
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Lär jag mig genom att skriva? 
 

 

KURS: Examensarbete för grundlärare F-3, 15 hp 

PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 

FÖRFATTARE: Emma Forslund 

HANDLEDARE: Lena Manderstedt  
EXAMINATOR: Håkan Sandgren 
TERMIN: VT 18 

 

Elevers uppfattningar om skriftspråksaktiviteter i 
svenskundervisningen i årskurs 1    

 



 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  

School of Education and Communication  

Examensarbete II 15 hp 

Grundskollärarprogrammet  

Termin 8 

 

SAMMANFATTNING 

Emma Forslund  

”Lär jag mig genom att skriva?” Elevers uppfattningar om skriftspråksaktiviteter i 

svenskundervisningen i årskurs 1.    
 

”Do I learn by writing?” Pupils perceptions of written language activities in Swedish teaching in 

first grade.  
 

Antal sidor: 31 

Sökord: Skrivundervisning, erfarenheter, uppfattningar, skrivaktiviteter, digitala verktyg  

Studien baseras på fyra 

fokusgruppsintervjuer med elever i 

grundskolans tidigare år. Syftet med 

studien är att bidra med kunskap om hur 

elever uppfattar svenskundervisningens 

skrivaktiviteter i årskurs 1. Studien innehar 

en kvalitativ forskningsansats vilket avser 

att skapa en bredare kunskap och förståelse 

för elevers uppfattningar och tankar om det 

aktuella forskningsproblemet. Det 

insamlade materialet har analyserats och 

tolkats med utgångspunkt i ett 

hermeneutiskt perspektiv. Studiens resultat 

visar att flertalet av eleverna använder 

digitala verktyg i samband med deras 

skrivaktiviteter både i skolan och deras 

hemmiljö. Det framgår vidare att eleverna 

har liknande uppfattningar om vilka 

skriftspråks-aktiviteter de ofta möter i 

samband med deras skrivande. Eleverna 

beskriver betydelsen av att ges möjlighet 

till att skriva om tidigare kända företeelser 

och om sådant som intresserar dem.  
 

 
 
 

  

The study is based on four focus group 

interviews with pupils in the early years of 

elementary school. The aim of the study is to 

contribute with knowledge about how pupils 

register the swedish teaching writing activities 

in first grade. The study has a qualitative 

research approach which intends to create a 

broader knowledge and understanding for pupils 

perceptions and thoughts about the current 

research problems. The collected material has 

been analyzed and interpreted with the starting 

point in a hermeneutic perspective. The results 

of the study shows that most of the pupils uses 

digital tools in conjunction with their writing 

activities both at school and in their home 

environment. It appears further that the pupils 

has similar perceptions of which written 

language activities they often meet that's 

associated with their writing. The pupils 

describes the importance of being given the 

opportunity to write about previously known 

phenomena and things that interest them. 
 

 
 
 



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................................................ 1 

2. Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 3 

3. Bakgrund ....................................................................................................................... 4 

3.1 Att upptäcka skriftspråket ......................................................................................... 4 

3.2 Förutsättningar för att skriva .................................................................................... 5 

3.3 Indirekta medier ........................................................................................................ 5 

3.4 Elevers skrivundervisning ........................................................................................ 6 

3.5 Ur ett medieekologiskt perspektiv ............................................................................ 7 

3.6 Att utgå från elevers tidigare erfarenheter ................................................................ 8 

4 Teoretiska utgångspunkter ......................................................................................... 11 

4.1 Sociokulturellt perspektiv ....................................................................................... 11 

4.1.1 Den proximala utvecklingszonen ........................................................................ 11 

4.1.2 Mediering ............................................................................................................. 12 

5 Metod ............................................................................................................................ 13 

5.1 Analytisk ansats ...................................................................................................... 13 

5.2 Metod för materialinsamling .................................................................................. 13 

5.3 Urval ....................................................................................................................... 14 

5.4 Studiens genomförande .......................................................................................... 15 

5.5 Materialanalys ......................................................................................................... 15 

5.6 Reliabilitet och validitet .......................................................................................... 16 

5.7 Forskningsetiska aspekter ....................................................................................... 17 

6 Resultat och analys ...................................................................................................... 19 

6.1 Elevers erfarenheter av skriftspråkliga aktiviteter i svenskundervisningen ........... 19 

6.1.1 Fördelen med att skriva redan i förskolan ........................................................... 19 

6.1.2 Det egna namnet .................................................................................................. 20 

6.1.3 Digitala resurser ................................................................................................... 21 

6.2 Elevers uppfattningar av skillnaden mellan hem och skola gällande deras 

skrivaktiviteter .............................................................................................................. 22 

6.2.1 Att skriva hemma ................................................................................................. 22 

6.2.2 Skrivverktyg i skolan ........................................................................................... 23 

6.3 Elevers uppfattningar om betydelsen av att lära sig skriva .................................... 24 

6.4 Sammanfattning ...................................................................................................... 25 

7 Diskussion ..................................................................................................................... 27 

7.1 Metoddiskussion ..................................................................................................... 27 

7.2 Resultatdiskussion .................................................................................................. 28 

7.3 Förslag till vidare forskning.................................................................................... 31 

8 Referenser ..................................................................................................................... 32 

Bilaga 1 ........................................................................................................................... 1 

Bilaga 2 ........................................................................................................................... 3 

Bilaga 3 ........................................................................................................................... 5 



 

1 

 

 

1. Inledning 

I de styrdokument som reglerar svenskundervisningen i dagens skola står det att lärare ska 

ge alla elever möjlighet till att läsa och skriva utifrån deras egna intresseområden. Detta 

skapar i sin tur skapar goda förutsättningar för ett utvecklande av elevernas läs- och 

skrivförståelse. Undervisningen inom läs- och skrivförståelse bör därför vara varierad och 

strukturerad med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter. Lärare behöver ha 

förkunskaper om barns tidigare erfarenheter för att kunna ta hänsyn till varje enskild elevs 

förutsättningar och behov med intentionen att främja elevers läs- och skrivutveckling 

(Alatalo, 2011; Cummins, 2011). Barton (2007) framför vidare att när elever börjar skolan 

har de med sig varierande erfarenheter av läs- och skrivaktiviteter vilket tyder på att lärare 

har ett viktigt arbete framför sig. Det innebär att enskilda lärare står inför utmaningen att 

skapa en klassrumsmiljö där alla elevers erfarenheter tas hänsyn till.  

 

Progress in international Reading Literacy Study [PIRLS] understryker i följande 

undersökning från 2016 att svenska fjärdeklassares grundläggande läsförmågeresultat har 

förbättrats väsentligt sedan 2011. Det visade sig att elever med hög grad av hemresurser 

hade bättre resultat än elever med sämre socioekonomiska förhållanden (Skolverket, 

2017a). Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket, 2017b) framhävs det att skolan ska ge elever rika möjligheter till att samtala, 

skriva och läsa för att kunna lyckas kommunicera och utveckla en god språklig förmåga. 

Skolans uppdrag blir därmed att se till att främja den enskilde elevens lärande. Samtidigt 

blir lärarens roll i elevers undervisning viktig och har till uppgift att se till att elever lyckas 

utveckla den individuella läs- och skrivförmågan. Kommentarmaterialet (Skolverket, 

2016) betonar även vikten av att elevers möte med olika texter i på deras fritid behöver 

innefattas i svenskundervisningen. I och med att elever möter olika slags texter menar flera 

forskare att betydelsen av att tillvarata deras tidigare erfarenheter är viktigt för deras 

lärande (Alatalo, 2011; Cummins, 2011; Fast, 2007; Graham, McKeown, Kiuhara & 

Harris, 2012; Schmidt, 2013). Med hänsyn till tidigare forskning anser jag likt dem att 

lärare har ett viktigt uppdrag i utvecklandet av elevers läs- och skrivutveckling. För att 

lyckas utveckla elevers läs- och skrivförmåga behöver lärare ta sin utgångspunkt i elevers 

olika förutsättningar, bakgrunder, kunskaper, tidigare erfarenheter och språk (Skolverket, 

2017b). Eftersom läsning och skrivning hör nära samman är det av stor betydelse hur elever 

tar sin an skriftspråket. Däremot finns det väsentligt mycket mer forskning om hur elever 

utvecklar sin individuella läsförmåga och mindre om hur elever stärker sitt skrivande 

(Forslund & Wisén, 2016). Utifrån egna upplevelser och möten med barn i 

skolsammanhang har läsningen fått ett positivt bemötande medan skrivprocessen varit mer 

negativ.  Jag anser det därför inför min kommande yrkesroll det betydelsefullt att 

undersöka hur elever uppfattar olika skriftspråksaktiviteter i svenskundervisningen med i 

syftet att ta reda på mer om vilka varierande sätt elever skriver olika texter. Tanken med 

studien är att bidra med kunskap om hur elever uppfattar svenskundervisningens 

skrivaktiviteter i årskurs 1.  
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Inledningsvis introduceras studiens syfte och frågeställningar i kapitel 2. Vidare följer 

studiens bakgrund i kapitel 3. Kapitlet består av att upptäcka skriftspråket, förutsättningar 

för att skriva, indirekta medier, elevers skrivundervisning, ur ett medieekologiskt 

perspektiv, styrdokumentens betydelse och tidigare forskning. I kapitel 4 presenteras 

studiens valda teori. Därefter beskriver kapitel 5 det hermeneutiska perspektivet, studiens 

kvalitativa forskningsansats, studiens genomförande, urval och materialanalys samt 

studiens tillförlitlighet och validitet. I kapitel 6 presenteras studiens resultat av fyra 

semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. I avslutande kapitel 7 diskuteras och 

problematiseras studiens resultat. Kapitel 7 avslutas till sist med förslag till vidare 

forskning.   
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur elever uppfattar 

svenskundervisningens skrivaktiviteter i årskurs 1. För att besvara syftet bryts det ned i 

följande frågeställningar: 
 

Vilka skriftspråkliga aktiviteter har elever erfarenheter av i årskurs 1? 

 

Vilka skillnader uppfattar eleverna att det finns mellan hem och skola när det gäller 

skriftspråkliga aktiviteter?  

 

Hur uppfattar elever betydelsen av att lära sig att skriva i årkurs 1?  
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3. Bakgrund 

I avsnitt 3.1 presenteras elevers upptäckt av skriftspråket följt av avsnitt 3.2 som lyfter 

fram olika förutsättningar för att skriva. I förhållande till elevers förutsättningar att skriva 

belyses i avsnitt 3.3 indirekta mediers betydelse för elevers skrivundervisning. Vidare 

skildras elevers skrivutveckling i avsnitt 3.4 samt i avsnitt 3.5 lyfts styrdokumentens 

betydelse i förhållande till studien fram. Avslutningsvis lyfts tidigare forskning fram i 

avsnitt 3.6.   

3.1 Att upptäcka skriftspråket 

Skriftspråket innefattar mer än att bara lära sig att läsa eller skriva en text. Skriftspråket 

omfattar barnets alla sinnen, läs- och skrivaktiviteter och alla möjliga språk som människan 

kan uttrycka sig genom som exempelvis talspråk, bildspråk, kroppsspråk och skriftspråk 

(Kullberg & Nielsen, 2008). Barn utvecklar i ett tidigt stadium sin läs- och skrivinlärning 

vilket innebär att inlärningen sker i olika steg. Inlärning av barns läs- och skrivinlärning 

utmärks genom samspel med andra människor i omgivningen utan att vara förlagd till ett 

visst område (Fast, 2008). Den miljö som barnen befinner sig och växer upp i har betydelse 

för deras inlärning av skriftspråket (Fast, 2008; Kullberg & Nilsen, 2008). Det är under 

barnens tidiga år som skriftspråket blir grundläggande och byggs på deras språkliga 

erfarenheter (Tjernberg, 2016). Likt Tjernberg (2016) framhåller Barton (2007) att 

skrivning och läsning är nära förknippade med varandra. Det framgår att barn börjar med 

att stava ord utifrån hur de låter vilket kopplas samman med deras läsning. Det framgår 

även att det förekommer färre literacy-aktiviteter i barnens tidiga läs- och skrivutveckling 

i hemmen. Elevers tidiga skriftspråkande är nära förknippat med socialt samspel vilket 

innebär att det enskilda barnet successivt utvecklas och kan ta eget ansvar för att utforska 

och söka ny kunskap. 

