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Fånga dagen 

En kvalitativ studie om hur lärare i grundskolans F-3 arbetar med elevers skrivinlärning samt hur de uppfattar 

användandet av digitala verktyg vid skrivinlärningen 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka metoder lärare beskriver att de använder i skrivinlärningen samt hur 

de uppfattar användandet av digitala verktyg i skrivinlärningen. Studien har utgångspunkt i en kvalitativ 

sociokulturell forskningsansats. Datainsamlingen har skett genom e-postintervjuer och kvalitativa personliga 

intervjuer. Intervjuerna har besvarats av verksamma lärare i grundskolans årskurs F-3 som undervisar i ämnet 

svenska och använder sig av digitala verktyg i skrivinlärningen. Resultatet visar att det finns en rad aspekter som 

påverkar yrkesverksamma lärares val av metoder i elevers skrivinlärning. Metodvalet styrs enligt lärarna av den 

enskilda eleven samt om metoden utvecklar den fonologiska medvetenheten hos eleverna som ansågs 

grundläggande i skrivinlärningen. De styrs även av de ekonomiska resurser som föreligger på skolor gällande 

innehavet av digitala verktyg. Resultatet visar även att lärarnas uppfattningar gällande användandet av digitala 

verktyg i skrivinlärningen både gynnar och hämmar elevers skrivinlärning samt höjer motivationsnivån hos 

elever. Ett fåtal av lärarna uppfattade däremot svårigheter i undervisningen med digitala verktyg kopplat till 

skrivinlärningen. Svårigheterna lärarna belyste avsåg kompetensbrist hos lärarna och brister på skolor gällande 

både digitala verktyg och lokaler. 
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ABSTRACT 
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Seize the day  

A qualitative study on how teachers in primary school F-3 work with pupils’ early writing and how they perceive 

the use of digital tools in childrens early writing 

 

 

The purpose of the study is to investigate which methods teachers teach that they use in early writing and how 

the teachers perceive the use of digital tools in early writing. The study is based on a qualitative socio-cultural 

research approach. Data collection has been done through e-mail interviews and qualitative personal interviews, 

which have been answered by active teachers at the compulsory school year F-3, who teaches the subject Swedish 

and uses digital tools in teaching regarding pupils' early writing. The result shows that there are a number of 

aspects that affect the professional teachers 'choice of methods related to students' early writing. The choice of 

method is governed by the teachers of the individual student, whether the method develops the phonological 

awareness of the pupils who were considered fundamental in the writing of learning and of the financial resources 

that exist in schools concerning the holding of digital tools. In return, the results of the teachers 'perceptions 

show that the use of digital tools in early writing both benefits and inhibits students' early writing and increases 

the level of motivation of students in the work with the tools. However, a few of the teachers perceived difficulties 

in teaching with digital tools linked to early writing. The difficulties faced by the teachers were related to a lack 

of competence among the teachers and deficiencies in schools concerning both digital tools and premises. 
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1. Inledning 

Barns skrivinlärning påverkas enligt Caroline Liberg (2006) av den ständiga utveckling som 

skriften genomgår. Barn möter och använder redan i förskoleåldern olika medier, 

populärkultur, visuella symboler och skrift i större utsträckning än för bara tjugo år sedan, då 

bruket av digitala verktyg var betydligt mindre. Den skrivna och talade texten får stå tillbaka 

då visuella uttrycksformer dominerar (Liberg, 2006, s.22).  

 

Omvärldens språkliga krav styrs enligt Roger Säljö (2000) av kunskapers funktionalitet och 

produktivitet. De kunskaper som skolans undervisning kräver styrs av vårt kulturella samhälle. 

Skrivundervisningen behöver därför behandla och ta hänsyn till samhällets kulturella 

förhållanden och kommunikativa strukturer (Säljö, 2000, s. 13–16).  

 

Kursplanen för svenska belyser att eleverna ska möta moment som berör handstil, skriva på 

dator, språkliga strukturer samt sambandet mellan fonem och skrift. Undervisningen gällande 

skrivandet ska ske genom skilda medier, olika estetiska uttrycksformer och även ge eleverna 

kunskaper gällande källkritikens olika aspekter (Skolverket, 2018, s. 247 – 248).  

 

Baserat på de kommunikativa krav som samhället ställer på sina medborgare hävdar Säljö 

(2000) att lärandet behöver spegla vår omvärld och de hjälpmedel den erbjuder (Säljö, 2000, 

s. 17). Forskning visar enligt Peter Gärdenfors (2010) att det viktigaste för att utveckla skriften 

är att elevernas skrivundervisning baseras på deras känslor och motivation. Undervisning 

skapad efter elevers olika villkor som strävar efter att förstärka elevernas självförtroende och 

motivation leder till en ökad lust att lära. Det finns sammanlagt fyra områden som är drivande 

i lärandet. Det sociala lärandet, spel, berättande samt simulering och visualisering (Gärdenfors, 

2010, s.69–70,109,113,116,120).  

 

De digitala verktygen har enligt John Vincent (2006) haft en stor samhällspåverkan. Svenska 

skolor har däremot inte lyckats anpassa sig efter den ökade digitaliseringen (Vincent, 2006, 

s.51–56). Bristerna gällande användandet av digitala verktyg i undervisningssammanhang 

påtalar även Dan Åkerlund (2013) som hävdar att skollokaler inte svarar till de tekniska krav 

som bruket med hjälp av digitala verktyg kräver. Åtskilliga skollokaler behöver genomgå en 

modernisering och även skolpersonal behöver kompetensutveckling för att undervisning med 
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digitala verktyg ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Det råder även brist på digitala verktyg 

i förhållande till de förekommande elevgrupperna på skolor (Åkerlund, 2013, s.206).  

 

Sammanfattningsvis dominerar de visuella uttrycksformerna barns skrivande. Samhällets 

kulturella krav styr skrivundervisningen. Därför är det viktigt att skolans undervisning följer 

samhällsutvecklingen så att elever ges de kunskaper de behöver för att fungera som aktiva 

samhällsmedborgare (Säljö, 2000, s. 17). Syftet med studien är därför att genom en kvalitativ 

metod belysa och bidra med mer kunskap om hur verksamma lärare i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1–3 arbetar med skrivinlärningen samt hur lärarna uppfattar 

användandet av de digitala verktygen i undervisningen kopplat till skrift. 
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2. Bakgrund 

Inledningsvis i bakgrunden lyfts relevanta begrepp inom valt område (2.1). Vidare presenteras 

barns tidiga skrivande (2.2) samt barns skrivundervisning (2.3). Därefter ges en kort översikt 

av relevanta metoder kopplade till skrivinlärningen (2.4) samt perspektiv på lärande (2.5). 

Avslutningsvis beskrivs styrdokumenten och skrivinlärningen (2.6) samt huvudmannens 

ansvar (2.7). 

 

 Relevanta begrepp inom valt område 

Fortsättningsvis belyses de begrepp som är återkommande i studien. De begrepp som belyses 

är: modalitet (2.1.1), multimodalitet (2.1.2), literacy (2.1.3) samt digitala verktyg (2.1.4).  

 

 Modalitet 

Människor använder enligt Åkerlund (2013) uttryck och tecken för att kunna kommunicera. 

Uttryck och tecken utgör grunden för människans kommunikation och benämns som en 

modalitet. En modalitet är ett semiotiskt uttryck som kan representeras av en specifik bokstav, 

symbol eller signal. Valet av modalitet görs med hänsyn till skriftens sammanhang och 

innebörd. Det påverkar även hur skriften tolkas av mottagaren (Åkerlund, 2013, s.105–106). 

En modalitet kan enligt Eva Maagerø (2013) användas för att utgöra exempel i vardagen, 

kommunicera samt foga samman enskilda delar till större helheter (Maagerø, 2013, s. 136 & 

148). Kombinerandet av många modaliteter bildar enligt Åkerlund (2013) en multimodalitet 

(Åkerlund, 2013, s. 105 – 106).  

 

 Multimodalitet 

Användandet av flera modaliteter parallellt för att kommunicera ett innehåll utgör enligt 

Åkerlund (2013) en multimodalitet (Åkerlund, 2013, s. 105). Den multimodala skriften 

kombinerar enligt Gunther Kress (2010) färg och illustration till en helhet där varje del är 

betydelsebärande. Mängden semiotiska resurser påverkar elevernas inlärning. Eleven kan 

exempelvis gynnas av en illustration vid svårigheter för att förstå enskilda ord i undervisningen 

(Kress, 2010, s.1). Användandet av multimodaliteter i undervisningen ökar enligt Maagerø 

(2013) även elevernas förståelse i arbetet med andra arbetsformer. Kombinerandet av 

illustration och skrift eller att kombinera illustration och rörelse bedöms som multimodalt 

(Maagerø, 2013, s.135).  
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 Literacy 

En exakt definition av literacy existerar enligt David Barton (2007) inte. Begreppet används 

för att beskriva nya omfattande perspektiv på läsandet och skrivandet. Literacy betraktas som 

en social aktivitet vilken används i en social kontext. Literacy utgår ifrån ett symbolsystem. 

Symbolsystemet används för att kommunicera information mellan olika sammanhängande 

helheter och representera dessa för andra mottagare i världen. Elevers literacypraktiker 

grundar sig i deras intressen och påverkas av de domäner i livet som de är involverade i. Alla 

literacypraktiker grundar sig i sociala relationer. Literacy ingår även i våra mentala liv och det 

finns en psykologisk syn på literacy. Ur en psykologisk syn kan literacy ses som ett symboliskt 

system som representerar världen för oss människor. Literacy ingår även i vårt sätt att tänka 

(Barton, 2007, s.34–35). 

 

 Digitala verktyg  

Eleverna behöver enligt kommentarmaterialet Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå 

(Skolverket, 2017) genom undervisningen ges möjlighet att utveckla den digitala kompetensen.  

 
Den digitala kompetensen innefattar: kunskaper att söka information, kommunicera, 

interagera samt producera digitalt, färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster, 

förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess 

möjligheter och risker samt motivation att delta i utvecklingen (Skolverket, 2017, s.8). 

 

 

Begrepp beträffande digitalisering tillämpas olika men skollagen (SFS 2010:800) och 

läroplanerna (Skolverket, 2016 & 2018) använder begreppet lärverktyg som ett 

samlingsbegrepp för både digitala samt andra verktyg för lärande. Begreppen digital teknik, 

digitala verktyg och digitala medier används även i läro- och kursplanerna (Skolverket, 2017). 

Begreppet digitala verktyg omfattar enligt kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) olika 

sorters redskap, utrustning, system samt programvaror. Ett digitalt verktyg kan exempelvis 

vara en dator, surfplatta eller kamera men kan även bestå av internetbaserade tjänster. 

Eleverna behöver med hjälp av undervisningen via de digitala verktygen ges förutsättningar 

att fördjupa och vidga sina kunskaper om och användningen av verktygen, medier samt om 

programmering. De digitala verktygen ses som redskap för lärande och för att föra vidare samt 

överföra budskap, men även för att visualisera något (Skolverket, 2017, s. 4–8).  
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 Olika perspektiv på lärande 

Alla människor lär på olika sätt menar Gärdenfors (2010), vilket medför att det finns en rad 

olika lärostilar. Det finns många olika sätt att lära på, med det finns minst lika många sätt att 

undervisa på. Undervisningsformen avgörs dels av kunskapsområdet, individens bakgrund 

och av lärarens fallenhet inom området. Lärare grundar vanligtvis valet av undervisningsform 

och inriktning med utgångspunkt i elevernas bakgrund och förmågor. Läraren måste besitta 

kunskaper kring elevers olika utvecklade kognitiva förmågor och den variation elever som 

förekommer bland elever i elevgrupper. Gärdenfors (2010) beskriver fyra perspektiv på elevers 

lärande. Perspektiven påverkar relevansen i undervisningsmetoderna och utesluter inte 

varandra, utan är olika mönster som kompletterar varandra (Gärdenfors, 2010, s.108–109).  

