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Förord 
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undersöka. Studien har genomförts med likvärdiga insatser och arbetsfördelningen har varit 

jämn. Det har det varit spännande att få samla in eget datamaterial och bearbeta denna. 

Arbetsprocessen har varit utmanande, och mest lärorika har varit att bearbeta data med en 

analysmodell.   

Vi vill tacka våra handledare Jens Lerbom och Johanna Bengtsson för all vägledning och 
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1. Inledning 

I en tidigare litteraturstudie (Berglund & Forsberg, 2018) framkom av resultatet att 

skrivundervisningens upplägg, skrivuppgifter inom olika kontexter och digitala verktyg kan 

vara av betydelse för framgångsrik skrivundervisning. Även fortbildning med fokus på 

skrivutveckling var något lärare upplevde var viktigt för elevernas skrivutveckling. 

 

Lindén (2010:16) har gjort intervjuer med sex specialpedagoger för att undersöka deras 

visioner kring läs- och skrivutveckling. Hon nämner olika perspektiv på läs- och 

skrivsvårigheter och lyfter i resultatet fram att det viktiga är att skolans personal är bildad i 

läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter. Lindén (2010:45) menar att det görs 

mer generella insatser i språkutveckling för att hjälpa flera elever, då fortbildning av specifika 

kompetenser inte anses vara lönsamt, vilket är ett av problemen med läs- och skrivutveckling 

samt läs- och skrivsvårigheter. En väg att gå för att lärare skall få möjlighet att utveckla sin 

profession är kollegialt lärande (Svedberg, 2016:87). För att det kollegiala lärandet skall 

lyckas talar Svedberg (2016:87) bland annat om Skolverkets Läslyftet som syftar till att 

utveckla lärares kompetens, och därmed elevers kunskaper, i språk-, läs- och skrivutveckling. 

  

Det kom år 2011 en ny läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet med 

andra kursplaner, riktlinjer och betygssteg. I och med att nya läroplaner presenteras måste 

lärare som skall använda sig av de nya riktlinjerna också utvecklas. Lärare måste få 

förutsättningar att förbättra sin undervisning för att elevernas kunskaper ska kunna fortsätta 

utvecklas. Samma läroplan reviderades år 2017 där bland annat målen för användning av 

digital teknik formulerats (Skolverket, 2017). För att elever ska få möjlighet att nå de nya, 

formulerade kunskapskraven gällande digital teknik, skriver Selander & Kress (2010:62) fram 

två huvudsakliga sätt att digitalisera undervisningen på. Det första är att eleven får tillgång till 

en egen laptop och den andra är att installera smartboards i klassrummet. Selander & Kress 

(2010:60) visar att den digitala utvecklingen har gjort att elever inte enbart är konsumenter av 

information, utan även producenter. I dag behöver eleverna kunna kritiskt granska text samt 

bearbeta och sammanställa texter och bilder. 

 

Liberg (2009, refererad i Jönsson, 2009) tar upp fyra utvecklingslinjer som lärare bör förhålla 

sig till. Dessa utvecklingslinjer syftar till barns läs- och skrivlärande i förskola och skola. Den 

första utvecklingslinjen innebär att utveckla en förståelse för skriftspråk och texter genom att 

väcka barnens intresse för att skriva och läsa. I den andra linjen är det lärarens uppgift att ge 

eleverna möjlighet att vidareutveckla sitt intresse för skrivning och läsning, och här är skolan 

och förskolan relativt framgångsrika, men det är inte förrän i den tredje och fjärde linjen som 

de stora konsekvenserna uppstår. I den tredje linjen går eleverna i årskurs 3 eller årskurs 4, 

och de börjar möta allt längre texter i flera olika ämnen. Svagheterna här är skolans sätt att 

arbeta där lärarna inte ger de stödstrukturer som behövs för att eleverna ska kunna utveckla 

goda lässtrategier. I den fjärde linjen, som vanligtvis brukar komma i slutet av mellanstadiet, 

är det lärarens uppgift att ge eleverna möjlighet att lära sig de olika ämnens fackspråk. 

Gibbons (2010) talar om litteracitet, vilket innebär att kunna läsa och skriva, men också 

använda ämnesspecifika litteraciteter som att resonera och reflektera på det sätt som ämnet 

kräver. Hon lyfter fram att många lärare troligen inte lägger vikt vid ämnesspråk i sin 

undervisning eftersom undervisningen av språk är underförstådd, och ämneslärare tycks ta för 

givet att eleverna kan koppla ihop ämnesorden med ord från andra ämnen och på så sätt skapa 

sig en förståelse för de ämnesspecifika begreppen. Jönsson (2009)  menar att elever bör lära 

sig specifika begreppsförråd och på olika sätt kunna uttrycka sig i skrift, men att det idag finns 



2 
 

ett “stort svart hål efter kodknäckarfasen”, efter årskurs 2-3- Enligt Jönsson (2009) finns det 

svagheter med skolans arbetssätt då lärare inte ger eleverna de stödstrukturer de behöver för 

att kunna utvecklas. 

Tjernberg (2013) synliggör vikten av att lärare är utbildade i svenskämnet för att kunna 

bedriva en utvecklande skrivundervisning, men också hur viktigt det är att lärare får möjlighet 

att fortsätta utvecklas i och med verksamheten. Tjernberg (2013) lyfter fram betydelsen av att 

reflektera, bearbeta och diskutera erfarenheter, både i verksamheten och genom fortbildning, 

för att utveckling ska ske. Forskning tar fram en möjlig väg för lärare att gå för att utveckla 

sin profession, vilken är kollegialt lärande, till exempel genom Läslyftet. Forskning har visat 

att generella insatser för språkutveckling är vanligt, då det hjälper ett större spann elever, och 

att spetskompetenser inte anses vara lönsamma. Detta kan leda till problem för skolorna, då 

lärare inte kan erbjuda det stöd och de stödstrukturer som elever behöver för att utvecklas. 

Vidare visar annan forskning att det är högst osannolikt att lärare lägger vikt vid ämnesspråk 

utan tar för givet att eleverna kan göra kopplingen mellan ämnesord, och att de förutsätter att 

eleverna själva kan skapa en förståelse för ämnesord.  

  

  

1.1 Problemområde, syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning har visat att lärare behöver utbildning och utveckling för att kunna bedriva 

framgångsrik skrivundervisning. Detta anser vi vara intressant att undersöka vidare. Syftet 

med studien är att undersöka lärares uppfattningar om skrivutveckling. De forskningsfrågor vi 

avser svara på med denna studie är: 

  

 Vilka faktorer uppfattar svensklärare bidrar till skrivutveckling? 

 Hur uppfattar svensklärare i grundskolan sina utvecklingsmöjligheter? 

  

Vi anser att dessa två frågor är viktiga att ställa eftersom vi ser ett tydligt samband mellan de 

båda. Om det inte finns utvecklingsmöjligheter för lärare, kan det då ske en utveckling hos 

eleverna? Eftersom lärares utveckling är lika viktig som elevernas, anser vi att 

frågeställningarna går hand i hand. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras lärares utveckling i form av kollegialt lärande och hur 

skrivundervisning gått från repetition till muntlighet och skrivmodeller. 

  

Svedberg (2016) tar upp skillnaden mellan den regelstyrda skolan under 1970-talet och 

dagens resultatstyrda skola. Han menar att lärare i den regelstyrda skolan inte förstod “varför 

en fransklärare skulle prata undervisning med en matematiklärare” (Svedberg, 2016:83). 

Idag förväntas inte lärare arbeta individuellt utan som ett lag för att undervisningen skall 

utvecklas, och Svedberg (2016:88) förklarar innebörden med det kollegiala lärandet. Det är ett 

arbete som förs gemensamt mellan lärare där kunskap om undervisning och lärande 

synliggörs och bearbetas med syftet att förbättra undervisningen. Enligt Svedberg (2016:90) 

kan kollegialt lärande bidra till att klyftorna mellan lärares kompetenser minskar, och de 

mindre skickliga lärarna får ta del av ett utbyte som ger dem större möjligheter att lyckas i sin 

undervisning. För att det kollegiala lärandet skall lyckas talar Svedberg (2016:87) bland annat 

om Skolverkets Läslyftet som syftar till att utveckla lärares kompetens i språk-, läs- och 

skrivutveckling. 

  

Säljö (2015:21) beskriver hur undervisningen i språk sett ut tidigare, vilket länge har följt en 

undervisningsmodell där upprepning och repetition av grammatik och skrivregler centralt, 

men nya undervisningsformer kom som betonade tal istället för skrift, vilket resulterade i att 

undervisningen med de kommunikativa färdigheterna utvecklades. I kursplanen för ämnet 

svenska (Skolverket, 2017:252) står det utskrivet att eleverna skall få möjlighet att utveckla 

sin språkförmåga för att kunna uttrycka sig i olika sammanhang, och undervisningen skall 

“utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära”. Johansson och Sandell Ring 

(2010:xx) skriver om “Cykeln för undervisning och lärande”, eller cirkelmodellen, där den 

kommunikativa förmågan används för att senare övergå till en skriven text. Cykeln är en 

struktur som är avsedd att användas inom genrepedagogik och är indelad i fyra faser där 

eleverna går från kommunikativt textskapande till egenproducerade texter. Parmenius Swärds 

(2008) studie av elevtexter på gymnasiet, som skrivits utifrån specifika mallar och fasta 

strukturer (rapporter, analyser, argumenterande text), visade däremot att när innehållet var på 

förhand bestämt och uppgifterna fungerade som en mall, utvecklades inte elevernas språk. Av 

resultatet framkom även att lärarna agerade som experter inom text, textnormer och vad 

skrivande innebär, vilket inte gav eleverna utrymme att själva påverka sina texter struktur. 

  

Sammanfattningsvis kan kollegialt lärande bidra till att klyftorna mellan lärares kompetenser 

minskar, bland annat genom läslyftet som bidrar till att utveckla lärares kompetens. I dag 

betonas även nya undervisningsformer som betonar tal istället för skrift, där kommunikativa 

färdigheter utvecklas. Cirkelmodellen är ett exempel på en modell för detta, där eleverna utgår 

från det kommunikativa till att skapa en skriven text. Däremot visar en annan studie att fasta 

mallar och strukturer inte utvecklar elevernas språk, och att eleverna inte heller ges utrymme 

att påverka sina egna texters struktur. 

  

  

2.1 Tidigare forskning 

Här presenteras det forskningsläge som studien vilar på och vi kommer att redogöra för vad 

tidigare forskning säger kan främja god skrivundervisning. Den tidigare forskningen är 
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uppdelad under tre rubriker: struktur, digitala verktyg i undervisningen och lärares 

utveckling.  