  

I vårt moderna samhälle möter elever redan i tidig ålder skriftspråket i olika sammanhang 

vilket främst inkluderar sociala och kulturella omgivningar. Genom samhällets sociala 

samspel skapas möjligheter att inhämta olika kunskaper för att kunna ta sig an skriftspråket 

(Fast, 2007; Ivarsson, 2008). Det framgår att elevers olika erfarenheter och kunskaper som 

de har med sig till skolan varierar. I samband med olika kulturella och sociala sammanhang 

som elever dagligen möter sker inlärning av olika kunskaper successivt. Inlärningen av 

olika kunskaper kan ta plats i elevernas hem, förskola, mataffären eller i en hiss där texter, 

symboler eller andra bilder ofta förekommer. Den enskilda eleven behöver inte vara på en 

specifik plats för att lära utan inlärning kan handla om att utforska och imitera den aktuella 

omgivningen. Samtidigt som elever utforskar och imiterar sin omvärld är det betydelsefullt 

om andra individer i omgivningen stödjer dem i inhämtandet av nya kunskaper. Skapas 

sådana möjligheter för eleverna leder de gemensamma aktiviteterna till ett utvecklande av 

ytterligare färdigheter och kunskaper, vilket betyder att elever i framtida situationer kan 

lära sig på egen hand (Björk & Liberg, 2006; Fast, 2008).  
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3.2 Förutsättningar för att skriva 

Att lära sig läsa och skriva sker redan i tidig ålder vilket är grundläggande för att utveckla 

det individuella skriftspråket. Det primära syftet med att lära sig läsa och skriva har att 

göra med hur vi människor ska lyckas kommunicera med varandra. Det är samtidigt viktigt 

att låta elever lära sig att skriva genom att få öva på att skriva olika slags texter. Detta 

skapar goda förutsättningar för att skriva betydelsefullt i denna studie. 

  

Dagens elever utvecklar sitt skriftspråk genom att läsa och skriva, aktiviteter vilket sker i 

kombination med varandra. Betydelsen av att läsa och skriva kopplade till varandra har 

stor betydelse för elevers utvecklande av skriftspråket och utan varandra förlorar det sitt 

syfte att skapa möjligheter för elever att vidareutveckla sitt skriftspråk (Liberg, 2006; 

Tjernberg, 2016). Skrivandet anses vara ett effektivt inlärningsredskap i vardagen där 

människan dagligen använder skriften för att kunna kommunicera och nå ut till andra i den 

aktuella omgivningen. Vad som dessutom blir betydelsefullt i elevers tidiga skrivande är 

att lärare bör ha kunskap och förförståelse kring elevers tidigare erfarenheter gällande deras 

skrivande. I och med lärares tidiga kännedom om elevernas skriverfarenheter kan 

förutsättningarna för deras individuella skrivinlärning effektiviseras och anpassas utifrån 

varje enskild elev. Samtidigt läggs stor vikt vid att lärare bör ta sin utgångspunkt i elevers 

erfarenhetsvärldar, vilket kan skapa större förståelse för dem om de kan relatera till ämnet 

(Alatalo, 2011; Björk & Liberg, 2006; Cummins, 2011; Lundberg, 2008; Tjernberg, 2016). 

Skrivning bör därför vara en process som ingår som ett naturligt moment i elevers 

vardagliga situationer. Det kan handla om att skriva ner något för att komma ihåg det eller 

att skriva ett brev till en vän (Björk & Liberg, 2006; Lundberg, 2008; Tjernberg, 2016). 

Vidare lyfter Liberg (2006) fram närmiljöns betydelse i takt med att elever i början av sin 

skrivinlärning lever i nära gemenskap med sina föräldrar och syskon. Elever som deltar i 

sådana kommunikativa situationer där både läs- och skrivaktiviteter i nära relation till 

andra förekommer skapar förutsättningar för att utveckla en primär skrivinlärning. 

Skrivandet utvecklas först och främst genom kontakt med andra människor, exempelvis i 

form av att en förälder läser högt eller skriver tillsammans med det enskilda barnet. 

Kombinationen av att både läsa och skriva skapar kommunikationsmöjligheter mellan 

individer med hjälp av språket och för eleven blir det därmed ett meningsfullt lärande. 

Förutom den nära gemenskapen elever har med sin omgivning uppstår det ett ökat 

användande av indirekta medier i både vardag och skola. 

3.3 Indirekta medier 

I takt med att samhället ständigt förändras och nya tekniker uppstår visar sig nya 

digitaliserade hjälpmedel ha stor inverkan på dagens elever både i och utanför skolan. Den 

vidgade medieanvändning som allt mer förekommer både i skolan och utanför densamma 

gör att indirekta medier blir ett betydelsefullt perspektiv att belysa i den här 

undersökningen. 

  

Fast (2015) fäster uppmärksamheten vid att samhället numera är en digitaliserad plats där 

människor använder datorer, surfplattor och smartphones i stor utsträckning för att 
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kommunicera med hjälp av skrift. Barn ser numera sina föräldrar skriva på olika 

teknologiska verktyg där datorn och smartphonen är två av exemplen. Den yngre 

generationen imiterar tidigt de vuxna genom att lekskriva, rita och hitta på egna symboler. 

Liberg (2006) menar vidare att betydelsen av elevers dagliga möte med indirekta medier 

är betydelsefullt och några bland dessa är papper och penna, böcker, kritor, datorer, 

surfplattor och spel. Dagens elever ingår i en värld där deras repertoarer av olika 

uttrycksformer och medieanvändning ständigt vidgas. Texter som elever möter i dagens 

samhälle hämtas från den omedelbara omgivningen och dessa texter kan exempelvis finnas 

på skyltar, i rubriker eller annonser som har fångat deras uppmärksamhet (Liberg, 2006). 

  

Genom att lyfta fram betydelsen av att låta elever få skriva utifrån sina egna erfarenheter 

inom ett ämne blir därmed av stor vikt. Det ska finnas ett syfte med det eleven skriver och 

att det finns en mottagare av den text som produceras (Tjernberg, 2016). Datorn som 

teknologiskt hjälpmedel är ett tecken på att den har en speciell plats i elevers liv och det är 

ett medialt verktyg som innehar obegränsade möjligheter. Det är med dagens nya teknik 

som elever skickar meddelanden till olika mottagare runt om i världen vilket har skapat 

stora utvecklingsmöjligheter för det individuella skriftspråket (Fast, 2015; Imsen, 2006).  

3.4 Elevers skrivundervisning 

Elever ska ges rika möjligheter till att både läsa och skriva i syfte att kunna utveckla sina 

möjligheter i att kunna kommunicera och vidare skapa tillit till sin egen språkliga förmåga 

(Skolverket, 2017). Vikten av att kunna läsa och skriva visar sig därför vara mycket 

betydelsefull. Det framgår att skrivprocessen är en omfattande arbetsprocess som 

översiktligt handlar om att fästa skrivna ord på papper för att kunna nå ut till andra 

individer (Strömqvist, 2007). Alla individer behöver förbereda sig på olika sätt för att 

kunna hantera skriften i och med att elever dagligen bearbetar sitt skrivande blir elevers 

skrivundervisningsperspektiv ett viktigt inslag för denna undersökning. 

  

Betydelsen av att kunna hantera skriften spelar stor roll i elevens språkutveckling men även 

för den totala utvecklingen som består av kognitiv-, emotionell och social utveckling. 

Elevers skrivundervisning är processinriktade och omfattas av flera olika stadier 

(Strömqvist, 2007). De stadier som finns i skrivundervisningen är ett förstadie, ett 

skrivstadie samt ett efterstadie. Det innebär att skribenten ska ges möjlighet till att stanna 

upp, fundera, pausa, redigera och därefter fortsätta med sitt skrivande. Det är viktigt att 

den enskilda eleven planerar det egna skrivandet (Lundberg, 2008; Strömqvist, 2007). 

Elevers skrivande påverkas av såväl historiska tidpunkter, sociala och kulturella faktorer 

samt geografiska omständigheter vilket innebär att skrivandet aldrig sker i ett vakuum. 

Skrivarbetet är ständigt influerat av föremål, platser och människor i omgivningen kring 

den enskilda individen (Barton, 2007).      

  

När de flesta barn börjar grundskolan har många redan tidigt erövrat skriftspråket och det 

framgår att majoriteten skriver mer frekvent än vad de läser. Elever som tidigt tagit sig an 

skriftspråket innan de börjat skolan skriver ofta texter för att tala om något för en mottagare 
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och de innehåller olika syften (Liberg, 2006). Elever som skriver eller läser om stoff som 

bygger på deras tidigare erfarenheter eller händelser de tidigare varit med om, sett eller 

hört har visat sig har stor betydelse. Skribenten skriver ofta för att komma ihåg eller lära 

sig något specifikt (Grame, 2010). Att skriva och nå ut till olika mottagare är för eleven 

betydelsefullt. Motivationen ökar därför i samband med sådana aktiviteter som innehar ett 

meningsfullt syfte. Tillåts eleven att skriva utifrån egen lust och glädje ökar därmed 

möjligheten till ett fortsatt skrivande där höga krav och press åsidosätts (Fast, 2015). 

3.5 Ur ett medieekologiskt perspektiv 

Ett medieekologiskt perspektiv beskrivs enligt Olsson (2014) som sätt för olika medier att 

samspela med varandra. Den svenska skolan influeras allt mer av digitala verktyg och ny 

teknik visar sig övergå till att vara ett allt mer naturligt inslag i undervisningen vilket gör 

att det ur ett medieekologiskt perspektiv blir betydelsefullt för denna studie. I och med 

ökandet av nya skrivtekniker i skolan utgör tidigare nämnt perspektiv relevans för studiens 

undersökning.  

  

Dagens nya digitala teknik erbjuder allt fler barn och ungdomar ett alternativt sätt för dem 

att utöva skriftspråket. Genom olika digitala hjälpmedel kan skrivprocessen medföra flera 

möjliga kommunikationsmöjligheter och samtidigt motivera elever till att vilja fortsätta 

lära sig skriva (Barton, 2007; Evans, 2004). Erixon (2014) lägger tonvikt vid användningen 

av digitala medier i den svenska grundskolan och menar på att digitala verktyg och dess 

användning i undervisningen inte bara sker av slump. Begreppet digitala medier beskrivs 

vid ett samlingsbegrepp av olika medieformer och tillsammans baseras de på digital teknik. 

Erixon (2014) menar vidare att införandet av digital teknik i undervisningen har medfört 

förändringar i både lärandet och undervisningen. Den nya tekniken och medier påverkar 

hur dagens elever tar till sig olika kunskaper. Det vill säga att de digitala verktygen kan 

både förändra och öppna upp möjligheter för både utbildning och elevers kunskaper vilket 

innebär att den nya teknologin i form av digitalisering kan påverka lärares val av 

undervisningsstoff. Allteftersom den nya tekniken vuxit fram inom undervisningen i 

svenskan, tidigare material såsom penna och papper har ersatts av olika nya 

skriftspråksaktiviteter, blir den moderna tekniken en grundläggande förutsättning i dagens 

skola. 

  

Erixon (2014) lyfter fram att vårt digitaliserade samhälle är under ständig utveckling och 

det medför att undervisningen samtidigt förändras. Skrivverktyg i egenskap av skärmar 

uppkopplade till internet är inte endast ett verktyg skapat för att klara av olika uppgifter 

anspråkslöst utan anses också vara ett sätt för människor att kommunicera med varandra. 

Denna typ av skriftspråksfunktioner skapar därmed möjligheter för både lärare och elev att 

använda sig av olika kommunikationsmedier utöver böcker och papperstidningar som 

tidigare varit dominerande kommunikationsverktyg. Barton (2007) menar att barns tidiga 

skrivande måste inneha ett syfte för att kunna utvecklas. Det är således betydelsefullt att 

individens sätt att skriva om det är nära förknippat med en social interaktion (Barton, 

2007).  Den digitala utvecklingen medför att de tidigare språkliga kunskaperna byts ut mot 

mer visuell kunskap vilket i sin tur medför att mediala- och popkulturella kunskaper samt 
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erfarenheter tar större plats i skolans olika ämnen men även i det enskilda klassrummet. 

Eftersom ny medieekologi snabbt växer fram och de äldre teknologierna ersätts av nyare 

ställs det högre krav på lärare gällande deras teknologiska kompetenser (Erixon, 2014). 

Likt Erixon (2014) poängterar Fast (2007) vikten av att pedagoger behöver ge elever 

möjlighet att komma i kontakt med olika uttrycksmedel i undervisningen. Författaren 

fastslår att populärkulturen har en stor påverkan likt en inspirationskälla i dagens samhälle, 

där aktiviteter som exempelvis dans, sång, data, teater och högläsning figurerar i elevernas 

undervisning. 

  

Elmfeldt (2014) anser att genombrottet för digitalisering och nya teknologier inom 

skolämnena har bidragit till en förändrad syn på undervisningen. Individers olika sätt att 

tänka, lära, kommunicera men även agera står i relation till såväl teknologins möjligheter 

som dess begränsningar. De digitaliserade verktyg som individen tar i anspråk har 

betydande roll inför lärarens framtida yrkesutövningar. 

3.6 Att utgå från elevers tidigare erfarenheter  

Enligt de svenska styrdokumenten (Skolverket, 2011; Skolverket, 2017) ska dagens 

undervisning ska ta sin utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter. Skoog (2012) menar 

att om elever får delta i meningsfulla kommunikativa sammanhang framkallas en 

nyfikenhet och ett intresse hos eleverna i att vilja lära. Det är betydelsefullt att elever ges 

möjlighet till en varierad svenskundervisning i mötet med olika kontexter (Skoog, 2012). 

