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Syftet med denna studie är att få förståelse av lärares syn på skrivprocessen, med tyngdpunkt 
på formsidan, och deras undervisning kring skrivprocessen för att främja alla olika elevers 
tidiga skrivutveckling. Studien har en kvalitativ ansats med fokus på att synliggöra, analysera 
och tematisera lärares syn på skrivprocessen och den tidiga skrivundervisningen. 14 
lärarintervjuer genomfördes utifrån den halvstrukturerade intervjumetoden. Resultatet av 
studien visar att lärarna ser skrivprocessen som en ständigt föränderlig process bestående av 
en form- respektive funktionssida. Lärarna uppmärksammar olika hinder i elevens 
skrivutveckling såsom finmotoriska svårigheter, bristande fonem-grafemkoppling och 
kunskap om bokstävernas form samt stavningssvårigheter. Men även kunskapsbrister hos 
lärarna leder till brister i skrivundervisningen och hindrar därmed elever att utvecklas vidare.  
Lärarna anser att det är viktigt att de tidigt upptäcker och identifierar hinder i elevernas 
skrivutveckling för att kunna sätta in tidiga insatser. Lärarna beskriver hur de arbetar utifrån 
flera olika framgångsfaktorer i skrivundervisningen. Genom en strukturerad och tydlig 
undervisning, som utgår från elevernas behov, ges många muntliga och skriftliga 
övningstillfällen. Skrivundervisningen genomsyras av stöd och stimulans genom en varierad 
och lustfylld undervisning med fokus på både skrivprocessens form- och funktionssida. Detta 
beskrivs ge eleverna inspiration, motivation och lust till skriftspråkliga upptäckter och fortsatt 
skrivutveckling. 
________________________________________________________________ 
Nyckelord: framgångsfaktorer, hinder, kartläggning, skrivprocessen, skrivundervisning, 
skrivutveckling 
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Bakgrund 
Inledning 
Läsning och skrivning är två grundläggande förutsättningar för deltagande i utbildning, 
yrkesliv och som aktiv samhällsmedborgare. Läsning och skrivning är beroende av varandra 
och i den tidiga läs- och skrivutvecklingen är det är svårt att skilja dem åt (Liberg, 2006). 
Även Lundberg (2008) menar att dessa två förmågor inte är isolerade från varandra utan att de 
går hand i hand. Men utvecklingen av dessa båda förmågor ser ändå olika ut för alla barn.  
Wengelin och Nilholm (2013) uttrycker att på grund av att skrivforskningen är betydligt nyare 
än läsforskningen så vet vi mindre om skrivandet än om läsningen. De menar vidare att 
studier av skrivandet är mer komplicerat eftersom skrivandet är en dynamisk process som inte 
går att kontrollera på samma sätt som läsandet.  

Under vår utbildningstid på speciallärarprogrammet har vi även upplevt att det finns en 
mindre mängd litteratur som fokuserar på elevers skrivutveckling samt det förebyggande och 
främjande arbetet kring detta. Samtidigt ser vi att man ofta som lärare, på de låg- och 
mellanstadieskolor där vi arbetar, har mer kunskap och erfarenhet om metoder som utvecklar 
läsningens båda komponenter, avkodning och förståelse, än skrivförmågan.  När det gäller 
skrivundervisningen, hur man kan arbeta förebyggande och med främjande insatser, är 
diskussionerna och metoderna mer begränsade. Vi ser att en del elever upplever svårigheter 
att uttrycka sig i text och att det blir ett hinder eftersom skrivandet finns i skolans alla ämnen. 
Elever kan uttrycka osäkerhet kring formandet av bokstäver, kopplingen fonem-grafem och 
stavningen samt att de har svårigheter att planera och genomföra sitt skrivande. Dessutom är 
elevers förmåga att skriva viktig för läsningen av deras texter, eftersom svårigheter och brister 
kan påverka läsarens möjlighet att ta del av det skrivna. Utifrån detta vill vi öka våra egna 
kunskaper om skrivprocessen och hur man kan arbeta förebyggande för att främja och 
utveckla elevernas skrivande. Detta är dessutom något som kan berika skrivundervisningen på 
skolorna där vi arbetar och komma eleverna tillgodo.  

I Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) kan man läsa att kunskapskraven för 
godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 fokuserar på några av skrivandets formaspekter, så 
som att skriva med läslig handstil och på datorn, använda sig av interpunktion samt stava, för 
eleverna, vanligt förekommande ord. Elevernas texter ska dessutom ha en tydlig början, 
handling och avslutning.  

Eftersom vi till stor del arbetar med elever som befinner sig i den tidiga skrivinlärningen 
har vi valt att fokusera vårt uppsatsarbete på den tekniska delen av skrivprocessen och hur 
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lärare kan arbeta förebyggande och med tidiga insatser för att främja denna utveckling och 
automatisering, vilket flera författare förordar. 
 
Teoretiska perspektiv på skrivutveckling 
Vi använder vårt språk i både tal och skrift, d.v.s. både som talspråk respektive skriftspråk, 
och det finns både likheter och skillnader dem emellan. Vårt skriftspråk grundar sig på 
talspråket och därmed har det skrivna en ständig koppling till det talade språket genom 
bokstäver och språkljud (Liberg, 2007). Det talade språket innebär däremot att man i ett 
interaktivt utbyte lyssnar till någon som ”här och nu” vill berätta något, med stöd av bland 
annat kroppsspråk, medan det skrivna språket innebär att man individuellt och i sin egen takt 
tar del av något som skrevs ” där och då” (Kamhi & Catts, 2014). Wengelin (2009) benämner 
denna skillnad som närspråk respektive fjärrspråk. Det skrivna språket kräver därmed mer 
exakt information av författaren för att läsaren ska kunna ta del av och förstå det som är 
skrivet. Detta leder ofta till att det skrivna språket har en större informationsmässig täthet och 
en mer komplex språklig uppbyggnad än talat språk (Liberg, 2007). De skrivna texterna är 
dessutom dekontextualiserade, vilket Liberg beskriver som att de är oberoende av de 
sammanhang där de skrivs och läses. Enligt Lundberg (2010) finns det en elementär skillnad 
vid inlärning av tal- respektive skriftspråk. Vårt talspråk är från grunden biologiskt och 
utvecklas i ett socialt samspel med vår omgivning och kan då också varieras på flera sätt och 
därmed göras begripligt. Barn socialiseras på så sätt in i språket med syfte att kommunicera 
(Kamhi & Catts, 2014). Skriftspråket är däremot en kulturell uppkomst som följer redan 
styrda regler, om ex. stavning, oavsett vem som skriver och i vilket sammanhang (Lundberg, 
2010). Vid både tal- och skriftspråksinlärning är kognitiva faktorer av stor betydelse, i form 
av att barnet ska koda, lagra och bearbeta information.  Men eftersom barnet inte utsätts för 
skriftspråket på samma sätt som talspråket så krävs det en annan form av uppmärksamhet, 
motivation och resurser vid skriftspråksinlärning (Kamhi & Catts, 2014). När barn ska lära sig 
läsa och skriva är det dessutom viktigt att de förstår skillnaden mellan tal- och skriftspråk, 
närspråk och fjärrspråk (Wengelin, 2009). Alatalo (2011) menar att eftersom det talade 
språket är grunden för skriftspråket ska skolan, genom strukturerad undervisning, ge eleven 
många tillfällen att arbeta med talspråket för att eleven därigenom också ska utveckla sitt 
språk, vilket innefattar både tal- och skriftspråk. För att eleven därefter ska kunna 
transformera det talade språket till skrift måste eleven få ta del av språkets viktiga 
komponenter och dess olika nivåer, så som fraser, ord, morfem, stavelser och fonem 
(Olofsson & Lundberg, 1983). Vid skriftspråksinlärning är därför metakognitiva faktorer av 
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större betydelse eftersom barnet måste uppnå en fonologisk medvetenhet, d.v.s. en 
medvetenhet om språkets ljudmässiga sida (Kamhi & Catts, 2014). 

Vårt svenska språk består av ett alfabetiskt skriftsystem vilket utgår från bokstäver, 
grafem, som kan kopplas till olika språkljud, fonem, i talet (Liberg, 2007). Skriften kräver 
därmed att man är uppmärksam på och medveten om att talat språk består av dessa mindre 
ljudenheter, fonem, vilket innebär att man är fonologiskt medveten (Alatalo, 2011). Lundberg 
(2010) beskriver det som att man har insikt om att ord är uppbyggda av fonem och hur olika 
kombinationer av dessa fonem bilder språkets alla ord. Den fonologiska medvetenheten 
inbegriper även att man kan manipulera dessa fonem (Alatalo, 2011; Kamhi & Catts, 2014). 
Liberg (2007) menar att den fonologiska medvetenheten är nödvändig för både läs- och 
skrivinlärningen. Denna grundläggande fonologiska nivå av skriftspråket innebär att det finns 
en koppling mellan fonem och grafem och Liberg (2007) beskriver hur dessa grafem kan 
kombineras ytterligare så att större enheter som satser, meningar och texter skapas. I allt detta 
skrivande finns normer och regler för hur dessa grafem, satser och meningar kan kombineras. 
Lundberg (2008) påtalar att det dessutom inte alltid finns ett direkt samband mellan fonem 
och grafem beroende på att hänsyn ska tas till stavningsregler och ords släktskap. 

Skriftspråket består vidare av en morfologisk nivå där Fridolfsson (2008) beskriver ett 
morfem som ett ords minsta betydelsebärande enhet, så som rotmorfem (grundord) samt 
grammatiska morfem (suffix och prefix).  Denna nivå omfattar regler för hur ord böjs och hur 
stavelser och ändelser förändrar betydelsen av ord (Kamhi & Catts, 2014) samt hur ord kan 
byggas upp av flera morfem vid ordsammansättningar (Alatalo, 2011). Alatalo menar att en 
morfologisk medvetenhet har betydelse för stavningsförmågan vid skrivning. 

Den semantiska nivån består av ords betydelser och kombinationer av olika ord (Kamhi 
& Catts, 2014).  

Den syntaktiska nivån handlar om hur ord kan kombineras till satser och meningar och 
detta innefattar även hur ord böjs och vilken betydelse ordföljderna får (Alatalo, 2011).  

Slutligen gäller den pragmatiska nivån användandet av språket i ett sammanhang eller 
en kontext (Kamhi & Catts, 2014) då man bör ha förståelse för hur språket används och det 
budskap som finns bakom orden (Alatalo, 2011). 

Viktiga delar för att nå en automatiserad skriftspråklighet är fonologisk, morfologisk 
och syntaktisk medvetenhet. Wagner och Torgesen (1987) säger att eleven måste ha en 
förståelse för fonologin i språket för att förstå hur ord ska stavas. I vårt svenska språk är 
stavningen morfofonologisk det vill säga att orden bygger på ljudstrukturer, släktskap och 
ursprung därför är det viktigt med morfologisk medvetenhet i lärandet vid läsförståelse och 
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stavning (Nauclér, 1989). När man är medveten om hur ord kan sättas ihop så att de bildar 
meningar, hur ord kan böjas och att ordföljden har betydelse då är man syntaktisk medveten. I 
detta är strukturen överordnad innebörden (Cain, 2007). 

Skrivandet innebär oftast att man formulerar ett budskap (Fridolfsson, 2008) då man 
genom sin text vill uttrycka sina idéer och tankar (Høien & Lundberg, 2013). Att framföra och 
producera detta i form av en text är en avancerad språklig aktivitet (Carlström, 2009) och flera 
författare delar på olika sätt upp skrivprocessen i delområden. Gemensamt är att författarna 
ser skrivandet som en icke-linjär kognitiv process, där skribenten under hela skrivprocessen 
rör sig inom dessa delområden. Taube (2013) beskriver skrivprocessen genom formeln 
Skrivning= Inkodning x Textbyggande x Idéskapande, där ingen del kan undvaras. Inkodning 
beskrivs som processen där bokstäverna formas för hand på papper eller skrivs på tangentbord 
samt stavning av varje enskilt ord. Här måste skribenten lära sig speciella normer för 
skrivandet, t.ex. skrivriktning, interpunktion, skillnad mellan gemener och versaler samt 
stavningsregler.  Detta benämner hon som skrivprocessens tekniska sida. De två övriga 
delarna, textbyggande och idéskapande, består av att komma på det innehåll som ska finnas i 
texten samt planering, formulering och revidering av den nya texten, vilket Taube betecknar 
som den innehållsliga sidan. Denna tanke att man i skrivprocessen kan urskilja en teknisk 
respektive en innehållslig sida återkommer i flera teorier och vi ser det som att författarna 
skiljer på skrivprocessens form och funktion.  

Singer och Bashir (2004) menar att skrivprocessen innebär att skribenten först måste ha 
förmåga att producera en text genom att skriva för hand eller med hjälp av dator. Den andra 
förmågan, kognitiva/lingvistiska, innebär att skribenten kan koppla samman fonem-grafem 
och sätta ihop ord till satser och meningar, har ett ordförråd samt begreppslig förståelse och 
kunskap om olika genrers strukturer samt ett väl fungerande arbetsminne. Skribentens tredje 
förmåga består av att ha kunskap om när och hur man använder olika genrer. Slutligen bör 
personen ifråga se på sig själv som en skribent. 

Både Lundberg (2008) och Flower och Hayes (1980) menar att skrivprocessen består av 
idéskapande och planering som ska omformas till skrivna ord samt utvärdering och revidering 
av den text man har producerat. Vid omsättande av idéer till skriven text ingår det att 
översätta idéerna till ett språk i form av ord som lagras i arbetsminnet och som därefter skrivs 
ned genom att stava, formulera sig grammatiskt och binda ihop texten.  

Kamhi och Catts (2014) gör en uppdelning av skrivprocessen där den tekniska sidan 
består av handskrivning/tangentbordsskrivning, interpunktion, stavning och meningsbyggnad. 
Den innehållsliga sidan består i sin tur av skrivning inom olika genrer. 
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Scardamalia & Bereiter (1987) menar att nybörjarskribenten först måste gå från en 
kommunikationssituation där mottagaren alltid finns nära, när man talar till någon, till att 
personen inte befinner sig på samma plats. Samtidigt ska nybörjarskribenten tillägna sig 
skrivandets mer tekniska delar, t.ex. forma bokstäver, hitta tangenter på tangentbordet, stava 
och lära sig olika skrivregler. 