  

 

2.1.1 Struktur 

Struktur och arbetssätt i klassrum varierar när det kommer till att främja elevers 

skrivutveckling. Tjernberg (2011:63-72) har gjort en praxisorienterad studie där syftet var att 

analysera framgångsfaktorer för läs- och skrivlärande i lärares undervisning, samt vilka 

förutsättningar den pedagogiska miljön har som kan tänkas främja ett reflekterande 

yrkeskunnande. Studien genomfördes genom klassrumsobservationer, medvetandegörande 

samtal, fältdagbok och informella samtal på en F-9 skola. Tjernbergs (2011:82-106) resultat 

synliggjorde framgångsfaktorer för läs- och skrivlärande, bland annat skriftspråksaktiviteter 

och dialogövningar gav tydliga resultat på elevers skrivutveckling. Vid dessa moment var det 

hög aktivitet på lektionerna där eleverna tog upp det mesta av talutrymmet. Elevernas samtal, 

läsande, skrivande och räknande skedde interaktivt och lärarna i studien betonade vikten av 

att arbeta med muntliga framställningar.  Tjernberg (2013:76) har även gjort en annan 

praxisorienterad studie på samma skola. Även här var syftet att analysera framgångsfaktorer i 

läs- och skrivlärande. Tjenbergs (2013:182) resultat visade att läraren behöver arbeta utifrån 

språkutvecklande sammanhang, både muntligt och skriftspråkligt för framgångsrik 

skrivutveckling. Fokus låg även på att hitta metoder för framgångsrik skrivpedagogik och 

synliggöra de positiva aspekterna.  

  

Vuorenpää (2016:24) har gjort en studie vars syfte var att undersöka samtalets betydelse i 

skolan och hur samtal länkar ihop skrivundervisning till kedjor av händelser som Vuorenpää 

(2016) kallar för litteracitetskedjor. Vuorenpää (2016:69-71) studerade elevers framställning 

av text i årskurs F-3 där 60 elever från tre olika skolor från Stockholm deltog. Insamling av 

data gjordes genom fältanteckningar, upptag av ljud, videofilmer, fotografier samt insamlade 

skoldokument. Resultatet visade att språkanvändningen var viktig för skrivutvecklingen. 

Genom olika samtalsformer i smågrupper kunde eleverna få en större variation i 

samtalsmönstret, där läraren inte skulle agera som primärtalare, utan istället följa elevernas 

samtal och ge eleverna större möjlighet att ta egna initiativ i samtalet. Resultaten pekade på 

att det krävs att läraren har ett bra undervisningsupplägg och finns som stöd för eleverna för 

att kunna skapa framgångsrik och utvecklande skrivundervisning. Muntliga framställningar 

och olika samtalsformer gav eleverna möjligheter att ta större initiativ i sin egna utveckling, 

och språkliga aktiviteter och språkutvecklande sammanhang var viktiga för att eleverna skulle 

kunna fortsätta att utvecklas. 

  

Även Wirdenäs (2013:60) har gjort en studie om undervisningsstruktur gällande 

kontextbaserade skrivuppgifter. Syftet med studien var att visa hur viktigt det är att lärare är 

medvetna om sina språkliga val och vilka konsekvenserna av dessa kan bli för eleverna. 

Studien genomfördes genom observationer. Observationerna utgjordes av tre skrivlektioner 

med en lärare och 35 elever i 13-årsåldern, där resultatet visade att nivån på lärarens 

undervisning var för hög för att eleverna skulle kunna förstå uppgiften. Läraren hade gjort en 

god planering, men de muntliga och skriftliga instruktionerna var inte tillräckligt tydliga, samt 

att lärarens muntliga instruktion förutsatte att eleverna behövde förkunskaper för att ta sig an 

uppgiften. Wirdenäs (2013:79-80) menar att kontextbaserade skrivuppgifter kan vara till hjälp 

för eleverna om materialet är tillgängligt, men det kräver även att undervisningen är 

strukturerad på ett sätt där eleverna kan följa med. Av vikt var även att innehållet och 
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upplägget ligger på rätt kognitiv nivå för att kontextbaserade skrivuppgifter ska bidra till 

skrivutveckling. 

  

Somba, Obura, Njuguna, Itevete, Mulwa och Wandera (2015:58) har genomfört en 

observationsstudie av elever i åldern 15-18 i Kenya, 25 med engelska elever med franska 

som  modersmål, 20 med arabiska och 8 med franska. Syftet var att undersöka om eleverna 

kunde nå bättre resultat vid kombinerade genre- och strukturbaserade skrivuppgifter, jämfört 

med skrivuppgifter som inte var kombinerade. Genrebaserad skrivuppgift innebär att eleverna 

lär sig språk genom imitation och utforskande av andra texter, medan den strukturbaserade 

skrivuppgiften är byggd på planering, insamling av information och utarbetande i en 

utvecklingsprocess med stöd av lärare. Sombas et al. (2015:59-64) resultat visade att 

majoriteten av eleverna gjorde framsteg efter arbete med en kombinerad genre- och 

strukturbaserad skrivuppgift. Resultatet synliggjorde att kombinerad skrivuppgift gjorde det 

lättare för eleverna att nå målen med uppgiften. Resultatet indikerade också att eleverna 

använde sig av olika skrivtekniker där de skrev med spänning, humor och beskrivande 

uttryck, vilket gjorde att strukturen på deras texter höll en högre nivå. 

  

Sammanfattningsvis visar forskning att skriftspråksaktiviteter och dialogövningar ger tydliga 

resultat för elevers skrivutveckling. Forskningen visar också att elever behöver arbeta genom 

muntliga framställningar, utifrån ett språkutvecklande sammanhang, för att nå en 

framgångsrik skrivutveckling. Muntliga framställningar och olika samtalsformer ger elever 

möjligheter att ta större initiativ i sin egen utveckling. De språkliga aktiviteterna och det 

språkutvecklande sammanhanget var viktiga för att eleverna skulle kunna fortsätta utvecklas. 

Forskningen visar även att det krävs ett bra undervisningsupplägg, stöd för eleverna, 

tillgängligt materialet och att innehållet ligger på rätt kognitiv nivå för framgångsrik 

skrivutveckling. Forskning lyfter även fram att en kombinerade skrivuppgifter där elever ges 

möjlighet att lära sig språk genom imitation, utforskande av andra texter samt stöd av 

skrivmallar och stöd från läraren, ger goda resultat för skrivutveckling.    

  

  

2.1.2 Digitala verktyg i undervisningen 

Jinajai och Rattanavichs (2015:237) har genomfört en studie om datorassisterad instruktion 

kan förbättra elevers skrivförmåga. Undersökningen genomfördes i Thailand med 360 elever i 

14-årsåldern, vilka gjorde tre olika läsprov, ett skrivprov och ett frågeformulär om intresset att 

lära sig engelska. Den datorassisterade instruktionen innebar att eleverna arbetade med 

skrivuppgifter på datorer, detta för att de skulle kunna arbeta i sin egen takt och få snabb 

feedback av datorn om de gjorde fel någonstans, vilket gav eleverna möjlighet att snabbt rätta 

till felet. Jinajai och Rattanavichs (2015:238-242) Resultat av studien synliggjorde att 

eleverna som var med i experimentgruppen gjorde en signifikant förbättring i läsning och 

skrivning i engelska, de förbättrade även sin förmåga till kreativt skrivande på datorn. I 

undersökningen svarade eleverna även att datorassisterad instruktion hjälpte dem att utveckla 

sin läs- och skrivförmåga. 

  

Även Abdelrahman, Dewitt, Alias och Rahman (2017:62) har gjort en undersökning kring 

digital teknik i klassrummet, mer specifikt kring FL-metoden, eller flipped learning. 30 elever 

mellan 13-18 år i Qatar deltog i studien (Abdelrahman et al., 2017:63). Flipped learning 

innebär att eleverna får videolektioner om texter över internet som läxa som de ska förbereda 

innan lektionen, och som sedan ska bearbetas under lektionstillfället. Resultatet synliggjorde 

att eleverna i testgruppen skrev bättre beskrivande texter än eleverna i kontrollgruppen på 



6 
 

eftertestet. Resultatet synliggjorde elevernas medvetenhet om grammatik och styckeindelning, 

och överlag blev eleverna mer motiverade på lektionerna i skolan tack vare FL-metoden. 

  

Sammanfattningsvis visar forskning på att datorassisterade instruktioner gör att elever 

utvecklar sin läs- och skrivförmåga. Eleverna får möjlighet att arbeta i sin egen takt och får 

snabbt feedback av datorn om de gör fel någonstans , vilket även gjorde att eleverna 

förbättrade sin förmåga av kreativt skrivande på datorn. Forskning visar även att genom FL- 

metoden blir eleverna mer motiverade till undervisningen, eleverna blev även mer medvetna 

om grammatik och styckeindelning. De båda studiernas resultat pekar mot att datorisering i 

klassrummet ökar elevers motivation och kan hjälpa eleverna att utveckla sina förmågor samt 

att digitala verktyg ses som ett effektivt verktyg av lärare. 

  

  

2.1.3 Lärares utveckling 

Tjernberg (2011:144) har i sin studie synliggjort att lärarna i studien anser att tid varje vecka 

inom arbetslaget för att reflektera över erfarenheter från respektive klassrum är viktigt. Detta 

är dock svårt att genomföra då andra uppgifter som anses vara viktigare, tar upp den avsatta 

tiden för reflektion. Tjernberg (2013:30) har i en annan studie analyserat lärares uppfattningar 

kring sina egna kunskaper, med fokus på att utveckla dessa för att främja elevers läs- och 

skrivutveckling. I sin analys av lärandemiljön såg Tjernberg (2013:198-226) att lärarna 

upplevde att de inte gavs möjlighet, varken på lärarutbildning eller i verksamheten, att 

reflektera och diskutera med lärarstudenter eller kollegor om didaktiska frågor som kan 

uppstå i en pedagogisk verksamhet. För utvecklandet av yrket och lärares kunskaper menade 

lärarna i studien att det måste finnas tid och möjlighet för fortbildning och mötesplatser där 

lärare kan dela erfarenheter med varandra. 

  

Tjernberg (2013) lyfte fram att trots denna önskan hos lärarna på skolan har de satsningar som 

gjorts på fortbildning inte gett någon märkbar effekt, och Tjernberg menade att 

lärarskicklighet är något som utvecklas genom interaktion, kräver tid, organisation och 

reflekterande samtal lärarna emellan. Alatalo (2011:56-57) har undersökt lärares medvetenhet 

kring de egna språkkunskaperna genom en enkät med 249 klasslärare, fördelade på 67 skolor i 

Sverige samt ett kunskapstest om bland annat stavningsregler, fonem, särskrivning och 

dubbelteckning. Syftet var att förstå och beskriva lärares möjligheter och svårigheter med 

skicklig läs- och skrivundervisning, och resultatet pekade på att kunskaper om skrivregler var 

beroende av utbildning men även av yrkeserfarenhet. Alatalo (2011:105-109) förklarar att 

anledningen till att resultaten på kunskapstestet var lägre för majoriteten av grundskollärarna 

är för att de har genomgått en grundutbildning som inte alltid gav utbildning i läs- och 

skrivinlärning. De har heller inte särskilt lång yrkeserfarenhet av läs- och skrivundervisning, 

vilket hon menar påverkat attityd och motivation till fortbildning. 

  

Sammanfattningsvis visar forskning att lärare anser att reflektion från erfarenhet i respektive 

klassrum är viktigt. Det visar även att lärare upplever att de inte ges möjlighet, varken på 

lärarutbildning eller i verksamheten att reflektera med lärarstudenter och kollegor om 

didaktiska frågor. Forskning har synliggjort att lärare måste ges möjlighet till att utvecklas 

inom sin profession, då inte alla lärare har fått utbildning i läs- och skrivinlärning. Det är 

avgörande för att både lärare och elever att ha grundläggande kunskaper om skrivning om det 

ska ske någon skrivutveckling. 
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2.2 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 

Sammanfattningsvis utifrån bakgrund och tidigare forskning har vi tagit fram följande 

innehåll som vi tar med oss in i vår analys. 