Därmed läggs tonvikten vid att lärare bör inneha en god yrkeskompetens vilket kräver att 

de har förmågan att tillvarata samtliga elevers tidigare erfarenheter. Detta i syftet att kunna 

främja alla elevers läs- och skrivutveckling (Alatalo, 2011; Cummins, 2011; Ewald, 2005; 

Fast, 2007; Graham et al., 2012; Schmidt, 2013). 

 

Fast (2007) lyfter fram ett perspektiv på undervisning som utgår från elevernas 

vardagserfarenheter och aktiviteter vilket ska väcka elevernas intresse och motivera dem 

har visat sig ge en ökad vilja till att fortsätta läsa och skriva. Fast genomförde en 

etnografisk studie på sju barn i syfte att ta reda på i vilka sociala och kulturella 

sammanhang barnen möter textorienterade aktiviteter. Det visade sig att elevers kunskaper 

och erfarenheter bör tillvaratas mer i undervisningen eftersom populärkulturen i dagens 

samhälle är en allt mer drivande faktor i elevernas lärande. Skolan har således uppgiften 

att se till elevers tidigare erfarenheter så att de tas tillvara i undervisningen för att undvika 

att eleverna tappar intresset och motivation till att vilja lära. En undervisning som speglas 

av kulturella, sociala och ekonomiska möjligheter skapar goda villkor för ett möte mellan 

den enskilde eleven och skriftspråket. 

 

Tjernberg (2007) genomförde en studie inom läs- och skrivforskningen där syftet var att 

analysera framgångsfaktorer för läs- och skrivlärande angående elever som ligger i 

riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. I studien framkom det att pedagoger upplever 

arbetet med att förena elevers erfarenheter med skolspecifika kunskaper inom deras läs- 

och skrivutveckling som grundläggande. Resultatet visar på att elever behöver ges 

möjligheten till att skaffa sig kunskaper från olika områden vilket i sin tur skapar 
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möjligheter till att förstå ett visst innehåll lättare. Genom att tillvarata elevers tidigare 

erfarenheter skapar förutsättningar för eleverna att få tillgång till ett register av olika 

skolspecifika kunskaper. Även Alatalo (2011) genomförde en undersökning där avsikten 

var att belysa både möjligheter och svårigheter för lärare att implementera läs- och 

skrivundervisning. Det visade sig vara viktigt att ha en varierande och strukturerad 

undervisning med utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter och kunskaper. Alatalos 

studie åskådliggör vikten av att pedagoger också kan identifiera elevers styrkor samt 

svagheter för att på så sätt kunna anpassa undervisningen efter varje enskild elev. 

 

Graham et al. (2012) genomförde en metaanalys där 13 skilda tillvägagångssätt för läs- 

och skrivmetoder undersöktes. Det visade sig att lärare bör ta hänsyn till elevers olika 

erfarenheter och kunskaper i undervisningen. Det innebär att lärare behöver anpassa 

undervisningens skrivstrategier utifrån ett innehåll som eleverna kan relatera till för att 

möjliggöra utveckla deras lärande. Enligt resultatet i en av metaanalyserna främjas elever 

av ett lärande där de utgår ifrån elevers olika kunskaper och tidigare erfarenheter vilket 

skapar förutsättningar för ett optimalt kunskapsinhämtande bland eleverna. Emedan 

Graham et.al. (2012) lyfter fram aspekter kring elevers tidigare erfarenheter och kunskaper 

framför författaren även datorn som verktyg i främjandet av elevers skrivutveckling. 

Däremot har effekterna av datoranvändningen visat sig vara mycket små och Taube, 

Fredriksson och Olofsson (2015) framhåller således att en kombination av handskrift, 

samtal och datoranvändning bör kombineras för att uppnå ett optimalt lärande. Likt Taube 

et al. (2015) belyser Trageton (2005) datorn som ett lämpligt redskap i elevernas 

skrivutveckling. projekt ASL- Att skriva sig till läsning, bygger på att skriva sig till läsning 

med hjälp av datorn som verktyg. Tragetons (2005) studie visar på resultat där datorn har 

positiv effekt på elevers skrivutveckling och lärande vilket även Takala (2013) lägger 

tonvikt vid. ASL- metoden framhålls ha en positiv inverkan på elevernas skrivutveckling 

och framställs som inspirerande för eleverna. Vidare betonar forskaren att handskrift i 

kombination med skrivande på datorn är det optimala sättet för att uppnå ett mer gynnsamt 

lärande i syfte att främja alla elevers skrivutveckling.   

 

Flera forskare belyser vikten av att läraren behöver ha kunskap om elevers olika 

hemmiljöer med tanke på de varierande erfarenheter och kunskaper som de har med sig till 

skolan (Alatalo, 2011; Fast, 2007). Elevers skriftspråk visar sig variera utifrån de olika 

tillgångarna som hemmen förser eleverna med vilket påverkar dem i mötet med olika 

texter. Det är viktigt att lärare har kunskap om elevers tidigare erfarenheter och 

förkunskaper för att på bästa sätt möjliggöra ett betydelsefullt lärande. Det förutsätter att 

lärare skaffar sig kunskap om elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket för att kunna ta 

hänsyn till och utveckla deras skrivundervisning (Alatalo, 2011; Cummins, 2011; Fast. 

2007; Graham et al., 2012; Schmidt, 2013).  

  

3.7 Styrdokumentens betydelse 

Skollagen (SFS, 2010:800) lyfter fram att utbildningen inom skolväsendet ska se till att 

alla elever tas hänsyn till och att elevers olika behov tillgodoses. Inom utbildningen ska 

elever ges stöd och stimulans i sin strävan att utveckla ett optimalt lärande (SFS, 
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2010:800).  Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Skolverket, 

2017b) lyfter även fram att undervisningen ska anpassas utifrån varje enskild elevs 

förutsättningar och behov. Undervisningen som bedrivs i skolan ska ta sin utgångspunkt i 

elevers tidigare erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper för att på bästa sätt skapa 

förutsättningar för eleverna att utvecklas. Det framgår även att skola och hem i samarbete 

med varandra ska syfta till att främja alla elevers individuella utveckling vilket i sin tur 

skapar kompetenta samhällsmedborgare.   

 

Undervisningen i ämnet svenska lägger vikt vid elevers förutsättningar för att skapa tilltro 

till sin skriftspråkliga förmåga (Skolverket, 2017b). Vidare lyfter Kommentarmaterialet i 

ämnet svenska (Skolverket, 2016) lyfter fram att elever ska ges möjlighet att utveckla sin 

språkliga förmåga i olika kontexter. Det innebär att enskilda individer ska ges möjlighet 

till en varierad undervisning inom svenskämnet för att kunna utveckla sitt skriftspråk. 

Enligt Läroplanen (Skolverket, 2017b) har elever olika erfarenheter och kunskaper med 

sig när de börjar skolan. De erfarenheter och kunskaper de har med sig kommer likaså från 

hem men även förskolan. Eftersom alla elever har olika behov och förutsättningar är det 

viktigt att skolan ser till varje enskild elev och bör därför utforma undervisningen på ett 

sådant sätt som gör det möjligt för alla elever att lyckas nå målen för utbildningen. Därmed 

ställs det krav på att lärare behöver ha kännedom om elevers tidigare erfarenheter för att 

på så sätt kunna tillgodose allas förutsättningar och behov i arbetet med skriftspråket. Det 

medför att lärare i och med detta ska väcka samt bibehålla elevers lust till att lära och 

samtidigt skapa tilltro till det egna kunnandet.  

 

Läroplanen (2017b) lyfter fram att skolan har i uppdrag att förbereda elever inför framtiden 

genom att överföra olika grundläggande kunskaper och värden. Då nya tekniska verktyg i 

snabb takt ökar och informationssamhället vidgas är det viktigt att elever klarar av att 

använda och tillägna sig nya kunskaper. Skolan har till uppgift att se till att framtida elever 

utvecklar en förståelse för hur digital teknik fungerar men även hur denna nya förändring 

påverkar individen och samhället.  
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4 Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt i avsnitt 4.1 där det 

sociokulturella perspektivet står i fokus. Vidare i avsnitt 4.1.1 beskrivs den proximala 

utvecklingszonen följt av avsnitt 4.1.2 där begreppet mediering konkretiseras.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv  

I denna studie har det sociokulturella perspektivet valts som teori för att analysera och 

tolka undersökningens material. Det sociokulturella perspektivet har valts med avsikten att 

bidra med kunskap om hur elever i årskurs 1 uppfattar olika skrivaktiviteter i 

svenskundervisningen. Lev Semjonovitj Vygotskij menar att inlärning av olika stoff sker 

i sociala situationer. Det har till följd att den enskilda individen blir delaktig i människors 

gemensamma kulturer. Vygotskji talar om att den sociokulturella teorin utgår från ett 

lärande och meningsskapande i vardagliga händelser i vilka individen befinner sig i 

dagligen (Kroksmark, 2011). Säljö (2014) belyser ett biologiskt och sociokulturellt 

perspektiv på lärande där betydelsen av dimensionerna syftar till att bevara ett socialt 

samspel mellan individer. Det innebär att människor blir delaktiga och tillskriver sig nya 

kunskaper och erfarenheter genom samspel med andra i den aktuella omgivningen.      

 

Inom det sociokulturella perspektivet sker individens utveckling genom ett socialat 

samspel med andra. Det medför att språket ses som ett viktigt verktyg mellan människor 

för att kunna kommunicera vilket är en förutsättning för att människan ska kunna 

funktionera i sin omgivning (Kroksmark, 2011; Säljö, 2014). Lärande sker således i sinom 

tid där individer har till uppgift kunna genomföra enkla uppgifter på egen hand med 

handledning av en vuxen (Vygotskij, 1978). Inom det sociokulturella perspektivet som 

vald teori finns det åtskilliga betydelsefulla begrepp för att kunna analysera studiens 

empiriska material. Följande avsnitt beskriver några av begreppen med avsikten att kunna 

tolka studiens kommande resultat.  

4.1.1 Den proximala utvecklingszonen 

Vygotskijs syn på lärande beskrivs genom sättet att visa på människans ständiga utveckling 

och dess möjligheter att appropriera nya kunskaper. Ett av de åtskilliga begrepp som 

beskrivs inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen, vilket 

används för att göra lärande- och utvecklingsprocessen begriplig. Den proximala 

utvecklingszonen syftar till att när människan lyckas behärska en färdighet kan denne i 

sinom tid alltjämt utveckla en ny färdighet. Det innebär att det finns nya kunskaper och 

färdigheter inom räckhåll som människan kan lyckas erövra efter hand (Säljö, 2014).  

 

Säljö (2014) framhåller den proximala utvecklingszonen som en process där lärare, 

vårdnadshavare, syskon eller kamrater kan hjälpa individen i deras lärande genom att visa 

på hur olika kulturella redskap kan användas i meningsfulla kontexter. Människor lär sig 

dagligen nya saker vilket medför att de blir beroende av andra i omgivningen. Säljö (2014) 

understryker dessutom att om eleven får ett tydligt stöd i början av sitt lärande, den 

proximala utvecklingszonen, kan eleven allt efter som behärska olika kulturella redskap, 
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exempelvis att kunna skriva. Däremot bör den kunnige vuxna inte ta över allt för mycket 

utan det är en nödvändighet att eleven som står inför ett nytt lärande bör lösa sina egna 

problem för att komma vidare och utveckla nya kunskaper. Kroksmark (2011) beskriver 

att när väl individens kapacitet blivit automatiserad och inte längre behöver den vuxnes 

stöd på samma sätt i undervisningen uppstår ett medierat lärande vilket beskrivs i följande 

avsnitt.   

4.1.2 Mediering  

Säljö (2014) betonar begreppet mediering och beskriver det som ett redskap vilket 

människan använder för att kunna förstå och tolka sin omvärld. Inom perspektivet 

tillämpas både mentala och materiella redskap. Dessa redskap användas av människan med 

syftet att kunna tänka och kommunicera med sin omgivning där symboler och tecken finns 

till hjälp). Ett materiellt redskap avser för de fysiska ting som människan tar vid för att 

kunna genomföra olika aktiviteter. Fysiska redskap exemplifieras bland annat genom 

tangentbord som människan kan skriva med. Det innebär att kunskapen tillhandahåller 

människan genom att behärska det aktuella redskap som behövs för att genomföra 

exempelvis en arbetsuppgift (Säljö, 2014). Kroksmark (2011) menar vidare att det centrala 

i det sociokulturella perspektivet är samspelet mellan de artefakter barn och människor 

möter i deras närmiljöer. I samband med dessa artefakter öppnas verkligheten upp för 

individen och för att handskas företeelserna används både fysiska som intellektuella 

redskap.    

