förs in i såväl skolspecifika 
ämnen som i klassrummet.  
 
Införlivandet av digitala medier olika ut i de olika skolämnena, eftersom varje skolämne 
har sina karakteristiska drag. I vissa skolämnen står de digitala medierna i konflikt mot 
djupt liggande traditioner så som ämnesgrammatik. Utvecklingen och införandet av 
digitala medier i skolan ser därför olika ut i såväl olika skolämnen som kommuner och 
mellan skolor. Vidare framför författaren att ambitionen finns i dagens datoriserande 
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samhälle, att införliva nya teknologier i undervisningen. Införandet av den nya digitala 
teknologin anses överlag positivt bland lärarna. Däremot betonas att tillgången till 
fortbildning och teknik är begränsad. De digitala mediernas införlivande i skolan påverkar 
de olika skolämnens paradigm och undervisningspraktik. Skolämnena utsätts för tryck då 
innehållsförskjutningar, stoffträngsel och konflikter uppstår, vilket kan resultera i 
paradigmatiska förändringar (Erixon, 2014).  
 
Elmfeldt (2014) menar att det medieekologiska perspektivet förutsätter att individer har 
symboliska och medierande verktyg för att såväl tänka och lära som kommunicera och 
handla. Fokus i perspektivet hamnar på verktygens inflytande och påverkan på de praktiker 
som individer deltar i. Individers sätt att lära, tänka, handla och kommunicera står i 
beroendeförhållande till såväl teknikens fysiska begränsningar som möjligheter (Elmfeldt, 
2014). De nya teknologiska medierna påverkar därmed våra kulturella och sociala 
praktiker (Barton, 2007; Elmfeldt, 2014).  

3.2 Barns tidiga möten med skriftspråket  
Eftersom studien belyser elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket beskrivs nedan barns 
tidiga möten med skriftspråket. Fridolfsson (2008) beskriver att skriftspråket har såväl 
likheter som skillnader med talspråket. Både det skrivna och det talade språket är i grund 
och botten kommunikation och syftar således till att överföra ett budskap mellan olika 
individer. Dessutom kan skriftspråket och talspråket utvecklas i ett ömsesidigt samspel 
genom interaktion med andra individer (Fridolfsson, 2008).  
 
I interaktion, i olika sociala sammanhang, möter barn tidigt i livet skriftspråket. Barns 
första möten med skriftspråket påverkas av såväl sociala, kulturella som geografiska 
platser (Barton, 2007). Barn socialiseras in i skriftspråket av sina föräldrar, syskon och 
andra vuxna. De imiterar och utforskar hur vuxna skriver, läser och talar. De barn som i 
tidig ålder har fått möta skriftspråket i olika former har tidigt fått klart för sig att skriften 
kan användas för olika funktioner. Via högläsning har barnet fått kunskaper om hur 
skriftspråket kan ordnas i skeenden och händelser. De har fått lära sig hur orden ordnas i 
meningar som i sin tur kan byggas till berättelser. Högläsningen bidrar dessutom till 
förståelse för att man med hjälp av skriftspråket kan återberätta något. De tidiga mötena 
med skriftspråket skapar förutsättningar för att barnet utvecklar en förståelse för att tecken 
och bokstäver kan förmedla ett budskap (Fridolfsson, 2008). Kunskap som barn får i de 
sociala sammanhangen bidrar till olika vägar in i skriftspråket. Skriftspråksutvecklingen 
förklaras därför ske gradvis i olika sociala och kulturella sammanhang. Det kan ske i 
barnets hemmiljö, i förskolan, på lekplatsen eller i varuhuset där texter, symboler och 
bilder förekommer. Därmed poängteras det att det inte finns en specifik tidpunkt eller ett 
specifikt område då barnets skriftspråksinlärning startar (Fast, 2007). 
 
Forskning om barns tidiga skriftspråksaktiviteter lyfter i många fall fram barns möten med 
skriftspråket i deras hemmiljö (Cummins, 2011; Fast, 2007; Jönsson, 2007; Schmidt, 2013; 
Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). Hemmets läsvanor påverkar således i vilken 
utsträckning barnen deltar i skriftspråksaktiviteter och blir läsare (Jönsson, 2007; Schmidt, 
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2013). Barnets hemförhållanden påverkar såväl barnets inställning som attityd till 
skriftspråket (Taube et al., 2015). Även barnets socioekonomiska bakgrund, föräldrarnas 
utbildning och inkomst bidrar till i vilken utsträckning barnet engagerar sig i sitt eget 
läsande (Cummins, 2011; Fast, 2007).  
 
I den forskning som gjorts om barns skriftspråkande särskiljs sällan läs- och 
skrivutvecklingen ifrån varandra. De snarare stödjer varandras utveckling. Barns 
läsutveckling hjälper dem vid deras skrivutveckling och det barnen lär sig om skrivande 
bidrar i sin tur till att läsförmågan utvecklas (Liberg, 2003). Skrivande, samtalande och 
läsande är relaterade till varandra och sker interaktivt i såväl skrivaktiviteter som 
läsaktiviteter (Fridolfsson, 2008). I denna studie kommer därför elevers tidigare 
erfarenheter av skriftspråket att spegla både läs- och skrivutvecklingen, med fokus på 
skrivundervisningen.  

3.3 Barns tidiga skrivutveckling 
Skrivandet kan ske både som en individuell och gemensam aktivitet. Liberg (2006) och 
Fridolfsson (2008) beskriver hur barns tidiga skrivutvecklingsprocess följer olika steg. I 
det inledande skrivandet, preskrivande/pseudoskrivande, består barnets skrivande av 
bokstavsliknande tecken och krumelurer som egentligen inte bildar några ord. Barnets 
inledande skrivande kan påminna om bilder. Det finns ingen direkt förståelse för skillnaden 
mellan skriften och bilderna utan är en insikt som växer fram med tiden (Liberg, 2006; 
Fridolfsson, 2008). När barnet sedan börjar känna igen bokstäver och ord som finns i 
barnets omgivning utvecklas skrivandet till ett situationsbundet- och logografiskt 
skrivande. Det förstnämnda innebär att barnet skriver av de igenkända orden medan det 
sistnämnda innebär att barnet kan skriva orden ur minnet (Liberg, 2003). 
Skrivutvecklingens nästa steg, alfabetisk-fonemisk skrivning, innebär att barnet börjar 
skriva ljud för ljud. Det kräver således att barnet har förstått den alfabetiska principen, att 
talets enskilda språkljud kopplas till bokstavssymboler. När barnet sedan inte behöver 
lägga ner kraft på att fundera över ordens stavning, har barnet nått den ortografiska 
skrivprincipen. Skrivningen går då snabbt och är automatiserad. 
Skrivutvecklingsprocessens sista steg kallas för den morfologiska principen, vilket innebär 
att barnet känner till att ord kan vara uppbyggda av ändelser, förstavelser och ordstammar. 
Ett barn som nått den morfologiska skrivningen kan härleda ord till dess grundform och 
dra nytta av att identifiera ords olika morfem (Fridolfsson, 2008).  
 
Barn tillägnar sig kunskap samtidigt som de utvecklar skrivförmågan genom att bearbeta 
olika texters innehåll. Därav är det betydelsefullt att barnen får vara med i själva 
tillblivelseprocessen, när talade ord blir till skrift, för att kunna tillägna sig skriftspråket 
(Björk & Liberg, 1996). Barns förkunskaper så som ordförråd, genrekunskap och 
lingvistiska strukturer är nödvändiga då barnet ställs inför uppgifter i skrift och tal som är 
kognitivt krävande (Johansson, 2009). Johansson (2009) beskriver att muntligt berättande 
är en genre som barnen lär sig behärska i tidig ålder, redan i förskoleåldern. Vidare 
förklaras att genrekunskap innebär att kunna förstå, känna igen och skriva olika former av 
texter. Den börjar med narrativa, talande texter och följs sedan av narrativa, skrivande 
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texter varpå utredande skrivtexter följer. Studien betonar att genrekunskap är en viktig 
aspekt för hur elever sedan planerar sitt skrivande. Resultatet visar att yngre elevers texter 
blev kortare och mindre språkligt varierade under inlärningsprocessen av en ny genre. Det 
var först när eleverna hade lärt sig genren som de kunde använda kunskapen i andra 
sammanhang (Johansson, 2009).  

3.4 Skrivundervisning i skolan 
Dagens skrivundervisning inkluderar ett multimodalt perspektiv på lärande. Det innebär 
att en allt större tonvikt läggs på att förstå hur bilder och ljud samt verbala texter kan 
fungera som informationsbärare (Bearne, 2005; Skolverket, 2016b). Skrivande sker aldrig 
i ett vakuum utan påverkas av såväl geografiska platser, historiska tidpunkter som sociala 
och kulturella faktorer (Barton, 2007). För att möjliggöra ett skriftspråkligt lärande betonas 
därför vikten av ett varierat arbetssätt, där undervisningen skapar förutsättningar för alla 
elever att möta olika texter som kombinerar ord, bild och illustrationer i rörelse samt ljud 
(Bearne, 2005; Fridolfsson, 2008; Marsh, 2004; Skolverket, 2016b). Genom att erbjuda 
elever rika möjligheter till att möta texter i olika sammanhang skapas förutsättningar för 
att utveckla den språkliga förmågan (Skolverket, 2016a).  

3.4.1 Formell läs- och skrivundervisning  
Inom den formella läs- och skrivundervisningen finns två förhållningssätt, den syntetiska 
metoden och den analytiska metoden. Den syntetiska läs- och skrivmetoden innebär att 
lärandet utgår ifrån delar till en helhet, medan den analytiska läs- och skrivmetoden istället 
utgår ifrån helheten. I den syntetiska metoden sker ljud- och bokstavsförbindelser samt 
sammanljudningen för sig. Den analytiska metoden innebär att texterna utgår ifrån en 
helhet där ord, meningar och stavelser bryts ner till enskilda bokstäver (Berg, 2011; 
Forslund & Wisén, 2016).  
 
Fridolfsson (2008) beskriver två arbetssätt för hur läraren praktiskt kan arbeta med den 
första skrivinlärningen, upptäckarskrivning och strukturerad skrivning. De båda 
arbetssätten återfinns i den analytiska och syntetiska metoden och bör snarare ses som 
varandras komplement än särskiljas från varandra i undervisningssammanhang. 
Upptäckarskrivningens grundläggande syfte är att barnet får upptäcka skriftens 
kommunikativa budskap, att det skrivna kan berätta något som andra sedan kan läsa. Fokus 
riktas snarare mot att se skriften som ett kommunikationsmedel än på den skriftspråkliga 
formen. Vid upptäckarskrivningen är det en fördel om skrivandet utgår ifrån barns tidigare 
erfarenheter, exempelvis från något de tidigare hört eller upplevt. Genom att avlasta barnet 
från att själv hitta på något att skriva om kan uppmärksamheten istället riktas mot de 
skriftspråkliga processerna vid skrivningen. Upptäckarskrivning har visat sig fungera som 
en bra metod för de språkstarka barnen som kommer litterärt utrustade inför skolstarten. 
Den strukturerade skrivinlärningen lämpar sig främst för de barn som kommer till skolan 
med sämre skriftspråkliga förutsättningar. Metoden påminner om den syntetiska läs- och 
skrivmetoden. En strukturerad skrivning betonar en överinlärning av bokstavsform och 
ljud. Orden som skrivs ska vara mer eller mindre korrekt språkligt skrivet. Till skillnad 
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från upptäckarskrivning där barnet själv väljer ord, styrs den strukturerade skrivningen av 
lärarens val av ord och stavelser (Fridolfsson, 2008). 
 