  

Lärare anser att reflektion från erfarenhet i respektive klassrum är viktigt, att kollegialt 

lärande kan bidra till att lärares kompetenser blir mer jämlika. Forskningen visar också att 

utvecklingsmöjligheter måste  ges lärare för att på så sätt kunna utveckla sina kompetenser 

och på så sätt främja elevernas kunskapsutveckling. 

  

Det framhäver även nya undervisningsformer som betonar talet framför skriften, där de 

kommunikativa färdigheterna utvecklas. Det visar även att fasta ramar och strukturer kan göra 

att eleverna inte ges utrymme att påverka sina egna texters struktur, och därmed limiterar 

utvecklingen av elevernas språk. Men det visar även att skrivuppgifter där eleven får utforska 

andra texter, samt får stöd av skrivmallar, kan ge goda resultat för skrivutvecklingen. 

Skriftspråksaktiviteter och dialogövningar ger också tydliga resultat för elevers 

skrivutveckling, där elever arbetar genom muntliga framställningar utifrån ett 

språkutvecklande sammanhang. Eftersom muntliga framställningar och olika samtalsformer 

gör att eleverna får bättre möjligheter till att ta större initiativ för sin egen utveckling, kan 

deras kunskaper fortsätta att utvecklas. 

  

Det behövs även ett bra undervisningsupplägg, tillgängligt material, elevstöd, samt rätt 

kognitiv nivå på undervisningen för att eleverna ska kunna uppnå framgångsrik 

skrivutveckling. Forskning hävdar att datorassisterade instruktioner gör att elever utvecklar 

sin läs- och skrivförmåga. Eleverna får då möjlighet att arbeta i sin egen takt och får snabbt 

feedback av lärare om de gör fel någonstans, vilket även gör att eleverna förbättra sin förmåga 

att skriva kreativt på datorn. Eleverna kan även bli mer medvetna om grammatik och 

styckeindelning genom FL- metoden. De båda studiernas resultat pekar mot att datorisering i 

klassrummet ökar elevers motivation och kan hjälpa eleverna att utveckla sina förmågor. 

  

Vi har utifrån vårt forskningsläge fått fram teman som vi anser är viktiga för skrivutveckling. 

Dessa teman tar vi med oss när vi analyserar vårt empiriska material. De teman vi urskiljt i 

vårt forskningsläge är struktur, digitala verktyg och utvecklingsmöjligheter.
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3 Metod och metoddiskussion 

I metoddelen kommer vi att presentera den teoretiska grund som studien vilar på, 

valet av insamlingsmetod, hur enkäten konstruerades, vilka som utgör vårt urval, samt de 

etiska aspekter vi förhållit oss till under insamlingsprocessen. I detta avsnitt för vi även 

löpande en diskussion kring ovan nämnda aspekter. 

  

 

3.1 Forskningsansats 

De tre teman vi urskiljt gör att denna studie har en deduktiv metod. Den deduktiva metoden 

beskriver Svensson (2011:192) på så sätt att forskaren utgår från en befintlig teori för att 

sedan dra slutsatser från empirin. Patel och Davidson (2011:23)  menar att forskaren med ett 

deduktivt arbetssätt kan förhålla sig objektiv genom forskningsprocessen då det finns en teori 

att följa. Däremot lyfter Patel och Davidson (2011:23) fram risken att forskaren riskerar att 

blir för avskärmad från andra intressanta infallsvinklar.  

 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009:118) skriver att en kvalitativ studie är lämplig om man 

är intresserad av vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har, vilket vi är intresserade av. 

Vi insåg att vi inte skulle ha tillräckligt med tid för att intervjua lärare och transkribera 

materialet, då detta är oerhört tidskrävande och valde därför att göra en enkät. Bjørndal 

(2005:100) beskriver att enkäter möjliggör svar från ett betydligt större antal individer än som 

annars skulle varit realistiskt genom andra metoder, men menar att enkäter är kvantitativa och 

begränsar möjligheten för utvecklade svar. På grund av denna nackdel med enkäter valde vi 

att konstruera en enkät med öppna frågeställningar. 

 

 En kvalitativ enkät med öppna frågor ger oss därmed möjlighet att besvara vår studies syfte. 

Bjørndal (2005:99) menar att öppna frågor möjliggör mer utvecklade och nyanserade svar 

från respondenterna än vad givna svarsalternativ gör. Därmed konstruerades en kvalitativ 

enkät med öppna frågor, eftersom att vi ville få hög kvalitet på svaren på våra frågor, samt få 

så många svar som möjligt. Den kvalitativa enkäten bestod av öppna frågor utan 

svarsalternativ. Detta gav de deltagande respondenterna möjligheten att fritt besvara våra 

frågor om skrivutveckling. Konstruktionen av den kvalitativa enkäten tog avstamp från en 

tidigare utförd litteraturstudie om skrivutveckling (Berglund och Forsberg, 2018). De frågor 

som konstruerades för enkäten baserades på resultaten från den studien. 

  

En nackdel med öppna frågor kan vara att man får så många olika svar att analysen av det 

insamlade datamaterialet blir för komplicerad (Bjørndal (2005:100). Däremot finns det 

nackdelar med intervjuer också, bland annat finns risken att man påverkar den man intervjuar 

så att den information man får färgas av sin egen uppfattning, med exempelvis följdfrågor. Vi 

ville naturligtvis att detta inte ske då vi ville ta reda på lärares egna uppfattningar och tankar. 

Det finns dock svårigheter med enkäter, till exempel möjligheten att reda ut missförstånd eller 

klargöra sådant som för respondenten är oklart (Bjørndal, 2005:99). 

  

Respondenterna svarade inte alltid utförligt på frågorna, vilket gjorde att svaren varierade i 

detaljer. Bjørndal (2005:99) skriver även att enkätfrågor begränsar möjligheten för utvecklade 

svar, vilket är anledningen till att vi valde att göra öppna frågor istället för slutna frågor med 
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svarsalternativ. En del av svaren blev problematiska för studien, då de var väldigt kortfattade 

och inte särskilt rika på detaljer. Därför ställer vi oss frågan om vi formulerat frågorna rätt? 

En av enkätfrågorna vi ställer oss mest kritiska till är frågan då vi vill veta om de bedriver 

forskning i sitt klassrum, eftersom vi fått in flera svar som säger att de inte bedriver egen 

forskning. Vi undrar därför om vi bör formulerat oss på annat vis, och ställt frågan om de 

någon gång i sin yrkesverksamhet har bedrivit forskning, istället för att ställa frågan om de 

bedriver forskning. Detta kan ha gjort att vi förlorat värdefull information, något som genom 

en enkel omformulering kunde gjorts möjlig att få tillgång till.  

 

Om vi valt att göra intervjuer hade vi kunnat få tillgång till mer detaljerad information, då 

intervjuer ger möjlighet att upptäcka detaljer som man annars kan ha gått miste om. Den 

största anledningen till att vi valde att inte göra intervjuer var den begränsade tidsmängd vi 

hade till vårt förfogande. Vi ansåg att enkät var det smidigaste sättet att nå ut till flera lärare, 

däremot kanske fler lärare varit benägna att ställa upp på en intervju, än svara på en enkät. 

  

  

3.2 Urval 

Studiens urval gjordes i två led, först och främst genom ett bekvämlighetsurval. Vi tog 

kontakt med rektorer och lärare vi varit i kontakt med under vår studietid. Dessa rektorer och 

lärare kom från tre olika kommuner i södra Sverige. Vi bad rektorerna och lärarna om att få 

mailadresser till andra lärare som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk, och 

därmed gjordes det andra urvalet, ett snöbollsurval. Vi ansåg att detta var det mest effektiva 

sätt att nå ut till flera lärare på kort tid. Vi drog inte gränsen vid någon speciell årskurs, utan 

enkäten riktade sig till svensklärare i hela grundskolan. Detta gjordes för att öka chanserna till 

att få tillbaka så många enkäter som möjligt. 

  

Efter att ha fått tillgång till ca 60 mailadresser skickades ett mail i början av april 2018 (se 

bilaga A) tillsammans med bifogad enkät (se bilaga B) och ett sista datum att ha besvarat 

enkäten. Ett påminnelsemail skickades ut till samtliga 60 mailadresser för att återigen be 

lärarna att delta i studien, åtta besvarade enkäter skickades tillbaka till oss. De deltagande 

lärarna kom från skolor i tre olika kommuner i södra Sverige, och allt eftersom att vi fick in 

lärarnas enkätsvar gav vi dem bokstäver som namn, A-H. Lärarna har varierande 

utbildningsnivåer, men sammantaget var de alla grundskollärare. Lärare C och D undervisar i 

årskurs 1-3 och lärare A, B, E, F, G och H undervisar i årskurs 4-6. 

  

Att vårt urval hade två led, bekvämlighetsurval och snöbollsurval, föll sig naturligt eftersom 

vi på detta sätt lättast skulle få tag på lärare. Vi fick tillgång till närmare 60 mailadresser och 

fick åtta ifyllda enkäter tillbaka, alltså var det enbart ca 13% av lärarna som deltog i 

undersökningen. Vad detta kan bero på har oändliga scenarion, bland annat att enkäten 

skickades ut precis innan påsklovet, eller att nationella prov tog upp så mycket tid att 

deltagandet i en undersökning inte ansågs vara viktigt. Risken att våra mail hamnade i 

lärarnas skräppost är överhängande. När det var en vecka kvar till det att vi behövde få in 

enkätsvaren, skickade vi ut ett påminnelsemail där vi återigen bad lärarna om att delta i 

studien. Detta påminnelsemail gav ingen effekt, och vi fick inte in fler enkätsvar än de som 

redan skickats till oss. Frågan är om även detta mail hamnade i lärarnas skräppost och att 

majoriteten av lärarna inte ens blev varse om att de blivit tillfrågade att delta i en 

undersökning. 
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3.3 Etiska aspekter 

De krav vi förhållit oss till under denna studie är de krav som Vetenskapsrådet (2002) har 

tagit fram; samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtyckeskravet och informationskravet uppfyllde vi genom att i mailet, som skickades ut 

ihop med enkäten till lärarna, informera dels om att enkäten var frivillig att svara på samt vad 

enkäten innehöll (se bilaga B). Konfidentialitetskravet uppfyllde vi genom att informera 

deltagarna i undersökningen om att de blir helt avidentifierade och att ingen förutom vi skulle 

veta vilka som deltagit i studien. Nyttjandekravet uppfylldes genom att informera både i 

enkäten och i mailet, om att materialet endast kommer att används i undersökningen och 

kommer att raderas efter att undersökningen och examensarbetet är avslutat. 

 

 

3.4 Analysmetod och analysmodell  

I bakgrunden och i forskningsläget framkom tre teman som vi kommer att använda för att 

analysera den insamlade empirin. Dessa var; struktur, digitala verktyg och 

utvecklingsmöjligheter. Vi var särskilt intresserade av de svar som vi kunde koppla till något 

våra teman, men som också kopplade till framgångsrik skrivutveckling på andra sätt.  