Fridolfsson (2008) och Carlström (2009) beskriver hur skrivprocessen förutsätter att 
skribenten besitter olika förmågor, från att kunna ha en idé om en handling, verbalisera sitt 
budskap, segmentera ord och enskilda fonem samt koppla fonemet till rätt grafem och 
dessutom kunna forma bokstaven och ha en väl fungerande finmotorik till att planera hur 
texten ska disponeras. 

Skrivprocessen är komplex då en mängd processer ska samordnas och utföras, vilket 
även kan vara komplicerat, för framför allt nybörjarskribenten. Taube (2013) beskriver att 
skribenten använder sig av kognitiva, metakognitiva, språkliga, metaspråkliga, perceptuella 
och motoriska förmågor under denna process. Lundberg (2008) betonar att steget när 
skribenten ska översätta sina idéer och tankar till skrivandet kan vara ett avancerat steg för 
nybörjarskrivaren.  Flower och Hayes (1980) menar att denna fas samtidigt är väldigt 
resurskrävande. Fridolfsson (2008) menar att även skribentens minnesfunktion har betydelse 
då processens olika delar ska hållas i minnet under skrivandets gång. Skrivprocessen ställer 
krav på långtidsminnet, både när det gäller den tekniska sidan och innehållssidan. I 
långtidsminnet finns kunskaper om omvärlden lagrade och därifrån hämtar skribenten idéer 
samt så finns där kunskaper om grafems och ords utseende. Även arbets- och korttidsminnet 
är involverade under skrivprocessen då tankarna hålls samlade kring det skribenten planerar 
att skriva och när själva utformandet av texten äger rum. Eftersom skrivprocessen är så 
resurskrävande och involverar så många förmågor betonar flera författare vikten av att det inte 
får gå åt för mycket energi och uppmärksamhet till de primära delarna inom skrivprocessens 
tekniska sida (Flower och Hayes, 1980; Fridolfsson, 2008; Kamhi & Catts, 2014; Lundberg, 
2008; Scardamalia & Bereiter, 1987; Taube, 2013). De menar att så länge det tekniska 
skrivandet inte är automatiserat så tar detta en stor del av elevens kognitiva resurser och 
möjligheten att lägga kraft och fokus på de innehållsliga processerna minskar. Genom att 
skribenten får möjlighet att utveckla och automatisera den tekniska sidan, d.v.s. kopplingen 
fonem och grafem, formandet av grafem och ord, stavningen, skrivtekniska normer och regler 
samt uppbyggandet av grammatiska och syntaktiska textstrukturer så kan de mentala 
resurserna, uppmärksamheten och vidareutvecklingen läggas på det budskap som ska 
framföras, den innehållsliga sidan, så som idégenerering, planering, utvärdering och 



10  

revidering av texten. Utifrån detta menar de att ett mål i skrivinlärningens tidiga skede är att 
automatisera den tekniska sidan av skrivprocessen i så hög grad det går. Slutmålet är att man 
bygger upp en text som läsaren förstår och uppskattar att läsa (Wengelin & Nilholm, 2013) 
och då omfattar det förmågan att skriva texter i olika genrer anpassade efter syfte, situation 
och mottagare (Chrystal & Ekvall, 2009) och till detta behövs kognitiva resurser för alla 
delområden i skrivprocessen. 

Stavningen ses som ett område av skrivprocessens formsida, som så tidigt som möjligt 
bör automatiseras för att fokus och resurser ska kunna läggas på skrivprocessens innehållsliga 
sida, skrivandets funktion. Men inledningsvis krävs stor uppmärksamhet, koncentration och 
övning innan stavningsförmågan har automatiserats (Lundberg, 2008; Taube, 2013). 
Stavningsförmågan omfattar olika delfärdigheter, nämligen fonologiska, morfologiska, 
semantiska och ortografiska, vilka bidrar till att man vet varför ord stavas som de gör och att 
man kan stava ord som man inte har någon ordspecifik kunskap om (Alatalo, 2011; 
Carlström, 2009; Fridolfsson, 2008; Høien & Lundberg, 2013; Kamhi & Catts 2014; 
Lundberg, 2008; Taube, 2013).  

I den tidiga stavningsutvecklingen är stavningen ljudbunden och ord stavas som de låter 
(Fridolfsson, 2008). Denna fonologiska stavning är en indirekt väg som används vid ljudenligt 
stavade ord (Taube, 2013). Strategin kräver fonologisk medvetenhet, att kunna urskilja och 
identifiera ljud, för att segmentera ord i olika fonem och kunskap om fonem-grafemkoppling 
(Kamhi & Catts, 2014; Taube, 2013).  

Ytterligare ett steg i stavningsutvecklingen är upptäckten av att alla ord inte stavas 
enligt den ljudenliga principen, uppmärksammandet av ord som är släkt och användandet av 
de morfologiska reglerna vid stavning (Fridolfsson, 2008; Taube, 2013). Morfologisk 
medvetenhet innebär förståelse av att varje ord består av ett eller flera betydelsebärande bitar, 
morfem, och hur ord byggs upp och förändras vid tillägg av olika morfem (Taube, 2013). 
Finns kunskap om grundordets betydelse så påverkar det förmågan att stava, härleda och böja 
ord samt förståelsen av ord och ordsammansättningar (Alatalo, 2011). Denna kunskap kan 
byggas upp genom att barnet får möjlighet att aktivt undersöka hur orden är uppbyggda, men 
många barn tillgodogör sig även detta genom många möten och erfarenheter med skriftspråket 
(Høien & Lundberg, 2013). 

Den semantiska kunskapen, då ord låter lika men skiljer sig åt vid stavning, kan ge 
förståelse för hur ordets betydelse påverkar stavningen och att använda rätt ordrepresentation 
(Kamhi & Catts, 2014). 
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Efter många möten med skriftspråket byggs oftast ett inre ortografisk lexikon upp i 
långtidsminnet, vilket används vid stavning samt utvecklar stavningsförmågan (Myrberg, 
2007). Detta ortografiska lexikon består av kunskaper om ords ortografiska egenskaper, d.v.s. 
utseende och bokstavsmönster, samt om ords betydelse, grammatiska funktion och 
ljudmässiga uppbyggnad, förvärvad genom talspråksutvecklingen (Lundberg, 2008).  Detta 
beskrivs som den visuella eller direkta vägen då skribenten tar fram en bild av hela ordets 
ortografiska mönster ur minnet (Taube, 2013) och leder till att mer resurser och energi kan 
ägnas åt textens innehåll och komposition (Kamhi & Catts, 2014).  

Skrivprocessens formsida innefattar även skribentens förmåga att skriva med flyt. Vid 
skrivande för hand involveras olika kunskaper och förmågor (Taube, 2013). Dels innebär det 
att skribenten har en finmotorik som möjliggör att enkelt och snabbt skriva bokstäverna och 
orden. Men framför allt måste skribenten ha befäst bokstävernas form och utseende samt ha 
automatiserat denna kunskap för att kunna utnyttja det vid skrivning. Detta i kombination med 
att man har en ortografisk minnesrepresentation av ordet förutsätter även att man kan plocka 
fram dessa minnesbilder och därefter planera och genomföra bokstavsskrivandet (Taube, 
2013). Vid skrivandet på dator möjliggörs ett högre skrivflyt om skribenten blir säker och 
automatiserar hanterandet av tangentbordet. Är dessa förmågor som krävs för skrivflyt 
automatiserade frigörs i sin tur resurser och energi till skrivandets funktion (Taube, 2013).  

I skrivandets form ingår även förmågan att formulera ord, meningar, stycken och texter 
som är grammatiskt korrekta vilket betyder att den syntaktiska medvetenheten är av stor 
betydelse (Lundberg, 2008). Detta innefattar förmågan att hantera meningsbyggnad, textform 
och interpunktion (Lundberg, 2008) och en medvetenhet om att ordföljden får konsekvenser 
för satsernas innebörd (Taube, 2013). 

Med den tidiga skrivutvecklingen menas enligt Myrberg (2001) den fas i läs- och 
skrivinlärningen där skriftspråkets grundläggande konventioner grundas och blir 
automatiserade. För att grundlägga barns skrivutveckling krävs att de får möta skriften på 
olika sätt och introduceras för den skriftspråkiga kulturen genom olika genrer, med papper, 
penna och genom böcker (Liberg 2007). I den tidiga skrivutvecklingen blandas de olika 
sorterna av skrivande ofta och består av följande nivåer eller stadier.  

Pseudoskrivandet eller låtsatsskrivande innebär att barn lekskriver krumelurer eller 
rader av tecken som kan likna bokstäver (Fridolfsson, 2008; Høien & Lundberg, 2013; 
Liberg, 2006). Detta är en härmning av det vuxna skrivandet som blir mer och mer likt riktig 
skrift över tid (Høien & Lundberg, 2013).  
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Logografisk skrivning benämner Høien & Lundberg (2013), Fridolfsson (2008) och 
Liberg (2006) stadiet där barnet kopierar eller ritar av hela ord utan att ha förståelse för den 
alfabetiska principen. Detta innebär att bokstävernas ordning i ord kan ändras eller 
läsriktningen kan vändas.  

När barnet kan koppla språkljud till bokstavssymboler så har barnet börja förstå den 
alfabetiska principen och kan börja skriva ljudenliga ord. Barnet blir nu säkrare på 
fonemanalys och skriver oftast ”som det låter”. Det kan märkas att barnet också kan förstå att 
samma språkljud kan skrivas med olika grafem d.v.s. upptäckten av olika stavningsregler. 
Detta innebär att barnet uppnått nivån som kallas alfabetisk- fonemisk skrivning (Fridolfsson, 
2008; Høien & Lundberg, 2013). 

Ortografisk-morfemisk skrivning innebär att skrivningen går mot en säker 
automatisering där barnet inte behöver lägga onödig energi på att behöva leta efter fonem. Här 
börjar också medvetenhet om ordens morfemstruktur visa sig och barnet förstår hur ord är 
uppbyggda med t.ex. förstavelse, stam och ändelser. Barnet har också utvecklat ett stort 
ortografiskt mentalt lexikon. Detta sammantaget leder till att barnet utvecklar flyt i sitt 
skrivande (Fridolfsson, 2008; Høien & Lundberg, 2013; Liberg, 2007). 

  
Hinder, kartläggning och framgångsfaktorer i skrivundervisningen 
Hinder i skrivutvecklingen 
För att behärska skrivandet finns det många färdigheter som ska utvecklas samtidigt. Om 
eleven behöver lägga stor möda på hantverksdelen av skrivandet, stavningen eller 
meningsbyggnaden och inte automatiserar dessa kan det blir till hinder för formandet av 
texten (Høien & Lundberg, 2013; Strid, 2009).  

Bristfällig läserfarenhet kan vara ett hinder för stavningsutvecklingen, d.v.s. att eleven 
inte upprepade gånger fått se ordet i skrift och därmed inte fått möjlighet att befästa ett 
naturligt stavningsmönster (Lundberg, 2008). För några räcker det dock inte att läsa och 
skriva mycket utan de eleverna som stöter på hinder i skrivutvecklingen kan behöva mer 
explicita metoder för att komma vidare i sin skrivutveckling (Fridolfsson, 2008).   

Att skriva för hand är en färdighet som det krävs omfattande övning för att kunna klara 
av och om eleven samtidigt behöver lägga stor kognitiv möda på innehåll så uppstår problem 
(Lundberg, 2008; Taube, 2013). Svårigheter med finmotorik hindrar barnet från att få 
hastighet i sitt skrivande vilket kan visa sig i att barnet förlorar i planering och idéer för sitt 
skrivande vilket dessutom kan påverka barnets motivation och självförtroende (Berninger & 
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Amtmann, 2003). Detta i sin tur kan göra att barnet undviker att skriva vilket kan leda till en 
negativ spiral genom att eleven får mindre träning som följd. Ibland kan otydlig handstil vara 
ett sätt för eleven att dölja sina svårigheter med stavning (Carlström, 2009; Chrystal & Ekvall, 
2009). 

Svårigheter med att identifiera och analysera fonemen kan leda till svårigheter med 
stavning, så även att eleven inte känner till och kan använda morfologi för att härleda ords 
stavning. Detta kan också påverka och bli ett hinder till att kunna utveckla det ortografiska 
minnet (Fridolfsson, 2008; Lundberg, 2008; Strid, 2009). 

Ett begränsat ordförråd där det finns svårigheter att plocka fram rätt information och 
rätt uttryck vid rätt tidpunkt kan hindra elevens skrivande (Berninger & Amtmann, 2003; 
Lundberg, 2008; Strid, 2009). 

Om skrivandet går sakta och verkar mödosamt kan det bero på att det finns svårigheter 
med arbetsminnet vilket gör att formuleringar och information som barnet producerat 
språkligt hinner försvinna, vilket kan leda till att det inte blir något nedskrivet (Berninger & 
Amtmann, 2003; Lundberg, 2008; Strid, 2009). 

