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Abstract 

English title: Students conceptions of writing in third grade – a qualitative study of how 

students in third grade speak about writing. 

Author: Elin Truks, autumn term 2017 

Supervisor: Anna Malmbjer 

The aim of this essay is to describe how students in third grade speak about writing. I want to 

investigate what ideas and awareness children has about writing. I want to compare the results 

from third grade with pre-school children. I also want to find out how it is in other countries 

and over time. To achieve the aim, have four questions been formulated: 

• What is writing for children in third grade? 

• What similarities and differences are there with children in other countries? 

• Has there been any change regarding children´s conceptions of writing compared with 

a 1985 study? 

• Has there been any development in children´s conceptions of writing between pre-

school and third grade? 

The study is based on interviews with ten students in third grade to get answers for the aim of 

this study. The questions for the interview are from a previous study The Mind is Not a Black 

Box: Children´s Ideas about the writing Process where Nora Scheuer, Montserrat de la Cruz, 

Juan Ignacio Pozo, Maria Faustina Huarte and Graciela Sola (2006) used four questions with 

picture cards. Each card represents a child in the writing process (anticipating, writing, revising, 

rereading). The results showed that students in third grade have come further in their 

development and have a more complex knowledge of what writing is than pre-school children. 

The students in third grade can describe which cognitive processes they process when they 

write. The results also showed that students have been formed by the formal teaching. They 

describe writing based on the criteria’s school puts on them. Students in third grade want to 

develop a fully spoken text that meets the language requirements that school or adults place on 

them. The Portuguese children speak about a concern about cursive witch Swedish children 

don´t do. This is probably because cursive is not a requirement in the Swedish curriculum. 

Nyckelord: elever i årskurs 3, skrivning, metakognition, uppfattningar om skrivning, 

skrivprocesser 

Keywords: students in third grade, writing, metacognition, conceptions of writing, writing 

processes   
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1. Inledning  
 

Det här självständiga arbetet handlar om hur elever i årskurs 3 talar om skrivning, vilka 

föreställningar och vilken medvetenhet de har om skrivning. Under utbildningens gång har jag 

insett hur stor del språket har i undervisningen i grundskolans tidigare år. Ett intresse och en 

nyfikenhet för ämnet svenska har växt fram under utbildningen. Många gånger har jag ställt 

mig frågan, hur kan jag som lärare planera och genomföra en undervisning i ämnet svenska 

som är intresseväckande och meningsfullt för alla barn? Jag vill ta reda på vad barn tänker om 

skrivning och kanske komma närmare ett svar på frågan.  

Skrivning är en komplex uppgift och är därför mödosam och ställer stora kognitiva och sociala 

krav på skribenten. Siv Strömquist (2007) skriver i sin bok Skrivprocessen att lära sig skriva 

inte är en lätt uppgift, det är mycket mödosamt och kräver mycket av barnet. Att undervisa om 

skrivning är ännu svårare. Kanske kan kunskaper om barns föreställningar och medvetenhet om 

skrivning bidra till att göra undervisningen mindre mödosam och svår för lärare och barn.  

Många studier handlar om lärarens uppfattningar om hur barns skrivning bör utvecklas. Det 

finns däremot få studier om barns uppfattningar om skrivning. Det är barns uppfattningar som 

är intressant att undersöka, eftersom det är barnen vi ska utbilda. Jag vill synliggöra barns tankar 

om skrivning i årskurs 3. Genom att ta reda på vilka föreställningar och vilken medvetenhet 

barn har om skrivning, är min ambition att synliggöra förställningar och diskutera hur det kan 

påverka det skriftspråksutvecklande arbetet.  

 

2. Bakgrund 
 

Årskurs 3 har en betydande roll för elever. Det är lågstadiets sista år som ställer en del krav på 

eleverna. I slutet av årskurs 3 ska eleverna ha kunskaper inom olika ämnen. I Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017) står vilka kunskapskrav som finns i 

olika ämnen i skolan. Skolförordningen anger följande ”Kunskapskraven i årskurs 1 och 3 anger 

den lägsta godtagbara kunskapsnivån för en elev vid slutet av årskursen.” (2011:185). 