Det första vi försökte tyda i empirin var vad respondenterna nämnde om sin egen 

skrivundervisning. Efter detta försökte vi sortera in empirin i våra olika kategorier och vi 

kunde på så sätt urskilja likheter och skillnader mellan enkätsvaren. Här namngav vi 

kategorierna, vilket innebar att vi tittade på likheterna mellan kategorierna.Vid detta steg var 

vi tvungna att ställa oss “utanför” våra kategorier och titta på vad de faktiskt handlar om. De 

kategorier som slutligen formulerades var: struktur i skrivundervisningen, digitala verktyg i 

skrivundervisningen och uppfattningar om utvecklingsmöjligheter. Inom dessa “stora” 

kategorier såg vi små skillnader mellan enkätsvaren, därmed formulerades också 

underkategorier. Till exempel delades struktur i skrivundervisningen in i tre underkategorier 

eftersom vi kunde se att lärarna pratade om struktur på olika sätt, vilka vi går igenom mer 

ingående i resultatkapitlet. 

 

 

3.4.1 Analysbegrepp 

I detta avsnitt presenterar vi centrala begrepp som föreligger studien och hur de används som 

analysbegrepp i vår resultatdel. 

  

Digitala verktyg 

Inom undervisning innebär digitala verktyg de medel som använd som ett komplement till 

undervisningen. Detta kan exempelvis vara dator, iPad, mobiler eller liknande digitala medel. 

  

Utvecklingsmöjligheter 

Med utvecklingsmöjligheter avses exempelvis kompetensutveckling, som innebär att lärare 

har möjligheten att ingå i Mattelyft, Läslyft eller liknande (Skolverket, 2018). I enkätsvaren 

framkom olika benämningar av lärares utveckling, både fortbildning och 

kompetensutveckling. Vi har valt att använda oss av utvecklingsmöjligheter som övergripande 

begrepp. Enligt Arbetsmiljöupplysningen (http://www.arbetsmiljoupplysningen.se) innebär 

kompetensutveckling “möjligheten för personal och chefer att utveckla sig i sitt arbete genom 

till exempel utbildning och kurser. Att få prova nya arbetsuppgifter eller lära sig av 

arbetskamrater är också en form av kompetensutveckling”.  
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Kollegialt lärande 

Svedberg (2016:88) förklarar det kollegiala lärandet som ett arbete som förs gemensamt 

mellan lärare där kunskap om undervisning och lärande synliggörs och bearbetas med syftet 

att förbättra undervisningen. Detta är den benämning som vi förhåller oss till gällande 

kollegialt lärande. 

  

Struktur 

Med struktur menar vi hur planering, genomförande och reflektion av undervisning är 

uppbyggt, vilka stödstrukturer som finns i klassrummet och hur arbetssätt varieras.   

  

Under analys av resultatet synliggjordes återkommande kategorier; struktur i 

skrivundervisning, digitala verktyg i skrivundervisning och uppfattningar om 

utvecklingsmöjligheter. Dessa kategorier utgör indelningen av resultatet. De centrala 

analysbegrepp som denna studie står på används löpande i presentationen av studiens resultat 

för att klargöra och tydliggöra innebörden av lärares utsagor. Dessa fem analysinstrument 

kommer alltså användas i resultat och analysen.  

 

Sammanfattningsvis kommer vår analys att utgå från den tematik som vi urskilde i 

forskningsläget; struktur, digitala verktyg och utvecklingsmöjligheter. I vår analys kommer vi 

att analysera vår empiri med de analysbegrepp som vi funnit i forskningsläget och diskutera 

vårt resultat i relation till forskningsläget.
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4 Resultat och analys 

Det empiriska materialet har delats in i följande kategorier: struktur i undervisningen, digitala 

verktyg i skrivundervisningen och uppfattningar om utvecklingsmöjligheter, vilka också utgör 

resultatets rubriker. Under rubriken struktur i undervisningen återfinns tre underrubriker; 

struktur i klassrummet, beprövade modeller och strukturerad reflektion. Det vi synliggjort 

som ‘struktur’ utifrån respondenternas enkätsvar benämns inte där som ‘struktur’, utan det 

talas om de tre tingen som utgör underrubrikerna. Respondenternas enkätsvar synliggörs i 

detta kapitel genom citat, som tagits från en sammanställning av enkätsvaren (se bilaga C). Vi 

tar löpande upp citat från deltagande lärare och för en analys av resultatet med hjälp av våra 

analysbegrepp; digitala verktyg, fortbildning, kollegialt lärande, kompetensutveckling, 

reflektion och struktur. 

 

 

4.1 Struktur i skrivundervisningen 

Under denna rubrik återfinns resultat från studien som behandlar struktur på olika 

vis.  Följande underkategorier strukturerar upp avsnittet; struktur i klassrummet, beprövade 

modeller och strukturerad reflektion. 

 

 

4.1.1 Struktur i klassrummet 
Struktur behöver inte enbart betyda att man arbetar på ett visst sätt, eller arbetar med 

återupprepande övningar. Struktur kan även innebära att läraren har ett tankesätt och en vision 

i sin undervisning som bidrar till struktur. Synen på struktur i klassrummet varierar bland de 

olika respondenterna, däremot beskriver lärarna olika sätt att arbeta på som tyder på en 

strukturerad undervisning. Bland annat beskriver några lärare struktur som ett sätt att starta 

upp lektioner. Lärare A beskriver det på följande sätt: “Jag arbetar med att eleverna skriver 

fritt en till två gånger i veckan i sin friskrivningsbok som en start på svensklektionen”. Genom 

att lärare A har ett systematiskt sätt att påbörja sina lektioner kan vi se en tydlig struktur i 

dennes arbetssätt i klassrummet.   

  

Lärare B har ett annat synsätt än lärare A och beskriver struktur på följande sätt: “Jag tror på 

en variation av olika metoder och varierad undervisning”. Vid första anblick av detta svar 

kan det vara svårt att urskilja struktur, men denna typ av struktur betyder att synen på struktur 

handlar om att inte ha en undervisning som upprepas, det vill säga att man arbetar på ett och 

samma sätt i alla uppgifter. Lärare A och B beskriver struktur på olika sätt och, antingen att 

återupprepa samma arbetssätt, eller att variera dem. En tredje lärare, lärare E, beskriver 

strukturen i klassrummet på ännu ett sätt: “Men sedan behöver man också ha en strukturerad 

undervisning kring olika texttyper där man får in grammatiken på ett funktionellt sätt”. Detta 

uttalande tyder på att lärare E upplever att i en strukturerad undervisning bör uppgifterna vara 

utformade på ett sätt som gör att grammatikens betydelse för texten får ett sammanhang.   

  

 

4.1.2 Beprövade modeller 

När elever ska skriva olika typer av texter är det vanligt att lärare använder sig av olika 

modeller för att tydliggöra texters struktur och utformning för eleverna. Lärare C säger: 

“Eftersom jag går STL kursen arbetar jag enligt cirkelmodellen. Vi jobbar med APE, alla, 

par och enskilt”. Denna lärare har ett bestämt sätt att arbeta med text på, nämligen 
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cirkelmodellen som läraren tagit med sig från STL, skriva sig till läsning. Dessutom arbetar 

läraren strukturerat med att alla elever skall komma till tals genom APE. Även lärare G 

uppger att de främst arbetar med cirkelmodellen när de skriver, då de följer de fyra faserna. 

Lärare G menar att “Det är något som vi gjort flera år och som vi kan se, ger goda resultat”, 

vilket tyder på att skolan, eller arbetslaget, som lärare G arbetar på, tillsammans använder ett 

arbetssätt. 

  

Lärare H säger att denne använder sig av både genrepedagogik och cirkelmodellen, och 

fortsätter: “Cirkelmodellen är möjlig att tillämpa på alla genrer och eleverna har blivit 

bekanta med arbetssättet och är införstådda i vad som kommer att ske”. Detta svar från lärare 

H indikerar, precis som lärare G:s att arbetet med cirkelmodellen är en beprövad modell som 

används på grund av goda resultat som synliggörs i elevers texter, men också på grund av den 

struktur som modellen bidrar med. Lärare H:s svar tyder på att arbete med en och samma 

modell i flera genrer bidrar till ett strukturerat och naturligt arbetssätt för eleverna. Även 

lärare F upplever genrepedagogik som framgångsrikt för skrivutveckling, och säger att: 

“Genrepedagogiken är ett mycket givande koncept för att främja skriva i alla ämnen. Det är 

lätt att se i vilka ämnen de olika texterna passar in”. Lärare F ger vid ett senare tillfälle 

exempel på vilka ämnen som passar ihop med vilka texttyper: “Ex. återberättande texter 

passar för historia, argumenterande texter skriver vi ofta när vi gör jämförelser i no, 

samhällskunskap, instruktioner passar för matematik eller no, etc”. Till skillnad från lärare H 

och G talar lärare F om ett tematiskt arbetssätt där man behöver arbeta med skrivningen i alla 

ämnen. Genom detta uttalande påvisar lärare F att skrivning inte enbart är kopplat till 

svenskämnet utan är något som samtliga lärare i skolan behöver arbeta med. 

  

 

4.1.3 Strukturerad reflektion 

Reflektion sker kontinuerligt i en lärares vardag och det hör till arbetsuppgifterna att 

reflektera över sin undervisning för att kunna förbättra denna. Lärare B formulerar sig 

följande om reflektion: “I lärandet är det ett ständigt reflekterande. Man reflekterar inför, 

under och efter lektioner samt i slutet av varje dag. De lärdomar man gör skriver jag ibland 

ner”. Lärare B upplever att denne reflekterar hela tiden under sin arbetsdag, och sparar ibland 

några av tankarna skriftligt. Denna typ av reflektion kan tolkas som enskild reflektion, den 

sker alltså inte i samverkan med exempelvis kollegor eller elever, till skillnad från lärare A 

som på följande vis talar om hur reflektionen ser ut på dennes arbetsplats: “Genom 

kollegiesamtal, genom elevernas röster och resultat och genom våra 

aktionsforskningscirklar”. Genom lärare A:s svar kan vi se att reflektion inte enbart sker då 

lärare är ensamma, utan även på en kollektiv nivå och tillsammans med eleverna, vilket också 

lärare H talar på följande vis: “Dagligen för mig själv, ibland i loggbok. Sedan reflekterar jag 

ihop med mina kollegor i arbetslaget, speciellt de som undervisar i samma klasser som jag, 

men också de som undervisar i samma ämnen”. Både lärare A och H upplever kollektivet och 

kollegiet som en viktig del i reflektionen. 

Till skillnad från lärare B, A och H lyfter lärare G och F fram ett annat sätt att reflektera på, 

nämligen genom textanalys. Lärare G formulerar sig följande: “Reflektion sker hela tiden, 

genom att kolla igenom texter som elever skrivit, och fundera över min undervisning. Jag 

försöker hitta mönster bland texter för att kunna analysera vad som har gått bra, och vad som 

har gått mindre bra“. Genom att analysera elevers texter för att utveckla sin undervisning sker 

en reflektion kring vad som fungerar och inte fungerar. Likt lärare F:s utsaga om reflektion: 

“Genom att analysera och att utvärdera mina elevers texter, och jämföra dem med de 

metoder jag använder kan jag avgöra vad som är effektivt för varje elev och årskurs”, 
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upplevs textanalys som effektivt för att avgöra vad som fungerar på enskilda elever och 

klasser. 