 

I det första perspektivet på lärandet belyser Gärdenfors (2010) att i elevers kognitiva 

utveckling börjar barnet imitera vuxna i sin omgivning och försöker åstadkomma identiska 

förehavanden. Barnet etablerar ett beteende som speglar de vuxnas handlande och tillägnar 

sig kunskaper genom agerandet. Tillägnandet av språk handlar till stor del av imitation. 

Imitationen betraktas som grunden i bevarandet av det mänskliga kulturarvet då intresset för 

att imitera är en del av barnets kulturella utveckling. Barnet ses som en kvalificerad deltagare 

i samhället. Undervisning grundad i detta perspektiv kan beskrivas som en gemensam aktivitet 

där eleverna kopierar lärarens beteenden. Undervisning via imitation fokuserar elevers 

kunskaper och motoriska färdigheter som genomförs via träning och utvecklar en 

förtrogenhet till beteendet hos eleverna. Läraren utgår i undervisningen från att eleverna inte 

har tillräckliga kunskaper samt att eleverna lär sig genom att imitera läraren (Gärdenfors, 2010, 

s. 109–112). 

 

Det som är utmärkande för det andra perspektivet på barns lärande är enligt Gärdenfors 

(2010) faktakunskaper, principer och regler inom diverse områden. Det andra perspektivet på 

barns lärande är vanligt förekommande i den traditionella undervisningen i skolan där språket 

förmedlar kunskaperna. Förmedlandet av kunskaperna ses som det framträdande ur detta 

perspektiv. Kommunikationen är riktad mot eleven som ses som en kunskapssamlare. Dialog 

och diskussion förekommer inte. Utifrån detta perspektiv finns klara regler gällande 

undervisningsinnehållet och kunskaperna kontrolleras med faktafrågor. Undervisningsformen 

ger inte eleverna möjligheter att utveckla varken förståelse eller motivation. 

Undervisningsformen grundas inte heller i elevers erfarenheter vilket skapar en felaktig bild 

av det läraren avsåg att förmedla (Gärdenfors, 2010, s. 113–115). 
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Sammantaget belyser Gärdenfors (2010) i det första perspektivet på lärande att barn tillägnar 

sig kunskap genom att återskapa kunskap. Andra perspektivet på lärande använder rena 

faktakunskaper, principer och områdeskunskaper i undervisning. Tredje perspektivet på 

lärande baseras på förståelse. Tillägnandet av kunskap i detta perspektiv genomförs i 

anslutning till den kunskapskultur som råder samt genom diskussion och samstämmighet i 

elevgruppen (Gärdenfors, 2010, s. 116–119).  

 

Det föreligger enligt Gärdenfors (2010) ett fåtal forskningsområden som exemplifierar detta 

tredje perspektiv. För det första avses inlevelseförmåga som syftar till barns oförmåga att 

reflektera över det egna lärandet. För det andra belyses forskning kring metakognition som 

inriktar sig på förmågan att återspegla det egna tänkandet. Tredje forskningsområdet gäller 

kollaborativ kunskapsinhämtning vilket rör lärandet genom samverkan med andra. 

Exempelvis används kamratgranskning inom undervisningen som syftar till att elever 

bedömer varandras resultat som alternativ till lärarens bedömning. Metoden har en tendens 

att hjälpa de svagare eleverna genom användandet av de starkare eleverna och på så vis höja 

de svagare elevernas resultat. En annan fördel är att genom kamratresponsen utvecklas 

elevernas förmåga att reflektera och diskutera (Gärdenfors, 2010, s. 116–119). 

 

Det fjärde och sista perspektivet på lärande bygger Gärdenfors (2010) på att elever själva tar 

initiativ till att finna kunskap och kritiskt granska denna. Då eleverna uppnått denna typen av 

förståelse har de erhållit kunskap om sin egen kunskap även kallad metakunskap. Eleverna har 

utvecklat förmågan att ansvara för det egna lärandet. Perspektivets undervisning ska beröra 

exempelvis källkritik, testmetodik och statistik, vilket avser att hjälpa eleverna i arbetet som 

oberoende kunskapssökare. Läraren ses här övervägande som en mentor (Gärdenfors, 2010, 

s. 120–122). 

 

Sammantaget svarar Gärdenfors (2010) fyra perspektiven på barns lärande mot olika typer av 

pedagogik. De grundläggande aktiviteterna bygger på att eleverna ska visa, berätta, diskutera 

och reflektera. De olika perspektiven är delvis bundna till varandra men kan användas med 

olika betydelse. Resultatet blir att det inte finns någon exakt pedagogisk metod att tillämpa. 

Lärare behöver däremot välja verktyg och metoder i förhållande till uppgift, material och 

elevgrupp (Gärdenfors, 2010, s. 120–122). 
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 Barns tidiga skrivande 

Barn behöver enligt Maj Björk och Caroline Liberg (1996) bli språkligt medvetna för att 

tillägna sig skriften. Den språkliga medvetenheten delas in i fem kategorier: fonologisk 

medvetenhet, morfologisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, semantisk medvetenhet och 

pragmatisk medvetenhet (Björk & Liberg, 1996, s. 36–43). Elever har enligt Liberg (2006) lärt 

sig behärska skrift när de läser texter utan bildstöd, medverkar i varierande medier, hanterar 

och använder skriftspråkliga symboler samt hanterar skriftkoden. De behöver även kunna 

resonera kring den egna progressionen, vilket benämns som metakognitiv förmåga (Liberg, 

2006).  

 

Barns första självständiga skrivande rubriceras enligt Liberg (2006) som begränsat effektivt 

skrivande och delas in i tre olika typer. Preskrivande, situationsskrivande och 

helordsskrivande. Preskrivandet är en typ av skrivande som inte betraktas som traditionellt 

grammatiskt korrekt. Skriftens tecken behandlas slumpmässigt. Skrivtecknen innehåller inte 

bara vedertagna tecken utan också krumelurer och andra skriftspråksliknande tecken såsom 

symboler och taltecken. Det som dominerar i preskrivandet är att barnet tillämpar samma 

verktyg i skrivandet likt den mer förtrogna skrivaren. I preskrivandet övar barnet på att 

använda skrivverktyg samt att reflektera över skriften. Preskrivandet betraktas som ett 

inledande steg in i skriften för barnet och behandlar skriftens form. Det görs ingen skillnad 

mellan illustration och skrift i preskrivandet. Barnets skriftförsök kan ha illustrativa 

egenskaper. Barnet använder till exempel synnerligen stora versaler för att namnge stora 

föremål. Skrivandet genomförs av barnet avskilt, utan vuxens samvaro. Preskrivandet blandas 

med situationsskrivandet (Liberg, 2006, s. s.15–16 & 43–47).  

 

Situationsskrivandet är enligt Liberg (2006) i jämförelse med preskrivandet ett grammatiskt 

accepterat författande. Barnets skrivande innehåller oftast ordspråk och barnet behärskar nu 

att särskilja skrift från klotter och illustrationer. Barnets skrift övergår slutligen till 

helordsskrivande som motsvaras av att barnet inte längre är kontextberoende utan har lärt sig 

urskilja skrift avskilt från kontexten. Benämningen helordsskrivande syftar till skrivande som 

en helhet utan att brytas ner till avskilda tecken. Det mest frekventa skrivandet i 

situationsskrivandet är namngivandet på människor i barnets direkta närhet. I 

helordsskrivandet är det vanligt att barn förväxlar likartade ord. Barnet spegelvänder skriften 

i helordsskrivandet, vilket även är vanligt förekommande i barns fortsatta självständiga skrift. 

Konventioner såsom att skriva uppifrån och ner på ett papper är barnet inte förtroget med 
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och kan därför börja skriva nerifrån och upp på pappret. Barnet har ännu inte förvärvat 

kunskaper kring alfabetiska skriftkonventioner. Barnets intresse för skriftens struktur, 

innebörd och läte ökar (Liberg, 2006, s.15–16 & 43–47). 

 

Barns skrivande inleds enligt Hope Gerde, Gary Bingham och Barbara Wasik (2012) med små 

tecken som inte liknar skrivtecken. Efter hand utvecklas tecknen och ett mer återkommande 

mönster kan skönjas. Skriften börjar utgöra exempel på diverse symboler. Barn kombinerar 

därefter olika skrivtecken på ett mer avancerat tillvägagångssätt. Användandet av olika 

skrivtecken, baserat på fonologi, syns i barnets skrift. Det sista steget i barns tillägnande av 

skriften innebär att barnet kan använda skrift grammatiskt korrekt. Förmågan att kunna 

använda en konsekvent struktur i skrivandet anses även kritiskt för barns läskunnighet då 

skrivandet leder till en förståelse av relationen mellan fonem i ord. Barnet rör sig sedan mellan 

de olika stegen i skrivandet (Gerde et al., 2012, s.2).   

 

 Barns skrivundervisning 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande belyser Säljö (2000) skriften som ett medierande 

redskap inom informationsteknologin. Informationsteknologin grundar sig i en uppsättning 

tekniker som används för att skapa, sprida och tillämpa skriften i olika situationer och för olika 

syften. Perspektivets syn på lärande är att det är viktigt att förstå skriftens kommunikativa sida 

och hur den förmedlar verkligheten. Förståelsen är viktig för att kunna koppla det till skriftliga 

metoder i skola och undervisning (Säljö, 2000).  

 

Det är enligt Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren och Lars-Erik Olsson 

(2006) betydelsefullt att eleverna besitter förståelse kring användandet av olika skriftspråkliga 

uppgifter. Läraren måste förmedla uppgifters relation till skriftspråket. Uppgifterna som 

används i undervisningen behöver innehållsmässigt anses aktuella för eleverna. 

Undervisningen måste även upplevas meningsfull för eleverna. Uppgifterna i undervisningen 

behöver även omfatta användande av aktiviteter som eleverna behärskar (Dahlgren et al., 

2006, s. 91 – 95).  

 

Barn behöver även enligt Christine Edwards-Groves (2010) utveckla en förtrogenhet 

beträffande formgivandet, skapandet och presenterandet av skrift genom användandet av 

digitala verktyg. Den digitala tekniken behövs för att skriftspråket ska verka relevant och 

angeläget för eleverna. Det finns några viktiga bidrag att beakta i undervisningen för att 
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undervisningen ska intressera elever i dagens multimodala samhälle. Klassrummen behöver 

bestå av en miljö som möjliggör multimodala inlärningsmöjligheter. Eleverna behöver även 

vid upprepade tillfällen få möta skrift där variationen av de olika skriftfaserna ovan 

åskådliggörs. De pedagogiska metoderna måste spegla elevernas literacypraktiker på fritiden. 

Lärare behöver anpassa de pedagogiska metoderna kring skrivandet för eleverna för att uppnå 

gynnsamma resultat i elevers undervisning via multimodala skrivsystem (Edwards – Groves, 

2010, s. 62–63).  