Flera studier visar att en läs- och skrivundervisning som bygger på den formella 
undervisningsmetodiken med formaliserade språk- och grammatikövningar, läsebok och 
bokstavsarbetsschema ofta utelämnar elevers erfarenheter (Alatalo, 2011; Ewald, 2007; 
Fast, 2007; Forslund & Wisén, 2016). Ewald (2007) menar att när den formella 
undervisningen inte tillvaratar elevers tidigare erfarenheter lämnas den didaktiska 
medvetenheten därhän. Likt Ewald (2007) ställer sig Fast (2007) kritisk till den formella 
läs- och skrivundervisningen. Hon beskriver hur samtliga lärare i studien bedrev en 
undervisning som inte tog hänsyn till elevers tidigare erfarenheter. De arbetade med en 
isolerad färdighetsträning utifrån ljudmetoden, där en bokstav lärdes in under en längre 
period. Vidare poängterar Fast (2007) att läraren behöver införskaffa sig kunskap om 
elevers tidigare erfarenheter i syfte att främja en undervisning som fångar och engagerar 
alla elever.  

3.5 Elevers tidigare erfarenheter 
De svenska styrdokumenten poängterar vikten av att undervisningen tar sin utgångspunkt 
i elevers tidigare erfarenheter (Skolverket, 2016a; Skolverket, 2016b). Utifrån tidigare 
litteraturstudie (Forslund & Wisén, 2016) framkommer att flera forskare betonar en 
strukturerad, varierad och systematisk undervisning där elevers tidigare erfarenheter 
tillvaratas (Alatalo, 2011; Cummins, 2011; Ewald, 2005; Fast, 2007; Forslund & Wisén, 
2016; Graham et al., 2012; How & Larkin, 2013; Jönsson, 2007; Myrberg, 2003; Schmidt, 
2013; Taube et al., 2015). Vidare betonas vikten av att läraren har kunskap om samt 
förmågan att tillvarata alla elevers tidigare erfarenheter, i syfte att främja en god läs- och 
skrivutveckling. Genom att ta tillvara elevers tidigare erfarenheter i undervisningen kan ett 
meningsfullt lärande skapas (Alatalo, 2011; Cummins, 2011; Ewald, 2005; Fast, 2007; 
Graham et al., 2012; Myrberg, 2003; Schmidt, 2013). 
 
Fast (2007) genomförde en studie där syftet var att undersöka i vilka sammanhang sju barn 
under tre års tid, mötte läsande och skrivande texter i sina hemmiljöer. Resultatet visar att 
en viktig och central del av elevers läs- och skrivutveckling är den populärkulturella värld 
som eleverna befinner sig i. Erfarenheterna som elever får genom den populärkulturella 
världen fungerar som en inspirationskälla och drivkraft för elevers läsande och skrivande 
i skolsammanhang. Studien lyfter fram tidigare forskning som poängterar att om elever får 
bygga vidare på sina tidigare erfarenheter från sina hemmiljöer är det större sannolikhet att 
de investerar i såväl engagemang som tid i undervisningen  (Fast, 2007; Forslund & Wisén, 
2016). Schmidt (2013) stärker Fasts (2007) antagande om att elevers motivation och lust 
till att lära sig är avgörande för elevers läs- och skrivutveckling. Schmidts (2013) studie 
grundar sig på nio elever där syftet var att undersöka i vilka sammanhang eleverna såväl 
mötte som använde texter i och utanför skolsammanhang. Studien visar att elevers möten 
med skriftspråket på sin fritid ofta utelämnas i skolsammanhang. Vidare poängteras att 
elevers erfarenheter av den digitala informationstekniken och sociala medier såsom 
datorspel, applikationer på surfplattor och smartphones skapar möjligheter för dem att 
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utveckla sin identitet genom skriftspråket (Schmidt, 2013). Cummins (2011) 
sammanställde en kunskapsöversikt över flertalet forskningsundersökningar som pågick 
mellan åren 1982 och 2011. Kunskapsöversikten pekar på att en undervisning som bygger 
på elevers tidigare erfarenheter med multimodala arbetsformer skapar förutsättningar för 
ett identitetsskapande arbetssätt. Ett sådant arbetssätt möjliggör ett lärande för alla elever, 
oavsett deras socioekonomiska bakgrunder (Cummins, 2011; Forslund & Wisén, 2016). 
 
Alatalo (2011) genomförde en studie där syftet var att lyfta fram och beskriva lärares 
möjligheter samt svårigheter i läs- och skrivundervisningen. Studiens empiriska material 
grundar sig på åtta lärarintervjuer, 294 lärarenkäter samt ett kunskapstest där 269 lärare 
och 31 specialpedagoger deltog. Resultatet framhåller betydelsen av att undervisningen 
erbjuder elever möjlighet till att bearbeta texter inom sina egna intresseområden (Alatalo, 
2011; Forslund & Wisén, 2016). Graham et al. (2012) genomförde en metaanalys där 13 
olika tillvägagångssätt för läs- och skrivmetoder undersöktes. Syftet var att undersöka 
vilka effektiva metoder som förbättrade elevers skrivande. Resultatet av en av 
metaanalyserna pekar på att läraren genom att anpassa undervisningen efter elevers behov 
och intressen skapar förutsättningar för att effektivisera lärandet (Forslund & Wisén, 2016; 
Graham et al., 2012). När undervisningen tar sin utgångspunkt i elevers tidigare 
erfarenheter och intressen skapas möjligheter för eleverna att utveckla en god läs- och 
skrivutveckling (Alatalo, 2011; Fast, 2007; Graham et al., 2012). 
 
Alatalo (2011) och Fast (2007) lyfter fram vikten av att läraren har kunskap om elevers 
tidigare erfarenheter av skriftspråket som de har fått från sina hemmiljöer. Tillgångar i 
hemmet påverkar i vilken utsträckning elever möter textorienterade texter (Fast, 2007). 
Flera forskare belyser  således vikten av att läraren har kunskap om elevers tidigare 
erfarenheter av skriftspråket i syfte att skapa ett meningsfullt lärande (Alatalo, 2011; 
Cummins, 2011; Fast. 2007; Graham et al., 2012; Schmidt, 2013). Det innebär att läraren 
behöver inhämta kunskap om elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket för att kunna 
tillgodose och tillvarata dessa i skrivundervisningen. 

3.6 Styrdokument  
Dagens moderna tekniksamhälle har till viss del präglat läroplanens föreskrifter (Erixson, 
2014). I Läroplanen (Skolverket, 2016a) framgår att alla elever ska kunna använda modern 
teknik som ett verktyg för såväl kommunikation och kunskapssökande som lärande och 
skapande. Vidare framgår i kunskapskraven för ämnet svenska att eleven ska kunna skriva 
enklare texter på såväl dator som för hand (Skolverket, 2016a). 
 
Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) syftar utbildningen till att främja alla barns och elevers 
lärande och utveckling samt en livslång lust att lära. Vidare framgår att samarbete ska ske 
med hemmen i syfte att främja den enskilda elevens utveckling till kompetenta, kreativa, 
aktiva och ansvarstagande medborgare. Det innebär att skolan således ska sträva efter att 
uppväga skillnader i barns och elevers olika förutsättningar i syfte att nå målen. I 
Läroplanen (Skolverket, 2016a) framförs att undervisningen ska anpassas utifrån varje 
enskild elevs erfarenheter, förutsättningar och behov. När elever börjar skolan har de med 
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sig olika erfarenheter av skriftspråket från såväl förskolan som hemmet. Under skolans 
värdegrund och uppdrag framgår hur läraren genom att erbjuda elever rika möjligheter till 
att samtala, skriva och läsa kan främja elevernas fortsatta språkutveckling (Skolverket, 
2016a). Det krävs således att läraren har kunskap om elevers tidigare erfarenheter av 
skriftspråket samt har förmågan att bibehålla eller väcka elevernas intresse för 
skriftspråket.  
 
Enligt Läroplanen (Skolverket, 2016a) är syftet med svenskundervisningen att elever 
utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. Undervisningen i ämnet svenska ska 
främja elevers intresse för såväl skrivning som läsning. Vidare framförs att en varierad 
undervisning där elever får möta texter i olika kommunikativa sammanhang främjar 
elevers språkliga utveckling. Kommentarmaterialet i ämnet svenska (Skolverket, 2016b) 
beskriver hur en blandning av bild, ord och ljud kan underlätta elevers språkliga förståelse. 
Genom att skapa en varierande undervisning med hänsyn till elevers tidigare erfarenheter 
och behov, kan förutsättningar skapas för elever att utveckla sin identitet genom språket 
(Skolverket, 2016b). Det innebär att elever ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 
skriftspråk samt kunna uttrycka sig i skilda sammanhang och för olika syften. Genom 
arbete med olika strategier, både i interaktion med andra och enskilt, skapas förutsättningar 
för eleverna att utveckla sitt tal- och skriftspråk. Det krävs således att undervisningen 
skapar möjligheter för elever att möta olika strategier för att förstå, tolka och skriva olika 
typer av texter på såväl digitala verktyg som för hand.  
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4. Teori  

I kapitlet redogörs för studiens valda teori, läroplansteorin, och dess koppling till studiens 
syfte och forskningsfrågor i avsnitt 4.1. Kapitlet innefattar en beskrivning av 
ramfaktorteorin och teorier om lärares repertoarer.  

4.1 Läroplansteorin  
För denna studie har läroplansteorin valts som teori för att analysera och tolka det 
empiriska materialet. Läroplansteorin har valts då studien syftar till att bidra med kunskap 
om hur verksamma lärare i årskurs 1-3 tillvaratar elevers tidigare erfarenheter i 
skrivundervisningen. Linde (2012) beskriver att teorin innefattar olika sätt att se på såväl 
läroplaner som andra styrande dokument. Enligt Lundgren (1989) syftar den 
läroplansteoretiska forskningen på att försöka bygga upp kunskap om hur 
utbildningsprocessers innehåll, mål och metodik utformas i såväl en viss kultur som ett 
visst samhälle. Vidare framför Linde (2012) att läroplansforskningen har ändrat riktning, 
från mitten av 1960-talet och framåt, från läroplansfilosofisk mot att vara mer empirisk 
förankrad. Uppmärksamhet har riktats mot att undersöka vilka faktorer utöver 
föreskrifterna, som påverkar det faktiska innehållet i undervisningen.  
 
Linde (2012) framför olika sätt att se på läroplanen. Läroplansteorin innefattar såväl 
formulering, transformering som realisering av läroplaner. Formuleringen av läroplaner 
med tillhörande kursplaner sker på en statlig nivå och berör således frågor gällande vad 
kunskap är. Vidare beskriver författaren att valet av läroplansinnehåll formuleras genom 
fyra grundläggande principer, läroplanskoder, vilka avser de sammanfattande principerna 
för organisation, förmedlingsform och urval för undervisningen i skolan. De fyra 
grundläggande läroplanskoderna som förekommer i läroplandiskussioner beskrivs som 
klassisk, realistisk, moralisk och rationell läroplanskod. Den klassiska läroplanskoden 
syftar till förädla individen i riktning mot ett ideal genom bildning och formning. Realistisk 
läroplanskod syftar till en grundläggande vetenskaplig och rationell förståelse av 
världsbilden. Vidare förklaras den moraliska läroplanskoden syfta till att såväl stärka 
lojalitet och moral som förmedla värden hos individerna i samhället. Den fjärde 
läroplanskoden, rationell läroplanskod, är sedan mitten av 1900-talet den mest 
framträdande läroplanskoden i de svenska styrdokumenten. Läroplanskoden bygger på 
Deweys tankar om utbildning och skola och syftar till att förbereda individen inför 
framtiden med praktiska uppgifter.  
 