Sammanfattningsvis kan vi se att struktur i skolan förekommer på olika vis. De tre rubrikerna 

ovan; struktur i klassrummet, beprövade modeller och strukturerad reflektion, utgör olika 

former av struktur och inom olika områden. Åsikterna kring struktur i klassrummet är delade, 

dels struktureras dagarna så eleverna får en rutin och vet vad som förväntas av dem när de 

stiger in i klassrummet, men dels finns det klassrum som har en struktur som varieras och byts 

ut med jämna mellanrum. Gällande beprövade metoder är de flesta lärarna överens; 

cirkelmodellen fungerar. Dessutom upplevs genrepedagogik som framgångsrikt vid 

skrivutveckling, gärna ihop med cirkelmodellen. Slutligen strukturerar lärare sina reflektioner, 

även detta på olika vis. Någon för sig själv, andra i loggbok, några tillsammans i kollegiet och 

några analyserar elevers texter och tar lärdomar av dessa för att utveckla sin undervisning. 

 

 

4.2 Digitala verktyg i skrivundervisningen 

Resultatet gällande digitala verktyg behandlar på vilket sätt lärare använder sig av digitala 

verktyg, samt vilka digitala verktyg de nyttjar. 

  

Den digitala utvecklingen av skolan har ställt nya krav på lärares undervisning, vilket gör 

lärares skilda uppfattningar om digitala verktyg och hur de använder dem oerhört intressanta 

att tolka. Det som vi direkt kunde uppfatta var att de digitala verktygen används av och för 

olika syften inom undervisningen. Några svar från lärarna var att de använder de digitala 

verktygen som en typ av hjälpmedel i sin undervisning. Lärare B uttrycker digitala verktyg 

som hjälpmedel på följande vis: “Inläsningstjänst, och andra skolappar tex de som läser upp 

texten allt eftersom man skriver”. Lärare B använder digitala verktyg som ett hjälpmedel och 

stöd i sin undervisning. Lärare G uppger att denne använder digitala verktyg på följande sätt: 

“Vi skriver mest i word på Ipad och dator”. Både lärare B och G använder sig av digitala 

verktyg som ett hjälpmedel i sin undervisning, om än på olika sätt. 

Lärare B:s användning av digitala verktyg, som inläsningstjänst och appar som läser upp text, 

kan vara anpassad för att vara ett hjälpmedel och stöd för elever som är i behov av sådana 

program. Lärare G däremot använder ett specifikt program på iPad och datorn för att skriva, 

och vi kan inte i lärarens svar tyda några ytterligare användningar av andra program än just 

det som angetts. Likt lärare G använder lärare A digitala verktyg för skrivning, men med ett 

annat fokus än lärare G, och använder de digitala verktygen som en del av det som ska 

undervisas. Lärare A beskriver det såhär: “Jag arbetar som det är nu mest med att undervisa 

eleverna om hur de skriver i ett ordbehandlingsprogram och hur de sparar och delar 

dokument”. Lärare A beskriver därmed inte de digitala verktygen som ett hjälpmedel i 

undervisningen, utan snarare som något som eleverna ska lära sig att behärska på egen hand. 

  

Till skillnad från lärare B, G och A så använder lärare F digitala verktyg på andra sätt. Lärare 

F beskriver sin användning av digitala verktyg på följande sätt: “Jag använder mig av 

Creaza, powerpoint, Prezi, mindomo, vi skriver i vanliga word och drivedokument. Jag 

använder ofta olika typer av mallar när vi tränar in hur vi ska skriva ex. argumenterande 

texter eller skriva en rapport i No”. Lärare F använder sig av Prezi (https://prezi.com) och 

Powerpoint som är program där man skapar egna presentationer, och Mindomo 

(https://www.mindomo.com) där man skapar digitala mindmaps. Creaza 

(https://www.creaza.com) är ett program där man kan skapa egna filmer, serier, 

presentationer, mindmaps och ljudproduktioner. Lärare E uppger att de: “tittar på 

Grammatikbolaget, elevspel samt att eleverna i GAFE kan lyssna på sina texter”. 
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Grammatikbolaget är en serie kortfilmer om grammatik, elevspel.se är en hemsida med 

digitala spel för alla årskurser, inom alla skolans ämnen. GAFE betyder Google Apps For 

Education, och där ingår bland annat Google dokument och Google presentationer.  Likt 

lärare E använder även lärare H Google dokument där denne kan: “följa utvecklingen av 

elevernas texter och ge kontinuerlig feedback”. 

  

Sammanfattningsvis visar avsnittet om digitala verktyg på likheter och skillnader mellan 

lärares användning av digitala verktyg. De digitala verktygen används på olika sätt av lärare 

som ett sätt att utveckla elevers skriftliga förmågor. Dels som stöd i undervisningen där 

verktygen används som ett hjälpmedel för elever, dels används verktygen som en naturlig del 

i undervisningen där eleverna skall lära sig att använda digitala verktyg i sitt vardagliga 

skolarbete. Digitala verktyg verkar även som en arena för lärare att ge respons på elevers 

texter. 

 

 

4.3 Uppfattningar om utvecklingsmöjligheter 

Här beskrivs de resultat om lärares uppfattningar om de utvecklingsmöjligheter de har. 

  

Fortbildning inom skrivutveckling syftar till att lärarna ska få bättre kunskaper kring 

skrivning. De tillfrågade lärarnas uppfattningar till möjligheten om fortbildning inom 

skrivutveckling varierar. En del lärare anser att de har goda möjligheter till fortbildning, andra 

anser att de har möjlighet till viss del, och vissa lärare anser att de inte har någon möjlighet 

alls till fortbildning inom skrivutveckling. Lärare C, vars uppfattning var att denne hade 

möjlighet till fortbildning, säger: “Jag har möjlighet till fortbildning. I höstas började jag gå 

en kurs i skriva sig till lärande, STL”. Alla lärare i undersökningen har inte samma 

uppfattning om fortbildning som lärare C. Lärare D beskriver fortbildning så här: “Det finns 

många möjligheter till det, men det står ofta i konkurrens med andra ämnes fortbildningar”. 

Lärare D uppfattar att möjligheterna till fortbildning inom skrivutveckling finns, men 

konkurrerar med andra fortbildningar vilket gör att skolorna sätts i en position då de måste 

prioritera efter skolans behov.  

 

Lärare F:s uppfattning skiljer sig från de övriga två lärarnas och skriver: “Jag anser att jag fått 

fortbildning under min tid på XX. Det har funnits möjlighet via lärarlyftet samt att läslyftet 

har gett en mycket givande fortbildning”. Lärare F upplever lärarlyftet som en god möjlighet 

till fortbildning, men nämner även läslyftet som en bidragande faktor till positiv erfarenhet av 

fortbildning. Några av lärarna ger exempel på just denna typ av kompetensutveckling som 

sker i samverkan med Skolverket, exempelvis Läslyftet (Skolverket, 2018). Lärare E 

beskriver just Läslyftet som en möjlighet till fortbildning så här: “Du kan vara med i läslyftet, 

där en stor del handlar om skrivförmåga”. Lärare A formulerar sig på ett annat vis: “Om man 

tänker på fortbildning där man går på en kursdag eller liknande kan jag tycka att det sällan 

kommer information om sådan för skrivutveckling”.  

Däremot skiljer sig lärare B:s svar från detta då denne anser att fortbildning för 

skrivutveckling är knapphändig, och säger följande: “Jag har svårt att se att det finns 

fortbildning för ovanstående. Det man kan göra är att själv söka ”fortbildning” Via olika 

grupper på nätet tex Facebook”. Med detta svar visar lärare B att fortbildning för 

skrivutveckling saknas och att lärare då får ta sin utveckling i egna händer och söka 

kompetensutveckling på andra håll. Lärare A beskriver fortbildning som exempelvis 

kursdagar men upplever inte att det finns tillräcklig information om sådana dagar för just 

skrivutveckling. I lärare A:s arbetslag arbetar de dock med kollegiesamtal och 
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kollegiehandledning då de diskuterar litteratur ihop i sitt kollegium för att utveckla 

skrivundervisningen. Även lärare G vittnar om hur viktigt arbetslaget kan vara och berättar att 

de ger varandra tips på hur man kan göra, och de observerar varandra när tid finns.  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vårt resultat tyda vad lärare anser vara 

utvecklingsmöjligheter. Vi kunde se att lärares uppfattningar kring vad fortbildning skiljer sig. 

En del lärare anser att Skolverkets satsning på Läslyftet är ett alternativ till fortbildning, 

medan andra lärare uppfattar fortbildning som en typ av kursdag eller liknande. Även lärares 

uppfattningar kring möjligheter till fortbildning varierar. Några lärare anser att de har låg 

möjlighet till fortbildning inom skrivutveckling, av olika anledningar, medan vissa lärare 

anser att de har god möjlighet till det, men att fortbildning inom skrivutveckling inte alltid 

prioriteras. Flertalet lärare anger läslyftet som en god bidragande faktor till utveckling 

kompetensutveckling.
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5 Resultatdiskussion 

Här förs en resultatdiskussion där studiens resultat ställs mot studiens bakgrund och 

forskningsläge. Syftet med studien är därmed att dels undersöka vilka möjligheter lärare i 

ämnet svenska i grundskolan uppfattar att de har för egen utveckling, men även hur dessa 

lärare uppfattar att deras egen undervisning främjar elevers skrivutveckling. Fortsättningsvis 

diskuteras vår studies resultat i förhållande till vår bakgrund och forskningsläge. 

 

 

5.1 Struktur i skrivundervisningen 

Studiens resultat visar att lärare uppfattar att struktur i klassrummet bidrar till framgångsrik 

skrivutveckling. Det visar sig i resultatet att lärare uppfattar struktur på olika vis, bland annat 

att man arbetar på ett och samma sätt för att bibehålla en klassrumsstruktur. Tjernberg (2013) 

menar att struktur och arbetssätt i klassrum kan variera, speciellt när det gäller 

skrivutveckling. Enligt Tjernberg (2013) är språkutvecklande sammanhang, både muntligt och 

skriftspråkligt, framgångsrikt för skrivutveckling.  Ett undervisningsupplägg som innehåller 

språkutvecklande sammanhang har Vuorenpää (2016) synliggjort som en framgångsfaktor, 

men även kravet på att läraren ska finnas som stöd för eleverna är framträdande. 

Vårt resultat synliggör även en annan typ av struktur, vilket är att välja att inte bedriva 

undervisning som upprepas, det vill säga att man inte arbetar på ett och samma sätt i alla 

uppgifter. Istället för en återupprepande undervisning kan läraren ha ett strukturerat tankesätt 

och vision för sin undervisning. Bland annat nämns struktur som ett sätt att starta upp 

lektioner, vilket tyder på en tydlig och systematisk klassrumsstruktur. Jönsson (2009) uppger 

att svagheterna med skolans arbetssätt blir framträdande då eleverna börjar i årskurs 3 eller 

årskurs 4, där de möter längre texter i flera ämnen. Då kan lärarna inte längre erbjuda de 

stödstrukturer som behövs för att eleverna ska kunna utveckla goda lässtrategier. Det är 

lärarens uppgift att ge eleverna möjlighet att lära sig de olika ämnens fackspråk. 