 

 

Säljö (2014) framhåller dessutom en skillnad gentemot de fysiska redskapen och det är att 

även mentala redskap skildrar människans förmåga att vara kapabel till kommunikation 

och tankeverksamheter i den aktuella omgivningen där analys och förståelse är nödvändigt. 

Mentala redskap beskrivs vara människans skriftspråk vilket genom åren har utvecklats 

och förändrats många gånger. Ett mentalt redskap utvecklas därmed genom kulturella 

gemenskaper som människa tillsammans med sin omgivning använder ofta. Däremot bör 

dessa två redskap inte ses som två skilda komponenter utan som en helhet. Medieringens 

princip syftar till att människan, genom materiella och mentala redskap ges förutsättning 

att uppnå ett individuellt stimuli. Det innebär att människan inte reagerar på omvärlden 

direkt utan behöver tänka med hjälp av kulturella redskap för att förstå och tolka alla 

världens olika principer (Säljö, 2014). Att ta till sig nya kunskaper och utveckla dessa sker 

i en dynamisk process vilket medför att barn i början av sin utveckling behöver stöd av 

någon annan än barnet självt. Således har barn olika kunskaper och kapaciteter för att 

kunna lösa problem av olika slag vilket därför bör det ske i sociala sammanhang 

(Kroksmark, 2011). 

 

De begrepp som behandlats i detta kapitel är av betydande vikt för analys och tolkning av 

studiens undersökta material. Det sociokulturella perspektivet, den proximala 

utvecklingszonen och medieringens princip kommer följaktligen att återkomma i både 

resultat- och diskussionskapitlet.     
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5 Metod 

I metodkapitlet beskriver studiens metodval. I avsnitt 5.1 presenteras vald analytisk ansats 

där det hermeneutiska perspektivet står i fokus. Därefter beskrivs i avsnitt 5.2 studiens 

urval. Metod för materialinsamling beskrivs därefter i avsnitt 5.3. Vidare presenteras 

studiens genomförande i avsnitt 5.4 och i avsnitt 5.5 skildras studiens tillförlitlighet och 

validitet. Avslutningsvis belyses undersökningens etiska forskningsaspekter i avsnitt 5.6.   

5.1 Analytisk ansats 

Studiens fokus är bidra med kunskap om elevers uppfattningar kring olika skrivaktiviteter 

i årskurs 1, därmed har hermeneutiken valts som analytisk ansats för studien. Det 

hermeneutiska perspektivet handlar om att tolka, förstå och förmedla upplevelser utifrån 

olika fenomen vilket gör att teorin anses vara lämpad vid analys av studiens material.  Det 

framgår att det hermeneutiska perspektivet har till uppgift att översätta en befintlig text i 

syfte att synliggöra dess budskap. Det innebär att hermeneutiken som teorin försöker 

beskriva hur individers olika livsvärldar uppfattas (Hartman, 2004; Ödman, 2007). 

Hermeneutiken används som ett sätt för forskare att tolka en social kontext med ett 

subjektivt utifrånperspektiv. Teorin omfattar människors handlingar i allmänhet och hur 

individer uppfattar sig själva och den situation de omges av (Backman, 2008; Hartman, 

2004). 

 

Det hermeneutiska perspektivet beskrivs som ett sätt för forskare att närma sig 

forskningsobjektet utifrån egna kunskaper och egen förförståelse. De kunskaper forskaren 

har med sig in i tolkning av det insamlade materialet bidrar till en meningsfull analys 

(Hartman, 2004). Olsson och Sörensen (2011) framhåller vidare att ett hermeneutiskt 

perspektiv syftar till att forskaren har till uppgift att fånga individens olika upplevelser, 

uttryck och skapa förståelse om deras handlande. Forskaren har uppdraget att analysera det 

insamlade materialet och analys sker oftast med hjälp av den hermeneutiska spiralen. Att 

analysera ett material med hjälp av den hermeneutiska spiralen innefattar en process där 

forskaren bearbetar en text, tolkar och skapar en förståelse vilket därefter leder till ny 

textproduktion, ny tolkning och slutligen ny tolkning av materielat. Det innebär att 

forskaren inledningsvis ser till de enskilda delarna och tolkar dessa för att vidare kunna ge 

en uppfattning om hur helheten kan återges i ett fullständigt sammanhang.  

 

Hermeneutiken som vald analytisk ansats i förhållande till denna studie ansågs vara 

användbar i och med tolkningsprocessen av det insamlade materialet.   Eftersom studiens 

fokus är bidra med kunskap om elevers uppfattningar kring olika skrivaktiviteter i årskurs 

1 bidrar det hermeneutiska perspektivet till att skapa en så fullständig förståelse som 

möjligt för elevernas olika uppfattningar och reflektioner.      

5.2 Metod för materialinsamling  

Med utgångspunkt i studiens syfte att bidra med kunskap om hur elever uppfattar 

svenskundervisningens skrivaktiviteter i årskurs 1 valdes en kvalitativ forskningsansats. 

En kvalitativ forskningsansats syftar till att beskriva och skapa djupare förståelse för olika 
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individers åsikter, tankar och uppfattningar. Skillnaden mellan en kvalitativ och en 

kvantitativ forskningsansats är att den kvalitativa metoden strävar efter att nå en förståelse 

för individers olika sociala sammanhang de befinner sig emedan kvantitativa metoder 

riktar sig mot att mäta olika fakta (Backman, 2008). Hartman (2004) beskriver att en 

kvalitativ metod mer riktar sig emot att förstå människans muntliga analyser än att se till 

siffermässiga tabeller vilket resulterar i ett grundligare resultat.  

 

En kvalitativ forskningsansats valdes med anledning av att studien syftar till att bidra med 

förståelse kring elevers uppfattningar kring olika skrivaktiviteter i svenskundervisningen i 

årskurs 1. Studien eftersträvar att undersöka elevernas olika skrivaktiviteter i relation till 

deras egen verklighet och skapa förståelse för detta faktum. Därav anses den kvalitativa 

metoden vara mer lämpad för studien än en kvantitativ.  

5.3 Urval  

Urvalet i studien har omfattats av en grupp informanter i årskurs 1 i grundskolans tidigare 

år. Urvalet har genomförts med ett målinriktat urval samt det som Bryman (2011) 

benämner vid ett snöbollsurval. Detta med anledning av de olika informanter som valts ut 

inför studiens undersökning. Dessa två urvalskriterier ansågs vara relevanta eftersom målet 

var att strategiskt välja ut ett mindre antal informanter i vidare syftet att kunna besvara 

studiens frågeställningar Ett bekvämlighetsurval belyses vid snöbollsurval vilket anses 

vara en användbar metod inom den kvalitativa forskningen. Det innebär att urvalet behöver 

vara i nära anslutning till studiens syfte och frågeställningar för att ett relevant resultat ska 

uppnås (Bryman, 2011). Det första steget i urvalsprocessen var att ta kontakt med 

respektive rektor på de skolor som valts ut. Kontakten skedde via mail där samtalen gick 

ut på att informera rektorerna om studiens syfte, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). När rektorerna informerats kring studiens 

urvalskriterier och syfte uppmanades de att föra vidare informationen i from av ett 

missivbrev (Se Biliga 2) till de berörda lärarna i de klasserna med relevans för den valda 

urvalsgruppen. Rektorerna ombads ytterligare att delge mailadresser beträffande de 

utvalda lärarna utifrån den utvalda urvalsgrupp och det resulterade i fyra mailadresser inom 

årskurs 1. De tillfrågade lärarna kontaktades därefter via mail (Bryman, 2011). Respektive 

lärare fick vidare i uppgift att dela ut ett missivbrev till varje enskild elev och deras 

vårdnadshavare i klasserna då det enlighet med samtyckeskravet krävdes ett godkännande 

inför de kommande intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002). Utifrån vårdnadshavares 

godkännanden av ett deltagande i studiens undersökning utsedde lärarna i samråd med mig 

vilka elever som skulle delta i intervjuerna. Det resulterade i att varje lärare valde ut 5 

elever till varje intervju, vilket innebar att 20 elever sammanlagt deltog. 

Könsrepresentationen resulterade i 11 flickor och 9 pojkar. Hartman (2004) menar dock 

att nackdelen med detta tillvägagångssätt riskerar att göra valet av elever icke 

representativt. Det innebär att de elever som utses möjligen inte tillför undersökningen det 

som forskaren egentligen söker och därför försummas andra enskilda individer som 

eventuellt innehar dessa kunskaper.   
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5.4 Studiens genomförande  

Studiens material samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer beskrivs som ett sätt där forskaren ställer mer allmänna frågor 

utan att ha någon mer inbördes ordning. Intervjuerna utmärks av bland annat av flexibilitet 

(Bryman, 2011). Vidare bestod intervjuerna av fokusgrupper där respondenterna delades 

in i grupper där semistrukturerade intervjuer genomfördes. En fokusgruppsintervju 

framhålls som ett sätt att låta respondenterna samtala om olika specifika frågeställningar i 

grupp. När en fokusgruppsintervju ska äga rum bör storleken på gruppen vara mellan 5–

10 elever åt gången och dessa ska representera den utvalda målgruppen (Bryman, 2011; 

Olsson & Sörensen, 2011). Fokusgruppsintervju beskrivs likt en metod där samtal sker 

mellan flera individer samtidigt. Fördelen med fokusgrupper är att de frågor som belyses 

skapar möjlighet för breda svar och interaktion mellan deltagarna. Fokusgruppsintervju 

som metod har även nackdelar. Nackdelarna syftar bland annat till intervjuarens sätt att 

leda ett samtal. Informanten kan ta allt för stor plats och därmed styrs samtalet mer än vad 

som var tanken från start. Fokus för denna studie, gällande fokusgruppsintervjuerna, är att 

se till respondenternas samspel står i centrum och som moderator se till att eleverna ges 

möjlighet till att söka stöd och inspiration av varandra när de samtalar kring frågorna 

(Bryman, 2011; Olsson & Sörensen, 2011).  Inför studiens analytiska process gjordes även 

en intervjuguide som låg till grund för studiens material och resultat. Syftet med denna 

informationsguide var att skapa anpassade forskningsfrågor och detta gjordes i samband 

med inläsning av tidigare forskningsmaterial inom området. Intervjuguiden kom sedan att 

innehålla öppna intervjufrågor och antalet var få (Bryman, 2011).  

 

I samband med den första kontakten med respektive lärare diskuterades det fram datum 

och tid inför intervjuerna. Intervjuerna hölls i enskilda studierum vilka de enskilda lärarna 

tillhandahållit. När en intervju ska äga rum är det viktigt att tänka på vilken miljö både 

respondent respektive moderator befinner sig i. Utrymmes betydelse är av stor vikt då 

kvalitén på inspelningen kan påverkas av andra ljud i omgivningen (Bryman, 2011). I 

enlighet med Vetenskapsrådet (2002) samlades alla godkännanden i form av en 

samtyckesblankett (se Biliga 2) in av respektive lärare och därefter påbörjades 

intervjuerna. Bryman (2011) belyser vikten av följdfrågor och om de ställs kontinuerligt 

skapas förutsättningar för fördjupande svar. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

diktafon och sammantaget tog intervjuerna mellan 30–45 min per fokusgrupp.  

5.5 Materialanalys     

I förhållande till undersökningens empiriska material genomfördes kort efter intervjuerna 

en transkribering. Metoden som låg till grund för analysen av det empiriska materialet var 

en tematisk analys. Backman (2008) framhåller vikten av att strukturera upp det insamlade 

datamaterialet för att kunna få en helhetsbild av all den information forskaren har fått fram 

utifrån intervjuerna. När datamaterialet har fått en struktur är nästa steg att tolka och 

bearbeta innehållet (Backman, 2008). Det insamlade materialet utifrån de 

semistrukturerade intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån studiens tre 

frågeställningar. Det är viktigt att låta transkriberingsprocessen ta sin tid eftersom 
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materialet tar lång tid att bearbeta. Fördelen med transkribering i nära anslutning till 

intervjudagen är att deltagarnas ordalag och uttryck bevaras i och med att textmassan skrivs 

ner direkt utifrån det inspelade materialet (Bryman, 2011). De elever som valt att delta i 

studien informerades om Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav och utifrån detta 

krav har eleverna därför namngetts med beteckningen fokusgrupp 1, 2, 3 och 4. Andra 

namn som nämns i elevernas uttalanden har valts att benämnas med fiktiva namn samt att 

intervjuaren nämns vid intervjuare. Det transkriberade materialet rymde pauser vilket har 

betecknats med tre punkter medan kroppsspråk där ord som ”Eh, Mm, uhm, hm och aa” 

har uteslutits med anledning av jag anser att avlägsnade småord inte har påverkat resultatet. 

Under pågående arbetsprocess samlades tankar och reflektioner efterhand in och 

antecknades i ett anteckningsblock. Anteckningsblocket har varit till stor fördel och har 

stärkt arbetet då betydelsefulla idéer och tankar bidragit till framskrivandet av studiens 

resultat- och diskussionskapitlet.  