Kunskapskraven som finns i Läroplanen (2017) för årskurs 3, är alltså den lägsta godtagbara 

nivån för ämnet.  
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Den lägsta godtagbara kunskapsnivån för ämnet svenska är att ”Eleven kan skriva enkla texter 

med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och 

frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i 

elevnära texter.” (Skolverket 2017, s. 258). De flesta eleverna bör kunna mycket mer. Skriva är 

en viktig del i undervisningen i årskurs 1 – 3, vilket tydligt framgår under det centrala innehållet 

i Läroplanen (2017): 

• ”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.  

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra 

förtydliganden.  

• Handstil och att skriva med digitala verktyg.  

• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.” (Skolverket 2017, s. 253) 

Att undersöka barns medvetenhet och föreställningar om skrivning i årskurs 3 är intressant. 

Eleverna har troligtvis formats av hemmen och den formella undervisningen i skolan. I den 

formella undervisningen har de blivit undervisade det centrala innehåll som framgår i 

Läroplanen (2017) för undervisningen i årskurs 1 – 3, och för att uppnå de specifika 

kunskapskraven i årskurs 3. 

 

3. Syfte  
 

Syftet med mitt arbete är att undersöka vilka föreställningar och vilken medvetenhet barn har 

om skrivning. Fokus i undersökningen är på barn i årskurs 3 men syftet är också att jämföra 

med barns uppfattningar i andra åldrar och länder. 

4. Frågeställningar 
 

För att uppfylla syftet har fyra frågeställningar formulerats:  

• Vad är skrivning för barn i årskurs 3? 

• Vilka likheter och skillnader finns det med barn i andra länder? 

• Har det skett någon förändring när det gäller barns uppfattningar om skrivning jämfört 

med i en studie från 1985? 
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•  Finns det skillnader i barns föreställningar om skrivning i förskoleklass och i årskurs 

3? 

5. Teori 
 

I detta avsnitt kommer den teoretiska tolkningsramen för arbetet anges och utvecklas. Den 

första teoretiska utgångspunkten för arbetet är begreppet metakognition, som kommer att 

användas som en teoretisk ram för hela arbetet. Metakognition kommer att diskuteras utifrån 

Peter Gärdenfors (2010), Ingrid Pramling (1987), Bente Eriksen Hagtvet (1990) och Caroline 

Libergs (2010) syn på begreppet. Andra teoretiska utgångspunkten för arbetet är skrivarens 

uppfattningar om skrivning, som utgår från fyra kategorier: avbildning, anpassning, 

kommunikation och skapande, som Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren och 

Lars-Erik Olsson (1999) kom fram till i sin studie. Den tredje teoretiska utgångspunkten är 

skrivning som process d.v.s. kognitiv skrivteori. 

 

5.1 Metakognition 
 

Begreppet metakognition myntades av John Flavell och Ann Brown för ungefär trettio år sedan. 

Peter Gärdenfors (2010) skriver i sin bok Lusten att förstå att metakognition är förmågan att 

reflektera över och styra sina tankar, känslor och önskningar. Närmare beskriver han det som 

en förmåga att kunna se mönster i sina handlingar och hos sig själv, och genom dessa få en 

förståelse för sitt eget agerande, tänkande och lärande. Gärdenfors menar att metakognition 

handlar om att reflektera över sitt lärande, närmare sagt hur man gör när man ska komma ihåg, 

bli motiverad, lösa problem, förstå något eller hur man gör när man planerar. (Gärdenfors 2010, 

ss. 124 – 125)  

Ingrid Pramling (1987) beskriver i sin publikation Vad är metakognition? ett experiment som 

lade grunden till ett nytt forskningsfält inom inlärning under 70- och 80-talet. Hon beskriver att 

Flavell genomförde ett experiment med barn i olika åldrar, då han lät dem memorera en serie 

av bilder. Barnen uppmanades att titta på bilderna så länge de behövde för att sedan komma 

ihåg dem. Resultatet visade att yngre barn, som tittade kortast på bilderna, hade svårt att återge 

dem. Flavells tolkning av detta var att de yngre barnen inte var medvetna om att deras kognitiva 

aktivitet påverkar resultatet. Barnen hade inte utvecklat en metakognitiv förmåga som innebär 

att de kan tänka om sitt eget tänkande (Pramling 1987, s. 3). 
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Metakognition kommer att användas som teoretisk ram för arbetet. Metakognition är relevant 

för mitt arbete eftersom de metakognitiva förmågorna är viktiga för barnets inlärning. I boken 

Skriftspråksutveckling genom lek menar Bente Eriksen Hagtvet (1990) att läsning och skrivning 

har sin grund i tankeprocesser och därför är de metakognitiva förmågorna viktiga i utvecklandet 

av skriftspråket. Caroline Liberg (2010) lyfter vikten av de metakognitiva förmågorna i boken 

Elevers läs- och skrivutveckling. Hon menar att de är en förutsättning för att veta vilka strategier 

man använder och för att kunna reflektera kring hur skrivning går till. 