Alatalos studie (2011) visar att många lärare saknar grundläggande kunskaper om 
skillnader mellan talat och skrivet språk samt språkets strukturer och stavningsregler vilket är 
en viktig grund för läs- och skrivundervisningen, för att kunna identifiera läs- och 
skrivsvårigheter samt för att kunna undervisa elever med dessa svårigheter. Därigenom kan 
lärares bristfälliga kunskap vara ett hinder för elevernas skrivutveckling, vilket även tas upp i 
en studie av Graham et al. (2008). Där undersöktes amerikanska lärares undervisning och 
olika typer av anpassningar som gjordes för elever med stavningssvårigheter. Majoriteten av 
lärare angav att de undervisade om stavning utifrån olika aktiviteter varje vecka men 42 % av 
lärarna indikerade att de gjorde få eller inga anpassningar för elever med stavningssvårigheter. 
Samtidigt ansåg lärarna att 27 % av deras elever hade svårigheter med stavning, vilket 
ifrågasätter effektiviteten av deras undervisning med dessa elever. Författarna ställer frågorna 
om dessa lärare inte såg anpassningarna som värdefulla och därmed inte ville lägga energi på 
att anpassa sin undervisning för elever med stavningssvårigheter och om de få eller uteblivna 
anpassningarna påverkades av lärares bristande kunskaper om engelsk ortografi och stavning 
och hur man ska undervisa om denna komplexa stavningsfärdighet. Författarna menar att 
detta påverkade effekten av deras undervisning och ledde till stavningssvårigheter hos 
eleverna. 
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Kartläggning av elevens skrivutveckling 
Ett av lärarnas viktigaste uppdrag är att kunna fastställa var varje elev befinner sig i sin 
skrivutveckling och att kunna identifiera svårigheter för att sedan kunna möta eleven där den 
är genom att genomföra en strukturerad undervisning och interventioner som gynnar elevens 
fortsatta skrivutveckling (Alatalo, 2011; Kamhi & Catts, 2014). Om lärare har kunskap om 
barns språkliga utveckling kan de sätta in rätt insatser i tid (Myrberg & Lange, 2006). Enligt 
Kamhi och Catts (2014) behöver läraren kunna bedöma elevens förmågor inom områden så 
som handskrivning, tangentbordsträning, interpunktion, stavning, meningsbyggnad och 
genreskrivning. Detta för sedan kunna rikta undervisningen mer specifikt inom rätt område 
för individen. 

Genom att läraren kartlägger elevens skrivande och använder felstavningar som ett 
diagnostiskt redskap kan läraren få stor kunskap om elevens skrivutveckling och rätt 
interventioner sättas in (Fridolfson, 2008; Høien & Lundberg, 2013; Kamhi & Catts, 2014; 
Myrberg, 2007). Vid analys av elevers felskrivningar bör läraren se vilka stavfel som 
upprepas, om det finns försök till problemlösning och vilka strategier som används eller inte 
används. Vid stavningsanalys av elevtexter bör läraren skilja på kunskapsfel och utförandefel 
(Høien & Lundberg, 2013). Kunskapsfel uppstår när eleven inte har lexikal säkerhet kring 
ordets ortografiska stavning utan använder den fonologiska strategin. Utförandefel kan vara 
felaktigheter som beror på koncentrations- och uppmärksamhetsbrist, vilket med andra ord 
inte beror på kunskapsbrist. Detta innebär sammantaget att lärare behöver ha god kunskap om 
att kartlägga elevers kunskaper inom dessa områden (Alatalo, 2011). 

I en studie av Fresh (2003), om amerikanska lärares stavningsundervisning i grade 1-5, 
ansåg 75 % av lärarna att analyser av elevernas skrivande är en bra form för bedömning och 
82 % av dem använde det i praktiken. Men att använda bedömningen för planering av 
stavningsundervisningen användes inte av lärarna. Fresh frågar sig varför kunskaperna som 
lärare får vid bedömning av stavning inte används för att individualisera 
stavningsundervisningen. Lärare trodde på att använda elevers skrivande för bedömning men 
med andra syften än att besluta hur stavningsundervisningen ska se ut. 
 
Framgångsfaktorer i skrivundervisningen 
För att bli en duktig skrivare måste eleven lägga mycket tid på att just skriva, så mycket så att 
tekniken blir automatiserad, vilket direkt ökar skrivkvaliteten. Detta innebär att läraren måste 
se till att skrivandet är ett dagligt göromål i skolan där skrivandet varieras i svårighetsgrad 
utifrån individen (Fridolfsson, 2008; Kamhi & Catts, 2014). Det behövs också finnas en 
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balans mellan övning i form (bokstavsformande, grammatiska formuleringar, 
meningsbyggnad och stavning) och funktion där läraren är medveten om syftet med 
skrivuppgiften (Fridolfsson, 2008).  

Ett framgångsrikt skrivlärande handlar om både muntlighet och skriftspråklighet 
(Alatalo, 2011; Tjernberg, 2013). Ett bra sätt att utveckla elevernas texter är att skriva 
tillsammans och att samtala kring det skrivna, då samtalet ses som en sammanbindande länk 
till skriftspråket (Liberg, 2007). I Tjernbergs (2013) studie synliggörs även att högläsning 
används som utgångspunkt för skrivandet och det blir därmed ett redskap i eleverna 
skrivutveckling. Högläsningen främjar utvecklingen av elevens ordförråd, den metaspråkliga 
förmågan och skrivstrategier. Tjernberg lyfter att strukturerade gemensamma genomgångar är 
speciellt framgångsrika.  

För yngre elever betonas att det bör läggas mycket tid på träning på att forma bokstäver 
och handstil då detta hjälper till att förstärka automatiseringen och lämnar utrymme för 
fonem-grafemsambandet som kan befästas lättare samt skrivandets funktion och det budskap 
man vill framföra (Carlström, 2009; Lundberg, 2008; Taube, 2013). 

För elever som redan vid skolstart riskerar svårigheter i sin skrivinlärning krävs det 
tydliga kunskaper och strategier angående fonem-grafemsamband.  Läraren måste undervisa i 
hur språkljud bildas och påverkar bildandet av ord i både tal och skrift, även hur ord är 
uppbyggda och dess morfologi och hur det påverkar stavningen (Alatalo, 2011; Torgesen, 
2002). Detta måste det ägnas mycket tid åt för att eleven så småningom ska kunna ha 
kopplingen automatiserad (Fridolfson, 2008). 

Enligt en studie av Wolter, Wood och D’zatko (2009) påvisas att redan i första klass är 
elever medvetna om morfologi och använder detta när de ska stava. Det går därför att införa 
undervisning i morfologi tidigt. Treiman och Bourassa (2000) tar upp att barns stavning till en 
början brukar ses som till stor del ljudbaserad, men menar att små barn också kan ta till sig av 
ortografisk och morfologiska strategier om de visas för dem. Kirk och Gillon (2009) menar 
att om lärare undervisar explicit om olika regelbundna mönster i stavningen så förbättrar detta 
läs- och skrivförmågan, vilket ger fördelar speciellt till elever med specifika skrivsvårigheter. 
Även Deacon, Kirby och Casselman-Bells studie (2009) med elever i årskurs 4 visar att de har 
nytta av sina kunskaper i morfologi vid stavning, även med komplexa ord. Kunskaperna 
används också i nästa steg när de ska lära sig att använda stavningskonventionerna. Vid 
arbetet med de elever som är i svårigheter med sin stavning är det av stor vikt, enligt Graham, 
Harris och Chorzempas (2002) amerikanska studie med 7-åringar, att läraren varierar mellan 
en formell och informell stavningsundervisning samt att dessa elever erhåller explicita 
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undervisningsmetoder. Eleverna i studien, som under sex månader erhöll extra 
stavningsundervisning, förbättrade sin stavning både lexikalt och med en ökad kunskap om 
stavningsregler. Flera författare betonar vikten av att elever får möjlighet att lära sig 
stavningsreglerna och erövra strategier för stavning av ord (Fridolfsson, 2008; Taube, 2013). 

Framgångsrika faktorer vid elevens skrivinlärning är att utgå från elevens kunskapsnivå 
och behov där insatser erbjuds tidigt, att lärare kan upprätthålla elevens intresse och 
motivation, lärares förmåga att använda olika metoder vilka kan kombineras utifrån individ 
samt att genomföra en strukturerad och kontinuerlig undervisning (Tjernberg, 2013). Detta 
kräver att läraren har kunskap och kompetens om skriftspråket och olika arbetssätt samt kan 
använda detta i relation till elevens behov. Skicklig och systematisk undervisning där läraren 
är kunnig kring skrivprocessen är särskilt viktigt för grupper som är i riskzonen för 
skrivsvårigheter (Alatalo, 2011; Fridolfsson, 2008; Swärd, 2008; Tjernberg 2013). En 
framgångsrik undervisning bygger även på att läraren synliggör lärprocessen för eleven och 
fokuserar på elevens starka sidor genom att ge positiv, konkret och framåtsyftande respons 
där eleverna får en känsla av att lyckas (Tjernberg, 2013). Här ingår även lärarens förmåga att 
identifiera eventuella hinder som kan förekomma i elevens skrivutveckling och sätta in 
adekvata insatser. 

Om elever i ett tidigt skede aktivt får tillgång till kompensatoriska hjälpmedel ökar 
möjligheterna för dem att lyckas i sin skrivutveckling, framför allt för de elever som riskerar 
att hamna i läs- och skrivsvårigheter (Tjernberg, 2013). 
 
Syfte  
Syftet med denna studie är att få förståelse av lärares syn på skrivprocessen, med tyngdpunkt 
på formsidan, och deras undervisning kring skrivprocessen för att främja alla olika elevers 
tidiga skrivutveckling.  
 
Frågeställningar 
Våra frågeställningar är: 
- Vilken syn på skrivprocessens formsida uttrycks i lärarnas berättelser? 
- Vilka hinder kan lärarna identifiera i elevers skrivutveckling? 
- Hur beskriver lärarna karläggningsarbetet av elevers skrivutveckling? 
- Hur beskriver lärarna att de arbetar med framgångsfaktorer i skrivundervisningen? 
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Metod 
I detta kapitel beskrivs vårt val av metod samt tillvägagångssätt vid genomförande av 
undersökningen. Vi gör även en redogörelse för hur resultatet har analyserats och hur vi har 
arbetat med att få kvalitet i arbetet. Dessutom innehåller det en redogörelse om etiska 
överväganden och hur dessa har beaktats.  
 
Metodval 
Vi har valt att använda en kvalitativ metodansats i denna undersökning för att få förståelse av 
lärares syn på skrivprocessen, med tyngdpunkt på formsidan, och hur de undervisar kring 
denna för att främja alla olika elevers tidiga skrivutveckling, vilket är studiens syfte. Creswell 
(2013) beskriver att den kvalitativa metodens syfte är att få en fördjupad förståelse genom 
insamlande av data i deltagarnas naturliga miljö och efterföljande analys och tolkning där man 
finner kategorier och mönster i datamaterialet.  

För att fånga upp och förstå lärares syn på skrivprocessen och hur de arbetar med 
skrivundervisningen har vi valt att göra en kvalitativ forskningsintervju, vilken Kvale och 
Brinkmann (2014) benämner den halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Intervjuer är ett bra 
val när man vill beskriva och förstå individers egen uppfattning samt egna upplevelser och 
erfarenheter av ex. en situation, händelse, ett fenomen eller hur individen handlar. Kvale och 
Brinkmann (2014) uttrycker det som att man får tillträde till intervjupersonens vardagliga 
livsvärld. Här ligger tyngdpunkten på intervjupersonens upplevelser av fenomen och 
intervjuaren försöker beskriva, förstå och tolka dessa fenomen utifrån omsorgsfullt valda 
frågor och aktivt lyssnandet kring ett utvalt tema (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta passade 
oss med tanke på studiens syfte. Att intervjun var halvstrukturerad innebar att vi utarbetade en 
intervjuguide som innehåller förslag på öppna frågor kring skrivprocessen och lärarnas arbete 
med elevers skrivutveckling, som är studiens tema. 
 
Genomförande 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att man inledningsvis måste ha ett syfte med studien och 
en teoretisk förståelse av det som ska studeras och det tema intervjun ska handla om, för att 
senare kunna integrera den nyvunna kunskapen med denna teoretiska grund. Denna teoretiska 
förståelse medför även att man som intervjuare kan ställa relevanta frågor och följa upp 
intervjupersonens svar med andrafrågor. Därför har vi först läst in oss på relevant litteratur 
som tar upp olika perspektiv på skrivprocessen, skrivutvecklingen och skrivundervisningen. 
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Under läsandet hittade vi olika teman och utifrån denna tematisering har vi byggt upp studiens 
teoretiska referensram. Utifrån denna teoretiska kunskap, som bygger på vårt syfte, skapade vi 
en öppen intervjuguide. Sedan kontaktade vi lärare på olika skolor för att få genomföra 
intervjuerna. Därefter följde analysarbetet och skrivandet av uppsatsen.  
 
Urval 
Vi kontaktade lärare som är verksamma i de lägre årskurserna, förskoleklass - år 3, på några 
olika skolor i två städer i Mellansverige. Dessa lärare arbetar med läsning och skrivning i 
skolans olika ämnen och har både kunskap och erfarenhet inom dessa områden, vilket 
sammanfaller med syftet i vår studie. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver en intervju som 
ett professionellt samtal, kring ett utvalt tema som intresserar alla närvarande, och där 
interaktionen mellan intervjuare och intervjuade leder till att kunskap skapas. Våra intervjuer 
har byggt på detta och vi har sett att vi har fått stora möjligheter att få empiriska kunskaper 
om intervjupersonernas egna kunskaper och erfarenheter av skrivprocessen och arbete kring 
elevers tidiga skrivutveckling, vilket är vårt syfte med studien (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Kvale och Brinkmann menar att antalet intervjuer bör ligga kring 15 stycken i intervjustudier. 
Ett för litet antal kan leda till svårigheter att exempelvis generalisera och göra jämförelser och 
ett för stort antal kan göra det svårt att göra ingående tolkningar av intervjuerna. Utifrån detta 
valde vi att göra 14 intervjuer för att få en jämn arbetsfördelning mellan oss båda som gjorde 
denna studie.  
 