Linde (2012) beskriver att när formuleringen sedan översätts från läroplaner och 
kursplaner till ett reellt undervisningsinnehåll, sker transformeringen. Läroplanens 
innehåll och stoffurval tolkas sedan på transformeringsnivån. Tolkningen görs av 
kommuner, skolverksamheter, arbetslag och den enskilda läraren. Likaväl påverkas 
tolkningen av läroplanen av de ramfaktorer och ämnestraditioner som råder inom ramen 
för undervisningsprocessen samt undervisningsinnehållet. Undervisningsformerna och 
tolkningar av stoffet i de  olika skolämnen varierar. Skolämnena förklaras vara antingen 
paradigmatiska eller icke-paradigmatiska. Ett paradigmatiskt ämne innebär att företrädarna 
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har en gemensam uppfattning om vad som är grundläggande begrepp, kända 
lagbundenheter och accepterade teorier. I ett icke-paradigmatiskt ämne finns inget 
paradigm. Lärarens personligt färgade val av skolbildning ges större utrymme i ett icke-
paradigmatiskt ämne än i ett paradigmatiskt ämne. Lärares tolkningar av läroplanen är 
större i religionskunskap, historia och samhällsvetenskap än i matematik, språk och 
naturvetenskap. I de sistnämnda ämnena avser utrymme för tolkningar mest ligga vid 
praktiska utföranden, förmedlingsformer och delmoment. Tolkningarna och stoffurvalet 
förverkligas därefter på realiseringsnivån. Realiseringen av läroplanen sker i mötet med 
eleverna och påverkas av såväl interaktionsmönster som språk i klassrummet. Vad som 
sker i klassrummen påverkas även av begränsade yttre ramar såsom tidsplanering, 
materiella resursfördelningar, ämnestraditioner och regelverk med dokumentation och 
bedömningsanvisningar (Linde, 2012). Dessa begränsande ramar förklaras mer ingående 
under avsnitt 4.1.1. 
 
Sammanfattningsvis behandlas läroplaner från beslut till genomförande i 
skolverksamheterna. På formaliseringsnivån sker formuleringen av läroplanen på en statlig 
nivå, influerad av såväl livssyner som ideologier. Läroplanen tolkas sedan på 
transformeringsnivån och tillämpas därefter på realiseringsnivån (Linde, 2012). För denna 
studie är begreppen rationell läroplanskod samt transformerings- och realiseringsnivån av 
läroplanen aktuell.  

4.1.1 Ramfaktorteorin 
Linde (2012) beskriver att inom läroplansforskningen finns ramfaktorteorin som studerar 
relationen mellan undervisningsförlopp, begränsade yttre ramar och resultat. 
Ramfakorteorin utgår ifrån tankefiguren som innebär att: ”Om inte förutsättningen f är för 
handen kan inte handlingen h utföras och således finns det alltid ett begränsat frirum för 
möjliga handlingar” (Linde, 2012, s.59). Ramfaktorteorin beskriver vad som är möjligt 
respektive omöjligt att genomföra i undervisningen med hänsyn till de begränsade yttre 
ramar som finns samt hur de rådande begränsningarna i sin tur påverkar resultaten. En 
viktig faktor för tolkning av läroplanen är den begränsande tidsaspekten. Andra yttre, 
fysiska ramar såsom resurser, antal elever i klassen, tillgång till bibliotek och datanätverk 
begränsar handlingsutrymmet för läraren (Linde, 2012). Ramfaktorteorins begrepp såsom 
de begränsande yttre ramarna är bärande för min tolkning av studiens empiriska material 
och kommer således att återkomma i såväl studiens resultat som diskussion.  

4.1.2 Lärares repertoarer 
Ett möjligt sätt att analysera lärares personliga ämnestolkning av friutrymmet i läroplanen 
är genom att analysera lärarnas repertoarer. Linde (2012) beskriver två repertoarer: 
potentiella och manifesta repertoarer. Den potentiella repertoaren beskrivs bestå av den 
kunskap som läraren besitter och som möjliggör ett varierat innehåll. Vidare förklaras att 
den manifesta repertoaren är den uppsättning av undervisningstillfällen som läraren sedan 
håller. Den manifesta repertoaren kan i sin tur delas in i en förmedlings- och stoffrepertoar. 
Stoffrepertoaren grundar sig på lärares ämnesstudier och personliga erfarenheter. De 
personliga erfarenheterna beskrivs kunna vara sådant som läraren har upplevt genom till 
exempel resor, men även de erfarenheter läraren har av planeringsarbete och 
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undervisningstillfällen i skolan. Vidare förklarar författaren att förmedlingsrepertoarer är 
det sättet läraren förmedlar kunskapen till eleverna. En del lärare har en bred 
förmedlingsrepertoar med olika undervisnings- och förmedlingsformer och varierar 
undervisningsstoffet utifrån dessa. Andra lärare besitter snarare en bredare stoffrepertoar 
och varierar förmedlingsformerna utifrån elevernas förutsättningar. Lärarens stoffurval 
grundar sig på vad läraren vill med sin undervisning och sitt liv. Tolkningen av läroplaner 
och vad undervisningen fokuserar på kan därför skilja sig från lärare till lärare. I ämnet 
svenska kan stoffurvalet därför fokusera mer på litteratur och kulturarv än på exempelvis 
språklighet (Linde, 2012).  
 
Begreppen som beskrivits i detta kapitel är bärande för tolkningen av studiens empiriska 
material. Läroplansteorins begrepp såsom transformerings- och formaliseringsnivån, 
friutrymmet i läroplanen, begränsande yttre ramar samt lärares olika repertoarer kommer 
således att återkomma i såväl studiens resultat som diskussion. 
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5. Metod 

Kapitlet redogör för studiens metodologiska överväganden. I avsnitt 5.1 beskrivs det 
hermeneutiska perspektivet och dess koppling till studiens syfte och frågeställningar. 
Därefter presenteras i avsnitt 5.2 studiens forskningsansats. I avsnitt 5.3 presenteras 
studiens urval följt av studiens genomförande och analysprocess i avsnitt 5.4. Vidare 
beskrivs de forskningsetiska principerna samt hur de har tillämpats i denna studie i avsnitt 
5.5. Avslutningsvis beskrivs begreppen validitet och trovärdighet i avsnitt 5.6. 

5.1 Hermeneutik  
Det hermeneutiska perspektivet grundar sig i att försöka förstå hur individer uppfattar sin 
livsvärld och fenomen inom denna utifrån tolkningar (Bryman, 2011). Teorin innehåller 
således termer som beskriver individers livsvärld genom att beskriva den mening individen 
förbinder till olika företeelser (Hartman, 2004).  
 
I ett hermeneutiskt perspektiv står forskaren i en inre relation till forskningsobjektet och 
närmar sig denna subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Förförståelsen samt de tankar 
och kunskaper forskaren erhåller ses som en tillgång och inte som ett hinder när det 
empiriska materialet ska analyseras, tolkas och förstås. När tolkning av analyser ska 
genomföras sker det vanligtvis genom den hermeneutiska spiralen: text, tolkning, 
förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse. Hermeneutikern försöker se 
helheten av forskningsproblemet då helheten ställs i relation till delarna. På så sätt pendlar 
forskaren mellan del och helhet för att komma fram till en så komplett förståelse  som 
möjligt för forskningsproblemet (Patel & Davidson, 2011). 
 
I relation till studiens syfte och forskningsfrågor bedömdes det hermeneutiska perspektivet 
lämpa sig för tolkningsprocessen vid analysen av den här studiens empiriska material. 
Detta eftersom studien syftar till att skapa en så komplett förståelse som möjligt för 
grundskollärarnas tankar, uppfattningar och åsikter om att tillvarata elevers tidigare 
erfarenheter i skrivundervisningen.  

5.2 Kvalitativ forskningsansats 
En kvalitativ forskningsansats syftar till att få en djupare förståelse och kunskap för 
individers tankar, åsikter och uppfattningar (Bryman, 2011; Yin, 2011). En kvalitativ 
forskningsansats skiljer sig från en kvantitativ forskningsansats, då den förstnämnda 
snarare eftersträvar förståelsen för den sociala verklighet som människor befinner sig i än  
söker svar genom att mäta olika företeelser i den objektiva verkligheten (Bryman, 2011). 
Den kvalitativa forskningsansatsen intresserar sig snarare för verbala analyser än för 
statistiska (Alvehus, 2013; Bryman, 2011). Vidare beskriver Hartman (2004) att en 
kvalitativ forskningsansats bygger på att skapa förståelse för hur andra individer ser på sig 
själva i relation till sin omgivning.  
 
Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor valdes en kvalitativ forskningsansats, eftersom 
studien eftersträvar att skapa förståelse för den sociala verklighet som grundskollärarna 
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befinner sig i samt hur de ser på sig själva i relation till sin omgivning. Studien syftar 
således inte till att söka förståelse genom att mäta olika företeelser. Därav ansågs den 
kvalitativa forskningsansatsen lämpa sig bättre än den kvantitativa för denna studie.  

5.3 Urval  
Urvalskriteriet för studien var att urvalsgruppen skulle omfatta yrkesprofessionen 
grundskollärare som är verksamma i grundskolans tidigare år, 1-3. Urvalet har genomförts 
som ett målinriktat urval samt i form av ett snöbollsurval, vilket innebar att ett mindre antal 
informanter som ansågs relevanta för studiens urvalskriterier valdes ut (Alvehus, 2013; 
Bryman, 2011). I första skedet av urvalsprocessen kontaktades fyra rektorer via telefon, i 
en medelstor kommun i södra Sverige. Samtalen utgick ifrån Vetenskapsrådets 
forskningsetiska krav, vilket innebar att rektorerna informerades om studiens syfte, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Rektorerna informerades om studiens urvalskriterier och ombads därefter att 
vidarebefordra studiens missivbrev (se Bilaga 2) samt förfrågan om deltagande till den 
aktuella urvalsgruppen på respektive skolverksamhet. Då utfallet från det målinriktade 
urvalet endast resulterade i att tre verksamma grundskollärare medgav att delta i studien 
genomfördes ett snöbollsurval i syfte att komma i kontakt fler informanter (Alvehus, 
2013). En förfrågan om kontaktuppgifter till ytterligare informanter ställdes till de tre 
grundskollärarna. Förfrågan resulterade i åtta mailadresser för den valda urvalsgruppen. 
Enskilda mail skickades därefter ut till dessa grundskollärare. Det slutliga urvalet 
resulterade i att sex verksamma grundskollärare valde att medverka i studien. Samtliga sex 
grundskollärare har lärarlegitimation och är behöriga att undervisa i grundskolans tidigare 
år, 1-3. Fem av dem har dessutom behörighet att undervisa i grundskolans senare år, 4-7 
och två har behörighet att undervisa i förskoleklass. 

5.4 Studiens genomförande och analysprocess  
Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Bryman 
(2011) beskriver hur en semistrukturerad intervju präglas av frihet och flexibilitet. Inför 
studien övervägdes fokusgruppsintervjuer som en alternativ datainsamlingsmetod 
(Alvehus, 2013). Då syftet med studien är att bidra med kunskap om hur verksamma lärare 
i årkurs 1-3 tillvaratar elevers tidigare erfarenheter i skrivundervisningen valdes enskilda 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta eftersom studien snarare 
fokuserar på den enskilda grundskollärarens upplevelser, åsikter och tankar än gruppens 
sociala interaktion (Alvehus, 2013; Bryman, 2011; Yin, 2011). 
 
I enlighet med Brymans (2011) rekommendationer följde studien en metod med en 
intervjuguide där olika faser ledde fram till studiens empiriska material och resultat. I den 
första fasen lästes forskning inom området i syfte att kunna skapa adekvata 
forskningsfrågor. Detta resulterade i en intervjuguide med få och öppna intervjufrågor (se 
Bilaga 2). Därefter planerades och genomfördes en pilotstudie som omfattade 
semistrukturerade intervjuer med två grundskollärare. Genom pilotstudien kunde en 
revidering av uppmärksammande brister med frågorna förändras. Pilotstudien resulterade 
i indikationer på om frågorna i intervjuguiden gav användbart empiriskt material för 
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studien (Bryman, 2011). Grundskollärarna som deltog i pilotstudien medverkar inte i 
denna studie.  
 
Utifrån den första kontakten med grundskollärarna bestämdes datum, tid och plats för de 
semistrukturerade intervjuerna. Intervjuerna hölls i respektives lärares klassrum. Före 
intervjun informerades grundskollärarna om de forskningsetiska principerna som 
Vetenskapsrådet (2002) har fastställt. Likaså samlades deltagarnas godkännande om 
deltagande in i form av en samtyckesblankett (se Bilaga 3). Därefter fortlöpte intervjuerna 
utifrån den intervjuguide som skapats för studien (se Bilaga 2). Följdfrågor ställdes i syfte 
att få mer omfattande och förklarande svar. Intervjuerna ljudinspelades med en smartphone 
och sparades efter intervjutillfällena på en dator. De  semistrukturerade intervjuerna varade 
mellan 20 och 40 minuter. 