 

Lärare behöver enligt Gary Bingham, Margaret Quinn, Kyla Mc Roy, Xiao Zhang och Hope 

Gerde (2018) även stimulera elevers skrivarbete samt skriftliga mognad genom att erbjuda 

material ämnade för skriftliga aktiviteter kopplat till elevers lek. Elevernas ges en fördjupad 

förståelse gällande skriftspråkliga processer genom att bearbeta varierande skriftliga domäner 

i kunskapsförmedlingen parallellt, i för barnet reella situationer (Bingham et al., 2018, s. 6–10). 

Skrivundervisning som baseras på elevers literacypraktiker på fritiden ökar enligt Christine 

Kyser (2015) elevers motivation (Kyser, 2015, s. 184). Elevers motivation ökar även enligt 

Sandra Beam och Cheri Williams (2015) då användandet av digitala verktyg intresserar 

eleverna. Användandet med digitala verktyg kräver dock goda kunskaper hos den 

undervisande läraren för att elevernas undervisning ska bli meningsfull. Den undervisande 

läraren behöver även använda tydliga instruktioner gällande undervisningens syfte samt 

konkretisera arbetsmomentet för eleverna för att undervisningen med verktygen ska ge avsett 

resultat (Beam & Williams, 2015, s. 273–274). 

 

Lärobokens auktoritet står enligt Anna Åkerfeldt (2014) inför en utmaning i och med den 

ökade förekomsten och tillämpandet av digitala resurser, både inom och utanför skolan. 

Skrivandet för hand kompenseras alltmer av skrifthjälpmedel såsom skrivande genom digitala 

verktyg. Det föreligger enstaka studier (Elmfeldt & Erixons, 2007) som belyser hur skrivandet 

med hjälp av digitala hjälpmedel avviker från skrivandet för hand. Digitala verktyg 

tillhandahåller däremot fler valmöjligheter i förhållande till skrivandet för hand. Elever som 

erbjuds verktygen konstruerar skrift mer grundläggande än elever som skriver för hand. De 

hämmas inte av layouten och vågar experimentera mer med sitt språkliga kunnande i 

jämförelse med de elever som skriver för hand (Åkerfeldt, 2014, s.71).  
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Bildliga uttryck kan enligt Binbin Zheng, Mark Warschauer och George Farkas (2013) 

exemplifiera och komplettera elevernas skriftliga förmåga i skrivundervisningen. Ur ett 

kunskapsförmedlande och kunskapsinhämtande perspektiv bidrar de estetiska och medierade 

uttrycken med en ökad förståelse hos eleverna. Uttrycken skapas i en konkret kontext där 

syftet är att synliggöra uppgiften för andra elever. Varje uttryck som skapas kan användas som 

ett skriftexempel som andra elever kan tillägna sig vetskap från, både gällande struktur och 

innebörd (Zheng et al., 2013, s. 296–297).  

 Traditionell skrivundervisning 

Det mest centrala perspektivet inom traditionell kunskapsförmedling via skrift är enligt Liberg 

(2006) det individualpsykologiska perspektivet. Ur detta perspektiv beskrivs tillägnandet av 

kunskap kopplat till skriften. Skrift förmedlas först uteslutande via läsning. Fonem och 

artikulation studeras vilket benämns som ljudmetoden. Färdigproducerade texter och slutna 

textfrågor används. Den traditionella kunskapsförmedlingen via skriften har ett förutbestämt 

mål som visar när eleven behärskar skriften. Det förekommer endast ett korrekt 

tillvägagångssätt beträffande skriften och när då detta är uppnått behövs ingen vidare 

handledning. Den rådande normen i Sverige är att tre års skolning rörande skrift betraktas 

som tillfredsställande för att elever därefter självständigt skall behärska att genomföra 

aktiviteten. De examinationer som tillämpas inom perspektivet mäter barnets fonologiska 

förmåga och utförs genom användandet av diverse ortografiska prövningar såsom 

rättstavningstest (Liberg, 2006, s.133–135).  

 

Undervisningen ger uttryck för det språkliga synsätt läraren företräder. Det språkliga synsättet 

omfattar formaliserat perspektiv och funktionaliserat perspektiv. Det formaliserade 

perspektivet fokuserar i undervisningen på språkets formella aspekter såsom förmågan att läsa 

högt och konsten att skriva prydligt. Det funktionaliserat perspektiv däremot koncentrerar på 

att tillägnandet av kunskap genomförs i en funktionell kontext som ger eleverna insikt om att 

skriftens syfte. Eleverna gynnas av att i leken möta skriftliga sammanhang (Liberg, 2006, s.33–

34). 

 

 Ljudmetod eller helordsmetod 

Ljudmetoden utgår enligt Liberg (2006) från fonemen i skrivundervisningen medans 

helordsmetoden utgår från orden. Karakteristiskt för helordsmetoden är att den används inom 

kommunikation och skrivundervisning. Ljudmetoden används i separat skolning av förmågan. 
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Ur ett individualpsykologiskt perspektiv betraktas den enskilda eleven som isolerat ansvarig 

för svårigheter i samband med användandet av skriften. Omognad och outvecklad förståelse 

bedöms i anknytning till användandet av tekniker kopplade till skrift. Skrivundervisningen 

upphör till eleven besitter de bindande beståndsdelarna som skrivandet omfattar. En 

problematik i traditionell skrivundervisning är att undervisningen huvudsakligen undervisar 

skriftspråkandet och användandet av läsning samt förutsätter kunnande som lärs ut. 

Exempelvis förmågan att förstå att skriften är grundläggande och meningsskapande (Liberg, 

2006, s.136–140). 

 Metoder kopplade till skrivinlärningen 

Fortsättningsvis skildras de metoder som är återkommande i denna studie. De metoder som 

belyses nedan är: Läsning på talets grund (2.5.1), Cirkelmodellen (2.5.2), Att skriva sig till läsning 

(2.5.3) och Bornholmsmodellen (2.5.4). 

 

 Läsning på talets grund 

Läsning på talets grund (LTG) är enligt Ulrika Leimar (1974) en läsinlärningsmetod, 

fortsättningsvis kommer förkortningen LTG att användas. LTG-metoden ger barns enskilda 

förmågor möjlighet till språklig tillväxt. Metoden tillämpar fem olika faser. Samtalsfasen, 

dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen. Elevernas 

förförståelse belyses till en början. Samtal i anknytning till händelser, känslor och 

gemensamma upplevelser engagerar eleverna och erbjuder tillfällen att formulera 

erfarenheterna ohjälpt (Leimar, 1974).  

 

I direkt anslutning till samtalsfasen kommer enligt Leimar (1974) dikteringsfasen där lärare 

och elever tillsammans formulerar uttryck med skrift. Dikteringsfasen erbjuder eleverna 

situationer att erfara hur vardagsspråk blir till skrift. När en gemensam text skapats läser 

läraren texten högt för eleverna vilka därefter läser den gemensamt med varandra i par. I 

laborationsfasen anpassar läraren fasen till vad eleverna är i behov av att stärka, efter elevgrupp 

och gentemot vad helst som lämpar sig till den skapade skriften. Läraren använder urklipp av 

ord som eleverna förväntas laborera med. Den primära skriften finns tillgänglig och ger 

eleverna tillfälle att iaktta skriften för en jämförelse (Leimar, 1974).  

 

Efter laborationsfasen använder läraren enligt Leimar (1974) återläsningsfasen som syftar till 

att på nytt läsa skriften där eleverna tillför varierande ord. Eleverna arbetar därefter enskilt 
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med texten. Avslutningsvis i efterbehandlingsfasen ges eleverna enskild undervisning gällande 

texten som användes i återläsningsfasen. Skrivtecknen i orden kategoriseras och skriften 

repeteras flitigt. LTG-metoden är sammanfattningsvis en läsinlärningsmetod som 

kontinuerligt gör jämförelser mellan vardagsspråk och skrift (Leimar, 1974). 

 

 Cirkelmodellen 

Cirkelmodellen, också kallad cykeln för undervisning och lärande, är enligt Karin Pettersson 

(2017) ett pedagogiskt verktyg för lärare i elevernas skrivundervisning gällande olika genrer. 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, fortsättningsvis 

används förkortningen Lgr11 (Skolverket, 2018), syftar svenskämnet till att:  

 
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar 

egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även 

syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans 

med andra (Skolverket, 2018). 

 

Eleverna behöver enligt Pettersson (2017) få vetskap om skrivämnet samt skriftens språkliga 

sida. Eleverna behöver även få kännedom om skriftens uppbyggnad för att förstärka förmågan 

beträffande de genrer cirkelmodellen behandlar. Förståelse och skildring av skrift är 

grundläggande gällande elevers förmåga att producera olika slags skrift (Pettersson, 2017).  

 

Cirkelmodellen består enligt Pettersson (2017) av fyra faser med tillägg för bedömning i varje 

fas. Första fasen används för att stärka elevernas förmågor inom genren och utforska deras 

förförståelse inom området. Elevernas förförståelse synliggörs genom en tankekarta. Målet 

med undervisningen i den andra fasen är att eleverna ska ges en inblick i genrens uppbyggnad, 

vilka språkliga särdrag som inkluderas i genren samt vilket inflytande skribenten förfogar över 

i skriften. Den tredje fasens förväntade kunskaper synliggörs genom bruket av en mall, 

karaktäristisk för genren, där läraren belyser de delar i skriften som eleverna förväntas 

utveckla. Utifrån den skriftliga mallen skapas en gemensam text inom genren som syftar till 

att stärka kunnandet inom genren. Det kollektiva skapandet av skrift understödjs av lärarens 

framåtsyftande frågor som fungerar som en bearbetning av skriften. I den fjärde och sista 

fasen producera eleverna enskilda narrativa texter som bygger på de tre föregående faserna. 
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Faserna är tidskrävande men genererar ökade kunskaper och kvaliteter i elevernas texter som 

utbyte (Pettersson, 2017). 

 

 ASL- Att skriva sig till läsning 

Genom att använda sig av Att skriva sig till läsning (ASL), fortsättningsvis kommer 

förkortningen ASL att tillämpas, får eleverna via digitala verktyg såsom Ipads och datorer 

framställa texter i par. Metoden använder inledningsvis digitala verktyg då Arne Trageton 

(2014) hävdar att handens mognad behöver tränas med motoriska övningar. Språkligt 

utvecklande arbetsformer och diskussioner rörande skrift används som kompensation för 

formandet av skriften för hand som annars är vanligt förekommande i den tidiga 

skrivundervisningen. Undervisning med ASL genomförs med tematiska ämnesområden. 

Temat behandlas till en början i elevgruppen genom diskussioner. Eleverna konstruerar en 

text samt en illustration som exemplifierar skriften. Användandet av de digitala verktygen 

speglar elevernas intressen på fritiden vilket anses som en motivationshöjande faktor i 

skrivundervisningen (Trageton, 2014, s. 11–12 & 131). De digitala verktygen kan enligt 

Åkerfeldt (2014) påverka elevernas koncentration negativt, då eleverna erbjuds tillfälle att 

använda verktygen på ett felaktigt sätt (Åkerfeldt, 2014, s.71). 

 

 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen handlar enligt Ingvar Lundberg (2018) om att skapa förutsättningar för 

en god läsutveckling hos barn genom att kombinera ett strukturerat och lustfyllt lärande. 

Barnen ges möjlighet att på ett lustfyllt sätt bekanta sig med skriftspråket genom olika lekar 

och övningar. Modellen hävdar att den språkliga medvetenheten är en viktig förutsättning för 

en god läsutveckling samt att de barn som ges möjlighet till språklekar varje dag lyckas bättre 

i läs- och skrivinlärningen (Lundberg, 2018, s. 9, 13, 18 & 56–58). 