 

Studiens material har behandlats med utgångspunkt i ett hermeneutiskt perspektiv där 

fokus inriktas på att förstå individers olika livsvärldar (Hartman, 2004). Materialet har 

undersökts enligt den hermeneutiska spiralen som syftar till att se delarna samt helheten 

av undersökningsmaterialet. Analysprocessen genomfördes i olika steg och ett fösta steg 

var att omvandla respondenternas tal till skrift för att underlätta arbetet. Skriften 

bearbetades och övergick därefter till att pappersform med intention att underlätta 

analysen. Materialet lästes i nästa steg i sin helhet och övergick sedan till att läsas utifrån 

de olika delarna för att få en bättre förståelse för den vetenskapliga problemställningen. I 

följande steg genomfördes en färgkodning av transkriberingsmaterialet för att med 

noggrannhet kunna fastställa vilka olika huvudteman materialet skulle innehålla. Genom 

att kategorisera materialet systematiskt med hjälp av färgkodning kan det huvudsakliga 

resultatet urskiljas. Detta resulterade i fyra teman; ”Elevers erfarenheter av skriftspråkliga 

aktiviteter i svenskundervisningen”, ”Elevers uppfattningar av skillnaden mellan hem och 

skola gällande deras skrivaktiviteter” och ”Elevers uppfattningar av betydelsen att lära sig 

skriva” (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

5.6 Reliabilitet och validitet  

I studien finns en eftersträvan att nå så hög trovärdighet och validitet som möjligt. Bjereld, 

Demker och Hinnfors (2009) beskriver begreppet validitet som ett tillvägagångsätt som 

avser att förstå i vilken utsträckning ett fenomen verkligen undersöks för att med säkerhet 

veta att det som undersökts verkligen avser att undersökts. Det innebär att studiens syfte 

och frågeställningar ska se till att besvaras och övrig information anses därför vara 

irrelevant (Bjereld et, al. 2009). Vidare lyfts begreppet reliabilitet fram vilket beskrivs vara 

ett sätt att mäta olika fenomen. Det innebär enligt Bryman (2011) för att få studien 

trovärdig behöver forskaren se till att undersökningen har genomförts på rätt sätt enligt de 

regler som föreligger att följas.  

 

Under arbetsprocessen har validitet uppnåtts i och med den aktuellt valda urvalsgruppen. 

När urvalsgruppen valts ut utformades en intervjuguide vilken innehöll 7 huvudsakliga 
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frågor (se Biliga 1) som användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Utifrån dessa frågor genomfördes intervjuerna successivt och på detta sätt testades studiens 

validitet. En granskning har även kontinuerligt skett i samband med handledningsgruppens 

olika tillfällen vilket bidragit till studiens giltighet.   

5.7 Forskningsetiska aspekter 

Forskning som utförs på människor ställer vissa krav utifrån ett etiskt perspektiv (Bell, 

2006). Det finns forskningsetiska riktlinjer och principer att följa vilket ställer höga krav 

på respektive forskare (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) 

förekommer det fyra grundläggande individskyddskrav för forskaren att följa. Kraven 

rubriceras enligt följande: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Bell (2006) framhåller att dessa fyra krav har olika specifika regler 

vilket forskaren noggrant ska se till att följa. Forskningsetik handlar om att vara tydlig 

gentemot de undersökningdeltagare som ingår i studien. Det krävs att forskaren har 

kunskap om vilka regler som finns och samtidigt tar ansvar för att deltagares rättigheter 

genom att förtydliga dessa för dem (Bell, 2006).     

 

Informationskravet är ett allmänt krav som beskriver forskarens uppgift att informera 

samtliga deltagare i undersökningen om vad det innebär att delta och vad syftet med 

studien är. Forskaren har till uppgift att underrätta deltagarna om att deltagandet är frivilligt 

och att under undersökningens gång har de när som helst rätt att avbryta sin medverkan. I 

samband med intervjuernas förberedelse skickades information ut till respektive skola där 

lärare, elever och vårdnadshavare fick ett missivbrev att ta del av. Informationen de får 

tillhanda innefattar forskarens syfte med studien och en beskrivning av hur undersökningen 

i stora drag kommer att genomföras (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren har till uppgift att införskaffa samtliga deltagares 

tillstånd för att de vidare ska kunna delta eller inte i studien. Eftersom deltagarna i studien 

är under 15 år är vårdnadshavares tillstånd ofrånkomligt (Vetenskapsrådet, 2002). De 

elever som deltog i studien fick individuellt besluta om de ville delta i undersökningen 

genom att fylla i en samtyckesblankett (se Biliga 3). Det är viktigt att samtliga individer 

som ombeds att delta i undersökningen inför intervjuerna får fullständig information om 

studiens syfte och dess upplägg (Bryman, 2011). Samtyckesblanketterna skickades vidare 

till respektive pedagog som därefter lämnade ut uppgifterna till vårdnadshavare och elever 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som tillhör respektive deltagare i 

undersökningen ska med största säkerhet hållas konfidentiellt och inte utelämnas till 

obehöriga utanför studiens ramar. Alla uppgifter forskaren kommer i kontakt med som har 

med intervjuerna att göra under tiden som undersökningen pågår men även efter avslutad 

studie råder det tystnadsplikt över Samtliga elever som deltog i undersökningen fick 

beskrivit för sig att deras namn och skola inte kommer att nämnas i studien. Vid publicering 

och efter ett bekräftat godkännande av studiens arbete informerades berörda deltagare och 

därefter raderas all insamlad data (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Nyttjnadekravet inbegriper forskarens enskilda och införskaffande material för det 

specifika studieändamålet. Det innebär att det insamlade materialet inte får nyttjas av 

obehöriga eller utlånas för annat bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagande elever i 

undersökningen fick i samband med intervjuerna reda på hur materialet skulle användas 

och vem som har tillgång till uppgifterna.    
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6 Resultat och analys 

Kapitlet redogör för studiens resultat vilken innehåller fyra analyserade 

fokusgruppsintervjuer. Studiens empiriska material har kategoriserats i olika teman som 

därefter har tolkats samt analyserats med utgångspunkt i den sociokulturella teorin. I 

avsnitt 6.1 besvaras frågeställningen om vilka olika skriftspråksaktiviteter eleverna har 

erfarenhet av i svenskundervisningen i årskurs 1. Vidare i avsnitt 6.2 presenteras skillnader 

som eleverna uppfattar att det finns mellan hem och skola i användandet av olika 

skrivaktiviteter. Därefter beskrivs den avslutande frågeställningen om hur eleverna 

uppfattar betydelsen av att lära sig att skriva i vardagen i avsnitt 6.3. Avslutningsvis i 

avsnitt 6.4 redovisas en sammanfattning av resultatkapitlet.    

6.1 Elevers erfarenheter av skriftspråkliga aktiviteter i svenskundervisningen 

Studiens resultat visar på att eleverna har varierande erfarenheter i mötet med olika 

skriftspråksaktiviteter. Flertalet av eleverna beskriver aktiviteterna som ett sätt där de ges 

möjlighet att skriva sitt eget namn, brev, berättelser, historier eller dagböcker. Eleverna 

lägger särskild vikt vid erfarenheten av hur, när och med hjälp av vad för material de kan 

använda när de ska arbeta med sitt skrivande. Material som eleverna beskriver att de 

kommit i kontakt med är till exempel datorer, Ipads, smartphones och tv-apparater. Det 

framgår även att flertalet elever använder sig av enkla verktyg som består av penna och 

papper. Emellertid visar det sig att åtskilliga elever i studien har större erfarenhet av 

digitala hjälpmedel i samband med olika skrivaktiviteter.    

6.1.1 Fördelen med att skriva redan i förskolan 

Det framkommer med utgångspunkt i studiens resultat att eleverna har med sig skilda 

erfarenheter i fråga om deras olika skriftspråksaktiviteter från förskolan. Flertalet av 

eleverna beskriver förskolan som en plats där leken tagit mer plats och skrivandet lämnats 

åt sidan. Däremot betonar en av eleverna att inom förskolans verksamhet gavs det 

möjlighet att få ta del av olika former av skrivande. Samtidigt visade det sig likväl att flera 

elever konstaterade att skrivandet förekom tidigt och beskriver det på följande sätt:  

 

Kommer ni ihåg när ni skrev ett ord eller en text första gången? 

(Intervjuare) 

Jag skrev första gången när jag gick på förskolan… (Fokusgrupp 

1) 

Vet du vad du skrev om? (Intervjuare) 

Ja, jag skrev… jag skrev ett brev till mig själv… (Fokusgrupp 1)  

Det fick alla göra… (Fokusgrupp 1) 

 

Eleven i fokusgrupp 1 beskriver den primära kontakten med skrivandet skedde genom att 

hen skriver brev till sig själv. Att poängtera här är att eleven kopplar valet av att skriva ett 

brev till en vardaglig situation där eleven ges möjlighet att skriva om föremål som eleven 

sedan tidigare kan relatera till eller tidigare erfarit. Majoriteten av de elever som beskrev 

sig tillägna sig åt olika skrivaktiviteter mer än just att fokusera på att skriva texter när de 
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gick i förskolan var att de hellre ritade eller lekte med andra föremål. En elev skildrar 

följande:  

 

Jag brukade mest måla på dagis. Men jag kommer inte ihåg om… 

jo, jag skrev lite. (Fokusgrupp 2)  

Kan du berätta om vad du skrev kanske? (Intervjuare) 

Det kommer jag faktiskt inte ihåg… (Fokusgrupp 2) 

 

Att utforska skrivandet på många olika sätt är viktigt för elevernas individuella utveckling. 

Elever kommer dagligen till skolan med olika skriftspråkserfarenheter och förkunskaper 

där måla och rita numera är en del av deras vardag. En av eleverna i fokusgrupp 2 

framhåller målandet som en stor del av sitt arbete inom förskolan, vilket indikerar på att 

aktiviteten är betydelsefull för hen. Till skillnad från föregående elevsvar i fokusgrupp 2 

poängterade en elev i fokusgrupp 3 att skrivandet ofta förekom i dagliga verksamheten på 

förskolan. Däremot beskriver en elev ur fokusgrupp 3 att hen fick möjligheten att testa att 

skriva en rolig bok vid ett tillfälle vilket kommit som förslag från en av förskolelärarna: 

 

Kan ni berätta om hur det var att skriva när ni gick i förskolan? 

(Intervjuare) 

Då… då fick jag faktiskt förslaget att, det var ”Ronja” som hjälpte 

mig med ett förslag att jag skulle göra typ… en bra bok och rolig 

bok och då sa jag, ja det kan jag väl göra! (Fokusgrupp 3) 

Vad menar du med att ”Ronja” gav ett förslag? (Intervjuare) 

Hen tänkte… hen… ville att jag skulle… först så lekte jag bara 

typ och spelade fotboll… mycket…  jag vet inte… (Fokusgrupp 

3) 

 

Eleven ur fokusgrupp 3 beskriver ett minne ifrån förskolan (lekskolan) där läraren ger 

förslag på vad eleven kan tänkas utföra i valet av att skriva en text. Eleven betonar en 

känsla av lust utifrån lärarens förslag och accepterar utmaningen.      

6.1.2 Det egna namnet  

Samtliga elever i studien beskrev att det förekom ett användande av penna och papper inom 

förskolans ramar. Utifrån elevernas uttalanden framkom det att eleverna fick lekskriva, rita 

eller måla samtidigt som de fick ta del av och arbeta kring alfabetets bokstäver. De olika 

skriftspråksaktiviteter eleverna fick ta del av resulterade oftast i att de erbjöds att rita när 

de var klara. Eleverna beskriver att förskoleläraren förklarade att först genomför man 

uppgiften och därefter ges möjlighet till att exempelvis måla.  Följande elev belyser vikten 

av att ange teckningens ägare:       

 

Asså… man skrev inte så mycket på dagis. Det enda man skrev 

var väl typ sina namn och sånt på teckningar så att man inte skulle 

tappa bort dom… (Fokusgrupp 1) 
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Eleven ur fokusgrupp 1 beskriver en händelse på förskolan där varierande 

skriftspråksaktiviteter ägde rum. Aktiviteten innebar att eleven fick rita och därefter 

underteckna teckningen med sitt namn. Det framkommer ur elevsvaret att innan de flesta 

barn börjar grundskolan förekommer inte arbetsuppgifter där barnen skriver olika texter. 

Det handlar istället om att markera och inte glömma bort vems teckning som är vems. 

Följande elev beskriver hur skrivandet tog form för första gången: 

 

Kommer du ihåg vad du skrev för första gången? (Intervjuare) 

Jag skrev ”Aa” för första gången. (Fokusgrupp 2) 

Eh… det var… Det var faktiskt väldigt svårt, tyckte jag. 

(Fokusgrupp 2) 

Vad menar du med svårt? (Intervjuare) 

Det är det… jag kunde inte alla bokstäver. Jag kunde bara R. 