5.4.1 Analysprocess  
När intervjuerna transkriberades gjordes detta i så nära anslutning som möjligt till 
intervjutillfällena (Bryman, 2011).  Transkriptionen utgjorde ett första steg i den analytiska 
processen då omvandlandet av tal till skrift utgjorde ett tolkningssteg (Alvehus, 2013). 
Utifrån Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav har grundskollärarna som 
medverkat i studien benämnts som grundskollärare A, B, C, D, E och F. Likaså har 
kollegor, barn och skolverksamheter benämnts med X respektive XX. Korta och längre 
pauser i kommunikationen har markerats med tre respektive fem punkter. Kroppsspråk, 
suckar, nonsensord och icke betydelsebärande småord såsom ”Mm, eh, aa och hm” har 
uteslutits i transkriberingen. Detta för att få ett mer lättläst empiriskt material vid såväl 
analysen av transkriberingen som vid citeringen av grundskollärarna i resultatkapitlet. Jag 
anser att valet av bortplockade småord inte har påverkat innebörden av det som 
grundskollärarna uttryckt. Transkriberingen har tagit mellan 4 till 6 timmar/intervju att 
genomföra. 
 
Det empiriska materialet har bearbetats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv samt med hjälp 
av begrepp från läroplansteorin. Materialet har analyserats genom det som Patel och 
Davidson (2011) benämner för den hermeneutiska spiralen. I ett första steg omvandlades 
intervjuerna från tal till skrift. Därefter skrevs transkriberingen ut i pappersform för att 
underlätta analysen. Transkriberingen lästes och tolkades sedan i sin helhet. I ett nästa steg 
lästes olika delar i texten var för sig i syfte att skaffa en djupare förståelse för 
forskningsproblemet (Patel & Davidsson, 2011). Vid den andra läsningen färgkodades det 
empiriska materialet i olika teman med hjälp av läroplansteorins begrepp såsom 
friutrymmet i läroplanen, lärares repertoarer och begränsade yttre ramar (Linde, 2012). 
Med hjälp av dessa har studien granskat lärarnas beskrivningar om hur de arbetar och 
tillvaratar elevers tidigare erfarenheter i skrivundervisningen. Genom att analysera 
grundskollärarnas beskrivningar med ramfaktorteorins begrepp såsom de begränsade yttre 
ramarna har studien kunnat kategorisera vilka upplevda möjligheter samt svårigheter som 
grundskollärarna uttrycker, vad gäller tillvaratagandet av elevers tidigare erfarenheter av 
skriftspråket i skrivundervisningen. Läroplansteorins begrepp har således använts för att 
kunna kategorisera studiens empiriska material i olika teman. Kategoriseringen resulterade 
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i fyra huvudteman: ”Grundskollärarnas syn på begreppet erfarenheter samt elevers tidigare 
erfarenheter av skriftspråket; Kunskapsinhämtande om elevers tidigare erfarenheter av 
skriftspråket; Upplevda möjligheter och svårigheter med att tillvarata elevers tidigare 
erfarenheter av skriftspråket i skrivundervisningen; Undervisning med utgångspunkt i 
elevernas tidigare erfarenheter.”  
 
Under hela arbetsprocessen har anteckningar, tankar och dokumentation förts i en dagbok 
i syfte att stärka den slutgiltiga analysen. Tankar och reflektioner som har uppkommit 
under arbetsprocessen har genererat i värdefulla aspekter för studien som har berikat den 
analytiska arbetsprocessen. Den har således varit till stor fördel vid såväl framskrivandet 
av resultatanalyserna som för framskrivandet av studiens diskussionskapitel. 

5.5 Forskningsetik  
All forskning på människor, både kvalitativ och icke-kvalitativ, kräver en prövning ur ett 
etiskt perspektiv (Yin, 2011). Den etiska prövningen ska omfatta ett noga övervägande av 
de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet fastställt. I den humanistiska-
samhällsvetenskapliga forskningen finns fyra övergripande etikregler:  
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & 
Davidson, 2011; Vetenskapsrådet, 2002).  
 
De tillfrågade grundskollärarna informerades redan vid första kontakten om studiens syfte 
och tillvägagångssätt (se Bilaga 1). Vid intervjutillfällena förtydligades studiens syfte och 
genomförande. Grundskollärarna informerades även om att deras deltagande var frivilligt 
samt att de under arbetets gång hade rätt att avsäga sin medverkan. Samtyckeskravet 
innebär att de medverkande i studien hade rätt att avgöra huruvida de vill delta eller inte 
(Patel & Davidson, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Jag informerade om samtyckeskravet 
vid den första kontakten (se Bilaga 1) samt vid intervjutillfällena då grundskollärarna fick 
skriva på en samtyckesblankett (se Bilaga 3). I denna studie eftersträvas så hög 
konfidentialitet som möjligt. För att uppfylla konfidentialitetskravet har studiens empiriska 
material förvarats oåtkomligt för andra. När studien har fått ett godkännande kommer 
samtliga intervjuinspelningar raderas. Vid transkriberingen av intervjuerna samt vid 
bearbetningen av studiens data har grundskollärarna avidentifierats. Detta för att de som 
läser studien inte ska kunna identifiera vilka de deltagande är. Grundskollärarna 
informerades om konfidentialitetskravet inför intervjuerna. Likaså informerades 
grundskollärarna om nyttjandekravet, vilket innebär att den information som framkommer 
i intervjuerna endast kommer att användas för denna studie (Vetenskapsrådet, 2002; Patel 
& Davidson, 2011).  

5.7 Validitet och trovärdighet 
I denna studie eftersträvas så hög validitet och trovärdighet som möjligt. Patel och 
Davidson (2011) beskriver att validitet generellt rör frågan om det studien avser undersöka 
överensstämmer med vad studien faktiskt undersöker. Det innebär att studiens resultat 
uppnår studiens syfte och frågeställningar. Vidare beskriver Bryman (2011) att en studies 
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trovärdighet skapas genom att forskaren säkerställer att undersökningen har utförts i 
enlighet med de regler som finns.  
 
För att uppnå hög validitet valdes den aktuella urvalsgruppen utifrån studiens syfte. 
Därefter utformades en intervjuguide med 10 frågor (se Bilaga 2) utifrån studiens syfte och 
forskningsfrågor. För att testa studiens validitet genomfördes en pilotstudie i nära 
anslutning till intervjuguidens utformande. Detta för att dels urskilja och revidera 
eventuella brister med frågorna, dels för att stärka studiens validitet då den första 
intervjuguiden kan ha präglats av min förförståelse av fenomenet och påverkat utfallet av 
det empiriska materialet. För att inte hamna utanför syftes ramar har studiens 
forskningsfrågor varit aktuella under hela arbetsprocessen. Likaså har den granskning som 
kontinuerligt skett i handledningsgruppen bidragit till studiens validitet. 
 
För att göra studien trovärdig har studiens metodologiska överväganden beskrivits i sin 
helhet. Studiens datainsamlingsmetod, databearbetning och analys har noggrant skrivits 
fram i syfte att säkerställa att undersökningen har genomförts enligt de regler som finns 
för kvalitativa studier.   
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6. Resultat  

Kapitlet redovisar resultatet av studiens sex analyserande intervjuer. Det empiriska 
materialet har kategoriserats i olika teman, vilka har tolkats och analyserats med hjälp av 
begrepp från läroplansteorin. I avsnitt 6.1 beskrivs samtliga grundskollärares syn på 
begreppet erfarenhet samt elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket. Därefter 
presenteras på vilket sätt grundskollärarna inhämtar kunskap om elevers tidigare 
erfarenheter av skriftspråket, i avsnitt 6.2. Vidare presenteras i avsnitt 6.3, på vilka sätt 
grundskollärarna skapar en undervisning med utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter 
av skriftspråket. I avsnitt 6.4 beskrivs vilka möjligheter och svårigheter grundskollärarna 
lyfter fram med att tillvarata elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket i 
skrivundervisningen. Avslutningsvis i avsnitt 6.5, följer en sammanfattning av 
resultatkapitlet.  

6.1 Grundskollärarnas syn på begreppet ”erfarenheter” samt elevers tidigare 
erfarenheter av skriftspråket 
Grundskollärarna beskriver på liknande sätt sin definition av begreppet ”erfarenheter” 
samt vad elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket kan innebära. Samtliga berättar att 
erfarenheter kan vara sådant som individen har upplevt, erfarit och som hen sedan kan 
använda i ett nytt eller liknande sammanhang. I lärarnas beskrivningar av begreppet 
erfarenheter förekommer både likheter och skillnader. Grundskollärare B och C beskriver 
att erfarenheter är något som individen vid ett senare tillfälle bemästrar och klarar av. Om 
individen har stött på det tidigare kan individen senare använda den i ett nytt eller liknande 
sammanhang.  
 

Det är ju något man har med sig sen innan. Vad man har träffat på och hur man 
uppfattat det. För om man träffar på någonting kan man ju få en åsikt om det också 
som gör att man kan. Den kan hjälpa eller stjälpa. Som erfarenhet är ju bra om den 
blir positiv. Då hjälper den ju framåt sen. Det behöver ju inte nödvändigtvis va att 
man kan en massa saker, utan att man har varit med om det. (Grundskollärare D) 

 
Grundskollärare D betonar att det snarare handlar om något individen tidigare har upplevt 
och erfarit. Det behöver nödvändigtvis inte vara något individen kan. Vidare lyfter 
grundskollärare A, D och E fram att erfarenheter även kan vara gemensamma erfarenheter 
som individer upplevt och prövat tillsammans med andra.  
 
I relation till skriftspråket beskriver grundskollärarna på varierande sätt att elevers tidigare 
erfarenheter är något som de upplevt, hört, sett och anammat från föräldrar och andra 
vuxna. De betonar att barnen som börjar skolan har med sig olika erfarenheter av 
skriftspråket. En del barn har kommit längre än andra barn i sin skriftspråksutveckling. De 
har mött skriftspråket i olika sammanhang via tidningar, tv, böcker och filmer. De har 
skrivit av och kopierat skriftspråket som finns runt omkring dem i vardagen. 
Grundskollärare D pratar om att barns tidiga erfarenheter av skriftspråket oftast tar sig i 
uttryck genom att de känner igen sitt och sina kompisars namn. De har sett namnet/namnen 
på hyllor i förskolan och i skolan. Grundskollärare E berättar att barns tidigare erfarenheter 
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av skriftspråket är något som barnen har sett. De har sett texter i olika sammanhang. Det 
framkommer att barnen oftast inte förstår själva skriftens budskap i de tidiga mötena med 
skriftspråket. Däremot förstår många barn innebörden av att olika loggor kan kopplas till 
exempelvis affärer och matrestauranger.  
 

Både det dom själva ser men sen tänker jag också att man har sett föräldrar eller 
andra vuxna, till exempel läsa och att av alla dom där krumelurerna som står som 
man inte förstår när man är liten att det ger ett budskap. Och även en del barn provar 
ju att skriva själva. Alltså det kan ju vara något helt annat men just det, det man 
själv har prövat. (Grundskollärare E) 

 
Grundskollärare B lyfter fram liknande tankar kring barns första möten med skriftspråket 
och menar att barnen i början inte förstår skriftens budskap och innebörd. ”Att skriva sitt 
namn är en erfarenhet av skriftspråket men i början kanske man inte riktigt förstår vad det 
är man ska, vad man ska ha det till”, berättar grundskollärare B.  
 