 

Språklekarna i modellen delas enligt Lundberg (2018) in i fem kategorier: Lyssna på ljud, ord 

och meningar, första och sista ljudet i ett ord, fonemens värld (analys och syntes) och 

bokstävernas värld. Samtliga lekar används i syftet att barnet utvecklar den språkliga 

medvetenheten som innebär att barnet utvecklar en medvetenhet kring det egna språket samt 

hur det är uppbyggt av ord och meningar. Introduktionen med språklekar kan göras med olika 

rim vilket modellen menar hänger samman med förmågan att knäcka läskoden (Lundberg, 

2018, s. 9, 13, 18 & 56–58). 
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 Styrdokumenten och skrivinlärningen? 

Läroplanen för förskolans (2016) uppdrag är att ge elever från förskoleklass och upp till avslutad 

grundskola grundläggande kunskaper i att kommunicera, söka information samt samarbeta. 

Eleverna får på så sätt möjlighet att tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver (Skolverket, 2016, s.9). Undervisningen ska enligt 

Lgr11 anpassas efter elevers olika bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

Undervisningen ska även utgå från varje elevs egna förutsättningar och behov. Eleverna ska i 

undervisningen möta moment rörande handstil, skriva på dator, språkets struktur samt 

sambandet mellan ljud och bokstav. Skrivundervisningen ska ske genom skilda medier, olika 

estetiska uttrycksformer samt ge eleverna kunskaper beträffande källkritikens olika aspekter. 

Undervisningen ska även ge möjlighet till utforskande, nyfikenhet och en livslång lust att lära 

(Skolverket, 2018, s.8, 13 & 247–248). Avslutningsvis ska undervisning i svenskämnet syfta till 

att elever utvecklar förmågan att söka information från olika källor samt värdera dessa. En 

progression av förmågorna kan även urskiljas i de högre åldrarna i läroplanen. Progressionen 

är viktig då den ger en bredare syn gällande användandet digitala verktyg i skrivundervisningen 

(Skolverket, 2018, s.223 & 225–227). 

 

 Huvudmannens ansvar 

Huvudmannen har enligt Skollagens 2 kap. 34–35 § ansvar att tillgodose att lokaler och 

utrustning på skolor möjliggör för skrivundervisningens syften. Ansvaret avser även att 

säkerställa att personal på skolenheterna ges möjlighet till kompetensutveckling (SFS 

2010:800). För att lärare skall uppfylla professionens krav och förväntningar beträffande 

användandet av digitala verktyg föreskriver även Lgr 11 rektorers ansvar gällande 

kompetensutvecklingen (Skolverket, 2018, s.17).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka lärares uppfattningar om användandet av digitala verktyg för 

att komma åt skrivinlärningens mysterium. 

 

Detta syfte vill jag uppfylla genom att besvara följande frågor:  

• Vilka skrivmetoder använder lärarna i grundskolans tidiga år? 

• Hur uppfattar lärarna användandet av digitala verktyg? 
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4. Metod 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av det sociokulturella perspektivet (4.1) vilken ligger 

till grund för arbetets alla delar. För att samla in empiri till studien genomfördes inledningsvis 

en pilotstudie med hjälp av e-postintervjuer (4.2), där resultatet ligger till grund för de 

kvalitativa forskningsintervjuerna (4.3) som sedan utfördes. Därefter beskrivs urvalet av 

informanter i studien (4.4) följt av genomförandet (4.5). Vidare presenteras intervjuguiden 

(4.6). Metod delen avslutas med en materialanalys (4.7), etiska övervägande (4.8) samt studien 

i relation till begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (4.9). 

 

 Sociokulturellt perspektiv 

Studien utgår från det sociokulturella perspektivet på lärande som enligt Säljö (2000) 

intresserar sig för hur individer och grupper tillgodogör sig och använder fysiska och kognitiva 

resurser. Ur detta perspektiv är interaktionen mellan individ och kollektiv central. Basen i det 

sociokulturella perspektivet utgår från att människan är en biologisk varelse med fysiska och 

mentala tillgångar. Två förekommande termer ur detta perspektiv är redskap och verktyg som 

anses som synonymer. Termerna syftar till språkliga och fysiska tillgångar människan förfogar 

över och konsumerar med avseende på den levda miljö de verkar i. Interaktionen mellan 

människor är centralt inom det socialkulturella perspektivet. De sociokulturella tillgångarna 

formas genom kommunikation mellan människor. Studier inom detta perspektiv observerar 

modeller för samarbete i kollektiva sysselsättningar (Säljö, 2000, s.19–21).   

 

 Pilotstudie 

Syftet med pilotstudien var att bedöma om intervjufrågorna mätte det de ämnade att mäta, i 

detta fallet studiens syfte och frågeställningar. Pilotstudien höjde därmed kvalitén på 

intervjufrågorna. Pilotstudien genomfördes med hjälp av det som Sarah Lowndes (refererad i 

Gillham, 2008) beskriver som e-postintervjuer. E-postintervjuer är fördelaktiga då 

respondenten inte är anträffbar, föredrar e-postintervjuer eller vid tidsbrist. Nackdelen med 

e-postintervjuer kan vara att svaren kan tyckas för kortfattade och att e-post nonchaleras. E-

postintervjuer ger möjlighet till informationsutbyte över hela världen, flexibilitet samt att de 

inte fordrar transkribering (Gillham, 2008, s. 149–153).  

 



17 
 

 

De sju medverkande lärarna i pilotstudien erbjöds inledningsvis anonymitet. De informerades 

om att intervjumaterialet skulle förstöras efter bearbetningen. Pilotstudiens medverkande 

lärare signerade en samtyckesblankett (Bilaga 2). Samtyckesblankettens avsikt är enligt Bill 

Gillham (2008) att skydda informatörerna i samband med att de svarar på känsliga frågor som 

kan skada deras anseende. Allt erhållet material från informanterna förvarades inlåst under 

bearbetandet för att skydda materialet (Gillham, 2008, s. 84).  

 

Underlaget bearbetades utan förutbestämda kategorier med fokus på frågeställningarnas 

resultat i förhållande till studiens frågeställningar. Genom att färgmarkera likheter i svaren på 

frågeställningarna kunde ett likartat mönster urskiljas som speglade frågeställningarna. 

Intervjufrågorna reviderades obetydligt då de ansågs svara till studiens syfte och 

frågeställningar och utgjorde således underlaget till de kvalitativa intervjuerna.  Grundläggande 

är att de lärare som ingår i pilotstudien företräder yrkesverksamma lärare relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar. Enligt Göran Ejlertsson (2014) ingick inte pilotstudiens lärare i 

studiens urval (Ejlertsson, 2014, s.92).  

 

 Kvalitativ intervjumetod 

Intervjuer som sker genom samtal har enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) en 

tydlig struktur och ett bestämt syfte. Den kvalitativa forskningsintervjun belyser 

undersökningspersonens perspektiv på studiens syfte och frågeställningarna. 

Forskningsintervjun grundar sig i samtal som sker i interaktion mellan intervjuaren och den 

intervjuade i vardagliga samtal (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 18). Kvalitativa intervjuer belyser 

enligt Alan Bryman (2018) intervjupersonernas egna iakttagelser och perspektiv i förhållande 

till studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna är därmed öppna och anpassningsbara 

efter intervjupersonens svar och kan genomföras flera gånger (Bryman, 2018, s.460–461).  

 

De kvalitativa intervjuerna som genomfördes i denna studie grundar sig i Brymans (2018) 

kvalitativa undersökningsmodell. Modellen utgörs av sex huvudsakliga steg. Först utgår den 

kvalitativa undersökningsmodellen från studiens syfte och frågeställningar. Vidare selekteras 

de relevanta undersökningspersonerna ut. Därefter sker en insamling av data samt en tolkning. 

Ett begreppsligt och teoretiskt arbete inleds där denna data avses svara på syfte och 

frågeställningar. Slutligen summeras resultat och slutsatser (Bryman, 2018, s.460–461). 
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 Urval  

Medverkan i studien förutsatte att de deltagande lärarna arbetade med den målgrupp som 

studiens syfte avsåg, F-3. För det andra krävde medverkan i studien att lärarna genomgått en 

legitimerad lärarutbildning samt undervisade i ämnet svenska. En personlig kontakt togs via 

e-post där intresset för pilotstudien sonderades. Lärarna valdes ut till både pilotstudien och de 

kvalitativa intervjuerna baserat på urvalskriterierna. Den varierade yrkeserfarenheten bland de 

deltagande lärarna ansågs välbehövlig, av den orsaken att det antogs bidra till en större 

variation av erfarenheter och uppfattningar. Även lärarnas ålder var relevant i studien för att 

urskilja eventuella avvikelser gällande användandet av digitala verktygen.  

 

Lärare på de tidigare verksamhetsförlagda utbildningsplatserna (VFU) kontaktades. De 

yrkesverksamma lärarna på de tidigare VFU platserna gav vidare förslag på yrkesverksamma 

lärare som uppfyllde urvalskriterierna. Tekniken där utvalda intervjupersoner föreslår andra 

deltagare kallas enligt Bryman (2018) för snöbollsurval. Snöbollsurval förespråkas när det är 

ett nätverk av individer som ska studeras och när det förekommer svårigheter att hitta 

intervjupersoner (Bryman, 2018, s. 498–505).  

 

Urval som görs utifrån studiens syfte och frågeställningar är enligt Bryman (2018) målstyrt. 

Urvalet var förutbestämt och forskningsfrågorna styrde forskningsprocessen. En form av 

målstyrt urval är det generiskt målstyrda urvalet. Det generiskt målstyrda urvalet som utgörs 

av flermetodsundersökningar var i denna studie e-postintervjuer och kvalitativa personliga 

intervjuer. Urvalet genererade slutligen fem yrkesverksamma grundskollärare från 

grundskolans förskoleklass till årskurs tre till de kvalitativa personliga intervjuerna (Bryman, 

2018, s. 496–502).  

 

Lärarna som intervjuats i de kvalitativa intervjuerna arbetar på fyra olika skolor inom samma 

kommun. De fem deltagande lärarna i de kvalitativa intervjuerna kommer nedan att 

presenteras kortfattat och kallas i denna studie för Sara, Kajsa, Fanny, Zelfi och Fatima. Sara 

är utbildad förskollärare. Hon arbetar just nu i en förskoleklass och har varit verksam 

förskollärare i 15 år. Kajsa är utbildad lärare för årskurs 1–7 och arbetar nu med svenska som 

andraspråk (SVA) i årskurs 1–7. Hon har varit verksam i yrket i 21 år. Fanny är utbildad lärare 

för årskurs F-7 och arbetar just nu i en årskurs 3. Hon har arbetat som lärare i 28 år. Zelfi är 

utbildad lärare för årskurs F-3 och arbetar i en årskurs 1 för tillfället. Hon har arbetat som 
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lärare i 2 år. Fatima är utbildad lärare för årskurs F-3. Just nu arbetar hon i en årskurs 3. Hon 

har varit verksam lärare i 1 år. 

 

 Genomförande 

Studien utgår från pilotstudien som bidrog med relevanta intervjufrågor samt de kvalitativa 

intervjuerna som sedan jämfördes med aktuell forskning inom området. Kombinerandet av 

flera metoder för att undersöka samma frågeställning kallas enligt Bryman (2018) för 

triangulering. Trianguleringen kan bidra till en högre validitet i resultatet samt stärker studiens 

reliabilitet (Bryman, 2018, s. 468). Antalet intervjupersoner beror enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) på studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 46).  