Datainsamling 
Vi genomförde intervjuerna på följande sätt. Vi använde en intervjuguide med förslag på 
öppna intervjufrågor utifrån de teman som skulle täckas under intervjun. Vi förfinade 
intervjufrågorna genom pilottestning. Platsen för intervjun bestämdes i förväg genom att 
intervjupersonen fick välja en för honom/henne trygg plats. Inledningsvis fick vi informerat 
samtycke av de intervjuade till att delta i studien genom att vi gick igenom syftet med studien, 
den intervjuades förutsättningar till deltagande, mängden tid som kommer att behövas för att 
genomföra intervjun och planer för att använda resultaten från intervjun. Vi erbjöd en kopia 
av rapporten eller ett utdrag av den till den intervjuade. Under intervjun har vi hållit oss till 
frågorna samt kompletterat intervjun genom att vi ställt andrafrågor för att följa upp 
intervjupersonens svar. Vi har varit respektfulla och tillmötesgående samt lyssnat 
uppmärksammat till intervjupersonerna. Vi har dessutom mött dem med nyfikenhet och 
lyhördhet för att förutsättningslöst kunna ta till oss deras beskrivningar kring våra teman. Det 
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var dessutom viktigt att vi fick intervjupersonerna att ge rika och nyanserade beskrivningar 
utifrån den kvalitativa mångfalden eftersom vi har skapat koder och kategorier under den 
efterföljande analysen (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Dataanalys 
Analysfasen inleddes med att var och en av oss direkt efter intervjutillfället transkriberade den 
intervjun som vi genomfört. Vi gjorde en så gott som ordagrann transkribering men utan 
småljud så som hm o.s.v. Därefter använde vi oss av Fejes och Thornbergs modell (2015) av 
kvalitativ analys för att bearbeta vår data, söka mönster och skapa mening. Först genomförde 
vi en koncentrering av de intervjuer vi genomfört, som innebar att vi bröt ner den stora 
mängden text till färre ord där vi tog ut kärnan i materialet. Sedan kodades materialet genom 
att vi tog ut likheter och skillnader i intervjuuttalandena och kategoriserade dessa. Vi tolkade 
sedan materialet djupare för att nå en större förståelse och detta gjorde vi gemensamt. Vi gick 
då utöver de manifesta innebörderna till att se till studiens teoretiska utgångspunkter och det 
specialpedagogiska perspektivet, hinder och möjligheter i skrivundervisningen, för att hitta 
sådant som knyter an till dessa och för att skapa olika teman. Vi har fördelat analysarbetet så 
att var och en av oss har gjort den första analysen med kategoriseringen på de intervjuer som 
vi själva har genomfört. Vi har sedan gemensamt tolkat det sammanslagna materialet. Efter 
detta togs olika begrepp fram som analyserades och jämfördes för att få fram ett teoretiskt 
resonemang som beskriver resultatet i den data som samlats in (Fejes & Thornberg, 2015). 
 
Tillförlitlighet och giltighet 
Vi har följt olika kvalitetskriterier för att göra vår studie så trovärdig och tillförlitlig som 
möjligt, utifrån begreppen validitet och tillförlitlighet. Vi har genom att använda oss av en 
kvalitativ ansats och en halvstrukturerad livsvärldsintervju undersökt det vi hade för avsikt att 
undersöka vilket är ett kvalitetskriterium enligt Kvale och Brinkmann (2014). Då vi använt 
oss av en kvalitativ forskning blev detta ett försök att bedöma riktigheten av resultaten, som 
bäst beskrivs av forskaren och deltagarna (Fejes & Thornberg, 2015). Genom att vi har varit 
systematiska och noggranna under hela processen, men framför allt under arbetet med 
insamling av data och i analysen, kom resultatets trovärdighet och tillförlitlighet att öka (Fejes 
& Thornberg, 2015). Vi har fokuserat på forskningsfrågans lämplighet för kvalitativ forskning 
och om datainsamling- och analysmetoder hänger samman med syfte och frågeställningar 
samt hur väl resultatet besvarar forskningsfrågan. Då fylliga och detaljrika beskrivningar samt 
att det ska finnas tydliga teman är viktiga kvalitetskrav enligt Creswell (2013) så har vi 
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försökt se till att det syns i vårt arbete. Vi har önskat att vår studie ska ge läsarna en ökad 
förståelse för det studerade och därmed något att använda som en direkt tillämpning vilket är 
ett ytterligare perspektiv på validering genom att resultaten kan bedömas utifrån vilken 
betydelse och användbarhet den har för läsarna, vilket presenteras av Strauss och Corbin, 
1994 (Fejes & Thornberg, 2015). 

Kvale och Brinkmann (2014) har omformulerat begreppet reliabilitet för att passa 
intervjustudier. De beskriver reliabilitet som att man utgår ifrån resultatets tillförlitlighet och 
om resultatet kan bli detsamma om studien genomförs av andra forskare vid andra tidpunkter. 
I en intervjustudie innebär det om de intervjuade kommer förändra sina svar under 
intervjuerna och om de skulle svara lika om de blir intervjuade av någon annan. Utifrån detta 
perspektiv har vi inte kunnat garantera den sortens tillförlitlighet. Men Kvale och Brinkmann 
menar att här är intervjuarens kreativitet och variationsrikedom lika så betydelsefull för 
studiens kvalitet. Detta kan motverkas genom en alltför stor tonvikt på reliabiliteten. 
 
Etiska överväganden 
När en uppsatsskrivare ska starta en kvalitativ studie så måste den förhålla sig till de etiska 
principerna att göra gott, d.v.s. den vetenskapliga vinsten, mot att skada eller kränka en 
undersökningsperson. Det är viktigt att uppsatsskrivaren noga innan överväger 
konsekvenserna då den sammantagna vinsten av forskningsvärdet måste överstiga de 
personliga skadorna för att göra undersökningen rättfärdig (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta 
har vi tagit hänsyn till under uppsatsskrivandet. 

Vetenskapsrådet (2011) nämner fyra forskningsetiska krav - informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi valde att förhålla oss på 
följande sätt till dessa fyra forskningsetiska principer i vårt uppsatsarbete. Vi har i god tid gett 
information till dem vi har intervjuat angående vad vi ville studera (Vetenskapsrådet, 2011). 
Deltagaren har blivit väl informerad om undersökningens syfte och genomförande, hur 
intervjuerna ska användas och om de eventuella risker och fördelar som kan finnas.  De har 
också fått information om att de deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur när de vill under hela 
processen (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtycke kring att delta har tagits in från de lärare vi 
har intervjuat. I detta arbete har vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att 
avidentifiera kommun, skola och intervjupersoner i rapporten. Intervjupersonerna har 
dessutom kodats med L1-L14 i vårt transkriberade material. Enligt nyttjandekravet har de 
rådata vi samlat in endast använts av oss i denna studie och sedan förstörts (Vetenskapsrådet, 
2011), vilket intervjupersonerna har informerats om. 
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Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna utifrån studiens syfte och frågeställningar; 
lärarnas syn på skrivprocessen, vilka hinder lärarna identifierar, hur lärarna kartlägger elevers 
skrivutveckling och hur de arbetar med framgångsfaktorer i skrivundervisning. Vi presenterar 
resultatet utifrån ovan nämnda frågeställningar och dessa kommer att användas som rubriker. 
Som underrubriker använder vi de teman som framkommit i vår analys av intervjuerna. Vid 
citat benämns lärarna som lärare L1-L12, det finns en överrepresentation av ett visst antal 
lärare men samtliga lärare finns med i den underliggande diskussionen. Lärarna som 
intervjuades har arbetat som lärare mellan 2 och 40 år. De är verksamma inom olika 
lärarkategorier så som lärare i förskoleklass, klasslärare, specialpedagog, speciallärare och 
svenska som andraspråk.  
 
Lärarnas syn på skrivprocessens formsida 
Det som är utmärkande för samtliga intervjuade lärare är att de nämnde att läsning och 
skrivning är två processer som går hand i hand och påverkar varandra genom att barn ofta lär 
sig att läsa genom att skriva eller att barn utvecklar sin stavningsförmåga genom att läsa 
mycket. Uppfattningen är att skrivprocessen ständigt utvecklas och förändras och att den 
består av flera olika delar. Här kan vi urskilja två huvudkategorier, skrivprocessens form och 
funktion, vilka vi väljer att redovisa här. 

 
Att kunna skriva är inte samma i ettan som i femman. Man har ett långsiktigt mål men man 
har små mål hela tiden, att i ettan…tvåan…och så vidare. (L5) 
 
Första delen är att kunna forma bokstäverna så att jag kan skriva det jag vill. Det andra är att 
kunna formulera det jag vill, ljud och form, begripligt. (L7) 
 

De flesta lärarna uttryckte att formandet av bokstäver är en grundläggande del av 
skrivprocessens formsida och en förutsättning för att skrivande ska kunna påbörjas. Detta 
kopplas även ihop med motoriska färdigheter. Det finns en varians i att en del av lärarna anser 
att det räcker med att barnet till viss del kan forma bokstäverna så att det blir läsligt till att 
andra tycker att detta måste vara fullt automatiserat. 

Det framkom att även kopplingen mellan fonem-grafem är något som barnet måste ha 
befäst inför skrivandet och som därmed beskrevs vara en del av skrivprocessens form. Det 
uttrycktes att detta föregås av att barnet har en förmåga att lyssna hur olika ljud låter och att 
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urskilja dessa ljud i ord. Vid skrivandet ska barnet sedan kunna binda ihop ljuden till ord 
genom att urskilja i vilken ordning ljuden kommer berättade lärarna. 
 

Det är många delar där, men att man kan skriva när man själv kan binda ihop och förstå 
ljudens betydelse. Ett steg är att kunna forma bokstäver sen att känna till vilken bokstav som 
hör till vilket ljud och att sen kunna binda ihop till korta ljud och vidare till längre ljud och 
ord. (L1) 
 

Lärarna kopplar detta med fonem-grafem kännedom till att barnet då har förmåga till en 
fonologisk stavning där barnet stavar ord som de låter ljudenligt. Några lärare berättade att 
den delen i skrivprocessen, stavningen, därefter byggs ut till att barnet även får en 
medvetenhet om ljudstridigt stavade ord. En lärare nämnde även att barnet slutligen har 
förmåga till ortografisk stavning. 
 

Sen så småningom blir det bokstäverna som det ska men helt ljudenligt, precis som det låter i 
en enda lång radda. Så småningom kommer ju stavandet också. Att jag även stavar mer 
ljudstridigt också. (L8) 
 

Den syntaktiska medvetenheten, d.v.s. att sätta samman ord till satser och meningar, ses av 
lärarna som ett vidare steg i skrivprocessen. De menar att detta innebär att barnet inte bara 
skriver enstaka ord utan utvecklar sitt skrivande till att använda meningar med ett allt mer 
beskrivande innehåll. Det framkom även att lärarna anser att meningsbyggandet består av att 
barnet har förmåga att dela upp ord genom att göra mellanrum, skriva stor bokstav i början av 
meningen och sätta ut skiljetecken. Ett par av lärarna uttryckte att detta grundar sig på att 
barnet har en förståelse för vad en mening är. 
 

Dels är ju skrivandet, jag menar ju om man tänker rent det här tekniska, att man ska dela av 
ett ord som kommer för sig och att inte det andra hänger ihop. För när man pratar så hänger ju 
allt ihop men när du ska börja skriva så ska ju det plötsligt vara mellanrum och så ska det ju 
vara punkt någonstans. (L9) 
 

Gemensamt för flertalet av de intervjuade lärarna är att de uttryckte att skrivandet innebär att 
man kan uttrycka sina tankar i skrift och ofta med syftet att kommunicera med andra. Detta 
urskiljs som skrivprocessens andra del, den funktionella. Denna del av skrivprocessen 
beskrevs som att barnet måste ha en förmåga att tänka ut vad texten ska handla om och 
planera sitt skrivande samt utifrån det skapa en sammanhängande text som blir förståelig för 



23  

läsaren. Här framkom det att kunskapen om olika genrer är av betydelse för att utveckla denna 
del av skrivprocessen. 

 
Men du måste ju också kunna veta vad du ska skriva. Allra helst om du ska börja skriva mer 
än ord. Ännu mer om du ska skriva ännu mer än meningar, någon form av berättelse eller 
saga eller beskrivande. Oavsett vad det ska bli så måste du ha en bild inne i huvudet, hur du 
tänkt. Vad det ska börja med och vad som kommer sen och hur ska jag få ihop det? (L10) 
 

Hinder som lärarna identifierar i elevernas skrivutveckling 
Svårigheter kring skrivprocessens form 
Flertalet av lärarna anser att om eleven har svårigheter med finmotorik så leder det till ett 
hinder i att forma bokstäver vilket de då ser blir en begränsning i elevens skrivande. Det 
beskrevs att det även kan vara hindrande om eleven inte kommer ihåg hur bokstäverna ser ut 
och ska formas. Detta leder då också till hinder vad gäller att lägga kraft på att forma den röda 
tråden i skrivandet samt att eleven blir trött, ger upp eller helt tappar lusten för skrivande. 

Att kopplingen mellan fonem och grafem är viktig är flertalet eniga om samt att det kan 
bli ett stort hinder för elevens initiala skrivande då denna koppling inte automatiseras, 
fungerar eller blivit befäst. Att eleven har svårigheter att höra och uppfatta ljuden, även att 
forma ljuden med munnen, kan leda till problem när eleven sedan ska skriva ord. En lärare 
beskrev också att den kunde uppfatta att eleven kan ha svårigheter att minnas ljuden. 
 

Man har svårigheter att hitta ljuden och att se bokstäverna, att förstå reglerna för skrivandet. 
Sådant som automatiseras snabbt hos de flesta, men gör det inte det så är det en svårighet. 
(L5) 
 

Svårigheter med fonologin, språkljuden, leder till svårigheter med stavning som i sig anses 
vara ett hinder för skrivandet enligt flera lärare. De berättade att i början kan det visa sig som 
svårigheter att hitta ett specifikt språkljud men att eleven sedan också kan tappa eller vända på 
bokstäver och även fortsätta stava ljudenligt. En lärare nämnde även att bristande morfologisk 
kunskap, om ords ursprung, kan bli ett hinder. 
 

Det är ju också stavningssvårigheter som kan vara svårigheter för barn. Man kan ju ha läs- 
och skrivsvårigheter fast det yttrar sig kring skrivsvårigheter. Många gånger tänker jag att de 
som har dyslexi, det är ju oftast att de stavar väldigt krattigt. De hör ju inte fonologiskt ljuden. 
(L10) 
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I intervjuerna framkom det att lärarna ser ett samband mellan läsning och skrivning och om 
det finns hinder i läsningen så förekommer det oftast i skrivningen också. En lärare menar att 
det kan även enbart vara skrivsvårigheter men att det inte är något som den varit med om ofta. 
Här återkom lärarna till svårigheter med fonologin, men även med talet, och att eleven då inte 
kan plocka fram rätt grafem till rätt fonem. 