Flera av grundskollärarna lyfter fram högläsningen som en central del av barns tidiga 
möten med skriftspråket. De beskriver att hemmets läsvanor påverkar i vilken utsträckning 
barnen deltar i skriftspråksaktiviteter. Grundskollärare C berättar hur varierande 
erfarenheter barn har av skriftspråket. En del barn kommer från familjer där högläsning 
prioriteras. Barnen har varit med och sett när föräldrar eller andra vuxna använder tecken 
för att skriva meddelanden, sms eller inköpslistor. De vuxnas skrivaktiviteter utmynnar 
sedan i ett skriftspråksutforskande hos barnen. ”Spökskrift skriver ju en del med också. 
Man hittar på lite”, berättar grundskollärare C. Barnen har uppmärksammat och anammat 
hur de vuxna använder skriftspråket. Vidare pratar flera grundskollärare om att elever i 
större utsträckning möter läsandet än själva skrivandet i de tidiga mötena med 
skriftspråket. ”Jag tänker att skriftspråket kanske inte är något man möter jättenaturligt 
egentligen alltid”, berättar grundskollärare B. Dock påpekas att läsning och skrivning ofta 
går hand i hand, vilket även grundskollärare A, B, C och D framför. ”Ibland kommer ju 
nästan skrivandet innan läsningen för en del. Det måste ju ha med deras erfarenheter innan 
att göra, på något vis”, berättar grundskollärare B. 
 
Alla grundskollärare framför att elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket inte 
nödvändigtvis behöver vara sådant som elever har upplevt utanför skolan. Erfarenheter av 
skriftspråket kan vara sådant som elever i interaktion med andra har fått uppleva i 
skolsammanhang. Grundskollärare A berättar om när klassen arbetade med dikter. För att 
ge elever erfarenheter och kunskap om hur dikter är uppbyggda hade grundskollärare A 
genomgångar innan eleverna fick producera egna dikter. Grundskollärare A berättar: ”Och 
då har vi haft genomgångar om olika dikter och uppbyggnader och sen så ska dom få göra 
egna dikter. Och då tänker jag att det blir en erfarenhet”. Vidare beskriver grundskollärare 
D hur barns erfarenheter av skriftspråket ökar ju äldre barnen blir. När elever börjar årkurs 
1 upplever grundskollärare D att erfarenheterna av skriftspråket skiljer sig åt mer än vad 
de gör i årkurs 3.  
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För när dom börjar i ettan, då är det ju mest det här med berättelser och sagor och 
böcker som dom har hört. Och dom kanske inte tänker på att en typ av text kan 
också vara en film men det kommer dom ju på sen. Men när dom går i tvåan, trean 
då börjar man ju jobba lite mer mot olika texttyper. Dikt och faktatexter och att 
man ser skillnad på det. Så när dom går i trean så har dom ju lite mer koll på… 
såna saker också, då har dom ju helt andra erfarenheter där. (Grundskollärare D) 

 
Grundskollärare E och F berättar om hur de gemensamma upplevelserna som elever får ta 
del av i skolan, skapar stora möjligheter att utgå ifrån i skrivundervisningen. Det kan 
handla om såväl speciella skoldagar, teaterföreställningar som om besök av olika personer. 
Grundskollärare F framför att elevers olika bakgrunder och kulturer skapar skiftande 
förutsättningar för eleverna i skolsammanhang. Elever som kommer från hemmiljöer där 
skriftspråket inte prioriteras hamnar utanför skrivundervisningen om denna enbart utgår 
ifrån elevers tidigare erfarenheter. Därav betonas att de gemensamma erfarenheterna 
istället för den enskilda elevens erfarenheter, bör fokuseras i skolan. Grundskollärarna 
pratar i termer av den rationella läroplanskoden. De berättar om att förbereda elever inför 
framtiden med praktiska uppgifter byggda på de gemensamma erfarenheterna som 
eleverna har fått erhålla i olika skolsammanhang.  

6.2 Kunskapsinhämtande om elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket 
I intervjuerna framkommer att grundskollärarna inhämtar kunskap om elevers tidigare 
erfarenheter av skriftspråket genom samspel med elever, överlämningar från olika 
skolformer, tester och bedömningar samt genom föräldrakontakter.  
 
Samtliga grundskollärare berättar om hur de inhämtar kunskap om elevers tidigare 
erfarenheter genom samspel med eleverna. De uppmärksammar i olika möten vad eleverna 
kan eller inte kan, var de befinner sig och vilken kunskapsnivå eleverna ligger på. 
Grundskollärare B, C, E och F beskriver utöver uppmärksammandet att 
kunskapsinhämtandet av elevers tidigare erfarenheter sker genom samtal med eleverna.  
 

Man hör ju också just detta om dom har mött skriftspråket. Det hör man ju oftast 
när man börjar samtala och man pratar om olika saker. Var har du sett det här och 
hur vet du att det, man skriver så? Alltså genom frågor då. (Grundskollärare E) 

 
Grundskollärare C framför på liknande sätt att elevers varierande erfarenheter av 
skriftspråket tar sig i uttryck i samtal med elever, främst genom deras skiftande ordförråd. 
Elever som har mindre erfarenheter av skriftspråket har ett mindre ordförråd och förstår 
inte alltid vad orden betyder. 
 

Första gången man tar emot eleverna. Jag tar emot elever om en månad ungefär, ja 
det är ju inte ens det. Mina blivande ettor så ber jag ju dom måla sin familj, skriv 
ditt namn under den som är du i familjen, kan du skriva vad någon annan i din 
familj heter. Redan efter den dan så ser jag ju, alltså för en del kan skriva det här 
är min mamma. Medans någon skriver sitt namn, knappt ens det. Det kan ju vara 
både spegelvända bokstäver och spegelvänt skriftspråk att man har vänt på det. 
(Grundskollärare F) 
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Grundskollärare F betonar vikten av att det första mötet med eleverna och att bygga 
relationer är viktigt. Där inhämtar lärare såväl kunskap som erfarenheter av vad eleverna 
kan, vad de har varit med om och vad de har upplevt i tidigare sammanhang. Vidare 
beskriver grundskollärare B, C och D att elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket syns 
när elever skriver sitt namn eller producerar texter. Grundskollärarna berättar att elever 
som tidigare fått uppleva skriven text skriver oftast längre texter än de elever vars 
erfarenhet av skriven text är mindre.  
 
Grundskollärarnas berättelser tyder på att kunskapen som överförs vid överlämningarna 
mellan de olika skolformerna, påverkas av lärarens tolkning av läroplanens skrivelser. 
Grundskollärare A, B och C framför att kunskapsinhämtandet av elevers tidigare 
erfarenheter av skriftspråket sker genom överlämningar mellan olika skolformer. Vid 
överlämningar framförs elevers tidigare erfarenheter samt sociala färdigheter och 
kunskaper. Grundskollärare B tydliggör att kunskapen som överlämnas från exempelvis 
förskolan endast ger en viss kunskap om vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på. 
Vidare berättar grundskollärare C att informationen som överlämnas från 
förskolepersonalen oftast stämmer väl överens med hur läraren sedan själv upplever det. 
Grundskollärare A beskriver hur informationen vid överlämningarna från de olika 
skolformerna skiljer sig från lärare till lärare. Det finns inga tydliga riktlinjer för vad som 
ska förmedlas, utan det är upp till respektive lärare att såväl förmedla som att fråga om 
elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket.  
 

Ja, dom var inte så intresserade av vad vi hade jobbat med. Eller ja, det var det väl 
på ett sätt men det var nog mer det här hur dom fungerade i en grupp och vem 
passar med vem och ska inte vara ihop med den. Det var nog dom bitarna, som 
dom främst fokuserade på. (Grundskollärare A) 

 
Grundskollärare A upplever att överlämningarna ofta tenderar att fokusera på det sociala, 
hur eleverna fungerar i grupp och inte så mycket på elevers kunskaper och tidigare 
erfarenheter av skriftspråket. Vidare framför hen en vilja att själv inhämta kunskap om vad 
elever exempelvis har arbetat med i förskoleklass, i syfte att planera och anpassa 
undervisningen utifrån elevers tidigare erfarenheter och kunskaper. Likaså betonas vikten 
av att snarare förmedla elevers styrkor än elevers uppvisade svagheter.  
 
Grundskollärare A och C beskriver på skilda sett hur de inhämtar kunskap om elevers 
tidigare erfarenheter av skriftspråket genom föräldrakontakter. Grundskollärare A berättar 
att den kunskap som framkommer via samtal med föräldrar rör saker som elever gör 
hemma, på fritiden, och vad de kan: ”Ja, men det kan vara att barnen sitter och skriver 
hemma och vad dom tittar på och gör.” Vidare poängteras att förmedlandet av elevers 
tidigare erfarenheter av skriftspråket via föräldrakontakten, främst sker i förskolan. 
Samarbetet med föräldrarna upplevs vara ett mer naturligt inslag i verksamheten, i de yngre 
åldrarna.  
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I intervjuerna med grundskollärare A och D framkommer att information om elevers 
tidigare erfarenheter av skriftspråket kan inhämtas genom olika kunskapsbedömningar i 
form av tester. Grundskollärarna lyfter fram Skolverkets olika bedömningsmaterial. Vidare 
beskriver de hur kartläggningen av elevers läskunskaper i årkurs 1 främst syftar till att få 
en nulägesbeskrivning av elevers kunskapsnivå samt att urskilja vilka elever som är i behov 
av extra anpassningar och stöd. Grundskollärare D framför att hen försöker genomföra 
kunskapsbedömningen i början av årskurs 1 med Skolverkets material. Detta i syfte för att 
urskilja om eleverna kan alla bokstavsljuden samt avkoda ord så som: en, det, sa, han och 
hon. Grundskollärare B framför däremot att det inte sker någon direkt bedömning eller 
uppföljning i årskurs 1, utan att det är ganska fritt i början.  

6.3 Undervisning med utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter  
Grundskollärarna beskriver på varierande sätt hur deras skrivundervisning ser ut. Deras 
berättelser tyder på att skrivundervisningen ter sig snarlik, även om det uttrycks på olika 
sätt. De arbetar med varierande metoder och arbetssätt, beroende på såväl elevgrupp och 
åldersspann som resurser. Vad som sker på realiseringsnivån påverkas av de begränsande 
yttre ramarna: materiella resursfördelningar, tidsplanering, regelverk med dokumentation 
och ämnestraditioner. I intervjuerna framkommer att flera grundskollärare främst kopplar 
skrivundervisningen till ämnet svenska. Däremot tyder deras berättelser på att 
skrivundervisningen framträder i flera ämnen, exempelvis i de samhällsorienterande och 
naturorienterande ämnena.  
 
I intervjuerna framkommer att grundskollärarna planerar sin skrivundervisning med 
hänsyn till elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket. De pratar om att utgå ifrån den 
kunskapsnivå eleverna befinner sig på samtidigt som de betonar vikten av att den tidiga 
skriv- och läsundervisningen bör fokusera på hur bokstäver låter och formas. De pratar om 
en individanpassad undervisning där elever arbetar utifrån den nivån eleverna befinner sig 
på.  
 

Sen mycket av det här man gör i ettan det behöver ju alla höra. Alltså alla behöver 
ju höra det men sen, när vi ska skriva och jobba då. Men just skriva går ju ändå att 
individanpassa lättare tror jag. (Grundskollärare A) 

 
Grundskollärarna berättar att skrivundervisningen är lättare att individanpassa än själva 
läsundervisningen. De beskriver att det blir naturligt eftersom skrivandet är något som 
elever själva producerar. Eleverna skriver utifrån sina egna förutsättningar, erfarenheter 
och förmågor. I intervjuerna framkommer det att skrivundervisningen inte är lika styrt som 
när det finns en given text att läsa och arbeta med i en lärobok. Grundskollärarnas 
berättelser tyder på att de ser skrivundervisningen som ett icke-paradigmatiskt ämne. Dock 
betonar de att skriv- och läsutvecklingen bör ses som varandras komplement. Den ena 
utesluter inte den andra.  
 
Flera grundskollärare betonar vikten av att utgå ifrån gruppens gemensamma erfarenheter. 
De beskriver att de tillfällen som gruppen tillsammans har erfarit och upplevt i olika 



 

 24 

skolsammanhang bör tillvaratas i undervisningen för att främja ett meningsfullt lärande för 
alla elever. Grundskollärare F förklarar att det första skrivandet bygger på gemensamma 
erfarenheter och upplevelser som gruppen tillsammans har skapat och erfarit.  
 