 

Studiens kvalitativa forskningsintervjuer genomfördes vid två förutbestämda tillfällen med de 

fem yrkesverksamma lärarna. Lärarna avsatte en timme per person och tillfälle för 

forskningsintervjuerna. Lärarna informerades om studiens syfte och frågeställningarna i 

samband med att samtyckesblanketten skickades ut för att de skulle kunna reflektera och 

förbereda sig på de frågor som skulle besvaras. Deltagandet i intervjuer underlättas enligt 

Bryman (2018) av att informanterna ges inblick i studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna genomfördes enskilt med intervjupersonerna. De fem intervjuerna spelades in 

med mobiltelefon för att underlätta transkriberingen. Inspelningarna gjordes efter samtycke 

av samtliga intervjupersoner (Bryman, 2018, s.577–578).  

 

 Intervjuguide 

Intervjufrågorna till e-postintervjuerna och till de kvalitativa forskningsintervjuerna 

konstruerades utifrån Brymans (2018) generella tumregel. Den generella tumregeln föreskriver 

att intervjufrågorna ska beröra studiens syfte och frågeställningar samt ha ett tydligt syfte. 

Frågornas relevans ska testas innan de används för att undvika irrelevanta frågor som inte 

svarar till studiens syfte och frågeställningar. Relevansen testades i pilotstudien. Utformandet 

av studiens intervjufrågor gjordes utifrån Brymans (2018) specifika regler för frågors 

utformande. Studiens kvalité förbättrades genom att undvika mångtydiga termer, långa frågor, 

dubbla frågor och generella frågor (Bryman, 2018, s. 320–322).  
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 Materialanalys 

E-postintervjuerna bearbetades enligt Rosalind Gill (refererad i Bauer & Gaskell, 2000) med 

hjälp av en diskursanalys. En diskursanalys är en teknik som tillämpas i bearbetandet av 

vetenskapliga rapporter. Tekniken synliggör möjliga konventioner samt urskiljer olika 

meningsnivåer, i materialet. Syftet med diskursanalysen var att förtydliga de språkliga 

differenserna i e-postintervjuerna (Gill refererad i Bauer & Gaskell, 2000, s.166).  

 

Analysprocessen av de kvalitativa forskningsintervjuerna inleddes enligt Bryman (2018) med 

transkriptioner. Analysarbetet underlättas av transkriberingar (Bryman, 2018). 

Transkriberingarna utgick från Gillhams (2008) grundregler. För det första är det viktigt att 

transkriberingen sker snarast efter intervjun för att underlätta för transkriberaren att minnas. 

Transkriberingen rekommenderas genomföras senast dagen efter intervjun. Transkribering tar 

även mycket tid och kräver hög koncentration. Ljudfilerna från transkriberingarna överfördes 

till en dator för transkriberaren skulle kunna gå tillbaka och ta del av materialet igen. 

Transkriberingarna lästes om ett flertal gånger i syfte att bidra med eventuella teman och 

kategorier till studiens resultat. Materialet färgmarkerades för att kunna urskilja teman. 

Materialet bidrog med följande teman: metoder i skrivinlärningen, individanpassad 

undervisning, fonologisk medvetenhet samt ekonomiska aspekter som sedan användes som 

kapiteltitlar för att skriva fram resultatet (Gillham, 2008, s.168–170). 

 

 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns några forskningsetiska principer att utgå ifrån vid 

vetenskapliga studier. Principerna avser att skydda undersökningsdeltagarna genom att ge 

normer gällande förhållandet mellan forskare och undersökningsledaren. Principerna utgör 

även riktlinjer för forskare vid planering av studier. Kraven benämns som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.6).  

 

Informationskravet syftar enligt Vetenskapsrådet (2002) till att på förhand förmedla 

information beträffande projektansvariges namn och institutionsanknytning för att förenkla 

personlig kontakt för undersökningsdeltagaren. Undersökningens syfte och en beskrivning av 

studien skall anges. Det ska tydligt framgå att deltagandet är frivilligt och anonymt, samt enbart 

nyttjas i studiens syfte. Informationskravet tillämpades i konstruktionen av studiens 
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samtyckesblankett (se bilaga 2) som undersökningspersonerna erhöll innan studien etablerades 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.9). 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska samtycke alltid finnas vid studier där deltagarna aktivt 

deltar. Det måste även framgå att undersökningsdeltagaren har rätt att avbryta sitt deltagande 

vilket medför att insamlad data från deltagaren raderas (Vetenskapsrådet, 2002, s.10–11). 

Samtyckeskravet användes i studiens samtyckesblankett (Bilaga 2).  

 

Berörda personer i studien som konsumerar känsliga uppgifter om enskilda personer ska enligt 

Vetenskapsrådet (2002) innefattas av konfidentalitetskravet. För att minska risken för att 

utomstående personer delges känslig information måste allt material avidentifieras och lagras 

inlåst. De avidentifierade personerna ska inte kunna identifieras i studien. 

Konfidentialitetskravet tillämpades i pilotstudien och i de kvalitativa intervjuerna samt av alla 

personer kopplade till studien. Vid de kvalitativa intervjuerna gavs även intervjupersonerna 

fiktiva namn (Vetenskapsrådet, 2002, s.14).  

 

Nyttjandekravet avser enligt Vetenskapsrådet (2002) användandet av insamlad empiri som 

enbart får brukas för forskningsändamål. Empirin får inte förbrukas eller lånas ut för 

kommersiellt bruk eller andra syften som inte avser vetenskap. Undersökningsdeltagare skall 

även erbjudas forskningsresultatet vid intresse. Deltagarna i denna studie har garanterats ett 

exemplar via muntlig kommunikation (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

 

 Reliabilitet, validitet och generaliseringen 

Forskningsresultatens beskaffenhet och trovärdighet avser enligt Kvale och Brinkman (2014) 

studiens reliabilitet. Reliabiliteten syftar till om studiens resultat kan återskapas vid andra 

tidpunkter och av andra forskare. Det rör även om intervjupersonerna kommer att omvandla 

sina svar under en intervju samt huruvida de kommer att ge olika svar till olika intervjuare. En 

för stark betoning på reliabilitet kan minska intervjuarens kreativitet och mångsidighet då 

intervjuaren hämmas i forskningsprocessen (Kvale & Brinkman, 2014, s.295–298).  

 

Validiteten avser om studien mäter det den avser att mäta. Forskarens trovärdighet och 

vetenskapliga skicklighet får med hjälp av validiteten betydelse för studien. Studien ska 

exempelvis grundas på kvalitén i tidigare forskning. Validiteten ska genomsyra hela 

forskningsprocessen (Kvale & Brinkman, 2014, s.295–298). Generalisering i samband med 
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kvalitativa intervjuer belyser Kvale och Brinkman (2014) som möjligheten till reproduktion av 

specifika intervjuer till andra relevanta situationer (Kvale & Brinkman, 2014, s.310).  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat vilket görs utifrån syftesformuleringens två 

frågeställningar som huvudrubriker. Först presenteras lärares arbetssätt i anslutning till 

skrivinlärningen (5.1). Därefter följer en presentation av lärares uppfattning av användandet 

med hjälp av digitala verktyg kopplat till skrivinlärningen (5.2).  

 

 Skrivinlärning i praktiken 

Studies syfte är att belysa hur lärare i grundskolans årskurs F-3 arbetar med elevers 

skrivinlärning. De deltagande lärarna fick därför svara på frågan vilken eller vilka metoder de 

använder i skrivinlärningen. En sammanställning I detta avsnitt har gjorts utifrån de arbetssätt 

som intervjudeltagarna gav uttryck för.  

 

 Metoder i skrivinlärningen 

Bland lärarnas utsagor framgick att de använde sig av olika etablerade metoder kopplade till 

elevers skrivinlärning. Samtliga lärare använde någon eller några av följande metoder: LTG- 

metoden, ASL, Bornholmsmetoden och Cirkelmodellen. Fanny återger sitt val av metod på 

följande sätt: 

 
Jag använder flera olika metoder i klassen såsom LTG, ASL, Cirkelmodellen och 

skrivövningar på dator och Ipad. Just nu använder jag mig av Sagoskogen. Eleverna tycker 

arbetet med sagoskogen är stimulerande och de verkar uppskatta det. Arbetet utgår från en 

skog som eleverna är med och bygger upp. Varje vecka flyttar det in ett djur i skogen och då 

lyfts djurets första bokstav fram. Sedan producerar gruppen en gemensam berättelse kring 

djuret. Arbetssättet består av samtal och reflektion som ger eleverna tillgång till många olika 

tankar, erfarenheter och åsikter.  

(Fanny) 

 
Fanny ser det som viktigt att använda olika metoder i skrivinlärningen för att intressera och 

på så sätt engagera eleverna genom bruket av egna erfarenheter, vilket kan kopplas till Kajsas 

utsaga om att det är viktigt att möta mångfalden elever i skrivinlärningen. 

 
Jag använder mig av Bornholmsmetoden som utgår från den fonologiska medvetenheten då 

jag anser att den grupp elever jag undervisar behöver utveckla denna förmåga. Jag använder 

även ASL och LTG-metoden. Jag tycker det är viktigt att eleverna får träna på att ta sig an 
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olika arbetssätt med hjälp av olika metoder och hjälpmedel för att möta mångfalden i 

elevgruppen.  

(Kajsa) 

  
Kajsa uppfattar således att olika metodval i en kombination stärker elevernas språkliga 

förmåga. Samtliga lärare i studien belyste vikten av att eleverna får tillämpa olika metoder och 

hjälpmedel i skrivinlärningen. En faktor i skrivinlärningen som påverkar elevernas 

skrivinlärning är metodvalet. En annan aspekt som samtliga lärare är tydliga med att belysa är 

att eleverna behöver få rika tillfällen att möta olika typer av skrift. Sara beskriver detta såhär: 

 
Det är oerhört viktigt att eleverna får möta olika texttyper och förstå att det finns en mottagare 

till varje text. Jag använder mig av Bornholmsmodellen, ASL och LTG- metoden för att möta 

mångfalden av elever och för att alla elever ska få möjlighet till lärande. I arbetet med 

Bornholsmodellen så leker vi olika språklekar som ska hjälpa eleverna att utveckla den 

fonologiska medvetenheten. Jag brukar även låta eleverna utforska sin förmåga till att ljuda 

ihop texter samt hitta likheter mellan sin text och någon annans text. Arbetet med texterna 

ska hjälpa eleverna att se olikheter och förstå skillnaderna.  

(Sara) 

 
Sara uttrycker att hon arbetar varierat med både metodvalen och skrivinlärningen för att 

eleverna ska förstå innebörden i olika texttyper. Följaktligen anses bruket av olika texttyper 

som en positiv aspekt i skrivinlärningen, vilket även kan kopplas till Zelfi och Fatimas 

uttalanden då de menar att en varierad undervisning ger fler elever chansen att lyckas i sin 

skrivinlärning genom att variationen i undervisningen lämpar sig för fler elever. Fatima belyser 

det såhär: 

 
Genom att använda sig av olika texttyper och metoder i undervisningen har jag möjlighet att 

nå en större grupp elever i min undervisning. Jag tycker det är viktigt att alla elever ska ges 

möjlighet att lyckas och det är upp till läraren att se till att eleverna gör det genom att 

konstruera undervisning som gynnar dem. Jag använder mig av olika metoder såsom LTG-

metoden, ASL och även Bornholmsmodellen och med hjälp av metoderna får eleverna möta 

olika texttyper för att på så sätt urskilja skillnader och likheter i texter. 