 

5.2 Skrivarens uppfattningar om skrivning1 
 

Mitt arbete handlar om att ta reda på barns uppfattningar om skrivning. Därför är Gösta 

Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren och Lars-Erik Olsson (1999) studie Skrivarens 

uppfattningar om skrivning högst relevant för min analys. De gjorde en studie kring barns 

uppfattningar om skrivning i årskurs 5 då de undersökte vad barn anser skrivning är. Genom att 

ställa olika frågor kring skrivning och skrivprocessen kom man fram till fyra kategorier som 

beskriver barnens uppfattningar kring skrivning. 

”Skrivning är: 

1. Avbildning – att uttrycka en idé 

2. Anpassning – att utföra en prestation 

3. Kommunikation – att överföra ett budskap 

4. Skapande – att utforska tanken” (Dahlgren & Gustafsson m.fl. 1999, s. 61) 

Den första kategorin avbildning, beskrivs som att de idéer barnet har avbildas direkt och 

förvandlas till text utan eftertanke. Dessa idéer hamnar som skriven text på papperet, en efter 

en. När idéerna tar slut är texten klar. Skrivningen flyter på och ingen större fokus läggs på 

skrivprocessen, det är innehållet som är i fokus. Barnet rättar stavfel men texten bearbetas inte 

mer än så. Barnet är inte medvetet om att det finns olika sorters texter. Texterna saknar 

kommunikativa inslag och barnet tar inte heller hänsyn till mottagaren. (Dahlgren & Gustafsson 

m.fl. 1999) 

Under den andra kategorin anpassning, inser barnet att språket kan användas till andra syften 

än bara uttrycka idéer. Nu vill barnet anpassa sin skrivning till mottagaren, vilket kan vara till 

                                                           
1 Kommer från min tidigare uppsats Skrivning i barnperspektiv (2017). 
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kamraterna, skolan eller något annat. Denna anpassning kan både hämma och begränsa 

skrivningen. Skrivaren blir medveten om textens mottagare. Andras kriterier och bedömningar 

avgör hur texten utformas. ”Barn här är medvetna om skriftspråks-konventionerna men har en 

begränsad syn på användningen av förmågan.” skriver Dahlgren & Gustafsson m.fl. (1999), s. 

61. 

Tredje kategorin kallas kommunikation. Här är det inte lika viktigt för barnet att bli betraktad 

som skrivare, utan här läggs fokus på att förmedla ett budskap till en läsare. Viktiga kriterier 

för en text är att den har ett sammanhang, är tydlig och läsbar. Ibland blir det svårt för barnet 

att producera sin text eftersom koncentrationen på läsaren blir så stark och hämmar 

skrivprocessen. Barnet får det svårt med att hålla reda på form och innehåll samtidigt i 

skrivarbetet (Dahlgren & Gustafsson m.fl. 1999). 

I den fjärde kategorin skapande, beskriver barnets skrivning som en reflekterande process där 

granskning, urval och värdering blir en del i arbetet. Nu finns det även möjlighet till 

förändringar och bearbetning av texten. Skrivning innebär ett nytt sätt att tänka för barnet i 

denna fas (Dahlgren & Gustafsson m.fl. 1999). 

Dahlgren & Gustafssons m.fl. (1999) fyra kategorier av skrivarens uppfattningar om skrivning: 

avbildning, anpassning, kommunikation och skapande, kommer att användas som modell för 

att analysera mitt material. De fyra kategorier om skrivarens uppfattningar om skrivning lämpar 

sig bra för att analysera mitt empiriska material eftersom jag vill ta reda på vilka uppfattningar 

om skrivning de intervjuade eleverna i årskurs 3 har. Det blir intressant att se om elevernas 

uttalanden stämmer överens med de fyra kategorierna. 