Jag kan känna där jag är nu, slutet på trean, skulle jag lätt kunna låta dom välja 
ungefär vilket ämne som helst och dom skulle skriva bra texter utifrån sina 
erfarenheter. Men det är ju en process att komma dit. I början så är det ju mer att 
man har givna saker och gemensamma upplevelser. (Grundskollärare F)  

 
Vidare berättar grundskollärarna att elevers olika bakgrunder, erfarenheter och 
förutsättningar ses som berikande i det gemensamma arbetet. 
 

Jag tycker det ger mycket faktiskt att få skriva tillsammans med en skrivkompis. 
Du behöver ju inte göra det jämt, men ibland kan man göra det. Så att man känner 
sig lite säker… för den gången man ska göra en egen bok eller egen text. Då tänker 
jag att deras erfarenheter blandas lite. Det kanske är någon som har…kan någonting 
och någon kan något annat och så mixas det. Så får dom lite hjälp av varandra. 
(Grundskollärare C) 

 
Grundskollärare C;s åsikter överensstämmer med grundskollärare B, D och F som framför 
att elever stundtals behöver draghjälp av varandra för att komma framåt i sitt lärande. De 
behöver ta del av varandras tidigare erfarenheter och kunskaper samt se olika exempel på 
texter.  
 
Grundskollärarnas berättelser tyder på att undervisningen utgår ifrån den aktuella 
elevgruppens förutsättningar, erfarenheter och behov. De förklarar att skrivundervisningen 
ser olika ut beroende på begränsande yttre ramar såsom antal elever eller materiella 
resurser. Deras berättelser tyder på att lärarnas personliga ämnestolkning av friutrymmet i 
läroplanen påverkar skrivundervisningens stoffurval och arbetssätt. Utifrån deras svar 
förefaller det som att samtliga grundskollärare har en bredare stoffrepertoar och varierar 
istället förmedlingsformerna utifrån den aktuella elevgruppens förutsättningar och behov. 
Däremot tycks grundskollärarnas stoffurval skilja sig åt i den mån att grundskollärare B, 
C, E och F fokuserar mer på språklighet medan grundskollärare A och D istället fokuserar 
mer på litteratur och kulturarv.  

6.4 Möjligheter och svårigheter med att tillvarata elevers tidigare 
erfarenheter av skriftspråket i skrivundervisningen 
I intervjuerna berättar grundskollärarna om vilka möjligheter och svårigheter de upplever 
i sitt dagliga arbete med att tillvarata elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket i 
skrivundervisningen. Samtliga grundskollärare beskriver på skilda sätt hur deras 
skrivundervisning ofta utgår ifrån elevers gemensamma erfarenheter. Det upplevs enklare 
att utgå ifrån elevers tidigare erfarenheter i skrivundervisningen än i läsundervisningen. 
Deras uppfattning om tillvaratagandet av den enskilda elevens erfarenheter av skriftspråket 
i skrivundervisningen skiljer sig däremot åt. Flera grundskollärare uttrycker det svårare att 
ta tillvara på den enskilda elevens tidigare erfarenheter än den gemsamma gruppens 
erfarenheter. Möjligheter som lyfts fram handlar om att tillvarata elevers lust för att lära, 
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individanpassad undervisning, motivationshöjande aspekter samt möjligheter till att stärka 
såväl gruppen som den enskilda elevens självförtroende. 
 
Grundskollärare A och B beskriver på liknande sätt möjligheter med att tillvarata elevers 
tidigare erfarenheter i skrivundervisningen. De lyfter fram betydelsen av att tillvarata den 
lust elever har för att lära när de kommer till skolan. Vidare beskriver de vikten av att skapa 
meningsfulla undervisningssammanhang genom att entusiasmera och bygga vidare på 
elevers tidigare erfarenheter, såväl enskilda som gemensamma. Flera grundskollärare 
beskriver att dagens digitala verktyg ger stora möjligheter till andra vägar som kan leda 
elever in i skriftspråket. De berättar att elever skriver utifrån sina egna förutsättningar och 
behov samt att tekniken ses som en motivation, en drivkraft för främst elever i 
skrivsvårigheter. Grundskollärare B ser stora möjligheter med dagens teknik. Hen 
beskriver att de digitala verktygen skapar förutsättningar för läraren att individanpassa 
undervisningen. Vidare lyfts att de digitala verktygen kan ses som en motivationshöjande 
aspekt och drivkraft för många elever. Även grundskollärare C och D lyfter fram att de 
digitala verktygen är viktiga redskap i undervisningen. Grundskollärare D betonar att de 
digitala verktygen främst har en motivationshöjande effekt. Eleverna upplevs bli mer ”på  
hugget”. Grundskollärarna berättar att dagens teknik kan användas som ett verktyg i 
undervisningen för att främja elevers självförtroende. De pratar om elever i svårigheter och 
lyfter fram att digitala verktyg såsom surfplattor och datorer kan motivera eleverna till att 
vilja skriva. Flera grundskollärare berättar att de digitala verktygen kan underlätta 
språkinlärningen för elever med annat modersmål än svenska. De beskriver att de digitala 
verktygen ger elever möjlighet att närma sig skriftspråket genom flera olika sinnen. Vidare 
förklarar grundskollärare C att feedback och återkoppling till elevers texter kan ges på ett 
betydligt enklare sätt när eleverna skriver på ett digitalt verktyg jämfört med när eleverna 
skriver med papper och penna.  
 
Svårigheter med att tillvarata elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket beskrivs på 
varierande sätt av grundskollärarna. Samtliga grundskollärare lyfter dock fram att 
begränsande yttre ramar såsom elevmängd och klasstorlek påverkar i vilken utsträckning 
undervisningen blir individanpassad. Svårigheterna som beskrivs gäller elever i 
svårigheter men även att utmana de elever som har kommit längre i sin skrivutveckling. 
Grundskollärarna framför att det är svårt att hinna med alla elever samt att kunna anpassa 
undervisningen utifrån elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket. De berättar om 
svårigheter med att tillvarata tidigare erfarenheter av ett annat skriftspråk än det svenska. 
Grundskollärare F berättar att elevers olika språk och kulturer kan skapa svårigheter i 
undervisningen.  
 
Grundskollärare D och F upplever att det finns större svårigheter än möjligheter i den 
dagliga undervisningen med att tillvarata den enskilda elevens tidigare erfarenheter av 
skriftspråket. Grundskollärare F berättar om att det i den tidiga skrivundervisningen är 
svårare att bygga undervisningen utifrån den enskilda elevens tidigare erfarenheter. Detta 
eftersom elever har så varierande erfarenheter av skriftspråket när de kommer till skolan. 
Vidare berättar grundskollärare D att om läraren inte är villig att ta ett steg tillbaka och 
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reflektera över vilken elevgrupp hen står inför samt över sin undervisning skapar det stora 
svårigheter för tillvaratagandet av de tidigare erfarenheterna av skriftspråket i 
skrivundervisningen.  

 
Om man tänker att såhär var det förra gången, såhär var det förra gången då är det 
ju svårt att ta tillvara på det. Du kan ha elever som… inte vill visa att dom inte kan 
eller som vågar visa vad dom kan. Då är det också oerhört svårt….. Sen en del 
tycker att dom inte kan någonting då måste man ju visa på att det finns ju… hur 
mycket som helst där ute som är skriftspråk. Okej, du vet att m:et är Mc Donalds, 
du vet att det står X på skylten när du kommer till X och så vidare. Måste man ju 
få dom att hitta det… Så ofta är ju utmaningen i de där som har bestämt sig innan… 
som har dåliga erfarenheter av skriftspråket. (Grundskollärare D) 

 
Vidare betonar grundskollärare D vikten av att stärka självkänslan och självförtroendet för 
de elever som har dåliga erfarenheter av skriftspråket. Svårigheterna ligger i att möta de 
elever som har mindre och negativa erfarenheter av skriftspråket. Liknande tankar lyfter 
grundskollärare B och C fram och menar att skolan bör arbeta mot att skapa ett tillåtande 
klassrumsklimat och stärka elevers självförtroende. Svårigheterna som beskrivs ligger i att 
elever inte vågar skriva, utan ofta är låsta vid att skrivandet ska bli helt språkligt korrekt. 
Vidare berättar grundskollärare C om svårigheter som kan uppstå när elever har lärt sig att 
forma bokstäverna på fel sätt.  
 

Sen är det en del som har lärt sig skriva tidigt. Det kan också vara lite jobbigt om 
dom har lärt sig att skriva bokstäverna fel. För jag försöker få dom att forma på rätt 
håll. Det lägger man ju mycket tid på i ettan. Och det har jag gjort också genom 
alla klasser. Tid på handskrivning… för det är ju lite parallellt med det andra. Men 
det är ju bara en motorisk träning. Men att det är också viktigt att få in. 
(Grundskollärare C) 

 
Grundskollärare B ser inga direkta större svårigheter med att tillvarata elevers tidigare 
erfarenheter av skriftspråket. Däremot upplever hen att det kan vara en utmaning för 
läraren att använda nya redskap så som IT-verktyg i undervisningen.  

6.5 Sammanfattning  
Grundskollärarna definierar på liknande sätt begreppet ”erfarenheter”. De berättar om att 
det är något individen tidigare har upplevt, mött och erfarit i olika sammanhang. När de 
pratar om elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket lyfts liknande aspekter fram. Det är 
något eleven har fått erfara i olika sammanhang och som eleven vid ett senare tillfälle 
bemästrar. Grundskollärarna beskriver att elevers varierande erfarenheter av skriftspråket 
påverkas av i vilken mån eleven har fått möta och uppleva skriftspråket. De lyfter fram att 
elever som kommer från skriftspråksfattiga hemförhållanden har förhållandevis mindre 
erfarenheter av skriftspråket än de elever som kommer från skriftspråksrika hemmiljöer, 
där skriftspråket är en naturlig del av vardagen.  
 
På skilda sätt beskriver grundskollärarna hur de inhämtar kunskap om elevers tidigare 
erfarenheter av skriftspråket. Kunskapsinhämtandet sker genom samspel med elever, 



 

 27 

överlämningar mellan olika skolformer och kunskapsbedömningar. I samspel med elever 
ses ofta de tidigare erfarenheterna av skriftspråket som visade eller icke-visade kunskaper.  
 
Grundskollärarna belyser vikten av att tillvarata den lust barnen har för skriftspråket i syfte 
att skapa en meningsfull skrivundervisning. Vidare betonas av flera grundskollärare att det 
inte finns några handfasta recept för hur läraren ska tillvarata elevers tidigare erfarenheter 
i skrivundervisningen. Deras berättelser tyder på att undervisningen utgår ifrån den 
aktuella elevgruppens förutsättningar, erfarenheter och behov. Därav ser 
skrivundervisningen olika ut från klassrum till klassrum, beroende på såväl elevgrupp som 
resurser och lärarens repertoar. Vidare framför samtliga grundskollärare att den första läs- 
och skrivundervisningen följer en formell undervisning med bokstavsarbete. De beskriver 
hur en individanpassad skrivundervisning skapar större förutsättningar för läraren att både 
utmana och stötta elever framåt i lärandet.  
 
Flera grundskollärare uttrycker det svårare att tillvarata den enskilda elevens tidigare 
erfarenheter än den gemsamma gruppens erfarenheter. Gemensamma erfarenheter beskrivs 
vara sådant som elever tillsammans med andra har upplevt i skolsammanhang. 
Grundskollärarna lyfter fram såväl undervisningstillfällen som speciella temadagar på 
skolan. Möjligheter som lyfts fram handlar om att tillvarata elevers lust för att lära, 
individanpassad undervisning, motivationshöjande aspekter samt möjligheter till att stärka 
såväl gruppen som den enskilda elevens självförtroende.  
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7. Diskussion 

Kapitlet diskuterar och problematiserar studiens valda metod i avsnitt 8.1. Därefter följer 
en diskussion om studiens resultat i avsnitt 8.2. Avslutningsvis i avsnitt 8.3 ges förslag på 
vidare forskning inom området, utifrån vad som framkommit i studien.  