Av vårt resultat gällande struktur framkommer det att cirkelmodellen och genrepedagogik är 

något majoriteten av respondenterna uppfattar vara framgångsrikt för att strukturera 

undervisningen för att utveckla skrivförmågan. Vårt resultat visar att flera lärare använder sig 

av cirkelmodellen på grund av dess arbetssätt och smidighet, och den anses vara tillämpbar i 

flera ämnen och texttyper. Somba et al. (2015) menar att elever gör framsteg när man 

kombinerar genre- och strukturbaserade skrivuppgifter.  Somba et al. (2015) synliggjorde att 

kombinerad skrivuppgift gjorde det lättare för eleverna att nå målen med uppgiften. 

Säljö (2015:21) beskriver att skrivundervisningen har utvecklats från skrift till mer 

kommunikativ undervisning. Vårt resultat visar att cirkelmodellen och genrepedagogik 

används flitigt utav lärare, där de kommunikativa förmågorna lyfts fram som ett steg i 

skrivprocessen. Detta tematiska arbetssätt synliggörs i resultatet och visar att skrivning inte 

enbart är kopplat till svenskämnet utan är något som samtliga lärare i skolan behöver arbeta 

med. Parmenius Swärds (2008) studie, visserligen genomförd på gymnasiet, visar dock att 

lärare bör vara försiktiga med användningen av textstrukturer och specifika mallar när elever 

skall skriva texter. Lärare som agerar som experter och inte ger eleverna utrymme att själva 

upptäcka textstrukturer kan gå miste om att utveckla elevernas språk. 

Även Wirdenäs (2013) uppmanar till försiktighet gällande undervisningsstruktur när det gäller 

kontextbaserade skrivuppgifter, då hon uppmärksammat att lärares för höga 

undervisningsnivå sätter för höga krav på eleverna. Enligt Wirdenäs (2013) räcker inte en god 

planering och strukturerade instruktioner om inte eleverna har förkunskaper och utmanas på 

en lagom kognitiv nivå. Wirdenäs (2013) menar att den kognitiva utmaningen måste ligga på 

rätt nivå för att eleverna skall ta sig framåt, och detta är avgörande för att eleverna skall 
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lyckas i sin utveckling. Med det sagt menar vi inte att cirkelmodellen skall avskaffas, men 

användas med försiktighet och eftertanke. Oavsett om en modell skall användas i skolan eller 

inte behöver den anpassas efter aktuell elevgrupp. 

 

 

5.2 Digitala verktyg i skrivundervisningen 

I vårt resultat såg vi att de digitala verktygen används av och för olika syften i 

skrivundervisningen. Bland annat används digitala verktyg som hjälpmedel, eller stöd, för 

eleverna. Då använder sig lärare av uppläsning- eller inläsningstjänst, eller word för att skriva 

texter. Jinajai och Rattanavich (2015) lyfter fram datorassisterad instruktion som 

framgångsrik för skrivutveckling. Datorassisterad instruktion är ett hjälpmedel för eleverna 

för att de ska kunna arbeta i sin egen takt och få feedback från datorn om de skrivit fel, vilket 

ger eleverna möjlighet att rätta till felet, samt se skillnaden mellan det “rätta” och det “icke-

rätta”. Utifrån vårt resultat kunde vi inte se om eleverna fått återkoppling på det som de skrivit 

i sina texter, något som Jinajai och Rattanavich (2015) såg som något positivt. Däremot är vi 

medvetna om att det finns ordbehandlingsprogram i Word, därför kan vi inte utesluta att 

eleverna inte fått återkoppling, då vi kan se i vårt resultat att lärare E talar om feedback och 

kamratrespons, men inte på vilket sätt det ges. 

Resultatet kring digitala verktyg visar även att lärare uppfattar digitala verktyg som något som 

eleverna ska behärska för att kunna använda det själva, exempelvis genom att träna datorvana. 

Abdelrahman et al. (2017) lyfter Flipped learning som effektiv för skrivutveckling. Deras 

studie har visat att elever som använt FL-metoden skriver bättre texter än de elever som inte 

använt FL-metoden. Vårt resultat visar att lärare uppfattar digitala verktyg som något som 

eleverna bör kunna behärska för att kunna utveckla sin skrivförmåga, snarare än en struktur på 

undervisningen. Däremot använde lärarna i vår undersökning uteslutande digitala verktyg som 

ett stöd vid skrivandet. 

En lärare nämner att denne använder olika typer av mallar när de tränar på hur olika texter 

skall se ut. Abdelrahman et al. (2017) synliggjorde elevernas medvetenhet om grammatik och 

styckesindelning, och elever blev generellt mer motiverade på språklektionerna tack vare FL-

metoden. Både Jinajai och Rattanavich (2015) och Abdelrahman et al. (2017) anser att 

datorisering i klassrummet ökar elevers motivation och kan hjälpa eleverna att utveckla sin 

skrivförmåga, samt att digitala verktyg kan vara ett effektivt redskap för lärare. Något som 

även vi kan synliggöra i vårt resultat, då flertalet lärare uppger att de använder digitala 

verktyg i den dagliga språkundervisningen. 

 

 

5.3 Uppfattningar om utvecklingsmöjligheter 

Tjernberg (2013) har synliggjort att lärare inte ges möjlighet att reflektera och diskutera om 

didaktiska frågor som kan uppstå i en pedagogisk verksamhet, vilket skiljer sig något från det 

resultat vi kommit fram till. I vårt resultat kunde vi se att lärares uppfattningar kring vad 

fortbildning är skiljer sig, men även lärarnas olika uppfattningar kring möjligheten för 

fortbildning. Flera lärare i studien ser Läslyftet som en givande kompetensutveckling, men det 

är också något som arbetsgivaren måste skapa förutsättningar för. Det är viktigt att det frigörs 

tid för lärare att delta i kompetensutvecklande kurser. Tjernberg (2013) lyfter att lärare anser 

att det måste finnas avsatt tid, och även möjlighet till fortbildning och mötesplatser där lärare 

kan reflektera och dela erfarenheter med varandra. Tjernberg (2011) menar att reflektion och 

diskussion är svårt att genomföra då andra uppgifter som anses vara viktigare tar upp den 

avsatta tiden för detta. Flertalet lärare i vår studie menade på samma sätt som lärarna i 
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Tjernbergs (2013) studie, att avsatt tid, exempelvis Läslyftet, ger positiv effekt på lärarnas 

egen utveckling. Tjernberg (2013) skriver även att detta är viktigt, då lärarskicklighet 

utvecklas genom interaktion och reflekterande mellan lärare.     

Idag förväntas inte lärare att arbeta individuellt, utan kollegialt. Svedberg (2016:88) förklarar 

det kollegiala lärandet som ett arbete mellan lärare med syftet att förbättra undervisningen. 

Vidare beskriver Svedberg (2016) att en positiv konsekvens av det kollegiala lärandet är att 

klyftorna mellan lärares kompetenser minskar, vilket gör att de mindre skickliga lärarna får ta 

del av ett utbyte som ger dem bättre möjligheter att genomföra en god undervisning. En lärare 

i studien beskriver att man själv kan söka fortbildning via exempelvis Facebook. Detta skulle 

också kunna tolkas som ett kollegialt lärande, men ett kollegialt lärande som inte sker på 

arbetsplatsen utan via ett bredare nätverk. Alatalo (2011) menar att attityder och motivation 

till fortbildning skiljer sig bland lärare, men vårt resultat kring uppfattningar om fortbildning 

visar att lärares uppfattningar skiljer sig kring vad fortbildning faktiskt är. Lärarna i vår studie 

uppger olika typer av fortbildning som man kan använda sig av för egen utveckling, bland 

annat Skolverkets satsning Läslyftet, kursdagar samt fristående kurser för specifik 

ämneskompetens. Dock är kursdagar något som lärarna i studien har skilda meningar om, då 

en lärare anser att de har stor möjlighet till utveckling genom kursdagar, medan andra uppger 

att det finns knapphändig information om dessa kursdagar och att de står i konkurrens med 

andra ämnesspecifika fortbildningar. 
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6 Slutsats, implikation och nytt forskningsområde 

Problemområdet som förelåg denna studie var att lärare inte upplevs få möjligheter till 

utveckling, men också att skolans arbetssätt inte alltid är tillräckligt. Syftet med studien var att 

undersöka lärares uppfattningar om skrivutveckling. I detta avsnitt har vi för avsikt att besvara 

våra forskningsfrågor samt lyfta implikationer för lärarprofessionen och ett nytt möjligt 

forskningsområde. 

Vi lyfte i inledningen av denna studie fram att våra två forskningsfrågor var viktiga att ställa 

eftersom vi såg ett tydligt samband mellan de båda. Frågorna var: “Vilka faktorer uppfattar 

svensklärare bidrar till framgångsrik skrivundervisning?”, och “Hur uppfattar svensklärare i 

grundskolan sina utvecklingsmöjligheter?”. Sambandet vi såg mellan de båda frågorna berör 

huruvida lärare ska kunna utveckla elevers skriftliga förmågor om de själva inte får 

möjligheten att utveckla sina kompetenser. Vi ansåg det därför vara av intresse att ställa båda 

frågorna. 

Vilka faktorer uppfattar svensklärare bidrar till framgångsrik skrivundervisning? 

Lärares egna uppfattningar kring vad som bidrar till framgångsrik skrivundervisning är att en 

strukturerad undervisning främjar skrivutveckling. Strukturen kan beskrivas på två olika sätt, 

antingen genom skrivmallar och modeller eller genom rutiner i klassrummet. Lärare uppfattar 

digitala verktyg som ett hjälpmedel i skrivundervisningen, men också som något eleverna bör 

kunna behärska på egen hand för att utveckla sina skriftliga förmågor. Respondenterna 

uppgav att digitala verktyg med uppläsning- och inläsningstjänst där eleverna kan få sina 

texter upplästa, samt ordbehandlingsprogram för rättstavning då eleverna kan få direkt 

feedback på sin skrivning, används ofta i skrivundervisningen. Vi drar därmed slutsatsen att 

stöd i skrivmallar och modeller samt feedback på sina texter upplevs vara främjande för 

elevers skrivutveckling.  

Hur uppfattar svensklärare i grundskolan sina utvecklingsmöjligheter? 

Lärarna har skilda uppfattningar om möjligheter till utveckling, men samtliga lärare i studien 

är överens om att utveckling är viktigt för lärarens profession. Vi har också sett att lärare 

använder sig av varandra för att utveckla sin undervisning, då flertalet respondenter uppger att 

kollegiet spelar en viktig roll i reflektion kring och utveckling av undervisning. Dessutom 

visar resultatet att tid för reflektion och diskussion i arbetslaget är viktigt för lärares 

utveckling, men att lärare inte ges den tiden och möjligheten. En lärare upplever att dennes 

arbetsplats satsar på andra ämnen än skrivning i de fortbildningar som erbjuds, vilket ses som 

problematiskt. Slutsatsen vi drar av detta är att lärare är väl medvetna om vad som skulle 

bidra till sin egen utveckling, och elevernas, med att det inte är något som prioriteras. 