Det uttrycktes av lärarna att de kan se att brister i elevens språkliga uttrycksförmåga kan 
hindra skrivutvecklingen. De kan då se att eleven har svårt att formulera meningar och hitta 
orden då ordförrådet och förståelsen för språket brister.  
 

Och att man har en svårighet med själva språket, språksvårigheter. Att förstå språk, att själv 
kunna uttrycka sig, att få ihop det till meningar, att få en berättelse, att kunna böja orden 
grammatiskt. (L8) 

 
Brister i undervisningen eller i lärarens kompetens 
Det beskrevs att undervisningen eller lärarens kompetens kan ses som hinder för 
skrivutvecklingen. Lärarna ser det som problematiskt när undervisningen går för fort fram så 
att alla elever inte hinner ta in allt. Det uttrycktes en oro för att man då tappar flera elever på 
vägen. Några av lärarna tog även upp tiden som läggs på att skriva för eleverna som 
hindrande. De uttryckte att det tenderar att läggas mer tid på att läsa och samtala vilket då ger 
konsekvenser för elevernas skrivande. De berättade även att för de elever som får stöd hos 
speciallärare och specialpedagog är det läsningen som har prioriteras. 
 

Jag tycker att det är så mycket kring läsa och samtala och att vi måste skriva mera, vara mer 
noggranna, att inte släppa så fort de kan skriva några ord. Vi måste guida och vägleda hela 
vägen upp. Vi får inte låta de dra iväg, inte i allt. (L6) 

 
Det lyftes också fram från lärarna att deras tid är för knapp så att de inte hinner med att 
individualisera genom att vägleda efter behov och ge feedback i den utsträckning de skulle 
önska. En lärare tog också upp behovet av att arbeta med mindre elevgrupper eftersom en del 
elever behöver kontinuerlig och snabb feedback för att inte hindras i skrivprocessen. Om det 
då inte finns möjlighet till detta menar läraren att detta hindrar. 
 

Vi läser en text tillsammans, det kan vara på datorn. På lågstadiet är det mycket så här... om 
du läser den här texten... Är det jättelångt? När kan du andas då? Och så vidare… Men som 
det ser ut idag så hinner man inte det så ofta. Det är inte varje dag jag hinner sitta med alla 
mina. Tiden känns lite knapp, men när de blir större så kan man ju skriva en kommentar till 
dem. (L2) 
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Att lärarens brist på kompetens kan vara ett hinder uttrycktes av lärarna. Några av bristerna de 
ser hos sig själva eller hos andra lärare kan vara i vilken ordning stavningsregler ska 
introduceras, att själv kunna stava och att sedan kunna förklara reglerna korrekt och att ha 
kunskap om och kunna lära ut systematisk ljudanalys. Även att läraren inte har vetskap om 
hur bokstäverna ska formas påverkar elevernas skrivande. Detta kan leda till att eleven inte får 
explicit vägledning av sin lärare och tillfällen att arbeta systematiskt med sin skrivutveckling.  
 

Sen så bristande undervisning ska man vara helt ärlig, kan ju också bli ett hinder. Barnen 
behöver undervisas i hur det ska gå till … det finns ju en klick som kan utveckla sig själv, 
men de allra flesta behöver undervisas och man måste träna tillsammans. Man måste visa på, 
hur gör vi. Så får man inte stöttning i att gå vidare så blir det ett hinder. Då blir man ju kvar 
på den nivån där man är, så undervisning behövs. (L7) 

 
Det uttrycks att om eleven inte får tillgång till digitala verktyg i tid kan det hindra elevens 
skrivande eftersom eleven då i senare klasser inte fått tangentbordsträning, vilket gör att det 
tar lång tid att skriva. 
 
Självförtroende, stöd och stimulans 
Något som lärarna tog upp var elevens bristande självförtroende som ett hinder för elevens 
skrivutveckling. De menade att om elevens självförtroende är lågt kan det bli en negativ spiral 
där eleven börjar tvivla på sin egen förmåga och känner att det är för svårt och kanske slutar 
att skriva. Ett problem är om läraren har fel ställda krav som leder till att eleven lägger 
misslyckanden på sig själv vilket genererar en låg självkänsla hos eleven. En del anser att det 
kan vara hindrande att peta i elevernas texter för tidigt för om eleven är osäker kan det bli 
negativt, medan andra tycker att det är viktigt att rätta tidigt så att det inte senare blir ett 
hinder med stavningen. 
 

Ska man peta i allt då blir det ju inget kul för dem att skriva alls. Det måste ju vara 
skrivglädje också. Det är ju jätteviktigt. (L12) 

 
Brist på tidigare stimulans, så som att eleven inte har fått lyssna till högläsning eller blivit 
introducerad för olika sorters texter, anses påverka elevens tidiga skrivande och kan bli 
hindrande om inte skolan snabbt kompenserar. Lärarna ser att det kan leda till ett ointresse för 
läsning och skrivning då eleven inte har tidigare erfarenheter av berättande.  
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Att man inte har fått höra sagor eller upplevt berättande, sagoberättande. Det tror jag också 
kan leda till att både läsinlärningen och skrivningen… det här att man inte förstår varför. Man 
har inte fått erfarenheten av att det är härligt att kunna läsa eller att det är härligt att kunna 
berätta någonting med en text. (L11) 

 
 
Lärarnas kartläggning av elevernas skrivutveckling 
Ett tydligt mönster som kunde ses i intervjuerna var att lärarna anser att det är viktigt att de 
tidigt upptäcker och identifierar hinder i elevernas skrivutveckling för att kunna sätta in tidiga 
insatser. Lärarna angav att de gör det genom att fortlöpande följa elevernas skrivande, titta på 
det som eleverna skriver men även att lyssna när eleverna läser sina egna texter. De berättade 
att de sparar och använder elevens egna texter för att visa på elevens egen utveckling och för 
att själva analysera och undersöka elevens skrivutveckling i den dagliga undervisningen. 
Lärarna berättade att de fortlöpande skriver kommentarer till sig själva om elevernas 
skrivande. 
 

Jag måste vara öppen för att det finns svårigheter och hinna ta tiden om det är något som jag 
tror skulle kunna vara något. Att sätta på sig glasögonen och leta i början och hittar man 
någon då tidigt, så är det värt det. (L6) 

 
Lärarna berättade att det ibland är svårt att kartlägga skrivningen, att veta vad som hindrar. 
Har eleven inte förmågan, är det formen eller funktionen som brister? En lärare uppgav att det 
ibland känns som att man inte kan vara säker på vad det beror på att det blir skrivsvårigheter 
men att man då får utgå ifrån det man vet och tänka hur fortsätter man nu. En annan belyste 
vikten att undersöka ytterligare och utvärdera metoder man använt innan man ger upp och går 
vidare. Även att det kan vara viktigt att ta hjälp av andra pedagoger i kartläggandet av 
skrivningen togs upp. 
 

Specialläraren är ju jättebra att bolla med. Hur tänker jag? Hur gör jag? Kan du kolla lite 
mer? Var ligger problemet?  För ibland går man ju bet. Det är nog det här. Nej, det var det 
inte. Jag gör så här. Nej, det gick inte. För det är ju värt jättemycket tycker jag. Dels att vi 
jobbar flera runt barnet. (L11) 

 
Screeningar, där hela klassen testas samtidigt eller en och en, är något som många berättade 
att de använder, ibland med hjälp av speciallärare eller specialpedagog. Redan i förskoleklass 
uppgav flera att eleverna screenas med avsikt att se deras språkliga medvetenhet för att redan 
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där upptäcka eventuella brister. På några skolor berättades att de använder DLS1, Nya språket 
lyfter2 och delar av Skolverkets nya bedömningsmaterial i svenska i syfte att kartlägga 
elevernas läs- och skrivutveckling. Nationella proven ses också som en del i kartläggningen 
av några. En lärare poängterade att; 
 

Är det någonting man måste göra så är det naturligtvis att screena eller kartlägga. Men om 
man inte gör någonting åt den screeningen, utan bara noterar att Kalle låg lika lågt i år som 
förra året, då känns det för mig helt värdelöst med screeningar. Att screena av för att se var 
någonstans, vilka barn behöver olika saker. Då tycker ju jag att det fyller en funktion. Då är 
det ju oerhört viktigt. Och samtidigt så måste du ju följa elevernas utveckling. (L10) 

  
Lärarna tog upp vikten av att systematiskt följa upp elevens skrivutveckling. En lärare 
använder God Skrivutveckling3 som ett stöd för sig själv för att se till att alla delar kommer 
med i kartläggningen. En del lärare uppmärksammar elevens stavningsutveckling och betonar 
hur viktigt det är att hitta var eleven befinner sig i den för att kunna bemöta och stötta eleven 
där den är. Det togs även upp att det är viktigt att läraren vet att i vissa perioder när eleven 
håller på att utvecklas så kan det verka som att stavningen har försämrats. 
 

Var är barnen någonstans? Kan de bara kopiera vad det nu kan stå, mjölk, och de skriver av. 
Men de har det bara som bilder. Eller har de kommit vidare så att de faktiskt får till det så att 
de hör bokstavsljuden så att de kan skriva. Där tänker jag som lärare att man måste veta att 
var någonstans i stadierna man är någonstans och kunna gå in och stötta. (L10) 

 
Efter kartläggning av elevens skrivande uppgav lärarna att de sedan använder informationen 
för att planera för den fortsatta undervisningen. Detta kan ske genom en dialog med barnet 
där man stämmer av var eleven befinner sig och vad nästa steg i utvecklingen är. Några lärare 
berättade att detta kan ske när man upprättar den individuella utvecklingsplanen medan andra 
berättade att de har dessa samtal fortlöpande eller både och. Lärarna betonade vikten av direkt 
feedback om man som lärare ser saker i elevens skrivande som behöver rättas till. 
 

Jag tänker att hela tiden ha en dialog med det enskilda barnet, samtal där man redogör för vad 
nästa steg är, man vill bocka av. Första terminen så är det att de kan bokstäverna, de kan 
forma dem, de kan ljuda dem, sen kan de ljuda ihop dem till ord och meningar. (L5) 

 
                                                           
1 DLS, Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga för skolår 2 och 3. 
2 Nya Språket lyfter är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6. 
3 Boken God skrivutveckling innehåller kartläggningar och övningar samt en presentation av skrivutvecklingens 
fem dimensioner för att uppnå god skrivförmåga.  
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Lärarnas beskrivningar av hur de arbetar med framgångsfaktorer i sin skrivundervisning  
Språklig förmåga 
Flertalet av de intervjuade lärarna beskrev att syftet med skrivandet är att uttrycka sina tankar 
eller kommunicera något till andra och utmärkande för samtliga lärare är att de uttryckte att 
elevens språkliga förmåga ligger till grund för och påverkar elevens tidiga skrivutveckling. 
Här betonade de framför allt att undervisningen måste inriktas på att utveckla elevens 
muntliga språkförmåga genom att de får använda språket på många och varierande sätt. 
 

Det är också viktigt att se det här med skrivandet som något lite större. Det här med språklig 
förmåga påverkar skrivandet så otroligt mycket. Så därför måste vi göra massa saker innan 
barnet ska skriva eller uttrycka sig. Vi måste hela tiden jobba med att berika deras språk. (L8) 

 
En uppfattning som framkom var att läsning och skrivning är något som samverkar och som 
därmed påverkar och gynnar varandra. Lärarna anser att lyssnande till högläsning berikar 
elevens språkutveckling och ger god grund för skrivutvecklingen. Genom att lyssna till 
högläsning kan eleven få erfarenhet och förståelse för språkets uppbyggnad, skriftligt 
berättande och att det skrivna hänger samman med muntligt tal. 
 

Och att få höra berättelser, att bli inspirerad, att jag skriver en berättelse och läser upp. Det 
här att få goda exempel. (L11) 

 
Lärarna beskrev att de ser en stor vinst med att arbeta aktivt med textsamtal där man 
tillsammans läser och samtalar kring en text på djupet för att göra barnet medveten om dess 
innehåll, textstruktur och form. De menar att textsamtalen gynnar elevens skrivutveckling 
genom att eleven får möjlighet att använda denna kunskap vid eget skrivande. Några lärare 
beskrev även hur textsamtalen blir ett samspel mellan eleverna där de delger varandra sina 
tankar och därmed stöttar varandras utveckling. 
 

Jag tänker att jag ska fortsätta läsa för dem så att vi kan diskutera språk och vända och vrida 
på ord. Även de som kommit långt brukar tycka att det är kul och hjälper dem som inte 
kommit lika långt genom att bara delge sina tankar. (L1) 

 
Lärarna anser att eleven utvecklar sin skrivförmåga genom att de får skriva mycket. De 
beskrev att detta kan ske både i form av eget och gemensamt skrivande. Eleven kan i det 
gemensamma skrivandet få stöd att exempelvis skriva av ord och påbörjade meningar eller att 
man i samarbete med andra utvecklar texterna genom att undersöka och samtala kring textens 
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form och innehåll. Det gemensamma skrivandet beskrevs även som att det kan ge eleven 
inspiration och modeller för det egna skrivandet, precis som högläsning och textsamtal. 
 