7.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur verksamma lärare i årskurs 1-3 
tillvaratar elevers tidigare erfarenheter i skrivundervisningen. Studien syftar således till att 
belysa hur grundskollärare beskriver sitt arbete i relation till elevers tidigare erfarenheter 
av skriftspråket samt vilka möjligheter och hinder de upplever kring detta i sitt dagliga 
arbete. För att möjliggöra analysen av lärarnas personliga tolkningar av friutrymmet i 
läroplanen har studiens empiriska material tolkats och analyserats med hjälp av 
läroplansteorins begrepp. Tolkningen av materialet har genomförts med hjälp av ett 
hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär att materialet har tolkats i såväl sin helhet som i 
delar. Hermeneutiken har använts i syfte för att försöka skapa en förståelse för hur 
grundskollärarna på skilda sätt tolkar läroplanens skrivning om att utgå ifrån elevers 
tidigare erfarenheter i skrivundervisningen. För att kunna göra ytterligare intressanta 
analyser av det insamlande empiriska materialet hade jag behövt mer tid för studien. En 
önskan har varit att kunna genomföra mer djupgående analyser av materialet med hjälp av 
den hermeneutiska spiralen. Upplevelsen är ändock att den hermeneutiska spiralen som 
tillvägagångssätt för tolkning och analys, har bidragit med viktiga aspekter för studien. 
Likaså har den dagbok som förts under arbetsprocessen bidragit till studiens analytiska 
arbetsprocess. Likheter och skillnader samt egna reflektioner över grundskollärarnas 
berättelser har skrivits ner. Upplevelsen är att dagbokens anteckningar har bidragit till en 
djupare förståelse för lärarnas personliga tolkning av friutrymmet i läroplanen. Dagbokens 
dokumentation och anteckningar anses således ha berikat undersökningen.  
 
För studien valdes en kvalitativ forskningsansats med ambitionen att bidra till ökad 
kunskap och förståelse för studiens syfte. För att skapa en fördjupad förståelse för 
grundskollärarnas erfarenheter, tankar och åsikter om tillvaratagandet av elevers tidigare 
erfarenheter i skrivundervisningen har studiens datainsamling skett genom enskilda 
semistrukturerade intervjuer. Genom dessa gavs möjlighet att ställa följdfrågor, vilka 
resulterade i förtydliganden och mer fördjupade svar. Inför studien övervägdes en 
alternativ datainsamlingsmetod, fokusgruppsintervjuer. Metoden valdes bort eftersom 
studien syftar till att söka djupare förståelse och svar hos de enskilda grundskollärarna. 
Fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod hade kunnat bidra med andra aspekter 
av forskningsfrågan, vilket är något som uppmärksammades vid ett tillfälle då 
grundskollärare och förskollärare diskuterade en liknande fråga vid en arbetslagsträff på 
en skola. Diskussionen som fördes ligger utanför denna studie och påverkar således inte 
studiens resultat. Dock har den bidragit till intressanta reflektioner och en önskan om en 
ytterligare datainsamlingsmetod om tidsramen för studien hade varit mer omfattande. 
Grundskollärarna hade genom en fokusgruppsintervju kunnat reflektera och diskutera 
tillsammans om forskningsfrågorna i form av ett kollegialt lärande. Den metod som valdes 
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för studien, semistrukturerade intervjuer, upplevs ändock ha bidragit till en djupare 
förståelse för den enskilde grundskollärarens uppfattningar, erfarenheter och tankar kring 
forskningsfrågorna. Upplevelsen är att metoden har skapat möjligheter att kunna belysa 
hur de enskilda grundskollärarna beskriver att de tillvaratar elevers tidigare erfarenheter i 
skrivundervisningen.  
 
Avsikten har varit att göra studien transparant och i största mån tillförlitlig. För att testa 
studiens validitet genomfördes en pilotstudie i syfte att uppmärksamma eventuella brister 
med intervjufrågorna. Pilotstudien genererade i en kritisk reflektion och gav således 
indikationer på om intervjufrågorna skulle ge användbart material för studien. Den kritiska 
reflektionen resulterade i en justering av intervjuguiden i den mån att en intervjufråga lades 
till, i syfte att skapa möjligheter till en ytterligare fördjupning. Frågan som lades till var: 
Om skolan skulle haft obegränsat med resurser, hur skulle du önska att 
skrivundervisningen såg ut då? Upplevelsen var att frågan möjliggjorde ytterligare 
fördjupning av forskningsproblemet, vilket genererade i viktiga aspekter och reflektioner 
om vilka begränsande yttre ramar som grundskollärarna upplevde fanns i skolan.  
  
Svagheter med studiens valda datainsamlingsmetod skulle kunna vara påverkan av 
eventuella intervjueffekter. Två av intervjuerna genomfördes med för mig kända 
grundskollärare, vilket kan ha påverkat halo-effekten och grundskollärarnas svar (Hultén, 
Hultman & Eriksson, 2007). Vid såväl analysen av intervjuerna som vid framskrivningen 
av studiens resultat har detta tagits hänsyn till. Det insamlade empiriska materialet har 
därför skrivits fram på ett tydligt och sakligt sätt i syfte att styrka mitt agerande. 
Upplevelsen av att två grundskollärare var kända för mig är ändock att grundskollärarnas 
svar inte i den mån har påverkats något avsevärt. Detta eftersom jag vid intervjuerna 
eftersträvade att vara utomstående och istället inta ett lyssnande förhållningssätt.  

7.2 Resultatdiskussion  
Samtliga grundskollärare definierar begreppet ”erfarenheter” som något individer tidigare 
har upplevt och sedan använder i ett liknande eller nytt sammanhang. Grundskollärarnas 
beskrivningar av den enskilda elevens tidigare erfarenheter av skriftspråket tenderar ofta 
att likställas med begreppet kunskaper. Vidare tyder deras berättelser på att gemensamma 
erfarenheter får en annan definition och innebörd. De gemensamma erfarenheterna 
exemplifieras av grundskollärarna som gemensamma upplevelser såsom temadagar på 
skolan, besök, studiedagar och teaterföreställningar. Begreppets innebörd i relation till 
gemensamma erfarenheter tenderar inte att enbart fokusera på den enskilde elevens 
kunskaper utan snarare på vad elevgruppen tidigare har upplevt och erfarit. Det föreligger 
därför en skillnad mellan den enskilda elevens tidigare erfarenheter och den gemensamma 
elevgruppens erfarenheter. När grundskollärarna berättar om de gemensamma 
erfarenheterna kopplas det inte nödvändigtvis till tidigare erfarenheter av skriftspråket.  
 
I likhet med vad tidigare forskning (Barton, 2007; Fast, 2007) belyst framträder även i 
denna studie att barns tidiga möten med skriftspråket sker i interaktion, i olika sociala 
kontexter. De tidiga mötena med skriftspråket påverkas således av kulturella, sociala och 
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geografiska platser. Vidare framför grundskollärarna att en del elever kommer från 
skriftspråksstimulerande hemmiljöer, andra kommer från mer skriftspråksfattiga 
hemmiljöer. Forskning betonar att hemmets läsvanor och barnets socioekonomiska 
bakgrund påverkar såväl i vilken utsträckning barnet deltar i skriftspråksaktiviteter som 
barnets inställning och attityd till skriftspråket (Cummins, 2011; Jönsson, 2007; Schmidt, 
2013; Taube et al., 2015). Grundskollärarna beskriver liknande tankar som Fast (2007) och 
Fridolfsson (2008) lyfter fram om barns tidiga möten med skriftspråket. De beskriver att 
barn socialiseras in i skriftspråket av vuxna. Barn ser och härmar hur de vuxna använder 
skriftspråket för olika syften, i skilda sammanhang och i olika kontexter. 
Skriftspråksutforskandet sker såväl i hemmet, i förskolan och i affären där symboler, texter 
och bilder förekommer. Likt Fast (2007) och Barton (2007) beskriver grundskollärarna hur 
de sociala sammanhangen som barnen deltar i, bidrar till olika vägar in i skriftspråket.  
 
I studien framkommer att grundskollärarna inhämtar kunskap om elevers tidigare 
erfarenheter av skriftspråket genom samspel med elever, överlämningar mellan olika 
skolformer, föräldrakontakter och olika bedömningar. Samtliga grundskollärarna berättar 
att de inhämtar kunskap om elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket genom samspel 
med elever. Det framkommer att de uppmärksammar detta genom att de ser vad eleverna 
kan eller inte kan. Grundskollärarna upplever att de elever som tidigare har mött 
skriftspråket skriver längre texter än de elever vars erfarenhet av skriftspråksaktiviteter är 
mindre. Samspelet med eleverna tycks snarare ge grundskollärarna information om vilken 
kunskapsnivå eleverna ligger på än vilka tidigare skriftspråksaktiviteter som eleverna 
erfarit och upplevt. Vidare beskriver grundskollärarna att de inhämtar kunskap om elevers 
tidigare erfarenheter av skriftspråket vid överlämningar mellan olika skolformer. Likaså 
tyder deras berättelser på att överlämningarna snarare tenderar att fokusera på elevers 
behov och olika förutsättningar för att nå kunskapsmålen än vad elever tidigare mött och 
erfarit. Däremot lyfter flera grundskollärare fram vikten av att få kunskap om vilka tidigare 
erfarenheter av skriftspråket som elever har erfarit i syfte att inte tappa deras intresse och 
lust för att lära. Grundskollärarnas tankar och reflektioner om att skapa en undervisningen 
utifrån gemensamma erfarenheter kan kopplas till läroplanens progressionstanke. I 
Kommentarmaterialet för ämnet svenska (Skolverket, 2016b) framgår att det centrala 
innehållet syftar till en progression, vilket innebär att innehållet fördjupas och vidgas 
genom årskurserna. Begreppet erfarenheter som används i de svenska styrdokumenten kan 
tyckas vara ett förgivettagande begrepp. Dock framträder det i denna studie att det inte 
finns någon samstämmig begreppsdefinition. Grundskollärarnas definition av begreppet 
”erfarenheter” tenderar att skilja sig åt i olika kontexter, vilket kan skapa en problematik 
när den enskilde läraren ska tolka läroplanens begrepp och skrivningar. I skolan möter vi 
många elever som av olika anledningar inte har förmågan eller förutsättningarna som krävs 
för (uthållighet, koncentrationsförmåga, föreställningsförmåga eller motoriska färdigheter) 
att producera långa skrivna texter, men som ändå har stora erfarenheter av skriftspråket 
sen tidigare. I denna studie ställer jag mig frågan vad det kan få för konsekvenser om 
begreppet ”erfarenheter” enbart likställs med visade kunskaper. Vilka erfarenheter lyfts 
fram i undervisningen och vilka lämnas därhän på grund av det tolkningsutrymme och 
olika begreppsdefinitioner som finns i de svenska styrdokumenten? 
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Grundskollärarna beskriver att de arbetar på varierande sätt i sin skrivundervisning. Deras 
berättelser tyder på att skrivundervisningen ter sig snarlik även om det uttrycks på olika 
sätt. Samtliga grundskollärare arbetar med syntetiska och analytiska metoder på varierande 
arbetssätt, beroende på elevgrupp och åldersspann. De beskriver att de bedriver en 
skrivundervisning utifrån såväl den enskilde elevens som den gemensamma elevgruppens 
tidigare erfarenheter. Dock betonas av samtliga grundskollärare att skrivundervisningen 
främst utgår ifrån den gemensamma elevgruppens tidigare erfarenheter. Vad detta innebär 
tycks bero på elevers varierande erfarenheter, bakgrunder, kunskaper och behov. I en klass 
på 20-30 elever är alla unika. De har olika erfarenheter, kunskaper och behov. 
Grundskollärarna berättar att elevers varierande erfarenheter kan vara svåra att bemöta och 
tillvarata i undervisningen. De svårigheter som framkommer handlar om bristande förmåga 
att utgå ifrån den enskilda elevens tidigare erfarenheter av skriftspråket. Likaså 
framkommer det att grundskollärarna upplever att det finns en svårighet med att tillvarata 
elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket, vars modersmål inte är det skriftspråk som 
används i skolan. Därav poängteras att undervisningen bör utgå ifrån gemensamma 
erfarenheter som elever tillsammans har erfarit i skolsammanhang. Utifrån 
grundskollärarnas berättelser ställer jag mig frågande till om utbildningen inom 
skolväsendet når den likvärdighet som de svenska styrdokumenten (SFS, 2010:800; 
Skolverket, 2016a) föreskriver, om undervisningen i en mångkulturell klass enbart utgår 
ifrån den gemensamma elevgruppens tidigare erfarenheter? Det skulle kunna vara så att 
den enskilda elevens tidigare erfarenheter av skriftspråket i vissa fall faller i skymundan 
för den gemensamma elevgruppens erfarenheter. Å andra sidan skulle det kunna vara så 
att de gemensamma erfarenheterna som elever får erfara i skolsammanhang upplevs vara 
tillräckliga för att möta kunskapsuppdragen. Dock framgår det i läroplanen (Skolverket, 
2016a) att undervisningen ska utgå ifrån elevens tidigare erfarenheter. Därav anser jag 
således att det behövs fler dimensioner för påverkan i syfte att nå den skrivning som våra 
styrdokument anger. 
 