(Fatima) 

 
Fatima anser att kombinationen av att variera metoder och texttyper gynnar flertalet elever. 

Detta kan kopplas till Zelfis utsaga då hon menar att metodvalet grundar sig i variationen 

elever i elevgruppen samt den enskilda individen. Sammantaget utrycker samtliga lärare i 

studien ett användande av olika metoder kopplade till elevernas skrivinlärning. Vanligt 

förekommande metoder bland studiens lärare var LTG-metoden, ASL, Bornholsmodellen 
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och Cirkelmodellen. Metodvalet görs av lärarna för att intressera och engagera eleverna, för 

att stärka deras språkliga förmåga och som en faktor som påverkar elevernas skrivinlärning. 

Lärarna i studien belyser även att eleverna ges möjlighet att möta olika texttyper i skrift genom 

en kombination av metoder samt att variationen i undervisningen lämpar sig för eleverna och 

den enskilda eleven. 

 

 Individanpassad undervisning 

Samtliga lärare i studien ger uttryck för ett användande av olika metoder som utgår från elevers 

olika behov. De påtalar vikten av att se till gruppen och den enskilda eleven i valet av arbetssätt 

kopplat till skrivinlärningen. Fanny redogör för att valet av arbetssätt grundas i elevgruppens 

dynamik samt elevernas individuella behov. Fanny beskriver sitt val av arbetssätt på följande 

sätt. 

 
Jag varierar mina arbetssätt och metoder i skrivinlärningen och skapar egna arbetssätt utifrån 

elevgruppen för att på så sätt möta varje enskild elev. Vi använder inga arbetsböcker men 

leker lekar, undersöker samt skriver reflektioner i en skrivbok. När vi planerar utgår vi ifrån 

att eleverna behöver få möjlighet att ta sig an olika saker på olika sätt. Planeringen görs utifrån 

de områden eleven ska ha mött enligt kunskapskraven.  

(Fanny) 

 
Fanny ser utformandet av arbetssätt i förhållande till den enskilda elevens behov och vikten 

av att samtliga elever får möta en variation i stoffet kopplat till skriften vilket i sin tur kan 

kopplas till de val av metoder flertalet lärare ovan implementerar i skrivinlärningen. Fanny 

anpassar planeringen efter kunskapskraven i läroplanen, vilket utgör basen i hennes 

planeringsarbete. Samtidigt beskriver Sara detta samband såhär: 

 
Jag tror det är viktigt att se till varje enskild elev och inte sätta för stor press på eleverna som 

inte har skrivförmågan än. Ge dem morötter och variera dina metoder för att skapa en magik 

kring skrivandet. Ge eleverna olika möjligheter till lärande i undervisningen så att alla kan 

lyckas, eftersom det inte finns ett sätt som passar alla. 

(Sara) 

 

Sara ser vikten av att inte forcera fram förmågor i skrivinlärningen utan att istället göra 

skrivandet lustfyllt. Även Kajsa redogör för att metodvalen grundar sig i att 

skrivundervisningen ska vara lustfylld för eleverna. Kajsa ser utformandet av arbetssätt i 

förhållande till den enskilda elevens behov vilket samtliga lärare ovan ger uttryck för.  
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 Fonologiska medvetenheten 

Metodvalen i skrivinlärningen gjordes enligt tre av studiens fem lärare med anledning av att 

eleverna bedömdes vara i behov av att utveckla den fonologiska medvetenheten som ansågs 

grundläggande i skrivinlärningen. Den fonologiska medvetenheten bedömdes av de tre lärarna 

syfta till sammankopplingen mellan fonem och grafem. Fatima beskriver det såhär: ”Jag brukar 

använda mig av ASL och låta eleverna skriva meningar på Ipads samtidigt som vi repeterar 

bokstavsljuden för att på så sätt hjälpa eleverna att sätta samman ljud och ord” (Fatima). 

Fatima menar precis som Fanny att valet av metoder görs för att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla den fonologiska medvetenheten. Hon anser även att den fonologiska medvetenheten 

är en av grunderna i skrivandet då hon säger: 

 
I skrivinlärningen låter jag ofta eleverna utforska sin förmåga till att ljuda ihop text och bild. 

Samtidigt som jag använder ASL repeterar jag bokstavsljuden och leker lekar för att hjälpa 

eleverna att sätta samman ljud till ord. Samtidigt får eleverna träna på bokstävernas form. 

(Fatima) 

 
Fanny bedömer att valet av metod påverkar skrivinlärningen då metoderna behandlar olika 

aspekter i skrivinlärningen och på så sätt gynnar elevers mognad av den fonologiska 

medvetenheten.  

 

 Ekonomiska aspekter 

En annan uppfattning som majoriteten av de ovanstående lärarna gav uttryck för var att 

metodvalet till viss del styrs av skolans ekonomiska förutsättningar gällande innehavet av de 

digitala verktygen. Detta exemplifieras i Sara, Kajsa och Fannys redogörelser som delger 

uppfattningen av att visa metoder kräver att alla elever har ett eget digitalt verktyg i arbetet 

med skrivinlärningen vilket i sin tur styrs av skolans ekonomiska förutsättningar. Sara, Kajsa 

och Fanny arbetar på skolor där det inte finns digitala verktyg i den omfattning som det finns 

elever. De anser därför att arbetet med hjälp av vissa metoder såsom exempelvis ASL försvåras 

då metoden fungerar bäst om alla elever har tillgång till ett eget verktyg. Fanny beskriver 

dilemmat såhär: 

 
I de bästa av världar hade man haft tillgång till enskilda Ipads till eleverna. Det hade sparat 

mycket tid då vi i nuläget får dela in eleverna i grupper och låna Ipads av varandra i klasserna 

för att kunna genomföra undervisning. Det är oerhört tidskrävande och tröttande samt tar 

mycket energi att ständigt behöva pussla med de Ipads skolan innehar. Jag fattar inte hur det 

kan vara så olika på skolor? 
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(Fanny) 

 
Fanny ser arbetet med vissa metoder som en svårighet då de digitala verktygen inte räcker till 

antalet elever i skrivinlärningen. Däremot nämner Zelfi att metodvalen skiljer sig åt på skolor 

och relaterar detta till ett pågående skolprojekt. Hon menar att: 

 
På vissa skolor har man haft möjlighet att utveckla arbetet med ASL. Vår skola arbetar med 

ASL och det startades med ett skolprojekt som finansierade de resurser som behövdes för att 

bedriva undervisning med metoden såsom Ipads, hörlurar och laddningsvagnar, och då till 

hela klasser. Berörda lärare erhöll även en kompetensutveckling för att kunna undervisa med 

hjälp av metoden. När projektet var avslutat ansåg rektorn att arbetet genererat så pass bra 

resultat så arbetet fortsatte men då utan finansieringsstöd. 

(Zelfi) 

 
Zelfis utsaga går även att koppla till de resterande fyra lärarnas då samtliga av dem angav att 

arbetet med digitala verktyg kräver en kompetensutveckling gällande verktygen och mjukvaran 

för att kunna tillämpas i skrivundervisningen till fullo. Att förutsättningarna ser olika ut på 

skolor gällande tillgången på digitala verktyg redogör samtliga av de ovanstående lärarna för. 

Men hur används de digitala verktygen i skrivundervisningen? 

 

 Uppfattningen av användandet av digitala verktyg i elevers skrivinlärning 

Ett arbetssätt som samtliga lärare ger uttryck för i anslutning till skrivinlärningen är 

användandet av digitala verktyg. Detta exemplifieras i samtliga fem lärares redogörelser som 

skildrar uppfattningar rörande olika arbetssätt med hjälp av datorer och Ipads. 

 

 Motoriskt gynnsamt eller ett hinder i skrivinlärningen? 

Sara och Kajsa uppfattar användandet, med hjälp av digitala verktyg, som gynnsamt för de 

elever som har motoriskt svårt att forma bokstäver för hand, med penna, på papper. 

Användandet av de digitala verktygen stödjer majoriteten elever i skrivinlärningen då 

användandet bortser från elevers olika motoriska förutsättningar. Alla elever har möjlighet att 

delta med lika förutsättningar i skrivundervisningen. Sara och Kajsa hävdar även att de digitala 

verktygen bidrar med en uppsjö av stödmaterial implicerade i verktygen såsom 

stavningskontroller, talsyntes och stödmallar som kan tillämpas i skrivinlärningen. 

Stödmaterialet blir därmed ett komplement till lärarens skrivundervisning genom att verktyget 

exemplifierar och tydliggör skriften. I motsats till Sara och Kajsa ger Fanny uttryck för 
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uppfattningen att digitala verktyg förefaller hindra enstaka elever i skrivinlärningen. Fanny 

menar att de elever som längtat efter att få tillägna sig skriften och som vill utveckla skrivandet 

för hand hämmas i sin utveckling då användandet av Ipads inte tillgodoser detta behov. Den 

finmotoriska förmågan kan syfta till elevers utvecklande av pennfattningen eller skrivandet för 

hand med arbetet att forma bokstäver. Fanny beskriver det såhär: 

 
Jag skulle börja med uppgifter där jag kan läsa av elevernas förkunskaper och behov. Många 

elever som börjar årskurs ett har längtat efter att få lära sig skriva så jag skulle börja med en 

bokstav redan första veckan i årskurs ett. Vi skulle också ha finmotoriska övningar och 

skrivövningar där pennfattning och finmotorik utvecklas. Eleverna skulle även få skriva på 

dator och Ipads.  

(Fanny) 

 
Fanny ser alltså skrivandet för hand som det centrala i skrivinlärningen men nämner ändå 

undervisning med hjälp av de digitala verktygen.  

 

 Motivationshöjande 

Samtliga lärare uppfattar användandet av de digitala verktygen som motivationshöjande. 

Exempelvis betonar Fanny att många elever anser skrivandet för hand mödosamt och i 

samband med detta menar hon att det har betydelse att läraren identifierar intressen hos 

eleverna som läraren kan bygga vidare på för att vända skrivandet till något positivt. I likhet 

med detta använder Fatima ofta applikationen (app) ABC-klubben vid skrivinlärningen vilket 

uppfattas som intressant av samtliga elever. Eleverna ges i arbetet med ABC-klubben 

möjlighet att koppla ihop bokstavsljuden och bokstäverna på ett elevnära sätt med exempelvis 

spel. Fatima lyfter även att hon uppfattar att arbetet med de digitala verktygen ger alla elever 

möjlighet att känna att de kan lyckas. Hon säger exempelvis: 

 
Jag tror det är jätteviktigt att eleverna får känna att de kan lyckas. Med digitala verktyg ger vi 

eleven en skjuts in i skrivandet utan större ansträngning av eleven själv. Det finns färdiga 

mallar att använda och det är bara att sätta igång. Om pedagogen dessutom tror på metoden 

är det självklart att eleven lyckas! 