(Fokusgrupp 2) 

 

Eleven ur fokusgrupp 2 beskriver sitt första möte med skriftspråket genom ett sätt att skriva 

och bokstavera sitt egna namn. Eleven inleder med att berätta om svårigheten själva 

skrivandet. Eleven beskriver att det uppstod en viss problematik under skrivaktivitetens 

gång och understryker att hen ännu inte kan alla bokstäver förutom bokstaven R. 

Svårigheten ligger i att elevens kunskaper om alfabetets bokstäver inte är tillräckliga för 

att kunna skriva olika slags texter vilket gör det svårt att forma det egna namnet.  

6.1.3 Digitala resurser 

I människors vardag förekommer det allt mer teknologisk utrustning och de blir allt 

vanligare att skriva med hjälp av olika verktyg. I studien framkommer det att övervägande 

delen av eleverna någon gång i sin vardag har använt exempelvis en Ipad, dator eller en 

smartphone. Mediala redskap har blivit ett allt mer förekommande inslag bland dagens 

elever i skolan vilket blivit mer påtagligt i deras sätt att skriva: 

 

Vilket sätt tycker ni är bäst att skriva på? (Intervjuare) 

Sms… (Fokusgrupp 4) 

Snapchat är roligast att skriva. (Fokusgrupp 4) 

Ja, snapchat! (Fokusgrupp 4) 

På papper… jag hatar att skriva på snapchat! (Fokusgrupp 4) 

 

Uttryckligen beskriver två av eleverna i fokusgrupp 4 att de helst skriver sms till vardags 

istället för att använda papper och penna. Emellertid framförde en av eleverna ett missnöje 

gentemot att skriva på mobiltelefonen där många barn och ungdomar använder appen 

snapchat för att kommunicera med varandra. Det framkommer ett missnöje hos eleven och 

funktionen med snapchat kritiseras. Eleven anser att användning av papper och penna 

fungerar betydligt bättre när hen ska skriva. Däremot framför flera andra elever i 

fokusgrupp 4 att de tycker den mobila applikationen fungerar bra och väljer således att 

använda sig av detta skriv- och kommunikationsmedel. Eleverna berättar de använder 

mobiltelefonen dagligen i syftet att nå en mottagare. Skriften blir därmed meningsfull för 
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den enskilda eleven eftersom mobilen innehar en funktion som gör det möjligt att 

kommunicera med andra oavsett vart de befinner sig.  

 

Samtidigt som smartphones har allt mer övergått till att vara ett digitalt verktyg som barn 

och ungdomar använder frekvent i vardagen har likväl datorn som redskap men även Ipads 

visat sig ha en stor betydelse för flertalet av eleverna i den här studien. Dessa verktyg 

används i olika sammanhang och följande elever beskriver vilka verktyg som underlättar 

deras skrivande: 

 

Vilket sätt tycker ni är bäst att skriva på? (Intervjuare) 

… för att kunna lära sig är väl dator då tror jag.  

Jag tror nog det är… det… om man inte vet hur man ska skriva 

med första i början enklaste… är det nog datorn för då lär man 

sig ljudet på orden. (Fokusgrupp 3) 

 

Eleverna ovan redogör för hur viktig datorn som verktyg är i samband med skrivandet. Det 

framgår att genom datorn lär sig individen bättre eftersom på datorn finns bokstäverna 

redan färdiga att trycka på. Enligt en av eleverna är det viktigt att kunna se bokstäverna 

framför sig när skrivandet ska ske vilket gör processen enklare. Det framgår att genom 

datorns visuellt konkreta bokstäver minns eleven hur de ser ut men även hur de låter.       

6.2 Elevers uppfattningar av skillnaden mellan hem och skola gällande deras 

skrivaktiviteter  

Utifrån elevsvaren i undersökningen visade det sig att eleverna uppfattat att skrivprocessen 

har olika syften hemma och i skolan. Resultatet visade att de flesta av eleverna skriver 

dagbok, önskelistor, handlingslistor, sagor eller sms hemma. Det framgår vidare att 

eleverna använder omgivningens olika möjligheter där tekniska verktyg som dator, Ipad 

eller mobiltelefon ingår. Däremot framhäver flertalet elever att de i skolan till stor del av 

tiden skriver med penna och papper och beskriver att de saknar ett tekniskt användande av 

Ipad och dator i undervisningen i jämförelse hur det är hemma.  

6.2.1 Att skriva hemma 

Flertalet av eleverna i studien beskriver att skrivandet i deras hemmiljöer innebär att skriva 

med hjälp av ett eget valt verktyg eller föremål. Eleverna belyser vidare att hemma kan de 

komma i kontakt med teknologisk utrustning som deras vårdnadshavare eller syskon har 

tillgång till. Det innebär eleverna möjligtvis kan få låna eller titta på när någon annan i 

deras omgivning skriver för olika syften. En av eleverna i fokusgrupp 4 beskriver hur hen 

lärde sig att skriva genom att iaktta den aktuella omgivningen: 

 

Hur tycker ni att det är att skriva hemma? (Intervjuare) 

Min storebror… (Fokusgrupp 4)  

Din storebror? (Intervjuare) 

Jag tittade på hans läxor hela tiden… (Fokusgrupp 4) 
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Baserat på elevsvar utifrån fokusgrupp 4 framgår det att hens iakttagelse visar att andras 

skrivande kan skapa goda förutsättningar för att eleven ska utveckla det individuella 

skrivandet. Genom att få uppleva och vara med när andra skriver kan bidra till ett 

utvecklande av nya kunskaper och färdigheter med hjälp av individens syn. Eleven i 

fokusgrupp 4 fick således uppleva hur hens storebror genomförde sina läxor genom att 

observera en enskild situation. I relation till skriftspråket beskriver flera elever i studien 

nedan sina olika uppfattningar om hur det är att skriva utifrån ett eget intresse som visar 

sig vara betydelsefullt för dem. När eleverna väljer att skriva om något utgår de ifrån 

bekanta föremål eller kända ting de haft kontakt med sedan tidigare: 

 

När ni skriver en text hemma, vad handlar den om då? 

(Intervjuare) 

 Hästar. (Fokusgrupp 2) 

 Farfar… (Fokusgrupp 2) 

 … vad var det nu igen? … typ lite olika djur. (Fokusgrupp 2) 

Hur kommer det sig att ni skriver om de här sakerna ni berättar 

om? (Intervjuare) 

 … jag tycker att det är kul! För att jag vill. (Fokusgrupp 2)  

 

Eleverna i fokusgrupp 2 förklarar ovan vikten av att låtas skriva om sådant som skapar en 

mening för dem. En av eleverna uttrycker att hen väljer att skriva om sin farfar i syfte för 

att komma ihåg honom vilket visar sig vara viktigt. Genom att tillåta eleverna att producera 

texter om sådant som är betydelsefullt för dem skapar förutsättningar till en lust och 

varaktighet till att vilja fortsätta skriva i framtiden. Flera av eleverna menar på att de brukar 

skriva om saker de redan vet något om. En av eleverna nämner att hen skriver fakta om 

olika djur hemma vilket kunde vara allt ifrån kaniner till katter. Djuren i fokus beskriver 

eleverna som kända föremål utifrån vilket eleverna sedan tidigare kommit i kontakt med 

vilket anger intresset av att låtas skriva om stoffen.     

6.2.2 Skrivverktyg i skolan 

I skolan sker läs- och skrivundervisningen dagligen och det är viktigt att kunna hantera 

skriften på ett funktionellt sätt. Eftersom eleverna har olika erfarenheter och referenser 

gällande skriftspråket är det viktigt att se till elevernas tidigare erfarenheter för att kunna 

anpassa undervisningen. Eleverna i studien ges möjligheten att berätta om vilka eller vilket 

sätt som skapar goda förutsättningarna för dem att skriva på enligt följande:        

 

Vilket sätt tycker ni är bäst att skriva på? (Intervjuare) 

…för att man ska kunna lära sig är väl dator då tror jag.  

(fokusgrupp 3)  

För att lära sig så tror jag penna… (Fokusgrupp 3) 

 

En av eleverna i studien berättar att datorn är ett viktigt verktyg i den individuella 

skrivutvecklingen. Eleven anser att datorn är ett betydelsefullt verktyg om man ska lära sig 

ett visst stoff. Det innebär att med hjälp av en dator kan skrivandet underlättas och 
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producerandet av olika texter kan komma att förstås lättare än att producera en text med 

pennan. Däremot ställer sig flera av eleverna emot påståendet och menar att pennan som 

skrivverktyg anses vara ett bättre alternativ. Det vill säga att eleven som skribent utnyttjar 

en penna kan likväl lära sig att forma alfabetets bokstäver samt producera olika texter. 

Följande elev i fokusgrupp 3 betonar pennans betydelse i sitt skrivande:  

 

Det klart man kan öva… och fortsätta så och sen med penna då 

får man…då kanske man lyssnar på bokstäverna när man kanske 

tryckt a och b. I alla fall, sen så kanske man tyckte att man har 

hört orden fast man tittar inte, man ser bara de… skriva den där 

på och så tänker jag… då tänkte jag såhär att det är ju bättre att 

skriva på förhand och då lär man ju sig, tycker jag, mycket 

snabbare i och med att man e bokstäverna… man gör dom själv. 

(Fokusgrupp 3) 

 

Eleven ovan lägger betoning vid pennan som ett betydelsefullt verktyg i den individuella 

skrivundervisningen, eftersom hen främst lär sig med hjälp av metoden. Skrift skapad med 

hjälp av pennan har funnits i många generationer före vår digitala tid och är idag tillgänglig 

för alla mer eller mindre. Följande elev har uppmärksammat vad som fungerar individuellt 

och upplyser vidare om att för att kunna forma och förstå sitt skrivande behöver handen 

greppa funktionen av ett manuellt skrivande för att kunna föra ner orden.         

6.3 Elevers uppfattningar om betydelsen av att lära sig skriva   

För att människan ska kunna fungera i dagens samhälle behöver den enskilda individen 

kunna hantera skriftens konst. Innebörden av att lära sig att skriva kan uppfattas på olika 

sätt och det blir tydligt i studiens resultat då eleverna försöker ge svar på varför de behöver 

lära sig att skriva i sitt dagliga liv. Under intervjuerna fick eleverna frågan om varför de 

tror att de behöver lära sig att skriva och majoriteten av eleverna belyste vikten av att det 

är en nödvändigt för att kunna leva och verka i samhället. En av eleverna i fokusgrupp 2 

redogör för hur hen ser på skrivandet betydelse:  

 

Varför behöver man lära sig att skriva? (Intervjuare) 

Man ska kunna skriva, ifall man ska kunna skriva till kommunen 

eller något… (Fokusgrupp 2) 

Hur tänker du då? (Intervjuare) 

Att de får en sån här… räkning…så ska man ju skriva ibland och 

då är det bra att kunna skriva. (Fokusgrupp 2)    

 

En av eleverna belyser betydelsen av att kunna skriva i åtskilda syften. Eleven nämner ord 

som kommunen när hen berättar om hur det var att lära sig att skriva. I citatet ovan nämner 

eleven vikten av att kunna nå myndigheter om man så skulle behöva det i framtiden med 

hjälp av skriften. En annan elev skildrar även hur viktigt det är att kunna skriva i och med 

att man blir äldre i syftet att kunna betala räkningar. Samtidigt framhåller flera av eleverna 
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i studien skrivandets betydelse i förbindelse med digitala verktyg där mobiltelefonen spelar 

en viktig roll: 

Jo, för när man blir stor behöver man ju skriva typ om man ska 

ha sin mobil och skicka sms eller om man ska skriva… 

(Fokusgrupp 3) 

Det framgår av eleverna vikten av att kommunicera med andra människor med hjälp av 

digital teknik. I och med dagens utveckling av ny tekniska utrustning väljer allt fler 

människor tekniken före manuella verktyg som pennan. Flera av eleverna i studien 

beskriver att de kommit i kontakt med teknisk utrustning för första gången hemma i 

sällskap av en vuxen. Eleverna betonar bekvämligheten i att trycka på bokstäver i en 

mobiltelefon eller på en dator för att kunna kommunicera med andra individer.  

6.4 Sammanfattning 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om elevers olika uppfattningar kring varierande 

skrivaktiviteter i årskurs 1 med utgångspunkt i eget skrivande. Eleverna i studien anger att 

de till stor del innehar liknade uppfattningar i mötet med flera skriftspråksaktiviteter. 

Flertalet elever berättar om att skrivandet ägt rum långt innan de började årkurs 1. Eleverna 

beskriver att ett av det första mötena de hade med skriften var när de målat en teckning på 

förskolan eller hemma och efteråt ska underteckna med sitt namn. De lyfter fram att 

personal samt andra vuxna runtom dem poängterat vikten av att underteckna enskilda 

föremål med det egna namnet för att inte bli av med teckningar samt övrigt stoff. Samtidigt 

som eleverna lyfter fram betydelsen av att skriva sitt eget namn skildras deras erfarenheter 

kring användandet av varierande digitala verktyg. Användandet av smartphones, Ipad, 

dator och tv-apparater är ett par av de objekt eleverna beskriver att de dagligen kommer i 

kontakt med. Exempelvis visar sig flera elever ha erfarenhet av att skriva in sökord på 

Youtube eller skriva sms vilket visar att skriften används i syfte att komma åt information. 