Denna studie beskriver vilka möjligheter och hinder som grundskollärarna upplever med 
att tillvarata elevers tidigare erfarenheter i skrivundervisningen. Grundskollärarna 
upplever att det är enklare att utgå ifrån den enskilda elevens tidigare erfarenheter i 
skrivundervisningen än i läsundervisningen. Detta tycks präglas av att grundskollärarna 
ser skrivundervisningen som ett icke-paradigmatiskt ämne. Linde (2012) menar att i ett 
icke-paradigmatiskt ämne finns ett större utrymme för lärarnas personliga färgade val av 
skolbildning och perspektiv. Det blir tydligt att grundskollärarnas tolkningar av 
läroplanens skrivelser och begrepp påverkas av lärarnas olika repertoarer. Ett dilemma som 
framträder i studien trycks präglas av grundskollärarnas skiftande tolkningar av 
läroplanens skrivelser. Likt Linde (2012) framför grundskollärarna att det inte konkret 
framgår hur läraren ska skapa en undervisning som bygger på elevers tidigare erfarenheter. 
En grundskollärare uttrycker det som att det inte finns några handfasta tips eller recept för 
hur skrivundervisningen ska utformas. Grundskollärarnas tolkningar av läroplanen 
påverkas således av lärarens egen syn på kunskap och lärande samt av de begränsande 
ramfaktorerna som råder inom ramen för undervisningsinnehållet och 
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undervisningsprocessen. Deras berättelser tyder på att friutrymmet i läroplanen begränsas 
beroende av olika ramfaktorer såsom antal elever i klassen, materiella resursfördelningar 
och regelverk med dokumentation och bedömningsanvisningar. Läroplanens (Skolverket, 
2016a) skrivningar och begrepp är tolkningsbara, vilket innebär att tolkningen av 
föreskrifterna som återfinns i styrdokumenten indirekt lämnas till den enskilde lärarens 
egen uppfattning och syn på kunskap och lärande. Att det inte finns några direkta ”recept” 
för hur undervisningen ska utformas ser jag som en fördel när det gäller att skapa en 
undervisning utifrån elevers tidigare erfarenheter, kunskaper och behov. Däremot har jag 
sett att de begränsade yttre ramarna kan utgöra ett hinder när läraren ska tillvarata alla 
elevers tidigare erfarenheter. Flera grundskollärare som jag har mött och arbetat med 
uttrycker att de begränsade yttre ramarna begränsar lärarens friutrymme. De upplever att 
det inte finns tillräckliga resurser till att ”hinna med” alla elever.  
 
I studiens empiriska material framkommer att motivation och självkänsla är en viktig 
förutsättning för att elever ska tillägna sig kunskaper. Grundskollärarna lyfter fram de nya 
digitala verktygen och menar att dessa främst ses som en motivationshöjande aspekt. De 
beskriver att digitaliseringens framfart skapar möjligheter till att tillvarata elevers tidigare 
erfarenheter genom såväl motivation som individanpassad undervisning. Likt Erixon 
(2014) beskriver grundskollärarna att digitaliseringen skapar förutsättningar för 
undervisningen vad gäller undervisningsarbetssätt och undervisningsinnehåll. De framför 
att de ser den nya teknologin som ett positivt inslag i undervisningen. Dock framkommer 
en viss tillbakahållenhet och kritik emot att helt ersätta de äldre teknologierna såsom penna 
och papper med de digitala verktygen. Vad detta grundar sig på skulle kunna bero på 
lärares upplevda kompetens att använda digitala verktyg i undervisningen. I studien 
framför en grundskollärare att de digitala verktygen kan vara en utmaning för läraren att 
använda i undervisningssammanhang. Av egna erfarenheter har jag mött lärare som 
uttryckt liknande åsikter och tankar. De beskriver en osäkerhet i att själva använda digitala 
verktyg som ett redskap på grund av bristande kompetens. Viljan och nyfikenheten för att 
använda digitala verktyg finns, men att frångå en undervisning som läraren vet fungerar 
resulterar ofta i att läraren ändå väljer att bibehålla de äldre teknologierna. Med tanke på 
att barn idag växer upp i ett digitaliserat samhälle, ställer jag mig frågan till vad det kan få 
för konsekvenser om inte lärare får den kompetensutveckling som krävs för att läraren ska 
känna sig säker på att använda digitala verktyg i undervisningen. Återigen framgår det i 
våra styrdokument att undervisningen ska utgå ifrån elevers tidigare erfarenheter, 
kunskaper och behov.  
 
Likt det som tidigare forskning belyst (Alatalo, 2011; Cummins, 2011; Ewald, 2007; Fast, 
2007; Graham et al., 2012; How & Larkin, 2013; Jönsson, 2007; Myrberg, 2003; Taube et 
al., 2015; Schmidt, 2013) betonar grundskollärarna en strukturerad och varierad 
undervisning som inkluderar såväl olika metoder, teknologier som arbetssätt i syfte för att 
möjliggöra ett skriftspråkligt lärande för alla elever. Därav allt att döma skulle en 
undervisning byggd på elevers tidigare erfarenheter kunna innebära att läraren således 
behöver inhämta kunskap om elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket samt ha 
förmågan att bibehålla eller väcka elevers intresse för skriftspråket. I likhet med vad som 
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belysts i tidigare forskning (Alatalo, 2011; Bearne, 2005; Cummins, 2011; Ewald, 2005; 
Fast, 2007; Graham et al., 2012; Marsh, 2005; Myrberg, 2003; Schmidt, 2013) framträder 
i denna studie att läraren måste erbjuda elever rika möjligheter att lära och utvecklas utifrån 
sina egna förutsättningar och behov i olika kommunikativa sammanhang. När läraren ser 
till elevers olika förutsättningar och behov samt arbetar varierat med olika strategier, kan 
grunden för en skrivundervisning med utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter av 
skriftspråket skapas. Att tillvarata elevers tidigare erfarenheter kan således bli ett sätt att 
öka möjligheterna för elever att känna motivation och lust i den tidiga läs- och 
skrivundervisningen.  

7.3 Förslag på vidare forskning 
I studien framkommer en vilja om att bygga vidare på gemensamma 
skriftspråkserfarenheter och upplevelser som elever har fått göra tillsammans i olika 
skolsammanhang. Grundskollärarnas berättelser tyder på att överlämningarna mellan de 
olika skolformerna bör fokusera mer på att lyfta fram elevers erfarenheter än elevers visade 
kunskaper. Av den anledningen skulle det vara intressant att undersöka hur lärare som är 
verksamma i förskoleklass, tänker kring överlämningar från förskoleklassen till årskurs 1 
samt hur de ser på begreppet erfarenheter och barns tidigare upplevelser av skriftspråket.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev  

Hej!  
Mitt namn är Jessica Wisén och jag läser sista terminen på grundskollärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i förskoleklass och årkurs 1–3 på Högskolan för kommunikation och 
lärande i Jönköping. Jag ska nu skriva mitt självständiga arbete vars syfte är att lyfta fram 
grundskollärares syn på tillvaratagandet av elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket i 
den tidiga skrivundervisningen. Jag vill belysa hur grundskollärare beskriver sitt uppdrag 
och arbete i relation till elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket samt vilka möjligheter 
och hinder de upplever kring detta i sitt dagliga arbete.  
 
Jag önskar att du som verksam grundskollärare vill delge mig dina tankar, erfarenheter och 
synpunkter i en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju utgår ifrån en 
intervjuguide som innehåller få och öppna frågor i relation till undersökningens syfte och 
forskningsfrågor. Den skapar större möjlighet för er lärare att själva formulera era åsikter, 
tankar och berättelser. Dessutom medför den möjligheter för mig att leda samtalet i den 
ordning som anses passa utifrån hur samtalet gestaltar sig samt att ställa följdfrågor utifrån 
era svar. Intervjun förväntas ta mellan 30 och 60 minuter.  
 
Under studien kommer jag att följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
fastställt. Det innebär att ditt deltagande är frivilligt samt att du kan välja att avsäga dig ditt 
deltagande under studiens gång. Dina uppgifter kring din medverkan kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att de som läser studien inte ska kunna identifiera 
vilka de deltagande personerna är. För att uppfylla detta kommer studiens material, vår 
inspelade intervju, förvaras oåtkomligt för andra samt förstöras efter att examensarbetet 
fått ett godkännande. Ditt bidrag till denna studie kommer endast att användas till detta 
arbete.  
 
Min förhoppning är nu att få hjälp av er verksamma lärare i grundskolans tidigare år för 
att kunna genomföra min studie. Jag är oerhört tacksam för att du vill delta då dina 
erfarenheter, kunskaper och tankar är mycket betydelsefulla för studien. Har du 
funderingar eller frågor kring studien är du välkommen att kontakta mig. Tack för din 
medverkan!  
 
Jessica Wisén  
076-3412546 
jessicawisen@hotmail.se 
 
Handledare: Lena Manderstedt  
+46 920-49 19 62 
Lena.Manderstedt@ltu.se 

 
 
  



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide  
 
 
Hur länge har du arbetat som lärare?  
 
Vad innebär begreppet erfarenheter för dig?  
 
Hur skulle du exemplifiera elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket? 
 
Hur ser skrivundervisningen ut i ditt klassrum? 
 
På vilket sätt tillvaratar du elevernas 
tidigare erfarenheter av skriftspråket i din skrivundervisning?  
 
Vilka möjligheter upplever du att det finns med att tillvarata elevers 
tidigare erfarenheter av skriftspråket i den tidiga skrivundervisningen?  
 
Vilka svårigheter upplever du att det finns med att tillvarata elevers tidigare erfarenheter 
av skriftspråket i den tidiga skrivundervisningen?  
 
På vilket sätt inhämtar du kunskap om elevernas tidigare erfarenheter 
av skriftspråket?  
 
Om skolan hade haft obegränsat med resurser, hur skulle du önska att skrivundervisningen 
såg ut?  
 
Är det något som du tycker är spännande som vi inte har diskuterat och vill ta upp? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Bilaga 3. Informerat samtycke  
 
 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Samtycketsblankett 
 
Härmed samtycker jag till att medverka i studien. Jag har informerats om studiens syfte 
och tagit del av de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet förordar. Där framgår 
att mitt deltagandet är frivilligt och att jag när som helst under studiens gång har rätt att 
avsäga mitt deltagande. De uppgifter som jag lämnar kommer behandlas konfidentiellt. 
Det innebär att min identitet inte kommer röjas samt att de uppgifter jag lämnar kommer 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga personer inte kan få ta del utav det. Informationen 
som jag lämnar kommer endast att användas till denna studie.  
 
Jag har tagit del av ovanstående information och ger härmed mitt samtycke till att delta i 
studien:  
 
⧠ Ja  Datum……………………………………………… 
⧠ Nej  Ort……………………………………………………. 
 
 
Informant:…………………………………………………………………………… 
 
Student:……………………………………………………………………………





 

 

 