Sen tror jag också mycket på att skriva tillsammans inte bara klassen utan skriva med olika 
kompisar. För du kanske har ett sätt att skriva och tänker så här och den andra gör korta 
meningar och det är inte så noga du ska bara bli klar. (L2) 
 

Skrivprocessens form 
Samtliga intervjuade lärare berättade att de arbetar med olika skrivövningar för att elevens ska 
befästa formandet av bokstäverna. Lärarna menar att träning som främjar elevens 
finmotoriska utveckling, ex. bygga och rita, är viktiga inslag i undervisningen. Detta skapar i 
sin tur bättre förutsättningar när eleven ska börja skriva och forma bokstäver. Det framkom att 
lärarna ser det som betydelsefullt att man noggrant går igenom hur varje bokstav ser ut och 
skrivs för att eleven ska automatisera och få ett flyt i skrivandet samt få en läslig handstil. En 
del lärare beskrev hur eleven grundligt får arbeta med varje bokstav genom att spåra 
bokstaven och skriva den på arbetsblad och i bokstavsböcker. Andra lärare berättade att 
eleven inte tränar bokstavsformen lika gediget som tidigare. Något som uttrycktes av lärarna 
var att formandet av bokstäver inte får bli viktigare än skrivandets funktion, d.v.s. att 
förmedla något i skrift. De beskrev att parallellt med att skriva berättelser ska eleverna få 
träna på formandet av bokstäver i den mån det gagnar dem för att få en läslig handstil. 
 

Men det viktigaste är ju att veta hur bokstäverna ser ut. Det är den grunden vi håller på med 
nu. Och sen att de får flyt i handstilen så att de inte behöver fundera hur skriver jag s och k. 
Det ska vara automatiserat. Det är det man önskar. (L12) 
 

Lärarna menar att undervisningen måste fokusera på att eleverna uppnår en säkerhet i 
kopplingen fonem-grafem, vilket beskrevs som en förutsättning för att kunna skriva. I detta 
arbete är lyssnande och elevens förmåga att kunna urskilja olika bokstavsljud i talat språk av 
stor betydelse. Lärarna berättade att de använder språklekar där eleven på ett lekfullt sätt får 
lyssna och laborera med ex. rim, ord och bokstavsljud. Det beskrevs även hur talsyntesen kan 
vara ett stöd för att befästa kopplingen fonem-grafem genom att eleven upprepade gånger får 
se och höra bokstaven. 
 

Alltså ett barn måste ju lära sig att koppla rätt ljud till rätt bokstav. Det får inte bli så här att b 
och p och g och k och allting är en enda röra och så blir det någon sorts chansning att det är 
nog den eller det kanske är den här. (L9) 
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Det som är utmärkande i intervjuerna är att lärarna beskrev flera olika tillvägagångssätt i 
stavningsundervisningen som de anser främjar elevernas skrivutveckling Lärarna anser att i 
den tidiga skrivutvecklingen är skrivandets funktion, att eleven kan förmedla något i skrift, 
viktigare än skrivandets form, i det här fallet stavning. Några av lärarna vill därför uppmuntra 
elevens vilja att skriva genom att inte kommentera eller diskutera stavningen i elevens egna 
texter. Men det framkom vidare att om eleven har kommit längre i sin skrivutveckling eller 
själv frågar hur ord stavas så samtalar läraren kring stavningen individuellt med eleven. Andra 
lärare beskrev att när de har en dialog med eleven så vill eleven ofta att det ska vara rätt stavat 
i texten som är skriven. Därför bör man tillsammans med eleven gå igenom texten för att ge 
möjlighet att skapa förståelse för hur ord stavas, rätta felstavade ord och därefter visa upp en 
text utan felstavningar. 
 

Nu när jag jobbar med ettan med skrivning då rättar jag nästan inte alls. Jag brukar rätta om 
det blir… de barn som börjar… det var en flicka som hade skrivit den magiska hatten med två 
t och så inne i boken så stod det haten. Då går jag tillbaka. Men mera utifrån barnens. Och det 
kanske är lite av egen erfarenhet också. Jag är ganska försiktig, livrädd att förstöra 
skrivglädjen genom att peta i texten. (L11) 

 
Några lärare anser att barn lär sig stava genom att de läser mycket och därigenom upprepade 
gånger möter hur ord stavas. Här beskrev de hur glappet mellan att ha en stark eller svag 
förmåga att stava ökar på grund av att eleverna får olika mängd läserfarenhet. 

 
Sen att läsa mycket är ju bra för skrivandet framförallt för stavningen Det märks ju otroligt 
väl att de som läser mycket stavar bättre, eftersom de har läst gick hundra gånger vet de att 
det stavas med g och ck och inte bara j och k. Det är kärvare för de som inte läser eftersom 
man kan inte tvinga dem att läsa. (L2) 

 
Endast ett par lärare berättade att de systematisk arbetar med stavningsregler i sin 
undervisning, eftersom det gynnar eleven i sitt skrivande och stärker elevens självförtroende 
när andra ska läsa texten. 

 
Det är ju en trygghet att kunna stava. Och barn tycker inte att det är tråkigt för de märker att 
de lär sig.  (L9) 

 
Lärarna berättade att eleven kan få skriva av ord och texter eller varje vecka träna på stavning 
av vanligt förekommande ord och därigenom memorera stavningen av dessa ord, vilket de 
anser främjar stavningsutvecklingen. 
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Lärarna beskrev hur de tar upp olika stavningsregler med samtliga elever utifrån vad de 
upptäcker att eleverna behöver utveckla i sina texter. Då samtalar de kring hur ljudstridiga ord 
stavas, lyssnar till och undersöker hur ord kan grupperas utifrån olika stavningssätt och varför. 
Det beskrevs som att eleverna upptäcker och får en inblick i ords olika stavningssätt som de 
sedan kan bygga vidare på. 
 

Jag tänker att det är en process, som gitarr som låter j men stavas g. Det handlar om att man 
uppmärksammar när det dyker upp sådana ord, tar upp det, pratar om det. Sen kommer man 
på ett till, man tragglar och nöter in, för när de sen ska läsa och skriva så kommer de att se att 
de stött på dessa ord tidigare. (L5) 

 
Det framkom i intervjuerna att användandet av rättstavningsprogram anses främja elevens 
förmåga att stava eftersom eleven uppmärksammar felstavade ord och viljan att fundera kring 
det och rätta stavningen ökar. 
 

Det som är bra med ASL4 är att de undrar varför kommer det ett rött streck här? Det kan man 
ta bort. Men jag tror att det är främjande för då har det kommit några gånger så… och det är 
lättare att ta bort än ett rött streck i boken. (L2) 

 
Ett par lärare beskrev hur de undervisar om grammatik i skrivundervisningen genom att de 
samtalar tillsammans med alla elever om ex. ords böjningar och hur man kan bygga ut 
meningarna i en text. Detta tas då upp i ett sammanhang när de samtalar kring olika texttyper 
och hur de skrivs. 
 
Stöd och stimulans 
Betydelsen av skrivglädje och lust att skriva togs upp i intervjuerna. Lärarna beskrev hur de 
försöker göra sin undervisning lekfull, spännande och lustfylld för att väcka elevernas 
nyfikenhet och vilja att skriva och göra nya upptäckter i språket, vilket i sin tur främjar både 
form och innehåll i texterna. Här beskrev lärarna att de ofta lyfter sådant i elevernas texter 
som de upptäcker att eleverna måste utveckla vidare. Detta görs då med samtliga elever 
genom gemensamma samtal och ett undersökande arbetssätt där ett intresse för innehållet ska 
skapas. 
 
                                                           
4 Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Eleverna 
använder datorer eller surfplattor som är utrustade med ljudande tangentbord och talsyntes. På så sätt kan 
skrivandet utgå från vad eleverna vill uttrycka och inte vad de förmår att skriva ner. 
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I förskoleklassen leker vi mycket skrivning, att testa att skriva. Vilka ord kan du skriva? Bara 
få prova sig fram, lustfyllt. Vi skriver bokstäver… de har gjort en skata och så skriver de s s s. 
Jag vill skriva skata under. Ja, testa. Eller vi gör det på smartboarden tillsammans. Så här 
stavas det. Nu skriver jag stor bokstav och varför gör jag det? Mycket det här för att väcka 
nyfikenheten till skrivandet. (L11) 

 
Flertalet lärare beskrev att de i den tidiga skrivundervisningen inte lägger något fokus på 
skrivandets form i elevernas texter eftersom det är skrivglädjen och viljan att förmedla något 
som ska främjas. 
 

Vi börjar med att skriva mycket redan från början. När de börjar bli lite duktiga då kan man 
börja peta med formen. Men i början vill man ju bara att de ska känna skrivglädje, skriva en 
lång berättelse om vad som helst. (L4) 

 
Lärarna uttryckte att de genom sin undervisning ska inspirera och skapa motivation hos 
elever som har kommit längre i sin skrivutveckling och hos dem som behöver mer stöd. 
Därför måste undervisningen innehålla en variation, angående innehåll och arbetssätt samt 
form och funktion, för att stödja och stimulera alla elever. Här betonades dessutom att läraren 
ska ha kännedom om var i skrivutvecklingen eleven befinner sig.  

 
När de väl får till hur man formar bokstäver och så, då gäller det att hålla dem satt i jobb så 
att de fortfarande tycker att det är roligt. Det är ju lika viktigt det som att man hjälper de här 
som har svårigheter. Att alla ska ha något att bita i, så att inte skolan blir tråkig. För kan man 
allting så blir det ju inte kul till slut. Att alla får stimulans. (L12) 

 
Lärarna beskrev att de arbetar med att ge respons på de skrivna texterna med syfte att 
utveckla elevernas skrivande både gällande form och innehåll. En del av lärarna använder sig 
enbart av lärarrespons medan andra även använder kamratrespons i sin undervisning. Vid 
lärarrespons upplevs det som viktigt för eleven att läraren sitter tillsammans med eleven och 
samtalar om texten och ger direkt och konstruktiv respons. 
 

Den bästa feedbacken med eleven är när jag tillsammans med eleven kan läsa och vi kan 
stoppa upp precis där och då. Vänta nu, var det så här du tänkte? Eller hur ser det ut nu? Vi 
har läst länge och tagit många pauser men har du någon punkt någonstans? Men också att få 
höra det jag är bra på, också i det jag har skrivit och presterat, att jag får höra att det är jag bra 
på. För då tänker jag att man anstränger sig ännu mer nästa gång och gör det ännu lite bättre, 
det jag redan gjorde bra. (L7) 
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Lärarna beskrev även att elevens motivation att skriva texter ökar när det finns naturliga 
mottagare utöver läraren. Eleven vet då i förväg att texten ska läsas upp eller läsas av andra 
vilket gör att eleven kan uppleva det som viktigare att skriva en läslig och innehållsrik text. 
Det är av stor vikt att bygga upp och stärka elevernas självförtroende kring skrivandet, där de 
får uppleva och känna att de lyckas, menar lärarna. De beskrev olika sätt att arbeta kring detta. 
Lärarna uttryckte att kravet måste var anpassat efter eleven och samtidigt måste eleven få det 
stöd som behövs för att lyckas. Detta kopplades även samman med den positiva responsen 
och att det finns en mottagare för elevens skrivande. 
 

För det är viktigt att de är nöjda med sakerna annars betyder det inget. Vi kan visa upp någon 
som gjort något bra, något över förväntan, alla får läsa upp, alla har läst upp sina ugglor till 
exempel. Då kan man lyfta vad var bra här, vad kan man tänka på? (L3) 

 
Lärarna ser alternativa skrivverktyg, så som dator och Ipad med talsyntes och 
rättstavningsprogram, som ett hjälpmedel som både ökar elevernas lust och är ett stöd i deras 
skrivande av texter. Genom skrivverktygen kan man gå runt elevers ev. skrivmotoriska 
svårigheter anser lärarna, vilket ger eleven ett ökat flyt i skrivandet. Lärarna beskrev dessutom 
att användandet av skrivverktygen ger eleven större möjligheter att redigera sina texter. 
Gemensamt är att allt detta skapar ökade möjligheter för eleverna att skriva mer innehållsrika 
texter anser lärarna. Rättstavningsprogram och talsyntes ger ökade möjligheter för eleven att 
utveckla sin stavningsförmåga uttryckte lärarna. Eleverna kan då både höra och se orden och 
därmed upptäcka felaktigheter i stavningen och rätta till dem. 
 

Alternativa verktyg är till hjälp för de som har de jobbigt finmotoriskt. Annars så måste man 
lägga ner så otroligt mycket kraft också på att bara forma. Då orkar man inte tänka ut sin 
historia. För en del är det ju jätteviktigt att få skriva med skrivverktyg. För annars så förtar jag 
helt lusten för att skriva och uttrycka sig. (L8) 

 
Strukturerad undervisning 
I intervjuerna framkom det att lärarna anser att det är viktigt att deras undervisning är 
strukturerad och tydlig eftersom det främjar alla elevers skrivutveckling. Denna typ av 
undervisning beskrevs som att den bygger på att lärarna vet vad de gör och varför samt att 
undervisningen går systematisk tillväga. Lärarna anser att det är av stor vikt att man är 
noggrann i sin undervisning. Detta beskrevs som att man som lärare har kunskap om var 
eleven befinner sig och vilka behov de har för att sedan anpassa sin undervisning utifrån det. 
Det uttrycktes även som att man därmed inte kan släppa eleven att arbeta vidare på egen hand. 
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Lärarna beskrev att noggrannheten även är en förutsättning för eleven att bli trygg med olika 
moment i skrivandet, genom att eleven får möjlighet att automatisera det som tränas. Lärarna 
betonade betydelsen av att inte ha för bråttom i sin undervisning utan att ge eleverna tid och 
låta dem gå framåt i sin egen takt för att utveckla en förståelse och säkerhet. 
 

Alltså skrivutveckling är ju avhängigt hur jag som pedagog kan leda dem i det här också. Jag 
kan ju inte köra över barn… Alltså barn är ju så olika också så det går ju inte att säga så här… 
Utan det måste gå i den takten så att de hinner ta in så. (L9) 

 
I intervjuerna framkom det att lärarna anser att det är av grundläggande betydelse att läraren 
har förmåga att skapa goda relationer till eleven samt har intresse för skrivutveckling och 
skrivundervisning. De menar att läraren själv måste ha kunskap kring skrivprocessen och ex. 
stavningsregler för att kunna genomföra en undervisning som främjar elevens skrivutveckling. 
 