 

5.3 Skrivning som process 
 

Torlaug Løkensgard Hoel (2010) skriver i boken Skriva på universitet och högskolor att den 

kognitivt baserande skrivforskningen intresserar sig för att undersöka de kognitiva processerna 

som vi går in i när vi skriver. När vi skriver måste vi hålla koll på en rad deloperationer som är 

av olika art och olika nivåer. Deloperationerna kan organiseras uppifrån och ner i en hierarkisk 

ordning, men de kan även vara rekursiva och cykliska. I den hierarkiska ordningen är de högre 

textnivåerna globala och de lägre textnivåerna är lokala. Hoel har tagit fram en omarbetad 

version av Hillocks modell (i Hoel 2010, s. 57), se texttriangeln nedan. 
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Figur 1 

 

Texttriangeln illustrerar de kognitiva skrivprocesser skrivaren går in i när hen skriver (Hoel 2010, s. 57). 

 

Den hierarkiska ordningen kan beskrivas som dimensioner på olika textnivåer, från 

globala nivåer till de mer lokala nivåer: 

• ”Medvetenhet om skrivsituationen – som syfte, mottagare, sociala och kulturella ramar 

för skrivandet. 

• Genrer. 

• Idé- och innehållsutveckling. 

• Uppbyggnad av texten – strukturen.  

• Insikt i hur texten kan fogas samman. 

• Meningsbyggnad, syntax. 

• Ordval och användning av ord. 

• Interpunktion, rättstavning, referenssystem, citatteknik osv.” (Hoel 2010, ss. 56 – 58). 

De tankeprocesser vi går in i när vi skriver omfattar en rad olika deloperationer som hela tiden 

interagerar med varandra. Skribenten går ständigt tillbaka till mål som ligger på högre nivåer, 

eftersom dessa mål anger nästa steg i arbetet. Flower och Hayes2 menar att det som skiljer svaga 

                                                           
2 Retorikern Lina Flower och psykologen John R. Hayes är de främsta representanterna inom kognitivt baserade 

skrivforskningen (Torlaug 2010, s. 56). 
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och starka skribenter är vilken textnivå de klarar att befinna sig på under arbetets gång. Starka 

skribenter klarar av att hålla kvar de globala nivåerna, som huvudtema och struktur, samtidigt 

som de arbetar med de lokala nivåerna. Svaga skribenter klarar ofta bara av att hålla sig till de 

lokala nivåerna, som rättstavning, interpunktion och satsbyggnad. När de lokala nivåerna 

automatiseras når skribenten de globala nivåerna och klarar av att hantera dessa samtidigt (Hoel 

2010, s. 58). 

Hoels (2010) skrivtriangel kommer att användas som modell för att analysera mitt empiriska 

material. Denna skrivtriangel med de hierarkiska deloperationerna lämpar sig bra för att 

analysera barns medvetenhet om kognitiva skrivprocesserna i mitt empiriska material. 

 

6. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer den tidigare forskning som gjorts om barns uppfattningar om skrivning 

tas upp. Den tidigare forskning som gjorts om barns uppfattningar om skrivning och 

skrivprocessen inriktar sig främst på att undersöka förskolebarn eller barn i mellan- och 

högstadiet. Antalet studier är begränsat i mitt arbete eftersom det har varit svårt att hitta studier 

som är relevanta för mitt arbete. Den tidigare forskning som tas upp i detta avsnitt är: Läsning 

i barnperspektiv av Dahlgren och Olsson (1985), Skrivning i barnperspektiv av Elin Truks 

(2017), The Mind is Not a Black Box: Children´s Ideas about the Writing Process är en studie 

som gjorts i Argentina av Nora Scheuer, Montserrat de la Cruz, Juan Ignacio Pozo, Maria 

Faustina Huarte och Graciela Sola (2006) och studien What happens when I write? Pupils’ 

writing about writing som gjorts i Portugal av Luis Filipe Barbeiro (2010). 

 

6.1 Skrivning föreställningar om skrivning 

 

Gösta Dahlgren och Lars-Erik Olssons (1985) studie Läsning i barnperspektiv är en studie som 

gjorts på 80 barn i förskolan och årskurs 1. De har undersökt hur lågstadiebarn som precis lärt 

sig läsa resonerar kring skriftspråket och sin skriv- och läsförmåga. Resultatet visar att barn ser 

möjligheter i sin skriv- och läsförmåga. Det handlar om att skaffa sig upplevelser, innehåll, 

information och kunskaper. Skrivning och läsning används som ett kommunikationsmedel. 