(Fatima) 

 
Fatima menar att de digitala verktygen ger eleverna ett varierat arbetssätt där verktygen 

erbjuder kontinuerligt stöd för att hjälpa eleverna framåt i skrivandet. Under intervjun 

återkommer Fatima flera gånger till elevernas behov av att lyckas i skrivinlärningen och hon 

ser det som en mycket viktig del i skrivinlärningen att alla elever ska få känna att de kan lyckas 
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för att på så sätt bibehålla motivationen i skrivandet. Hon anser att motivationen och lusten i 

lärandet är otroligt viktig. Samma koppling till detta gör även Sara, som uppfattar att 

användandet av olika appar gör skrivandet extra lustfyllt med ljud och bild. Kajsa beskriver 

digitala verktyg som både ett verktyg men även som en kunskapskälla. Hon använder 

exempelvis verktyget till att skapa texter, men även för att skapa en djupare förståelse hos 

eleverna genom att förslagsvis använda bland annat bilder och filmer kopplade till 

skrivinlärningen. Kajsa använder även verktyget till att söka efter information på internet, 

vilket kan kopplas till Zelfis utsaga om att lärandet blir lustfyllt när undervisningen även består 

av ljud och bild.  

 
Sedan IKT kom in i skolans värld har mycket förändrats och förbättrats. Appar ger eleverna 

ökat stöd med hjälp av stavningskontroller och gör skrivandet extra lustfyllt med ljud och bild 

i en uppsjö. 

(Zelfi)  

 
Zelfi uppfattar lärandet med hjälp av de digitala verktygen som ett extra stöd. Hon har använt 

talsyntes på Ipad vid skrivinlärningen för att hjälpa de elever som har svårigheter att koppla 

ihop ljud och bokstav.  

 

 Lärares uppfattade svårigheter  

Som framställts i kapitlet ovan så uppfattar samtliga lärare användandet via digitala verktyg 

som motivationshöjande. Däremot påtalar fyra av de fem lärarna att användandet av verktygen 

även medför vissa svårigheter. Tre av studiens fem lärare har varit verksamma inom läraryrket 

under en längre tid vilket medför att de bidragit och deltagit i den progression som ägt rum i 

skolan beträffande bruket av digitala verktyg. De anser att skolan delvis har följt 

samhällsutvecklingen gällande användandet av verktygen, men att skolan enbart tilldelat lärare 

verktygen utan någon form av kompetensutveckling.  

 

De tre äldre lärarna skildrar att deras ålder bidrar med okunskap kring användandet av 

verktygen då intresset för användandet är litet. De uppfattar att yngre lärare har växt upp i den 

digitala kultur som råder och därav har erhållit högre kompetens rörande användningen av 

verktygen och dess mjukvara. En likartad uppfattning skildras av samtliga lärare i studien som 

uppfattar innehavet av verktygen som varierande på skolor. De påtalar svårigheter i 

undervisningen med verktygen med anledning av bristen på de digitala verktygen. I samband 

med detta påpekar de tillägget i läroplanen, med avseende på programmering, som i 
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undervisningssammanhang kräver tillgång till verktygen. I nuläget bedömer lärarna att detta 

är problematiskt att genomföra programmeringsundervisning då bristen på verktyg försvårar 

undervisningen. På liknande sätt uppfattar lärarna att kompetensutvecklingen varit knapp i 

införandet av programmering i läroplanen vilket lärarna ser som en kritisk aspekt då 

undervisningen blir lidande. Lärarna i studien hävdar att undervisningen gällande 

programmering hade förbättrats med en kompetensutveckling gällande de digitala verktygens 

programvara. 

 

 Sammanfattning av resultat 

Studiens första frågeställning avsåg hur lärarna i grundskolans tidiga år arbetar med 

skrivinlärningen? Studien visar att lärares metodval i skrivundervisningen är betydelsefullt 

samt lärares utformande av individanpassad undervisning. De pedagogiska kvalifikationerna 

som går att uppfatta hos de yrkesverksamma lärarna är att samtliga är överens om att 

skrivundervisningen bör individanpassas då det påverkar elevernas kunskapsinhämtande 

gällande skriften. De uppfattningar lärare har kring användandet av digitala verktyg i 

skrivinlärningen är att det är både gynnsamt och ett hinder för eleverna i skrivundervisningen, 

motivationshöjande samt att det finns en rad olika svårigheter att bejaka i undervisningen med 

hjälp av verktygen. 
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6. Diskussion 

Diskussionen inleds med metoddiskussion där ett resonemang, kring urvalskriterier, styrkor 

och svagheter i studien samt tillvägagångssätt förs (6.1). Under rubriken metoddiskussion 

behandlas även arbetets generaliserbarhet. Således ställs studiens resultat mot bakgrund, 

styrdokument och tidigare erfarenheter i resultatdiskussionen (6.2). Resultatdiskussionen 

presenteras med kategorier utifrån studiens bakgrund och resultat och de rubriker som 

används är metodik i skrivinlärningen (6.2.1), individanpassad undervisning (6.2.2), 

ekonomiska (6.2.3) samt fysiska aspekter (6.2.4), motivations aspekter (6.2.5) samt lärares 

uppfattningar (6.2.6). 

 

 Metoddiskussion 

Valet av studiens informanter genomfördes med avseende att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. I samband med detta definierades ett antal kriterier fundamentala för 

medverkan i studien samt att lärare som uppfyllde kriterierna nominerades som informanter i 

studien. Den rådande lärarbristen vid tidpunkten då studien genomfördes medförde 

svårigheter att få yrkesverksamma lärare att delta i studien då flertalet lärare påtalade en 

utbredd tidsbrist som de ansåg berodde på lärarbristen. Av detta skäl genomfördes 

pilotstudien med hjälp av e-postintervjuer för att underlätta deltagandet för de medverkande 

lärarna. Studiens utformande av bakgrund samt intervjufrågor baserades på den 

bakgrundsinformation som erhölls i samband med en tidigare litteraturstudie gällande digitala 

verktyg i skrivinlärningen (Ahlkvist & Larsson, 2018).  

 

Användandet av både öppna och slutna intervjufrågor i studien parallellt med det målstyrda 

urvalet informanter genererade omfattande och fördjupad information gällande studiens syfte 

och frågeställningar. Det förelåg därmed ett gediget underlag till analysen vilket underlättade 

replikerandet av studiens frågeställningar vilket kan ses som en styrka i studien. Studiens 

generaliserbarhet ökar enligt Bryman (2018) genom tillämpandet av pilotstudien samt det 

faktum att lärarna i studien var verksamma på fyra olika skolor (Bryman, 2018, s.216–217). 

Det är enligt Gillham (2008) betydelsefullt att söka bredden i den information som söks, vilket 

studien speglar genom urvalet av hela fyra skilda skolor i samma kommun (Gillham, 2008, 

s.69). Vidare har både nationell och internationell forskning konsumerats vilket kan ses som 

en styrka i studien.   
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En av studiernas svagheter är användandet av individuella intervjuer. Individuella intervjuer 

kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) leda till metodologisk individualism vilket resulterar i 

att studien missar den sociala interaktionen i intervjuuttalandena (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s.350). En annan aspekt som kan ses som en svaghet i studien är att pilotstudien genomfördes 

med e-postintervjuer. Det även vanligt förekommande vid e-postintervjuer enligt Gillham 

(2008) att informanterna överbetonar den egna rollen samt genererar ganska kortfattade och 

nonchalanta svar vilket hänger ihop med tidsaspekten som kan ses i sambandet med e-

posthantering. Tidsaspekten syftar till den hastighet som råder med vilken e-post tas emot, 

läses och besvaras (Gillham, 2008, s.152). 

 

 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen ställs studiens resultatdel i relation till studiens bakgrund och egna 

tankar. De rubriker som diskuteras är metodik i skrivinlärningen (6.2.1), individanpassad 

undervisning (6.2.2), ekonomiska aspekter (6.2.3), fysiska aspekter (6.2.4), motivations 

aspekter (6.2.5) samt lärares uppfattningar (6.2.6). 

 

 Metodik i skrivinlärningen 

Lärarna i studien presenterade flera resonemang gällande hur metodvalet i skrivinlärningen 

har betydelse för skrivundervisningen som stämmer överens med det forskning skildrar 

(Gärdenfors, 2010; Björk & Liberg, 1996; Gerde, Bingham & Wasik, 2012; Säljö, 2000; 

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2006, Edwards – Groves, 2010; Bingham, Quinn, 

Mc Roy, Zhang & Gerde, 2018; Liberg, 2006; Leimar, 1974; Pettersson, 2017; Skolverket, 

2018; Trageton, 2014; Åkerfeldt, 2014).  

 

Studien visar att lärarna har goda kunskaper om hur metodvalet kan påverka elevers 

skrivinlärning. Det finns däremot faktorer som påverkar elevers skrivinlärning som lärare inte 

kan påverka. Det framkommer av resultatet att majoriteten lärare i studien belyste avsaknaden 

av digitala verktyg i skrivinlärningen. Avsaknaden av de digitala verktygen styrs av skolans 

ekonomiska förutsättningar. Lärarnas möjlighet till varierade metodval med hjälp av bland 

annat digitala verktyg i skrivinlärningen begränsas således av skolans ekonomiska 

förutsättningar. Detta kan även kopplas till den bristande kompetens gällande verktygen som 

fyra av de fem lärarna i studien gav uttryck för. Studien visar att de ekonomiska 

förutsättningarna gör det svårt att ge alla elever individanpassad undervisning i 
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skrivinlärningen då vissa elever har det motoriskt svårt och gynnas av användandet av digitala 

verktyg i skrivinlärningen.  

 

De pedagogiska metoderna behöver enligt Edwards-Groves (2010) skildra elevernas 

literacyaktiviteter på fritiden (Edwards-Groves, 2010, s.62-63). Eleverna behöver även enligt 

Gerde, Bingham och Wasik (2012) få möta flera olika arbetsformer i skrivinlärningen för att 

på så sätt kunna utveckla de förmågor som kommunikation genom skrift kräver (Gerde et al, 

2012, s.2). De digitala verktygen ger enligt Åkerfeldt (2014) eleverna fler möjligheter och 

ingångar i skrivundervisningen än vad den tryckta texten gör men verktygen kan störa elevers 

koncentration samt distrahera dem i undervisningen (Åkerfeldt, 2014, s.23 & 71). Det 

självständiga arbetet som sker med digitala verktyg lämpar sig inte för alla elever enligt 

Åkerlund (2013), då elevers mognad varierar, vilket påverkar elevernas förmåga att enskilt 

kunna ta ansvar för det egna lärandet (Åkerlund, 2013, s. 205). 

 

 Individanpassad undervisning 

Samtliga lärare i studien gav uttryck för ett användande av olika metoder som grundades i de 

enskilda elevernas olika behov. Det står tydligt i Lgr11 att undervisningen i skolan ska utgå 

från varje elevs egna förutsättningar och behov (Skolverket, 2018, s. 8). Lärare baserar även 

enligt Gärdenfors (2010) valet av metoder med utgångspunkt i den individuella elevens olika 

utvecklade kognitiva förmågor och den variation elever som förekommer bland elever i 

elevgrupper (Gärdenfors, 2010, s. 108–109). Det är enligt Björk och Liberg (1996) viktigt att 

det enskilda barnet blir språkligt medvetet för att tillägna sig skriften (Björk & Liberg, 1996, 

s.36–43). Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande belyser Säljö (2000) skriften som ett 

medierande redskap inom informationsteknologin (Säljö, 2000).  

 

Studien visar att de digitala verktygen är nödvändiga för att möta varje elevs individuella behov 

i skrivinlärningen. De digitala verktygen speglar elevernas literacypraktiker på fritiden. 