Det handlar ju mycket också om bemötandet tycker jag. Det är ju oerhört viktigt att man har 
en god relation med dem man jobbar med. Men man kan ju inte bara bygga på relationer. 
Man måste ju också veta vad man håller på. Man måste kunna hitta olika sätt för olika barn så 
man kan hjälpa dem i deras utveckling. Då måste man nog ändå ha läst en del kring alltså 
språkutvecklingen och sen att man behärskar det. Och att vara lite nyfiken på att lära sig nytt. 
(L10) 

 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Vi anser att valet att använda oss av en kvalitativ forskningsansats har gett oss möjlighet att 
förhålla oss öppna i vår tolkning och i analysen och att fånga vårt syfte att få förståelse av 
några lärares syn på skrivprocessens form, med tyngdpunkt på formsidan, och hur de 
undervisar kring skrivprocessen för att främja alla olika elevers tidiga skrivutveckling. Den 
kvalitativa metoden där vi använt oss av öppna frågor och befunnit oss i lärarnas naturliga 
miljö har gett oss en fördjupad förståelse för ämnet som var vårt mål (Creswell, 2013). Vi 
anser att vi med vår kvalitativa metod har undersökt det vi ville undersöka.   

Intervjumetoden var adekvat att använda eftersom den gav oss rika och fylliga 
beskrivningar kring dessa lärares syn kring skrivprocessen, skrivundervisningen och elevens 
skrivutveckling som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver det. Att både vi som intervjuade 
och de intervjuade lärarna hade god erfarenhet av skrivundervisning är dessutom av betydelse 
utifrån vårt syfte och frågeställningar.   
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Vi upplever att vårt urval av intervjupersoner har fallit väl ut då det i dessa 
professionella samtal där vi delat intresseområdet med de intervjuade, vilket Kvale och 
Brinkmann (2014) förordar, har lett fram till att vi fått fram empiriska kunskaper inom 
området. Kvale och Brinkmann (2014) menar att antalet intervjuer bör ligga kring 15 stycken 
i intervjustudier. Vi anser att antalet intervjupersoner var tillräckligt eftersom det gick att göra 
mer ingående tolkningar av intervjuerna och vi nådde en mättnadspunkt som Kvale och 
Brinkmann (2014) beskriver det.   

Ett dilemma när man kommer från en utbildning på avancerad nivå och ska ut på fältet 
för att intervjua kan vara frågan om makt och kontroll. Var upplevelsen hos de intervjuade att 
vi var där för att kontrollera eller kände de sig i "underläge" för att vi var studerande inom 
specialpedagogik och satt med färska kunskaper inom området?  Vi har som Kvale och 
Brinkmann (2014) skriver tagit hänsyn till de etiska frågorna genom att vi vid 
intervjutillfällena sett till att befinna oss i en för den intervjuade trygg och naturlig miljö för 
att uppmuntra till att den intervjuade ska känna att den kan prata fritt om sina tankar och 
uppfattningar kring skrivprocessen och skrivundervisningen. Då vi valt att intervjua lärarna på 
deras arbetsplats, vilket Creswell (2013) rekommenderar för att en djupare förståelse för det 
undersökta, riskerar vi samtidigt att svaren kan variera utifrån hur lärarens upplevelse av den 
aktuella dagen varit då det kan vara lätt att olika händelser avspeglar sig i svaren.  

Vi hade läst in oss på ämnet vilket kan ha påverkat intervjuerna, våra andrafrågor, vad 
vi lyssnade till och hur vi tolkade det som intervjupersonerna berättade samt 
intervjupersonernas berättelser. Men Kvale och Brinkmann (2014) skriver att för att kunna 
ställa relevanta andrafrågor och för att kunna följa upp de intervjuades svar så krävs kunskap 
om det aktuella ämnet. Detta bidrar i sin tur att vi erhållit de tjocka beskrivningarna som krävs 
för att analysera och hitta kategorier i analysarbetet vilket också höjer kvaliteten på den data 
vi får. Vi är medvetna om att vår bakgrund och tidigare kunskaper i ämnet leder till att vi 
beskriver vår tolkning av intervjuerna vilket Fejes och Tornberg (2015) tar upp. Detta leder 
till att resultatet också har påverkats av den tolkningen, vilket hade kunnat se annorlunda ut 
utifrån någon annans tolkning.   

En brist med att endast använda intervju som metod kan vara att vi inte kunde se om 
lärarnas beskrivningar av skrivundervisning faktiskt överensstämmer med deras undervisning 
som de genomför. Det skulle kanske ha blivit bekräftat om vi hade kompletterat med 
klassrumsobservationer. Men inom ramen för detta uppsatsarbete räckte inte tiden till att 
komplettera detta med observationer även om det är önskvärt. Vi valde istället att få en mättad 
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och rik beskrivning från lärarna för att nå en djupare förståelse av deras uppfattningar och 
tankar kring skrivprocessen och främjande faktorer för elevers tidiga skrivutveckling.  

I rådatamaterialet fick vi fram information kring en del saker som enligt oss och den 
teoretiska bakgrund som vi förhåller oss till inte riktigt föll inom studiens syfte vilket vi då 
valde att inte ta med. Vi inser att detta kan ha inneburit att vi valt bort material som andra 
hade sett som värdefullt för studien.  

En styrka i analysarbetet är att vi genomfört uppsatsen tillsammans, vilket gjort att vi 
har bearbetat och analyserat våra insamlade rådata tillsammans och därmed gett arbetet fler 
dimensioner utifrån våra samlade erfarenheter än om vi genomfört det på egen hand (Fejes & 
Thornberg, 2015). Det har även gett oss möjlighet att samla in en större mängd data och 
därmed jämföra data med varandra (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Vårt resultat utifrån intervjuerna är inte generaliserbara, vilket heller inte är vårt syfte. 
Vårt syfte är att få förståelse av lärares syn på skrivprocessen och hur de undervisar för att 
främja olika elevers tidiga skrivutveckling, inte att komma fram till 
en kontextoberoende universell kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Strauss 
och Corbin i Fejes och Thornberg (2015) ser vi att delar av vårt resultat kan vara användbart i 
våra och andra lärares praktiska arbete och i form av ökad förståelse av skrivprocessen och 
främjande faktorer för elevens skrivutveckling. Vi kan relatera resultatet till vår egen 
praktiska verksamhet som Strauss och Corbin beskriver det. 

 
Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att få förståelse av lärares syn på skrivprocessen, med tyngdpunkt på 
formsidan, och hur de undervisar kring skrivprocessen för att främja alla olika elevers tidiga 
skrivutveckling. Utifrån studiens frågeställningar diskuteras här resultatet i relation till 
relevanta delar i den teoretiska bakgrunden för att både vidga och fördjupa denna förståelse. 
 
Lärarnas syn på skrivprocessens formsida 
Att skrivandet är en komplex process, bestående av flera olika komponenter, som förutsätter 
att eleven behärskar många samspelande förmågor uttrycks tydligt hos lärarna. Vi kan urskilja 
att de gör en påtaglig uppdelning av skrivprocessen i en formsida respektive en funktionssida 
som eleven ständigt rör sig mellan, precis som flertalet författare beskriver (Lundberg, 2008; 
Taube, 2013). En tydlig uppfattning hos lärarna är att skrivandets främsta syfte är att i 
kommunikation med andra framföra sina tankar och åsikter, vilket i sin tur kräver förmåga att 
planera och strukturera innehållet i texten. I denna process använder man sig av ”fjärr-
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språket” (Wengelin, 2009), ett skriftspråk som är grundat i talspråket men som är en mer 
krävande process med tanke på att innehållet måste uttryckas utifrån en mer komplex 
uppbyggnad så att det blir förståeligt för läsaren (Liberg, 2007). 

Hos lärarna uttrycks det som att det finns två grundläggande delar i formsidan som är 
förutsättningar för att skrivandet ska kunna inledas, nämligen befästande av bokstavsformen 
samt kopplingen fonem-grafem. Taube (2013) menar att skrivprocessen innefattar att ha ett 
skrivflyt vilket är beroende av förmågan att minnas och forma de enskilda bokstäverna. 
Vidare beskriver Taube att barnet måste ha en medvetenhet om hur olika fonem låter och 
förmåga att segmentera orden i dessa fonem. Denna fonologiska medvetenhet, insikt om 
språkets ljudmässiga sida, där man kan identifiera fonem i talat språk och koppla dessa till 
olika grafem samt hantera dessa vid stavning av ord ses som en nödvändighet för 
skrivutvecklingen (Alatalo, 2011; Liberg, 2007). I lärarnas berättelser framkommer det 
dessutom att fonem-grafemkopplingen leder barnet till en fonologisk stavning, som är en 
komponent i skrivprocessens formsida. Vidare sker en utveckling till en förmåga av 
ljudstridig och ortografisk stavning menar lärarna. Fridolfsson (2008) beskriver att den första 
stavningen hos barnet är fonologisk och medvetenheten om fonem-grafemkopplingen leder 
till denna inledande del i stavningsutvecklingen (Kamhi & Catts, 2014; Taube, 2013). Här har 
barnet fått förståelse för den alfabetiska principen i vårt skriftspråk (Fridolfsson, 2008; Høien 
& Lundberg, 2013). För att vidareutveckla stavningsförmågan förutsätts en medvetenhet om 
ords ursprung, sammansättningar och släktskap, d.v.s. morfologiska regler (Alatalo, 2011; 
Taube, 2013) men detta kommer inte fram i lärarnas berättelser. Förmåga till ortografisk 
stavning nämndes av en lärare som den högsta nivån i stavningsutvecklingen och detta 
innebär en automatisering av stavningen då minnesbilden av ett ords bokstavsmönster tas 
direkt ur det lexikala minnet (Taube, 2013).  

Den syntaktiska medvetenheten, d.v.s. hur ord kan böjas och sättas samman till 
meningar för att binda ihop texten, samt kunskaper om olika skriftnormer så som 
interpunktion och skillnad mellan gemener och versaler är delar i skrivprocessen formsida 
som beskrivs av både lärarna och författarna (Lundberg, 2008; Taube, 2013). Lärarna anser 
vidare att eleven får en fördjupad förståelse av skriftens form och ett allt mer beskrivande 
textinnehåll i detta skede. Detta kan man till viss del koppla samman med författarnas tydliga 
beskrivning av att förmågorna kring skrivprocessens formsida måste automatiseras för att 
därmed skapa ännu större förutsättningar för skribenten att lägga de mentala resurserna på 
funktionssidan. Då finns det möjlighet att fokusera på och utveckla textens innehåll genom att 
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planera, utvärdera och redigera texten, för att skapa en text där budskapet når läsaren (Kamhi 
& Catts 2014; Lundberg, 2008; Scardamalia & Bereiter, 1987). 
 
Hinder som identifieras i elevernas skrivutveckling 
Vi kan se att både lärarna och författarna till den litteratur vi använt i bakgrunden identifierar 
hinder i elevers skrivutveckling på flera plan och inom olika områden. Vissa är direkt 
kopplade till elevens förmåga, andra till lärarnas kompetens och undervisningens utformande. 
Lärarna uttrycker att brister i skrivandets form kan vara hindrande för den funktionella sidan 
av skrivandet, vilket också flertalet av författarna uppmärksammar. Det vill säga att om det 
går åt för mycket energi och uppmärksamhet åt de tekniska delarna minskar fokus på 
innehållsliga processer (Flower och Hayes, 1980; Scardamalia & Bereiter, 1987). 

Flera av lärarna identifierar svårigheter i finmotorik och bristande kunskaper om 
bokstävernas form som något av det som begränsar eleven i det tidiga skrivandet vilket de ser 
ger konsekvenser som att eleven tappar lusten för skrivandet, vilket också Lundberg (2008) 
tar upp som orsaker till att eleven hamnar i en negativ spiral. Berninger & Amtmann (2003) 
säger att om det brister i automatiseringen av skrivandet så ger det konsekvenser som att 
planeringsprocessen störs vilket kan påverka elevens motivation och självförtroende. 

Lärarna anser att de kan se att bristande ljudsäkerhet kan vara ett hinder för elevens 
tidiga skrivutveckling och de uttrycker att de kan se detta hos en del elever. Dock är det 
endast en som uttrycker att bristande morfologisk kunskap kan hindra stavningsutvecklingen. 
Detta är också flera författare eniga om, att elever kan ha svårigheter med att automatisera 
kopplingen mellan fonem och grafem och att detta kan leda till svårigheter med stavning även 
så om eleven inte har kunskap om morfologi (Strid, 2009; Lundberg, 2008; Fridolfsson, 2008) 

Lärarna upplever sig se att brist på tidigare stimulans, så som att eleven inte har fått 
lyssna till högläsning eller blivit introducerad för olika sorters texter, påverkar elevens tidiga 
skrivande och kan bli hindrande om inte skolan snabbt kompenserar. Detta uppmärksammar 
även Lundberg (2008) då han talar om ett hinder då eleven inte fått möjlighet att befästa ett 
naturligt mönster i stavningen på grund av otillräckliga läs- och skriverfarenheter.  För några 
elever räcker det dock inte att läsa och skriva mycket utan de eleverna som stöter på hinder i 
skrivutvecklingen kan behöva mer explicita metoder för att komma vidare i sin 
skrivutveckling (Fridolfsson, 2008). 

De intervjuade lärarna menar att de kan se att deras egna och andra lärares 
kunskapsbrister om hur bokstäverna ska formas, stavningsregler och systematisk ljudanalys, 
leder till brister i skrivundervisningen och därmed hindrar eleverna att utvecklas vidare. 
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Alatalos studie (2011) visar att många lärare saknar grundläggande kunskaper om skillnader 
mellan talat och skrivet språk samt språkets strukturer och stavningsregler, vilket är en viktig 
grund för läs- och skrivundervisningen. Även Grahman et al. (2008)  ser i sin studie att 
bristande kunskaper hos lärarna leder till att lärare, trots att de kan se svårigheter i stavning, 
inte sätter in anpassningar eftersom de inte har tillräckliga kunskaper inom området.  

Brister i ordförråd och språkförståelse ser lärarna som ett hinder i elevens skrivande 
genom att eleven får svårt att formulera meningar och uttrycka det den vill. Detta säger även 
Berninger och Amtmann (2003) då de menar att det begränsar eleven i skrivandet när eleven 
inte kan plocka fram rätt information vid rätt tidpunkt. 