Barn uttrycker även ett yttre krav som motiv för skrivning och läsning från skolan, vuxna eller 
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kamrater, vilket ofta har en negativ emotionell påverkan hos barnen i denna studie. Barnen 

beskriver läsakten utifrån textens uppbyggnad och konstruktion, som yttre iakttagbara 

beteenden som läsare utför (bläddra, sitta, titta, prata, hålla), samt som en kroppslig process, då 

munnens rörelser är centrala. Barnen uttrycker hur de tänker när de läser för att förstå vad de 

läser, som en mental akt.  

Skrivning i barnperspektiv – En kvalitativ studie om hur förskoleklasselever talar om skrivning 

är gjord av mig, Elin Truks (2017). Jag har undersökt hur barn i förskoleklass talar och vad de 

tänker om skrivning. Arbetet handlar också om att ta reda på vilka likheter och skillnader det 

finns idag jämfört med Dahlgren och Olssons (1985) studie Läsning i barnperspektiv. Barnen 

fick i uppgift att svara på frågor om skriftspråket som Dahlgren & Gustafsson m.fl. (2013) 

föreslår i boken Barn upptäcker skriftspråket. De fick även visa hur de faktiskt skriver och läser 

genom att skriva en önskelista utifrån en leksakskatalog. Resultatet från mitt arbete visar att 

barn i förskoleklassen är medvetna om vad skrivning är och kan uttrycka det på ett kreativt och 

detaljerat sätt. Barnen visar en metakognitiv medvetenhet när de berättar hur de tänker när de 

skriver. Barnen talar om skrivning på olika sätt. Vissa skriver utan större fokus på 

skrivprocessen, andra anpassar sin skrivning till skolan och vuxnas önskemål. Barnen kunde 

också tala om skrivning som kommunikation, dvs. att föra över budskap genom att skriva kort, 

brev eller inköpslistor och även som skapande, då skrivning handlar om att utforska tanken.  

Resultatet visar på flera likheter och skillnader med Dahlgren och Olssons (1985) studie. 

Likheterna handlar om att barnen menar att skrivning kan användas som 

kommunikationsmedel. Barnen i båda studierna uttrycker också att yttre krav som motivation 

för läsningen och skrivningen. Barnen beskriver läs- och skrivakten utifrån textens uppbyggnad 

och konstruktion och som en mental akt (metakognition). Skillnaderna mellan studierna handlar 

om att i Dahlgren och Olssons (1985) studie handlar läsning om själva akten (titta, prata, 

bläddra, hålla, sitta) kring den och som en kroppslig process, då munnens rörelser är centrala, 

vilket inte barnen i Truks (2017) arbete uttrycker det som. I Truks arbete talar barnen om bl.a. 

om skrivning med digitala verktyg, där SMS ses som ett kommunikationsmedel, vilket barnen 

i Dahlgren och Olssons (1985) studie inte gör av naturliga skäl.  

 

6.2 Barns idéer om skrivprocessen  
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The Mind is Not a Black Box: Children´s Ideas about the Writing Process är en studie som 

gjorts i Argentina av Nora Scheuer, Montserrat de la Cruz, Juan Ignacio Pozo, Maria Faustina 

Huarte och Graciela Sola (2006). De har undersökt barns uppfattningar om skrivprocessen i 

förskolan, årskurs 1 och årskurs 4. Barnen fick se på fyra olika kort som föreställer ett barn i 

skrivprocessen (se nedan). En fråga per kort ställdes till barnet. Frågorna handlar om följande 

moment i skrivprocessen: anpassa, skriva, omarbeta och granska en skriftlig text.  

 

 

Fig. 1. Picture cards employed in the task (Scheuer & de la Cruz, 2006) 

 

Dessa frågor ställdes: 

Card 1: Nu ska barnet börja skriva en historia eller ett brev till sina släktingar som bor långt 

bort. Vad kan hon/han tänka på?3 

Card 2: Nu skriver barnet. Vad kan hon/han tänka på? 

Card 3: Nu suddar barnet något hon/han skrivit. Varför suddar hon/han? Hur har hon/han insett 

att hon/han borde sudda? 