 

 

6.1 Implikation och nytt problemområde 

De didaktiska implikationer som dessa slutsatser får för svenskämnet och undervisande 

svensklärare i grundskolan är att struktur kan vara viktigt att ha med i åtanke, både inför och  

runt om undervisningen då det är applicerbart på många olika sätt. Dessutom tolkar vi det som 

att de deltagande lärarna i studien upplever att det från skolans organisation kan finnas brister 

gällande lärares möjligheter till utveckling. Detta är problematiskt eftersom skolan står inför 

ständig utveckling och lärare måste vara beredda att ställas inför nya undervisningsformer och 

behöver därför få bildning i hur dessa skall mötas. Men det är också upp till varje enskild 

lärare att vilja utvecklas, och det finns utvecklingsmöjligheter som lärare själva kan ta sig an 

för att utvecklas. Ett nytt intressant forskningsområde skulle kunna vara att undersöka hur 

skolorganisationer väljer utvecklingsområden, och varför vissa områden går före andra i 

utvecklingsarbeten. 



21 
 

Referenser 

 

 

Källmaterial 

 

Enkätsvar Lärare A 2018-04-13 

Enkätsvar Lärare B 2018-04-12 

Enkätsvar Lärare C 2018-04-12 

Enkätsvar Lärare D 2018-03-30 

Enkätsvar Lärare E 2018-04-18 

Enkätsvar Lärare F 2018-04-18 

Enkätsvar Lärare G 2018-04-19 

Enkätsvar Lärare H 2018-04-19 

 

 

Litteratur 

Abdelrahman, L., Dewitt, D., Alias, N., Rahman, M. (2017). Flipped Learning for ESL 

Writing in a Sudanese School. In Tojet, 16(3), 60-70.   

 

Alatalo, T. (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och 

hinder. (Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik). 

 

Arbetsmiljöupplysningen. (u.å.). Kompetensutveckling. Hämtad 2018-05-14 från 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Kompetensutveckling/ 

 

Berglund, J. & Forsberg, A. (2018). Skrivutveckling i svenskämnet: Vad kan läraren göra för 

att främja elevers skriftliga förmågor? Examensarbete, Avancerad nivå. Halmstad: Högskolan 

i Halmstad. 

 

Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap?: Om vikten av problem och 

teori i forskningsprocessen. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: Observation, utvärdering och utveckling i 

undervisning och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Gibbons, P. (2010). Lyft språket, lyft tänkandet: Språk och lärande. (1. uppl.) Uppsala: 

Hallgren & Fallgren. 

 

Jinajai, N., & Rattananvich, S. (2015). The Effects of Computer-Assisted Instruction Based 

on Top-Level Structure Method in English Reading and Writing Abilities of Thai EFL 

Students. In English Language Teaching, 8(11), 231-244. 

 

Johansson, B. & Sandell Ring, A. (2010). Låt språket bära: genrepedagogik i praktiken. (1. 

uppl.) Stockholm: Hallgren & Fallgren. 

 

Jönsson, K. (Red.). (2009). Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om 

texter i förskola och skola. (1. uppl.). Stockholm: Liber. 



22 
 

 

Lindén, A. (2010). Perspektiv på läs- och skrivsvårigheter - Sex specialpedagogers 

resonemang kring läs- och skrivsvårigheter. Examensarbete, Göteborgs universitet, 

Institutionen för pedagogik och didaktik. 

 

Parmenius Swärd, S. (2008). Skrivande som handling och möte. Malmö: Malmö Högskola. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Selander, S. & Kress, G.R. (2010). Design för lärande: Ett multimodalt perspektiv. 

Stockholm: Norstedt. 

 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2017. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2018). Läslyftet i skolan. Hämtad 2018-04-17 från 

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet 

 

Somba, A. W., Obura, G., Njuguna, M., Itevete, B., Mulwa, J., & Wandera, N. (2015). The 

Use of Descriptors with Exemplar and Model Answers to Improve Quality of Students’ 

Narrative Writing in English French and Arabic. In Journal of Education and Practice. 

Mombasa: Jaffery Academy. 

 

Svedberg, L. (2016). Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning: Teori och praktik. (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Svensson, P. (2011). Teorins roll i kvalitativ forskning. I Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). 

Handbok i kvalitativa metoder (s. 182-193). (1. uppl.) Malmö: Liber. 

 

Säljö, R. (2015). Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer. (1. uppl.) Malmö: 

Gleerup. 

 

Tjernberg, C. (2011). Specialpedagogik i skolvardagen: En studie med fokus på 

framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. (Licentiatavhandling, Stockholms universitet, 

Specialpedagogiska institutionen). 

 

Tjernberg, C. (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: En praxisorienterad studie 

med utgångspunkt i skolpraktiken. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2013. 

Stockholm. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Från 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 

Vuorenpää, S. (2016). Litteracitet genom interaktion. (Doktorsavhandling). Örebro: Örebro 

University. 



23 
 

 

Wirdenäs, K. (2013). Att hjälpa eller stjälpa? Om lärarinteraktion och lärarstöd för skrivande i 

skolan. I Språk & Stil. (23, 59-84). 



24 
 

Bilagor 

 

 

Bilaga A Mail 

  
Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på grundlärarutbildningen med inriktning på 

årskurs 4-6 på Halmstad Högskola. Just nu skriver vi examensarbete II där vi vill undersöka 

verksamma lärares inställning till skrivutveckling i svenskämnet. Svaren kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att samtliga deltagare kommer att avidentifieras och 

att dokumentationen endast används i undersökningen. Materialet kommer sedan att raderas 

efter att undersökningen och examensarbetet är avslutat. Enkäten är frivillig att svara på. 

  

Vi är oerhört tacksamma om ni kunde ta Er tid att svara på frågorna nedan. Svara så utförligt 

som möjligt. Vi kommer behöva era svar på frågorna senast den 13e april. Tack på förhand. 

  

Josephine Berglund och Andreas Forsberg 
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Bilaga B Enkät 

 

  

Undersökning om lärares uppfattningar till skrivutveckling 

  

Enkäten handlar om hur Ni som lärare ser på skrivutveckling i svenskämnet, förhåller er till 

forskning samt material/metoder som Ni anser vara främjande för skrivutveckling. Era svar 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att Du som deltar kommer att 

avidentifieras och att dokumentationen används endast i undersökningen. Materialet kommer 

sedan att raderas efter att undersökningen och examensarbetet är avslutat. 

  

Utbildningsnivå: 

Sätt ett kryss efter ett svarsalternativ 

Grundlärarutbildning F-3 

Grundlärarutbildning 4-6 

Grundlärarutbildning 7-9 

Om ingen av ovanstående passar, skriv ovanför strecket och skriv utbildning. 

  

______________________________________________________________________ 

Välj behörighet: 

Sätt ett kryss efter ett svarsalternativ 

Obehörig     

Svenska F-3 

Svenska 4-6                                                                  

Svenska 7-9 

Svenska som andraspråk någonstans mellan F-9 

  

Frågor 

Svara så väl du kan på nedanstående frågor. 

1.      Vilka är dina uppfattningar om möjlighet till fortbildning/vidareutbildning för att du ska 

kunna utveckla elevernas skriftliga förmågor? 

  

2.      Vad gör du i ditt klassrum för att främja skrivutveckling? 

  

3.      Bedriver du egen forskning i ditt klassrum för att synliggöra elevers strategier för 

skrivutveckling, och i så fall hur? 

  

4.      Använder du dig av befintlig forskning/beprövade metoder för att utveckla elevernas 

skriftliga förmågor? Vilken/vilka? 

  

5.      Hur reflekterar du över de metoder du använder i din undervisning? 

  

6.      Har du hittat något (vilket?) som du tycker fungerar för skrivutveckling och skulle 

rekommendera? 

  

7.      Använder du några specifika verktyg för att arbeta med skrivutveckling (Ex. digitala 

verktyg, appar, spel, etc.)? Vilka? 
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Bilaga C Lärares svar på enkät 

 

 

1. Vilka är dina uppfattningar om möjlighet till fortbildning/vidareutbildning för att du 

ska kunna utveckla elevernas skriftliga förmågor? 
  

A) 

Om man tänker på fortbildning där man går på en kursdag eller liknande kan jag tycka att det 

sällan kommer information om sådan för skrivutveckling. De mail jag får om sådana 

”happenings” handlar ofta om barn med olika NPF svårigheter. Om man istället tänker att 

fortbildning kan ske genom kollegiesamtal och kollegiehandledning så tycker jag att det finns 

mycket litteratur man kan använda sig av och arbeta ihop i ett kollegium för att utveckla 

skrivundervisningen. Vår fortbildning har de senaste åren handlat främst om att arbeta i 

aktionsforskningslag. Min senaste grupp arbetade med cirkelmodellen och att fokusera på 

cirkelns tredje fas. Detta var verkligen en fortbildning för att utveckla elevernas skriftliga 

förmåga. Det handlade helt om det syftet. 

  

För några år sedan gick ett antal svensklärare på högstadiet en utbildning för Gunilla Molloy. 

De utbildade sedan vidare alla kolleger på skolan. Det var verkligen en bra fortbildning som 

har fått stora avtryck på vår skola och som vi ser det, på elevernas resultat. 

  

B) 

Jag har svårt att se att det finns fortbildning för ovanstående. Det man kan göra är att själv 

söka ”fortbildning ” Via olika grupper på nätet tex Facebook. 

  

C) 

Jag har möjlighet för fortbildning. I höstas började jag gå en kurs i skriva sig till lärande, STL. 

  

D) 

Det finns många möjligheter till det, men det står ofta i konkurrens med andra ämnes 

fortbildningar. 

  

E) 

Ganska många tycker jag. Du kan läsa svenska på universitet, det finns specifika läs- och 

skrivkurser att gå på olika högskolor. Du kan vara med i läslyftet, där en stor del handlar om 

skrivförmåga. 

  

F) 

Jag anser att jag fått fortbildning i under min tid på XX. Det har funnits möjlighet via 

lärarlyftet samt att läslyftet har gett en mycket givande fortbildning. Jag är även 

lärprocessledare där mitt fokus ligger på hur man kan utveckla elevernas läs och 

skrivförmåga. 

  

G) 

Vi hjälps oftast åt inom arbetslaget just när det gäller skrivning. Vi ger varandra tips på hur 

man kan göra, och så observerar vi varandra när tiden ges. Annars använder sitter vi i 

handledningsgrupper och samtalar kring läs och skrift.   

  

H) 
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Just nu är vi (min skola) med i Läslyftet där vi genom läsning och kortskrivning ska utveckla 

elevernas skriftliga förmågor. Läsning är en stark och viktig del i skrivutveckling och det syns 

på elevernas texter vilka som läser mycket böcker då de tar med sig texters struktur, typ av 

innehåll och anpassar det till de texter vi skriver i skolan. 

  

2. Vad gör du i ditt klassrum för att främja skrivutveckling? 
  

A) 

 Jag arbetar med att eleverna skriver fritt en till två gånger i veckan i sin 

friskrivningsbok som en start på svensklektionen. Detta för att få upp flytet i att skriva, 

att tycka att det man tänker på är värt att få i skrift. 

  

 Jag arbetar med genrer/texttyper och följer i det arbetet cirkelmodellens fyra faser. 

  

 Jag arbetar med en genrebok där vi skriver upp recepten för de genrer vi arbetar med. 

  

 Jag arbetar även med kamratrespons, självvärdering och två stjärnor och glödlampor 

för att eleverna ska se styrkor och utvecklingsmöjligheter i texterna. 