 
Kartläggning av elevernas skrivutveckling 
Flera av de intervjuade lärarna uppger att deras viktigaste uppdrag är att kunna identifiera var 
i skrivutvecklingen eleven befinner sig och sedan utifrån det planera och genomföra en 
strukturerad skrivundervisning, vilket även Alatalo (2011) menar är ett av lärarnas viktigaste 
uppdrag. Vi kan se utifrån lärarnas berättelser att de använder sig av flera olika formativa sätt 
att kartlägga elevens skrivutveckling. Flera av lärarna använder elevernas texter för att 
kontinuerligt analysera och kartlägga skrivandet, vilket flera författare menar leder till att 
läraren får en stor kunskap om elevens skrivutveckling och fortsatta insatser (Kamhi & Catts, 
2014; Myrberg, 2007). Lärarna använder även normerade kartläggningsmaterial samt 
skrivutvecklingsscheman för att upptäcka hinder i skrivutvecklingen.  Detta gör att lärarna då 
kan bedöma skrivutvecklingen hos eleven inom områdena handskrivning, interpunktion, 
stavning, meningsbyggnad och genreskrivning som Kamhi och Catts (2014) lyfter som 
viktiga för att sedan mer specifikt kunna rikta undervisningen för eleven.  Några av lärarna 
uppmärksammar mer specifikt vikten av att följa upp elevens stavningsutveckling vilket 
Høien och Lundberg (2013) lyfter som viktigt för att kunna analysera elevens felskrivningar 
och sedan se vilka strategier eleven använder. 

När lärarna kartlagt elevens skrivande berättar de att de sedan använder informationen 
för att planera för den fortsatta undervisningen vilket flera författare poängterar att det är 
något som lärarna bör göra (Alatalo, 2011; Kamhi & Catts, 2014). Lärarna berättar hur viktigt 
det är att de tidigt upptäcker och identifierar hinder i elevens skrivutveckling för att kunna 
sätta in adekvata insatser, vilket även Tjernberg (2013) anser. Detta förutsätter att läraren har 
kunskap om skrivprocessen och barns språkliga utveckling (Myrberg & Lange, 2006; Swärd 
2008). 
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Framgångsfaktorer i skrivundervisningen 
Lärarna beskriver hur de ger eleven många tillfällen att utveckla sin muntliga språkförmåga, 
vilken de anser är grunden till elevens tidiga skrivutveckling. Vårt språk används i både tal 
och skrift och skriftspråket grundar sig på talspråket, vilket innebär att en undervisning som 
fokuserar på att utveckla elevens muntliga språkförmåga även främjar elevens skrivutveckling 
(Alatalo, 2011; Tjernberg, 2013). Lärarna anser att lyssnande till högläsning och 
gemensamma textsamtal främjar elevens språkutveckling och ökar elevens medvetenhet kring 
språkets och därmed texters form, uppbyggnad och innehåll. Även Tjernberg (2013)  menar 
att högläsning och strukturerade textsamtal bidrar till att utveckla elevens skrivande i och med 
att eleven erhåller kunskap om och i språket och får strategier att använda i det egna 
skrivandet. Lärarna uttrycker att eleven bör få skriva mycket, både enskilt och tillsammans 
med andra, i kombination med samtal kring texternas form och innehåll. Skrivutvecklingen 
gynnas av att undervisningen består av många skrivtillfällen där fokus medvetet ligger på 
både skrivprocessens form och funktion menar även Fridolfsson, 2008 samt Kamhi och Catts, 
2014. Tal- och skriftspråksundervisningen bör dessutom genomsyras av varierande arbetssätt 
där eleven har möjlighet att utöka sin kunskap kring både skrivprocessens form och funktion 
samt få goda skrivstrategier (Liberg, 2007; Tjernberg; 2007) vilket sammanfaller med lärarnas 
ovan nämnda beskrivningar. Det syns en stor samstämmighet mellan lärarna och författarna 
kring att undervisningen utifrån muntlighet och skriftspråklighet samverkar och är beroende 
av varandra för att främja elevens skrivutveckling. 

Lärarna beskriver att i undervisningen är skrivandets funktion viktigare än formsidan, 
däribland stavningen, i elevernas texter. Men samtidigt kräver stavning mycket övning innan 
nödvändig automatisering uppnås och den berör olika områden; det fonologiska, 
morfologiska, semantiska och ortografiska, och kunskaper inom alla dessa främjar 
stavningsförmågan (Alatalo, 2011; Kamhi & Catts, 2014; Taube, 2013). Lärarna ser hur en 
del elever bygger upp stavningsförmågan genom att de läser mycket. Samtidigt upplever de 
hur skillnaden mellan elevernas stavningsförmåga ökar beroende på mängden läserfarenhet. 
Endast ett par lärare beskriver att de i främjande syfte arbetar systematiskt med 
stavningsregler i sin undervisning. Flera författare menar just detta att en del elever upptäcker 
och bygger upp en medvetenhet om ords släktskap och stavningsregler utifrån många 
erfarenheter och möten med skriftspråket (Høien & Lundberg, 2013; Myrberg, 2007; Wolter 
& Wood & D’ztako, 2009). Andra elever behöver mer explicit undervisning kring detta, 
vilket främjar skrivutvecklingen för alla men framför allt för elever med skrivsvårigheter 
(Fridolfsson, 2008; Graham et al., 2002; Kirk & Gillon, 2009). Lärarna beskriver även att de 
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samtalar om stavning i elevernas texter när eleverna själva efterfrågar detta eller om det är en 
elev som har kommit längre i sin stavningsutveckling. Eleverna får dessutom öva på stavning 
genom avskrivning och repetition av ord. Graham och Harris (2002) menar precis detta att det 
bör finnas en balans mellan en formell och informell stavningsundervisning, vilket lärarna 
sammantaget beskriver. Lärarnas undervisning beskrivs även innehålla samtal och ett 
undersökande arbetssätt kring stavningsregler utifrån ord i elevernas egna texter.  Høien och 
Lundberg (2013) anser att det främjar skrivutvecklingen om eleverna får möjlighet att på detta 
sätt undersöka hur ord är uppbyggda. 

Det uttrycks tydligt hos lärarna att deras undervisning fokuserar på att både stödja och 
stimulera alla elevers skrivutveckling. Lärarna beskriver att de ex. i textsamtalen utgår från 
det eleverna behöver utveckla i sina texter och hur de gör samtalen till en lustfylld och 
undersökande upptäcktsfärd i språket, vilket de även anser gynnar motivationen och intresset 
för skrivandet. Skriftspråksinlärningen, både gällande form och funktion, kräver en hög grad 
av uppmärksamhet och motivation och graden av elevens intresse och motivation för 
skrivande har därmed betydelse för skrivutvecklingen (Berninger & Amtmann, 2003; Kamhi 
och Catts, 2014). En varierande undervisning som utgår från elevens kunskapsnivå och behov 
främjar både intresse och motivation för skrivandet (Tjernberg, 2013). Ytterligare en 
framgångsfaktor är lärarnas beskrivning av att ge direkt och konstruktiv respons, i positiv 
anda, till eleverna utifrån deras texter. Detta är något som även lyfts fram av Tjernberg (2013) 
som menar att lärprocessen synliggörs för eleven i detta samtal. Alternativa verktyg beskrivs 
av både lärarna och Tjernberg (2013) som motivationshöjande och ett stöd som ökar elevens 
skrivförmåga. Sammantaget måste eleverna få uppleva att de lyckas i sitt skrivande genom 
dessa främjande faktorer (Tjernberg, 2013) och lärarna menar att genom stöd och stimulans i 
form av anpassad undervisning, varierande arbetsformer, respons och alternativa verktyg så 
stärks elevernas självförtroende kring skrivandet. I lärarnas berättelser framkommer det att 
många av dem, i den tidiga skrivundervisningen, väljer att inte lägga fokus på formen i 
elevernas texter med tanke på att främja elevens motivation och lust att skriva.  Detta är något 
som inte framkom i utarbetandet av studiens bakgrund. Författarna framhåller däremot att i 
den tidiga skrivundervisningen ska eleven få möjlighet att utveckla och automatisera 
formsidan så långt det går för att frigöra resurser som i stället kan ägnas åt skapande av 
textens innehåll (Lundberg, 2008; Scardamalia & Bereiter, 1987; Taube, 2013). 

En strukturerad och systematisk skrivundervisning där läraren har ett uttalat syfte med 
innehållet beskrivs av lärarna som en framgångsfaktor. Här betonas även vikten av 
noggrannhet, vilket beskrivs som att läraren har kännedom om elevens kunskap och behov för 
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att i sin undervisning utgå från detta och ge eleven möjlighet att i sin egen takt befästa och 
automatisera olika moment i skrivandet, vilket gynnar alla elever.  För att genomföra en 
systematisk och strukturerad skrivundervisning i relation till elevens behov krävs att läraren 
har kunskap om skrivprocessen och främjande arbetssätt (Alatalo, 2011; Tjernberg, 2013), 
vilket i synnerhet gynnar elever som riskerar att hamna i skrivsvårigheter (Alatalo, 2011; 
Swärd, 2008).  Lärarens kunskaper, samt relation till eleverna, beskrivs även av lärarna som 
en förutsättning för att kunna bedriva en främjande skrivundervisning.  
 
Vidare forskning  
Vår studie baseras på intervjuer och ett intressant område för vidare forskning skulle vara att 
genomföra en studie där man tar del av lärares syn på skrivprocessen och skrivundervisningen 
och kombinerar detta med observationer av lärarnas skrivundervisning för att få en bild av hur 
dessa hänger samman. Ett annat intressant forskningsområde är att vidare studera hur och i 
vilken omfattning lärarnas kartläggning av elevernas skrivande påverkar deras fortsatta 
planering och genomförande av skrivundervisningen, eftersom en betydelsefull 
framgångsfaktor vid elevens skrivutveckling är att undervisningen utgår från elevens 
kunskapsnivå och behov (Alatalo, 2011; Kamhi & Catts, 2014; Tjernberg, 2013). Ytterligare 
ett förslag till vidare forskning knyter an till att explicit stavningsundervisning är av stor 
betydelse för vissa elever, framför allt för dem som stöter på hinder i sin skrivutveckling 
(Graham et al., 2002; Kirk & Gillon, 2009), vilket gör det intressant att studera hur en sådan 
strukturerad stavningsundervisning kan se ut och vilka resultat den kan ge för eleverna. 
 
Avslutande reflektioner 
Vi har under arbetets gång, genom att ha tagit del av kunniga lärares berättelser, litteratur och 
tidigare forskning inom området, ökat våra egna kunskaper kring främst skrivprocessens form 
och hur vi som speciallärare kan arbeta både förebyggande och främjande. Vi ser att det är 
viktigt att vi som lärare har kunskap om både elevens skrivutveckling och skrivprocessens 
form och funktion samt hur vi kan planera och genomföra en varierad och balanserad 
undervisning, innehållande stöd och stimulans, som når alla elever. Detta kan nås genom en 
inspirerande undervisning, genomsyrad av språkstimulerande och språkutvecklande arbetssätt, 
som väcker elevernas nyfikenhet, glädje och lust. Det är av stor vikt att vi kan bedöma 
elevens förmågor inom skrivandets olika områden, och även belysa hinder för att se 
möjligheter, och därmed kunna individualisera undervisningen.  
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Något som förstärkts hos oss är hur betydelsefullt det är att arbeta utifrån en medveten 
och strukturerad undervisning där eleverna får möjlighet att befästa och automatisera de 
grundläggande delarna av skrivprocessens formsida, ex. formandet av bokstäver, fonem-
grafemkoppling och stavning. Vi har även fått kunskap om och bekräftat vikten av en explicit 
och strukturerad stavningsundervisning, framför allt för elever i skrivsvårigheter.  

Inledningsvis var vår upplevelse att allt för mycket fokus har legat på läsningen och den 
bilden har vi fått bekräftad då vi genomfört våra intervjuer. Det har känts stimulerande för oss 
att få lyfta och reflektera kring skrivprocessen och skrivundervisningen. Förhoppningsvis 
leder detta arbete till att fler lärare sätter ljuset på skrivprocessen och skrivundervisningen 
vilket gynnar eleverna eftersom skrivandet är en sådan stor del för att kunna delta aktivt i 
skolan och samhället nu och in i framtiden. 
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160122 
 
Hej! 
 
Vi arbetar som speciallärare i Falun respektive Gävle och studerar samtidigt på Mälardalens 
högskola, Speciallärarprogrammet med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling. Nu är 
vi inne på sista terminen och har påbörjat arbetet med att skriva vår uppsats inom ämnet 
specialpedagogik där vi vill undersöka lärares syn på och arbete kring elevernas tidiga 
skrivutveckling. Därför önskar vi intervjua dig som arbetar med elever i årskurs F-3. Intervjun 
kommer att spelas in och tar ca 1 timme. Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer vilket innebär att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du har 
möjlighet att avbryta ditt deltagande när du vill. Vi tar hänsyn till konfidentialitets- och 
nyttjandekravet genom att dina svar kommer att anonymiseras och endast användas av oss i 
uppsatsen.   
 
Om ni har frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta oss! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Åsa Nylind Sundin               asn13016@student.mdh.se 
Therese Persson                  tpn13004@student.mdh.se 
 
Gunilla Sandberg (handledare)        gunilla.sandberg@mdh.se 
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Intervjuguide 
 
Vad är skrivprocessen för dig? 
Vad anser du att det innebär att kunna skriva? 
Hur ser du på barns skrivutveckling? 
Hur arbetar du med skrivprocessen i din undervisning? 
Vad tycker du är viktigt för att främja en god skrivutveckling hos eleverna? 
Vad är skrivsvårigheter för dig? 
Vilka hinder kan du se i elevens skrivutveckling? 
Hur kan du i din undervisning förebygga skrivsvårigheter hos elever? 
Hur upptäcker du skrivsvårigheter hos en elev? 
Hur arbetar du för att stödja elever i skrivsvårigheter?  
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