Card 4: Barnet har skrivit berättelsen och läser den. Vad kan hon/han tänka på? Vad tittar 

hon/han på? 

                                                           
3 Översättningen är min egen. 
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Resultatet från studien visar att skrivning för barn i förskolan handlar om att skriva brev, 

meddelanden eller producera teckningar för att ge till eller visa för betydande personer. För 

barnen i årskurs 1 handlar skrivning om att få ner det talade språket på papper, vilket görs 

genom att segmentera ord till mindre auditiva delar som sedan förs ner på papper genom fonem-

grafem-korrespondens. De vill generera korrekt skrivna/accepterade texter som uppfyller de 

fonologiska kriterierna. För barnen i årskurs 4 handlar skrivning om att utveckla en fullständigt 

rättstavad text som håller sig till genren, har en röd tråd. Det handlar också om att uttrycka och 

generera ett innehåll. 

 

6.3 Barns skrivning om att skriva  

 

What happens when I write? Pupils’ writing about writing är en studie som gjorts i Portugal av 

Luis Filipe Barbeiro (2010) där han undersökt barns medvetenhet om att skriva. Han har 

undersökt barn i årskurs 3, årskurs 4 och årskurs 6 som kom från 16 olika skolor. Barnen fick i 

uppgift att reflektera och skriva en text om vad som händer när de skriver. De skulle fokusera 

på skrivprocessen. Barnen fick också i uppgift att skriva om vilka känslor skrivning väcker hos 

dem. Uppgiften introducerades på följande sätt: När du skriver händer olika saker. Har du tänkt 

på alla saker som händer när du skriver? Vad gör du? Vad händer innan du börjar skriva, när 

du skriver och efter du skrivit?4 Sedan ställdes följande frågor: Hur känner du dig? Tycker du 

om att skriva? Varför? 

Resultatet från studien visar att barnen i årskurs 3 kunde skriva om sina skrivprocesser och vilka 

känslor skrivningen framkallar. Några av barnen uttrycker att de tycker om att skriva, medan 

andra inte tycker om att skriva. Resultatet visar att skrivning för många barn är lärarorienterad. 

De språkliga kraven är också tydliga i barnens texter, de uttrycker en specifik oro för ortografi 

och kalligrafi. Barnen i årskurs 4 och årskurs 6 uttrycker även dessa skrivprocesser. Emellertid 

producerade dessa barn längre texter om att skriva. Resultatet visar en ökad medvetenhet om 

skrivprocesserna hos de äldre barnen. De kan beskriva fler skrivprocesser d.v.s. vad som händer 

under skrivningens olika faser. Medvetenheten om olika skrivgenrer och situationer framträder 

också hos de äldre barnen.  

                                                           
4 Översättningen är min egen. 
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7. Material och metod 
 

Detta avsnitt behandlar valet av metod och det insamlade materialet för studien. Jag kommer 

beskriva urvalet av informanter, hur studien är genomförd och intervjufrågorna. Jag kommer 

även beskriva vilken metod som använts för analys och de etiska principer jag tagit hänsyn till 

i arbetet. 

 

7.1 Val av metod 
 

Syftet med mitt arbete är att undersöka elevers uppfattningar om skrivning i årskurs 3. Därför 

lämpar sig en kvalitativ studie med den fenomenografiska forskningsansatsen bra. Lars Owe 

Dahlgren och Kristina Johanson (2009) beskriver att fenomenografin inriktar sig på att förstå 

hur människor uppfattar olika fenomen. Det finns en variation i hur människor uppfattar 

fenomen, vilket fenomenografin vill fånga. Fenomenografin vill bidra till en fördjupad 

förståelse hur det mänskliga lärandet ser ut samt de sätt människor ser på omvärlden. I den 

fenomenografiska forskningsansatsen samlas data in från enskilda individer. Det är människors 

tankar om olika fenomen i omvärlden som analyseras (Dahlgren & Johansson 2015, s. 162). I 

en kvalitativ studie är det forskaren som samlar in sitt empiriska material. Forskaren analyserar 

det insamlade materialet utan statistiska metoder eller verktyg (Ahrne & Svensson 2015, s. 9).  