  

 Jag arbetar också med att elever får läsa upp de texter de skriver för att visa på olika 

exempel. 

  

B) 

Jag har olika skrivarkompisar där eleverna skriver tillsammans i par. Här utvecklas de 

tillsammans och lär av varandra. 

  

C) 

Eftersom jag går STL kursen arbetar jag enligt cirkelmodellen. Vi jobbar med APE, alla 

tillsammans, par och enskilt. Gör bedömningar elev-elev, lärare-elev via ipad. 

  

D) 

Vi arbetar mycket med läsning, för att stärka bl.a. ordförrådet och språkuppfattningen. 

  

E) 

Jag försöker se till att mina elever skriver dagligen. Korta texter, texter i par/grupp samt texter 

tillsammans i klass. Att kortskriva i en reflektionsbok är otroligt givande för att skapa flyt i 

skrivandet. Men sedan behöver man också ha en strukturerad undervisning kring olika 

texttyper där man får in grammatiken på ett funktionellt sätt. Att få feedback på sina texter är 

också viktigt för att eleverna ska kunna utvecklas samt kamratrespons. 

  

F) 

Vi har tur som har en till en, chromebooks, vi skriver i samtliga ämnen – arbetar utifrån 

genrepedagogiken. När vi skriver insändare läser vi KP och tittar på insändare i tidningar som 

eleverna läser. Vi läser och kortskriver en del om innehåll. Vi sätter upp poster med 

instruktioner om hur man skriver olika texter. Eleverna skriver bokrecensioner så att de kan 

ge varandra tips på bra läsning. Läsning främjar skrivandet anser jag. 

  

G) 
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Skrivning hänger ihop mycket med läsning, och vi försöker att arbeta varierat med båda två. 

Framförallt jobbar vi med cirkelmodellen när vi skriver, och följer de olika faserna. Det är 

något som vi gjort flera år och som vi kan se, ge goda resultat. 

  

H) 

Jag försöker hitta olika lösningar för alla elever, individualisera. En del behöver mer stöd i sin 

skrivning och andra vill skriva ”klart” för att sedan få respons. Jag försöker lyssna och känna 

in var eleverna är och vad de behöver hjälp och stöd med i varje enskild ”skrivning”. När 

eleverna ska skriva texter använder vi oss av Google classroom och Google docs där jag kan 

gå in och läsa allas texter och ge kommentarer och feedback. På så sätt har jag koll på vad 

eleverna kan och behöver träna på mer. 

  

3. Bedriver du egen forskning i ditt klassrum för att synliggöra elevers strategier för 

skrivutveckling, och i så fall hur? 
  

A) 

Vi bedriver på vår skola ett utvecklingsarbete genom små aktionsforskningscirklar. Vi gräver 

där vi står för att se vad vi behöver utveckla i undervisningen för att elevernas resultat ska 

öka. Sedan för vi in en aktion, en förändring, och undersöker vad som händer då. I min 

senaste undersökning använde jag mig av elevintervjuer för att se vad eleverna tyckte om att 

skriva gemensam text före individuellt skrivande av olika genrer. Eleverna var mycket 

positiva och kunde utrycka vad de såg för fördelar med det. Det har gjort att jag försöker 

använda mig av det tredje steget i cirkelmodellen mer och inte hoppa över det, vilket är lätt att 

göra när man känner sig tidspressad. 

  

B) 

Nej 

  

C) 

Nej 

  

D) 

Jag har inte gjort någon forskning kring detta. 

  

E) 

Nej. 

  

F) 

Genom att eleverna skriver i classroom kan jag kontrollera allt eleverna skriver. Det gör att 

jag kan analysera varje elevs strategi och prata om och utveckla deras strategier samt visa på 

bättre strategier. Genom att emellanåt visa olika texter med olika nivåer av innehåll kan 

eleverna träna sig själv i hur man skriver mer utvecklande och tydligt. Jag arbetar med 

matriser där kunskapskraven är nedbrutna i nivåer i år 4-5 men där vi arbetar med betyg i år 6. 

  

G) 

Jag bedriver ingen forskning. 

  

H) 
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Läslyftet kan ses som en typ av forskning då vi samlar in material från eleverna för att 

diskutera och utvärdera i mindre grupper, men helt egen forskning bedriver jag inte just nu. 

Jag har gjort mindre aktioner i klasser, men utvärdering och reflektion sker hela tiden. 

  

4. Använder du dig av befintlig forskning/beprövade metoder för att utveckla elevernas 

skriftliga förmågor? Vilken/vilka? 
  

A) 

Som jag skrev ovan använder jag mig av cirkelmodellen och genreundervisning. Jag använder 

tanken om att föra ner sin tanke i skrift genom tankeskrivning och kortskrivning. Att skriva 

för att lära. Gunilla Molloy Reflekterande läsning och skrivning. Gibbons (Stärk språket stärk 

lärandet, Lyft språket lyft tänkandet). Olga Dyste (Det flerstämmiga klassrummet). Jag 

använder metoden EPA mycket och ofta för att eleverna ska få möjlighet att tänka/skriva 

själva först, få nya tankar av en kamrat och sedan få mer tankar av hela klassen. 

  

B) 

Jag tar hjälp av de specialpedagoger som finns på skolan. 

  

C) 

De bedömer varandras arbeten. Jag ger formativ bedömning. 

  

D) 

Jag använder olika metoder för olika elever, beroende på elevens behov. 

  

E) 

Ja, jag använder mig av genrepedagogiken. Men även av att tänka med pennan i hand. 

  

F) 

För tillfället arbetar vi utifrån aktuell forskning via läslyftets modul, skriva i alla ämnen. 

Just nu använder vi Skrivhjulet med fokus på funktionella aspekter av skrivande (översatt från 

norska) (se Berge & Thygesen 2014) 

In- och ut-texter Monica Axelsson, Stockholms universitet Ewa Bergh Nestlog, 

Linnéuniversitetet 

Genrepedagogiken är ett mycket givande koncept för att främja skriva i alla ämnen. Det är lätt 

att se i vilka ämnen de olika texterna passar in. Synliggöra hur och vad som skiljer texter från 

vardagsspråk till skolspråk. 

  

G) 

Det är cirkelmodellen som används när det kommer till skrivutveckling. 

  

H) 

Ja, genrepedagogik och cirkelmodellen använder jag mig mycket av. Cirkelmodellen är 

möjlig att tillämpa på alla genrer och eleverna har blivit bekanta med arbetssättet och är 

införstådda i vad som kommer att ske. 

  

5. Hur reflekterar du över de metoder du använder i din undervisning? 
  

A) 

Genom kollegiesamtal, genom elevernas röster och resultat och genom våra 

aktionsforskningscirklar. 
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B) 

I lärandet är det ett ständigt reflekterande. Man reflekterar inför, under och efter lektioner sant 

i slutet av varje dag. De lärdomar man gör skriver jag ibland ner. 

  

C) 

Just nu redovisar jag en del av mina lektioner i min STL kurs. Detta görs på en plattform. 

  

D) 

Om metoden inte fungerar för en viss elev, måste jag hitta andra vägar för den. 

  

E) 

Jag försöker variera mina metoder och hela tiden försöka utveckla och förbättra dem för att 

möta olika individer och olika klasser. Det krävs att man själv hela tiden följer med i 

forskningen och kritiskt granskar sitt eget arbetssätt med eleverna och följer upp elevernas 

utveckling och använder den för att veta hur man ska undervisa. 

  

F) 

Genom att analysera och att utvärdera mina elevers texter, och jämföra dem med de metoder 

jag använder kan jag avgöra vad som är effektivt för varje elev och årskurs. Det är viktigt att 

eleverna utvärderar hur de skriver om de tyckte det var bra för dem. Det ena utesluter inte det 

andra. Det viktiga är att man provar olika metoder eftersom varje elev är en egen individ. 

  

G) 

Reflektion sker hela tiden, genom att kolla igenom texter som elever skrivit, och fundera över 

min undervisning. Jag försöker hitta mönster bland texter för att kunna analysera vad som har 

gått bra, och vad som har gått mindre bra. 

  

H) 

Dagligen för mig själv, ibland i loggbok. Sedan reflekterar jag ihop med mina kollegor i 

arbetslaget, speciellt de som undervisar i samma klasser som jag, men också de som 

undervisar i samma ämnen. 

  

6. Har du hittat något (vilket?) som du tycker fungerar för skrivutveckling och skulle 

rekommendera? 
  

A) 

Se ovan. 

  

B) 

Jag tror på en variation av olika metoder och varierad undervisning . Jag tror också att lusten 

att lära är nyckeln till mycket. Kan man få eleverna nyfikna och sugna på att lära har man 

vunnit mycket. 

  

C) 

STL 

  

D) 

Det är olika för varje elevgrupp och varje elev. Ibland köper skolan in material, som alla ska 

använda och det är inte liktydigt med att det passar alla klasser. 
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E) 

Genrepedagogiken. 

  

F) 

Som jag tidigare skrivit är genrepedagogiken mycket bra och jag tycker den utvecklar 

elevernas förmågor i olika ämnen. Framför allt behöver man arbeta med skrivutveckling i 

samtliga ämnen. Ex. återberättande texter passar för historia, argumenterande texter skriver vi 

ofta när vi gör jämförelser i no, samhällskunskap, instruktioner passar för matematik eller no, 

etc…. Framför allt tycker jag att det gäller att skriva mycket och ofta. I år 4 brukar jag vara 

försiktig med att peta i texterna. Jag skriver liknande texter ofta och visar då på texter med 

olika innehållsnivåer. Framför allt är elevbedömning ett bra redskap att använda sig av. 

Eleverna brukar lyssna på varandra. 

  

G) 

Jag tycker att cirkelmodellen fungerar, men det är tidskrävande, och bör ske kontinuerligt om 

man vill få resultat på det. 

  

H) 

Cirkelmodellen tycker jag fungerar, det är en enkel metod som man enkelt kan anpassa för sin 

undervisning och elevgrupp. 

  

7. Använder du några specifika verktyg för att arbeta med skrivutveckling (Ex. digitala 

verktyg, appar, spel, etc.)? Vilka? 
  

A) 

Jag arbetar som det är nu mest med att undervisa eleverna om hur de skriver i ett 

ordbehandlingsprogram och hur de sparar och delar dokument. 

  

B) 

Inläsningstjänst, och andra skolappar tex de som läser upp texten allt eftersom man skriver. 

  

C) 

Ipad, skrivbok. 

  

D) 

I denna klassen har jag använt Språkskrinet. 

  

E) 

Grammatikbolaget, elevspel samt att eleverna i GAFE kan lyssna på sina texter. 

  

F) 

Jag använder mig av Creaza, powerpoint, Prezi, mindomo, vi skriver i vanliga word, google 

drivedokument. Bingle, Elevspel, Skolplus, Seterra, Webbmagistern, NE läromedel, 

Studentlitteratur. Jag använder ofta olika typer av mallar när vi tränar in hur vi ska skriva ex. 

argumenterande texter eller skriva en rapport i No. 

  

G) 

Vi skriver mest i word på Ipad och dator. 
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H) 

Vi skriver texter i Google docs där jag kan följa utvecklingen av elevernas texter och ge 

kontinuerlig feedback. 
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