Eleverna framför att hemförhållanden men även förskolemiljön bidrar med skriftspråksrika 

möjligheter med goda förutsättningar för ett utvecklande av deras individuella skrivande.    

 

Flera elever lyfter fram vikten av att tillåtas skriva olika texter hemma utifrån deras egna 

intressen. Gemensamt för flertalet av eleverna i studien är att de väljer att skriva sagor, 

berättelser eller önskelistor vilket de anser vara lustfyllt. Vidare betonar flera elever 

betydelsen av att skriva med hjälp ett digitalt verktyg. De digitala verktyg eleverna lyfter 

fram är framförallt Ipad, dator och mobiltelefonen. Majoriteten av eleverna lyfter fram att 

de mestadels använder sig av penna och papper i sin dagliga skrivundervisning i skolan 

men upplyser vidare att de snarare är i behov av fler digitala skrivverktyg. De anser att 

exempelvis Ipad skulle skapa gynnsammare förutsättningar för dem i deras skrivutveckling 

och hålla alla elevers lust för att lära vid liv.  

 

Eleverna beskriver även varför det är viktigt att lära sig att skriva. Flera av eleverna belyser 

vikten av att kunna kommunicera med andra människor. Möjligheter som lyfts fram 

handlar om att eleverna har uppmärksammat vikten av hur skriften behöver förstås av en 



 

26 

 

 

mottagare än bara de själva. Genom flera samtal eleverna har haft med olika vuxna lyfter 

de fram tillvaratagandet av skriften och de visar på olika uppfattningar om varför de 

behöver lära sig att skriva.  
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7 Diskussion 

Kapitlet problematiserar och diskuterar studiens val av metod avsnitt 7.1. Vidare följer en 

diskussion om studiens resultat i avsnitt 7.2. Avslutningsvis framgår förslag till vidare 

forskning i avsnitt 7.3 utifrån de resultat som framkommit med utgångspunkt inom valt 

område.     

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om elevers uppfattningar om olika 

skrivaktiviteter i svenskundervisningen i årskurs 1. Studien syftar till att belysa elevers 

tidiga utforskande av det egna skrivandet. För att ha kunnat möjliggöra en fördjupad analys 

av det insamlade empiriska materialet har elevernas uppfattningar och förklaringar tolkats 

samt analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. De olika sociokulturella begreppen 

har skapat förutsättningar inför analysen av studiens material samt att materialet har tolkats 

med hjälp av ett hermeneutiskt perspektiv. Det innebär att materialet till en början har 

tolkats utifrån helheten och sedan utifrån de enskilda delarna. Det hermeneutiska 

perspektivet har använts i syfte att tolka elevernas olika uppfattningar om enskilda 

skrivaktiviteter och på vilket sätt de uppfattar att deras tidigare erfarenheter av dessa 

skrivaktiviteter kommer till användning i undervisning. Utifrån författarens upplevelse 

anses både det hermeneutiska perspektivet och den sociokulturella teorin ha bidragit med 

avsevärda beståndsdelar till studien. Under arbetes gång har anteckningar förts ner i syfte 

att bidra med tankar och ideér inför analysprocessen. Egna reflektioner samt elevers olika 

tankar och åsikter har sammanställts vilket har tillfört undersökningen värdefulla aspekter. 

Däremot hade en önskan om mer tid för studiens undersökning varit betydenade då 

fördjupade analyser hade kunnat bidra med mer materiellt underlag.   

 

Inför studien valdes en kvalitativ forskningsansats för att bidra med ökad kunskap och 

förståelse för studiens syfte. Ett kvalitativt perspektiv valdes i syftet att få en mer noggrann 

och fördjupad insikt i elevers olika skrivaktiviteter då en kvantitativ metod inte hade gett 

ett lika grundligt resultat. Detta eftersom alla elever som tillfrågades i studien ännu inte 

kunde läsa då en enkätundersökning hade varit svårt att genomföra. I och med valet av 

denna kvalitativa metod har syftet varit att skapa fördjupad förståelse för elevernas 

individuella uppfattningar av deras tidigare skriftspråksaktiviteter genom deras 

formulerande i skrift. Sålunda har studiens datainsamling genomförts med hjälp av 

fokusgrupper där intervjuerna var semistrukturerade. Typen av metod valdes i syfte att låta 

eleverna kunna diskutera tillsammans i grupp om de utvalda forskningsfrågorna. Samtidigt 

visade sig samtliga elevgrupper ha tydliga svårigheter att diskutera med varandra som 

grupp utan att samtalsledaren förde samtalet. Fokusgrupp som intervjumetod syftar till att 

individer i grupp ska ges möjlighet att diskutera om specifika frågeställningar.  

 

Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer men likaså 

övervägdes en annan datainsamlingsmetod.  Tanken var till en början att kombinera 

fokusgruppsintervjuerna med observationer. Observation som insamlingsmetod anses vara 

en användbar metod både i kvalitativa som kvantitativa undersökningar vilket avser 
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antingen direkt, indirekt eller deltagande iakttagelser. Betydelsen av att observera i 

kombination med att en intervju genomförts kan vara viktig för forskaren vilket ytterligare 

ger bekräftelse på respondenternas yttranden. Metoden valdes bort eftersom tidsaspekten 

blev ett bekymmer. Med hänsyn till resultatet hade en observation i vissa elevsituationer 

möjligtvis kunnat stärkt elevernas uttryckta uppfattningar och möjligtvis gett mer 

information om hur deras skrivaktiviteter fungerar i skrivundervisningen (Fejes & 

Thornberg, 2009; Olsson & Sörensen, 2011).  Därmed visade fokusgruppsintervjuernas 

utformning och genomförande ligga till grund för en märkbar svaghet i studien. I och med 

moderatorns uppgift att hålla sig i bakgrunden under fokusgruppsintervjuerna och inte ta 

fokus från respondenterna medförde samtalet i att moderatorn fick styra mer än planerat.  

Enligt Bryman (2011) ska forskaren se till att undersökningen genomförs på ett korrekt 

sätt för få studien reliabel. I takt med att de semistrukturerade intervjuerna ägde rum visade 

det sig att fokusgrupperna med vald urvalsgrupp hade kunnat omstruktureras. Det innebär 

att valet av urvalsgrupp kunde varit äldre i syfte att skapa större förståelse och kunskaper 

om elevers tidigare skrivaktiviteter.  

 

Intentionen med studien har varit att göra den i största mån tillförlitlig. Valet av 

intervjufrågor i intervjuguiden bearbetades flitigt och redigerades flera gånger innan 

samtalen med eleverna ägde rum. Däremot tog det lite längre tid än väntat att färdigställa 

frågorna inför samtalen med eftersom urvalsgruppen befann sig i årskurs 1 och det var 

viktigt att se till att eleverna kunde förstå innehållet. Inför samtalen med eleverna 

bedömdes intervjufrågorna vara användbara och tillräckligt konkretiserade. Utifrån 

handledningstillfällena gavs en indikation på att intervjuerna skulle gå att genomföra. 

Frågorna visade sig däremot vara svåra att förstå oavsett än hur många gånger de 

kompletterades. Bryman (2011) belyser hur betydelsefull miljön är inför ett samtal och hur 

det struktureras upp. Upplevelsen var att utifrån vald urvalsgrupp i samband med 

fokusgruppsintervju befann sig eleverna i en miljö som var svår att känna sig avslappnad 

i. Dels upplevdes eleverna vara stimmiga och matta i kombination med att eleverna var 

flera tillsammans under en längre tid vilket ibland fick eleverna att sväva iväg och 

diskuterade irrelevant stoff.      

7.2 Resultatdiskussion  

Flertalet elever i studien anger att de i redan tidig ålder upptäckt olika skriftspråkliga 

aktiviteter och möjligheter både i förskola, skola och deras hemmiljö. Eleverna lyfter fram 

varierande skrivaktiviteter som kommer till användning och skildrar olika erfarenheter de 

har med sig. Gemensamt för eleverna är att de vid något tillfälle i sin vardag använt pennan 

eller teknisk utrustning likt ett verktyg för att kommunicera med. Enligt läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017b) har skolan uppdraget 

att skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande där samtliga individer ska ges 

möjlighet till stimulans samt förvärva olika kunskaper inom skolans ramar. Elever ska 

således ges tillfälle till en varierad undervisning där olika verktyg kommer till användning 

för att utveckla alla individers lärande.   
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I enlighet med tidigare forskning framgår det likväl med denna studie att elevers möte med 

skriftspråket sker i samspel med andra individer i varierande sammanhang (Barton, 2007; 

Fast, 2007). Forskning lägger tonvikten vid elevers olika hemförhållanden och hur deras 

bakgrund påverkar dem i mötet med olika skriftspråksaktiviteter. Dagens elever läser allt 

mer hemma än vad de skriver vilket visar sig ha en påverkan på vilka skriftspråksaktiviter 

de deltar i (Cummins, 2011; Taube et al., 2015; Schmidt, 2013). I dagens samhälle anses 

det viktigt att lära sig läsa och skriva för att kommunicera och hantera alldagliga företeelser 

som inverkar på det dagliga livet. Vikten av att tillvarata elevers tidigare erfarenheter och 

intressen anses därför vara betydelsefullt i syftet att utveckla det individuella skriftspråket 

(Alatalo, 2011; Cummins, 2011; Tjernberg, 2007) Elevers möte med skriftspråket sker i 

olika sammanhang och innebär att interaktionerna likväl kan äga rum hemma såsom i 

mataffären, skolan, förskolan eller ibland olika texter där även bilder förekommer. Hur 

eleverna kommer i kontakt med skriftspråksaktiviteterna och inhämtar kunskaper sker 

oftast i samband med den aktuella omgivningen där eleverna imiterar vårdnadshavare, 

andra vuxna eller syskon (Fast, 2007). Utifrån egna upplevelser anser jag att alla elever lär 

på olika sätt. Alla elever är unika och bär med sig olika kunskaper vilket innebär att lärare 

står inför utmaningen att skapa en lustfylld undervisning. Enligt egna erfarenheter anses 

en varierad undervisning skapa goda förutsättningar för elever att utveckla en skriftspråklig 

förmåga. Genom att lärare utvecklar en kompetens inom olika digitala verktyg och 

tillämpar dessa i svenskundervisningen ges eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sina 

individuella förutsättningar. Inför kommande yrkesutövning finner jag det därför viktigt 

att tillvarata elevers tidigare erfarenheter i och med skrivundervisningen. Ges eleverna 

möjlighet till att skriva om händelser eller föremål som tidigare är känt kan glädjen och 

viljan växa och därmed främja elevernas fortsatta lärande.   

 

I föreliggande studie framkommer det att eleverna har liknade uppfattningar i mötet med 

olika skriftspråkliga aktiviteter. Det framgår att samtliga elever influeras av omgivningen 

de befinner sig i samt vilka skriftspråkliga aktiviteter de kommer i kontakt med. Flertalet 

elever i studien beskriver dessutom att de tillägnat sig olika skriftspråksaktiviter redan 

innan de börjat årskurs 1. Vanligt förekommande aktiviteter i förskolan var att eleverna 

antingen ritande eller lekte. Redan innan eleverna kommer till grundskolan har de med 

olika förkunskaper och erfarenheter vilket påverkar deras förmåga att ta till sig kunskap 

och vara mottagliga för nya fakta. Upplevelsen är den att eleverna i studien har olika 

kunskaper om smartphones, Ipads, datorer och andra digitala hjälpmedel i samband med 

skriften. Flertalet elever framhäver vid flera tillfällen att de någon gång under dagarna 

använder en Ipad eller smartphone i syftet att skriva sms eller skriva in sökord på Youtube. 

Samtidigt som användandet av digitala hjälpmedel betonas framgår det att majoriteten av 

eleverna använder äldre teknologier som penna och papper. Kroksmark (2011) menar att 

de verktyg som människan kommer i kontakt sker i samspel med andra både fysiskt och 

psykiskt vilket därmed blir en del av vardagen. Därför anser jag det vara viktigt att lärare 

tar sig an uppdraget att främja alla elevers lärande och utveckling genom att erbjuda dem 

undervisning där olika verktyg används. Eleverna belyser även vikten av att tillåtas 

använda föremål som de är vana vid och lätthanterligt kan skriva med. Flera forskare 

belyser vikten av att samtala med andra individer som ett sätt att utveckla ett funktionellt 
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skrivande. Eleverna beskriver även varför det är viktigt för de att lära sig att skriva. Flera 

av eleverna belyser vikten av att kunna kommunicera med andra människor. Möjligheter 

som lyfts fram handlar om att eleverna har uppmärksammat vikten av hur skriften behöver 

förstås av en mottagare än bara de själva. Genom flera samtal eleverna har haft med olika 

vuxna lyfter de fram tillvaratagandet av skriften och de visar på olika uppfattningar om 

varför de behöver lära sig att skriva.  