 

7.2 Urval 
 

Det första urvalet gjordes genom att bestämma vilken ålder som var lämpligast för studien. Jag 

bestämde mig för att elever i årskurs 3 var lämpligast för mitt arbete, eftersom jag ville 

undersöka om elevers uppfattningar om skrivning ser annorlunda ut när de blir äldre och har 

blivit påverkade av skolans undervisning. Mer specifikt vill jag se om det finns skillnader med 

barnen i min tidigare studie som var förskoleklassbarn och var i begynnelsen av sin läs- och 

skrivutveckling. Intervjuerna är genomförda på en skola i en storstad i Sverige. I studien deltar 

13 elever, men sammanlagt är det 10 elevers intervjuer som analyseras. Det är 3 elever som 

faller bort av olika skäl, exempelvis fel på det inspelade materialet. 
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7.3 Studiens genomförande  
 

Arbetet började med att jag frågade en lärare som jag hade haft kontakt med om hon var villig 

att delta och om hon trodde att eleverna skulle vara villiga att delta i studien. När läraren var 

villig att delta sökte jag upp rektorn på skolan och frågade om jag fick genomföra studien. Jag 

förklarade vad jag skulle göra och att jag skulle ta hänsyn till de forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidenialitetskravet och nyttjandekravet. När lärare och 

rektor var villiga att delta skickades ett informationsbrev om studien till elevens föräldrar (se 

bilaga 2), vilket resulterade i att 13 elever deltog i studien.  

Vid intervjutillfället träffade jag den ansvariga läraren och fick presentera vad jag skulle göra 

för eleverna i klassen. Läraren hade informerat eleverna att jag skulle komma och var medvetna 

om vad jag skulle göra. Vid intervjuerna fick jag sitta i ett intilliggande rum till klassrummet 

dit en elev i taget fick komma. Jag valde att göra intervjuerna med en elev i taget eftersom jag 

inte ville att intervjusvaren skulle bli påverkade av varandra. Jag ansåg att eleverna skulle känna 

sig trygga med att bli intervjuade själva, eftersom de hade träffat mig tidigare. 

När vi hade satt oss förklarade jag vad intervjun skulle handla om och frågade eleven om 

tillåtelse att få spela in samtalet. Jag förklarade att jag ville spela in för att jag skulle komma 

ihåg vad vi pratat om. Jag förklarade också att det bara var jag som skulle lyssna på det inspelade 

materialet, vilket resulterade i att alla elever gav tillåtelse till detta. Jag förklarade även att det 

var frivilligt att delta i studien och att de fick dra sig ur om de ville, samtidigt som jag uttryckte 

att det var roligt att de ville delta. 

Jag inledde intervjun med några skriftspråkliga grundfrågor som Dahlgren & Gustafsson m.fl. 

(2013) föreslår i sin bok Barn upptäcker skriftspråket. De föreslår sju skriftspråkliga 

grundfrågor, vilka syftar till att ta reda på hur barnet tänker om skriftspråket. Jag valde att inte 

använda mig av alla eftersom de skulle vara en inledning till huvuduppgiften. Av dessa sju 

frågor valde jag ut fem (se bilaga 1) som var mest användbara som inledning till 

huvuduppgiften. Huvuduppgiften kommer från Scheuer m.fl. (2006) studie. Den består av fyra 

olika kort med tillhörande 1 – 2 frågor (se bilaga 1) per kort. Jag började med att visa första 

kortet (Card 1) till eleven och bad hen titta på kortet i en liten stund. Sedan läste jag upp en 

fråga, som eleven fick svara på. De kort där det fanns ytterligare en fråga ställdes den andra 

frågan efter att eleven hade svarat på första frågan. Detta gjordes på samma sätt med alla fyra 

korten.  
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Intervjuerna gick bra, eleverna var intresserade och nyfikna på mina frågor. Vissa elever var 

ivriga i början av intervjun och frågade vad vi skulle prata om. Jag upplever att alla elever 

svarade så gott de kunde, vissa gav längre svar och förklarade mer på djupet medan andra gav 

kortare svar och var mer konkreta. Jag tror att eleverna tyckte det var spännande och kul att 

delta i min intervju. 