Skrivuppgifter i undervisningen måste enligt Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson 

(2006) anses aktuella och meningsfulla för eleverna i skrivinlärningen för att möjliggöra för 

kunskapsinhämtandet (Dahlgren et al., 2006, s. 91–95). Arbetet med varierande skriftliga 

domäner bidrar enligt Bingham, Quinn, Mc Roy, Zhang och Gerde (2018) till att en fördjupad 

förståelse kring skrivandet hos eleverna (Bingham et al., 2018, s. 6-79. Användandet av digitala 

verktyg i elevers skrivinlärning underlättar enligt Zheng, Warschauer och Farkas (2013) både 

läs- och skrivaktiviteter då de multimodala uttrycksformerna erbjuder en större variation 
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arbetssätt i undervisningen vilket gynnar fler enskilda elever i kunskapsinhämtandet i 

förhållande till arbetet med läroböcker (Zheng et al., 2013, s.296-297). 

 Ekonomiska aspekter 

Studien gav uttryck för att skolors ekonomiska förutsättningar påverkar metodvalen. De 

ekonomiska resurserna på skolor påverkar enligt Zheng, Warschauer och Farkas (2013) 

förekomsten av antalet digitala verktyg i undervisningen, vilket således påverkar eleverna, då 

verktygen inte räcker till alla elever i undervisningen. Dessutom påverkas den enskilda elevens 

förutsättningar, då tillgången till ett personligt digitalt verktyg ökar elevers möjligheter i 

skolarbeten, genom mångsidigheten i verktygen (Zheng, Warschauer & Farkas, 2013, s. 272 

& 298).  

 
Arbetet med de digitala verktygen kräver en kompetensutveckling hos berörda lärare, gällande 

verktygens mjukvara, för att kunna bedriva fullgod skrivundervisning. Det är enligt Beam och 

Williams (2015) betydelsefullt att yrkesverksamma lärare besitter de nödvändiga kunskaper 

som erfordras för skrivundervisning med hjälp av digitala verktyg innan verktygen 

introduceras för eleverna (Beam & Williams, 2015, s.273–274). Kunskapsnivån gällande 

användandet av de digitala verktygens mjukvara når enligt Åkerlund (2013) inte upp till de 

krav som behövs för att ha möjlighet att bistå eleverna i undervisningen. Det ökade 

användandet av de digitala verktygen bidrar till en ökad kunskapsnivå hos berörda lärare på 

sikt (Åkerlund, 2013, s. 107). Studien visar att en kompetensutveckling gällande användandet 

kan behöva ges till de lärare som efterfrågar det för att alla elever ska ha möjlighet att möta de 

moment som Lgr 11 föreskriver (Skolverket, 2018, s. 247–248).  

 

 Fysiska aspekter 

Av resultatet framkommer det att två av de fem intervjuade lärarna uppfattar användandet av 

de digitala verktygen som gynnsamma för de elever som har det motoriskt svårt att forma 

bokstäver för hand. Arbetet med digitala verktyg gynnar enligt Vincent (2006) de elever som 

är i svårigheter kopplat till skrivinlärningen. Arbetet med de digitala verktygen anses även 

gynna de elever som är i riskzonen för att hamna i skriftspråkliga svårigheter (Vincent, 2006, 

s.51).   
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De två intervjuade lärarna upplevde även att de digitala verktygen bidrog med stödmaterial 

såsom stavningskontroller, talsyntes och stödmallar som de ansåg kompletterade lärarnas 

skrivundervisning och gav eleverna en större variation i sin skrivinlärning. Användandet av 

digitala verktyg ökar enligt Zheng, Warschauer och Farkas (2013) kvalitén på skolarbeten då 

elever ges möjlighet att bearbeta sina texter med hjälp stödmaterialet innan skrivuppgifterna 

ska lämnas in samt att eleverna ansåg att skolarbetet blev mer intressant när 

skrivundervisningen inkluderade digitala verktyg.  

 

De digitala verktygen uppfattades även hindra enstaka elever i skrivinlärningen. Det gällde 

främst elever som längtat efter att få lära sig skriva för hand med penna och papper. Det finns 

inte heller enligt Zheng et al. (2013) några indikationer på att digitala verktyg minskar de 

ojämlikheter som elever besitter kunskapsmässigt i klassrummet (Zheng et al., 2013, s. 296–

297). Undervisning med digitala verktyg erbjuder enligt Åkerfeldt (2014) däremot fler 

möjligheter för eleverna att strukturera sina kunskaper och information än arbetet med penna 

och papper (Åkerfeldt, 2014, s. 80–82). 

 

 Motivationsaspekter 

Samtliga lärare i studien uppfattar en ökad motivation hos eleverna i arbetet med digitala 

verktyg i skrivinlärningen. En av lärarna i studien nämnde även att många elever ansåg 

skrivandet som mödosamt och belyste därför vikten av att lärare identifierar intressen hos 

eleverna på fritiden för att på så sätt fascinera eleverna. Användandet av digitala verktyg 

behöver även enligt Kyser (2015) spegla elevers literacypraktiker på fritiden vilket bidrar till 

en ökad motivation hos eleverna (Kyser, 2015, s.184). Elevers ökade motivationsnivå hävdar 

Beam och Williams (2015) skildrar elevers fascination kopplat till verktygen. Eleverna har 

däremot behov av grundlig introduktion och flertalet repetitiva tillfällen med de digitala 

verktygen i undervisningen för att kunna använda verktygen på ett fullgott sätt (Beam & 

Williams, 2015, s.273–274).  

 

 Lärares uppfattningar 

Användandet av de digitala verktygen medför även vissa svårigheter. En av svårigheterna anser 

lärarna i studien ligger i den kompetensbrist som råder i skolor gällande användandet av de 

digitala verktygen. Lärarna anser att de enbart blivit tilldelade de digitala verktygen utan någon 

möjlighet till kompetensutveckling gällande varken användandet av programvaran eller de 
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digitala verktygens funktioner. Enligt Skollagens 2 kap. 34–35 § ska huvudmannen se till att 

skolenheternas personal ges möjlighet till kompetensutveckling samt att lokaler och utrustning 

möjliggör för undervisningens syften (SFS 2010:800). Tilläggas kan att även Lgr 11 belyser 

rektorers ansvar gällande kompetensutvecklingen av lärare i avseende att lärare skall uppfylla 

professionens krav och förväntningar beträffande användandet av digitala verktyg (Skolverket, 

2018).  

Skrivundervisning med hjälp av digitala verktyg kräver enligt Beam och Williams (2015) att 

lärare använder tydliga instruktioner för att undervisningens syfte och arbetsmoment ska 

konkretiseras för eleverna samt för att arbetet med verktygen ska generera ämnade kunskaper 

(Beam & Williams, 2015, s.273–274). Studien visar att detta resulterar i en svårighet då lärare 

inte kan ge tydliga instruktioner utan relevant kompetens inom området.  

 

Lärarna i studien belyste även variationer i innehavet av digitala verktyg på skolor där studien 

genomfördes. Studien visar att det finns brister gällande både lärares kompetens inom området 

digitalisering samt även inom fördelningen av digitala verktyg på skolor. Studien visar även att 

det är orimligt att bedriva relevant undervisning utan kompetens och verktyg inom området 

och ifrågasätter därmed varför kraven i Skollagen (SFS 2010:800) och Lgr 11 (Skolverket, 

2018) existerar om de inte efterlevs? 

 

Sammantaget visar studiens resultat på ett användande av olika metoder i skrivinlärningen 

samt att metodvalet ofta genomsyras av individanpassad undervisning. Användande av digitala 

verktyg i skrivinlärningen påverkas av ekonomiska aspekter. Resultatet visar även på både för- 

och nackdelar gällande fysiska aspekter i arbetet med verktygen. Även motivations aspekten 

nämns och resultatdiskussionen avslutas med lärarnas uppfattningar kring användandet av 

digitala verktyg. Studien visar att det finns många delar i studien som lämpar sig för vidare 

forskning.  

 

Vidare studier gällande varför förekomsten av digitala verktygen skiljer sig åt på skolor inom 

samma kommun samt vad det är som hindrar lärares kompetensutveckling inom arbetet med 

digitala verktyg på en högre nivå? Men även vidare studier gällande hur elever påverkas fysiskt 

i arbetet med digitala verktyg på sikt i förhållande till elever som enbart arbetar traditionellt 

med skrivande för hand. Många studier belyser motivation som en positiv faktor vid 

användandet av digitala verktyg men är användandet bara motiverande? Går det urskilja några 

negativa aspekter, och vilka är de isåfall?   
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Bilaga 1-Frågeformulär 

Hur länge har du jobbat som lärare?                           Mindre än 1 år

     Mellan 2–5 år 

    5 år eller mer  

 

Vilken är din ålder?     Yngre än 35 år  

    35–54 år  

    55 år och äldre 

 
Vilken lärarutbildning har du gått och när? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vilken/Vilka metoder använder du, i dina elevers, skrivinlärning?  

 
 
 

 
Beskriv hur du skulle arbeta med skrivinlärning i en etta de första veckorna på 
höstterminen. 

 
 
 

 
 
Har du gått någon fortbildning i skrivutveckling?  

 
 
 



2 
 

 
 
Har du alltid jobbat med de tidiga åldrarna?  

 
 
 
 

  
Vad tycker du det är viktigt att tänka på när man planerar för den tidiga skrivinlärningen? 

 
 
 

 
Vad använder du för material/läromedel? Varför?  

 
 
 

 
Hur skulle du beskriva din lärarroll vid skrivinlärningen?  

 
 
 
 
 

 
 
Hur ser du på föräldrarnas roll i skrivinlärningen? 

 
 
 
 
 
 

 
Har arbetslaget/skolan en gemensam syn på hur skrivinlärning ska läras ut?  
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Upplever du att arbetssättet med skrivinlärningen har förändrats över tid? 

 
 
 
 
 
 

 
Vad känner du till om andra metoder?  

 
 
 
 
 
 

Vad tycker du om att blanda olika metoder? 

 
 
 
 
 
 

 
 
Om en elev inte skulle lära sig skriva – vad gör du då?  
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Vad kan det bero på att elever inte lär sig skriva, tror du?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hur tror du arbetet med digitala verktyg påverkar elever i sin skrivinlärning? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ett stort tack för att du tog dig tid!!! 
Dina kunskaper är ovärderliga. J 
 
Maila tillbaka tillsammans med samtyckesblanketten till: 
 
Laso1583@student.ju.se 
 
Vänligen 
Sophia Larsson 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

Hej! 

Jag heter Sophia Larsson och går sista terminen på grundlärarprogrammet på Jönköping University.  

Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare 

år använder digitala verktyg i skrivinlärningen, och i vilken utsträckning. Syftet är även att se hur användandet skiljer 

sig åt mellan skolor. 

 Jag är därför i behov av yrkesverksamma lärare som har arbetat med digitala verktyg på olika sätt i skrivinlärning och 

som har möjlighet att svara på en del frågor kring detta.  

Jag skulle vara tacksamma om DU kunde tänka dig att ställa upp på en enkätintervju kring detta. Allt insamlat material 

kommer att avidentifieras. Dessutom kommer materialet enbart att användas för detta arbete och raderas efter att 

arbetet är slutfört. 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och utan att ange någon 

anledning.  

Om du har frågor om intervjun eller examensarbetet - hör gärna av dig till mig. 

Hälsningar 

Sophia 

Kontaktuppgifter 

 
Laso1583@student.ju.se 
 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

1. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namn: Namnförtydligande: 

______________________________________
 ___________________________________
___ 

Din e-mejl: 

_______________________________________________________ 
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