 

Det understryks att om elever ges möjlighet att sätta samman de lärda skolkunskaper de 

förvärvat med deras vardagskunskaper de har med sig in i skolan ökar möjligheten för att 

förstå ny kunskap. Det är interaktionen mellan lärare och elev som blir viktig för att kunna 

utveckla enskilda individers lärande (Tjernberg, 2007; Säljö, 2014). Vidare beskriver 

flertalet elever i studien att de vill få möjligheten att i synnerhet få skriva om stoff de är 

intresserade av. Det framkommer att eleverna ofta skriver berättelser, sagor, önskelistor 

eller dagböcker på sin fritid vilket ger antydan till motivation av det egna skrivandet. Flera 

av eleverna uppleves ha en lust till att vilja skriva utifrån egen lust och vilja. Däremot 

ställer jag mig frågande till hur lärare på bästa sätt ska bemöta övriga elever för att väcka 

deras lust till att vilja skriva? Skolan har i uppdrag att främja alla elevers lärande i syfte att 

utveckla deras kunskaper. Vikt läggs vid hur undervisningen ska anpassas utifrån varje 

enskild elevs förutsättningar och behov vilket även innefattar deras tidigare bakgrund, 

erfarenheter och språk (Skolverket, 2017b). Det är således betydelsefullt att lärare 

utvecklar en undervisning på sådant sätt att elevernas tidigare erfarenheter och intressen 

tillvaratas för att bibehålla elevers lust till att lära. Utifrån min egen erfarenhet tenderar 

elever att aktivt koncentrera sig mer i samband med att de tillåts skriva om ändamål de kan 

relatera till. Det framgår även i våra styrdokument att lärare bör ha kunskap om och känna 

säkerhet huruvida digitala verktyg fungerar samt hur de implementeras i undervisningen.  

 

Det framkommer av studien att eleverna använder sig av olika teknologiska verktyg för att 

skriva olika texter. Beroende vad eleverna mött för tidigare skriftspråkliga aktiviteter bör 

undervisningen individanpassas. Skollagen (SFS, 2010:800) betonar vikten av att lärare 

ska balansera barns och elevers olika förutsättningar i undervisningen för att kunna lära. 

Oavsett vilka erfarenheter och kunskaper eleverna kommer med till skolan ska alla ges 

samma förutsättningar för att uppnå målen för utbildningen. Erixon (2014) beskriver hur 

digitalisering kan skapa förutsättningar för både undervisningens innehåll och olika 

arbetssätt. Den digitala tekniken anses vara positiv bland flertalet elever vilket skapar goda 

förutsättningar för deras svenskundervisning. Likt Erixon (2014) lyfter läroplanen (2017b) 

fram relevansen i och med den digitala tekniken i undervisningen. Dagens elever ska ges 

möjlighet att utveckla digitala kompetenser i syfte att främja framtida entreprenörskap. 

Enligt egna erfarenheter anses den digitala tekniken vara relevant för kommande 

yrkesutövning då samhället ständigt influeras av digitala hjälpmedel. Barn som vuxna har 

en tendens att påverka varandra och det som vuxna exponerar för den yngre generationen 

uppfattas ofta snabbt vilket lärare behöver ha kunskap om. Olsson (2014) lyfter fram 

betydelsen av att lärare behöver skapa ett meningsfullt lärande för eleverna i deras 

undervisning. Det meningsfulla lärandet kan skapas genom olika moderna tekniker där 

sociala medier är en betydelsefull faktor. Utifrån egna upplevelser uppfattas majoriteten 
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barn och ungdomar i vårt svenska samhälle vara förtrogna med den moderna teknik som 

finns att tillgå. Det är genom tekniken och sociala medier som både barn och vuxna 

dagligen kan kommunicera med varandra genom skriftliga aktiviteter. Resultatet i 

föreliggande studie visar att flertalet elever använder olika slags digital teknik, men jag 

undrar i vilket syfte? Eleverna beskriver hur de skriver sms för att få kontakt med andra 

samtidigt som flera elever förklarar att de söker efter saker på internet. Således anser jag 

att ett meningsfullt lärande kan uppstå genom arbetet med olika skriftspråkliga aktiviteter 

där lärare bemöter varje enskild elev utifrån deras tidigare erfarenheter, förutsättningar och 

behov i undervisningen.  

   

7.3 Förslag till vidare forskning  

Vad gäller studiens resultat framkommer det av flertalet elever en användning av digitala 

verktyg i anknytning till skrivundervisningen likväl som hemma. Med anledning av detta 

skulle det vara intressant att undersöka hur lärare i närliggande kommuner arbetar med 

Ipads och datorer i undervisningen i syftet att utveckla elevers skrivande. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

(Minneslapp) 

• Hur intervjun kommer att gå till och vad för typ av frågor den innehåller. 

• Konfidentialitet. Det innebär att inget ska kopplas till intervjupersonerna. Eleven 

har rätt att och kan ändra sig angående sitt deltagande samt kan avsluta intervjun 

när som. Skola och namn nämns inte i arbetet.  

• Talar om för eleverna att under intervjun kommer vi att samtala i grupp. (Viktigt 

att lyssna på varandra)  

 

Frågeställningar:  

 

Vilka skriftspråkliga aktiviteter har elever erfarenheter av i årskurs 1? 

 

Vilka skillnader uppfattar eleverna att det finns mellan hem och skola när det gäller 

skriftspråkliga aktiviteter?  

Hur uppfattar elever betydelsen av att lära sig att skriva i årkurs 1? 

 

Kommer ni ihåg när ni skrev ett ord eller en text för första gången? 

- Vad handlade texten eller ordet om? 

- Vart var ni då?  

- Vad skrev ni på? (Tex. Papper och penna, dator, telefon, Ipad, ritblock) 

- Fanns det någon som visade er hur det gick till att skriva innan ni började skolan? 

(Mamma, pappa, syskon, mormor, granne, fotbollstränare etc.?)  

Kan ni berätta om hur det var att skriva när ni gick i lekskolan/på dagis?  

- Vilka intressen har ni?  

- På vilka olika sätt fick ni skriva? (Fick ni använda penna och papper? Kritor? 

Ipad? Dator? Telefon? Annat?)   

- När ni fick skriva, vad skrev ni om då? (Kan ni ge några exempel?)  

 

Hur tycker ni att det är att skriva hemma?  

- Vilka intressen har ni?  

- Vad använder ni när ni ska skriva hemma? (Får ni använda penna och papper? 

Kritor? Ipad? Dator, telefon? Annat?)   
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- När ni ska skriva en text hemma, vad skriver ni helst om då? (Kan ni ge några 

exempel?) 

 

Varför tror ni att man behöver lära sig att skriva? 

 

- På vilket sätt har ni fått berätta för er lärare det ni har berättat för mig nu? 

(Frågar, skriver brev, räcka upp handen och svara, berätta enskilt, berättar i 

helklass?)    

- På vilket sätt får ni använda det ni har lärt er eller är intresserade av från 

dagis/lekskolan när ni skriver på lektionerna i skolan? 

- På vilket sätt får ni jobba med era intressen när ni skriver på lektionerna?  

 

Varför är det roligt/tråkigt att skriva?  

- Vilket sätt tycker ni är bäst att skriva på? (Genom att skriva anteckningar, post-it, 

sms mm?) Hur kommer det sig? (Ipad, dator, papper, block, dagbok?) 

- Varför är det roligt att skriva om det ni berättar? (intressen, saker som ni gillar etc.) 

- Hur kommer det sig att ni tycker att det är tråkigt att skriva om vissa saker? 

- Finns det något material/föremål ni saknar att skriva på i undervisningen? (Ipad, 

block, post-it, dator?) 

 

Hur viktigt är det för er att skriva om något ni kan? 

- Om ni fick välja vad ni skulle skriva om, vad skulle det vara då? 

Vad får er att vilja skriva om något? (Eget intresse, belöning, tjat, kompisar 

(grupptryck)?  

- Hur viktigt är det att ni får skriva med hjälp av saker som ni vet hur man använder?  

 

Är det någon som känner att ni vill säga något mer om ert skrivande? 

- (Kan ni berätta mer om hur ni tänker om det?) 
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Bilaga 2 

Samtycke vårdnadshavare 

Hej,  

Mitt namn är Emma Forslund. Jag är student vid Jönköpings University för Lärande och 

kommunikation och läser sista terminen till Grundskollärare F–3 Jag har precis påbörjat 

sista kursen inom det vi kallar examensarbete och har i uppgift att göra en studie på olika 

skolor. Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 1 upplever att deras 

erfarenheter av olika skrivaktiviteter tas tillvara i skrivundervisningen.  

 

Jag vill med denna blankett be om vårdnadshavares tillstånd att låta ert barn delta i min 

studie. Datamaterialet kommer att samlas in med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod, 

närmare bestämt fokusgruppsintervju. Under fokusgruppsintervjuerna kommer jag att 

spela in samtalen för att underlätta bearbetningen av materialet. Materialet som spelats in 

kommer vidare att transkriberas och analyseras. Eleven kommer att sitta i grupp med 

andra elever och tillsammans samtala utifrån de frågor som ställs för att få ett mer 

naturligt samtal. Exempel på frågor som kommer att ställas: Kan du förklara hur viktigt 

det är för dig att få använda skrivaktiviteter/redskap som du tidigare känner igen i ditt 

skrivande? Vilka/vilket material använder ni/du i skolan när skrivandet sätts igång? På 

vilket sätt lär du dig bäst att skriva? Examensarbetet kommer avslutningsvis publiceras 

efter avslutad kurs i samband med slutlig examination. I överensstämmelse med 

Vetenskapsrådets fyra övergripande huvudkrav för etisk forskningstradition är 

medverkan i studien helt frivillig. Det betyder att eleven får avbryta intervjun när som 

helst och avbryta sin medverkan i den fortsatta studien. Allt material är konfidentiellt och 

kommer inte att vara tillgängligt för någon annan part och allt material som spelats in 

kommer efter godkänd examination att raderas.  

 

Studien kommer att genomföras på ditt barns skola under vecka 18.  

 

Jag kommer att behöva ett godkännande från er som elevens vårdnadshavare om eleven 

får delta eller ej i studien. Kryssa därmed i följande: 

 

Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att låta mitt barn delta i undersökningen 
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Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att låta mitt barn delta i underökningen 

Denna svarsblankett återlämnas till berörd lärare på skolan SENAST måndagen 

den 24 april. 

Om du har några frågor angående min studie eller ditt barns deltagande, tveka inte att 

fråga mig!   

 

 

Emma Forslund 

0703546814 

forslund.emma06@hotmail.com 

   

 

 

Datum: __________________________________ 

 

Elevens namn: ______________________________________________ 

 

Vårdnadshavares namn: ___________________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Samtycke, elev 

Hej,  

 

Mitt namn är Emma Forslund. Jag är student vid Jönköping University och läser min 

sista termin till lärare. Jag ska skriva ett examensarbete där jag vill ta reda på hur elever 

tycker att deras skrivande fungerar i skolan tillsammans med olika material och redskap 

och hur du som elev upplever att dina tidigare kända skrivaktiviteter används i din 

skrivundervisning. För att kunna ta reda på detta skulle jag behöva din hjälp och undrar 

därför om du skulle kunna hjälpa mig med denna uppgift?  Jag kommer att vilja prata 

med dig under en fokusgruppsintervju där ett fåtal andra elever i din klass även kommer 

att delta. Ni får berätta om era erfarenheter kring olika skrivaktiviteter och hur de tas 

tillvara i er skrivundervisning. Exempel på frågor som kommer att ställas: Kan du 

förklara hur viktigt det är för dig att få använda skrivaktiviteter/redskap som du tidigare 

känner igen i ditt skrivande? Vilka/vilket material använder ni/du i skolan när skrivandet 

sätts igång? På vilket sätt lär du dig bäst att skriva? Jag kommer att spela in och 

anteckna det jag ser och hör under intervjun. Materialet som kommer att användas i min 

studie är det som du berättar för mig, men ditt namn och din skola kommer inte att 

avslöjas i arbetet. 

 

Jag kommer att besöka din skola under vecka 18. 

 

Det är viktigt att du som elev ges möjlighet till att få vara med och bestämma själv om du 

vill vara med eller inte i denna studie. Kryssa i följande:    

 

      

Jag vill delta i studien   

 

Jag vill inte delta i studien     

 

 

    

Datum: ________________________ 
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Namn: _______________________________ 

Lämna in blanketten till din lärare SENAST måndag den 24 april. 

Skulle du ha några frågor, tveka inte att höra av dig till mig! 

 

Emma Forslund 

0703546815 

forslund.emma06@hotmail.com 

 

 

 