 

7.4 Intervjufrågorna 
 

Intervjuguiden med de frågor jag ställt eleverna samt korten jag använt mig av finns under 

bilaga 1. Intervjun handlar om att ta reda på elevers uppfattningar om skrivning samt deras 

kognitiva skrivprocesser. Frågorna som ställs till eleven handlar om följande moment i 

skrivprocessen: anpassa, skriva, omarbeta och granska en skriftlig text. Varje kort med 

tillhörande fråga behandlar ett moment i skrivprocessen (se bilaga 1). Dessa kommer från 

Scheuer m.fl. (2006) studie. Jag har även valt att använda mig av skriftspråkliga grundfrågor 

som Dahlgren & Gustafsson m.fl. (2013) föreslår (se bilaga 1), vilka används i ett inledande 

syfte till intervjun. Jag har inte använt mig av dessa i analysen av mitt empiriska material. Syftet 

med frågorna var att de skulle fungera som inledning till intervjun som handlar om skrivning.  

 

7.5 Material 
 

Materialet jag har samlat in består av auditivt inspelat material. Jag vill ta reda på elevens 

uppfattningar om skrivning. Jag valde att inte filma, eftersom det inte skulle bidra mer till mitt 

arbete. Det var samtalet jag ville fånga och då passar det bra att spela in samtalet auditivt via 

mobiltelefon. Materialet består av 10 intervjuer som sammanlagt sträcker sig på 55 minuter, 

vilka jag har transkriberat. Transkriptionen består av 12 sidor. Materialet har anonymiserats av 

etiska själ. Eleverna har döpts med nummer 1 – 10.  

 

7.6 Analys av materialet 
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Analysen görs med en fenomenografisk analysmodell som Dahlgren och Johanson (2009) 

föreslår. Denna modell omfattar hela analysprocessen och lämpar sig bra för att analysera mitt 

empiriska material. Dahlgren och Johanson (2009) beskriver modellen utifrån sju steg:  

 

Steg 1: Bekanta sig med materialet. Forskaren läser de transkriberade intervjuerna och samtidigt 

för anteckningar.  

 

Steg 2: Nu startar analysen. Forskaren urskiljer de mest intressanta och betydelsefulla 

uttalandena. Dessa plockas ut ur materialet och grupperas.  

 

Steg 3: Jämförelse. Nu försöker forskaren hitta likheter och skillnader i materialet.  

 

Steg 4: Gruppering. Likheter och skillnader grupperas.  

 

Steg 5: Kategorierna fastställs d.v.s. likheterna står i fokus. Forskaren försöker hitta kärnan i de 

likheter man hittat och tar ställning i hur stor skillnaden får vara för varje kategori.  

 

Steg 6: Namnge kategorierna. Nu är det forskarens uppgift att namnge kategorierna så att man 

lätt kan förstå dess innehåll. 

 

Steg 7: Jämförelse av materialet. Nu är det viktigt att granska materialet man plockat fram, se 

om det kan passa in i fler kategorier, vilket kan resultera i färre kategorier.  

 

Forskaren gör sin tolkning i analysen av det empiriska material som samlats in, därför finns det 

alltid ett tolkningsutrymme i fenomenografin (Larsson 1986). Det utfall som man får av sitt 

empiriska material täcker inte alltid alla tänkbara sätt att uppfatta ett fenomen. ”Uppfattningar 

är således kvalitativt skilda sätt att erfara något i omvärlden.” (Dahlgren & Johansson 2015, s. 

163). 

Den första analysen av mitt empiriska material behandlar skrivarens uppfattningar om skrivning 

utifrån de fyra kategorierna: avbildning, anpassning, kommunikation och skapande. I denna 

analys används de fyra första stegen i analysmodellen som Dahlgren och Johansson (2015) 

föreslår. De utsagor som är presenteras i analysen är de som tydligast beskriver barnens 

uppfattningar om skrivning. Den andra analysen av mitt empiriska material behandlar teorin 

skrivning som process. I denna analys används hela analysmodellen ovan i analysarbetet. Alla 

elevers utsagor är presenterade i denna analys.  
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7.7 Etiska principer 
 

I mitt arbete har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som är antagna av 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990.  Det grundläggande 

individskyddskravet utgår från fyra allmänna huvudkrav för forskning, dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidenialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Jag tog kontakt med rektorn och läraren på skolan och berättade vad arbetet skulle handla om. 

Jag berättade om dess syfte samt att jag skulle ta hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

När rektor och lärare gett samtyckte till att delta skickades ett föräldramedgivande (se bilaga 2) 

ut till elevens föräldrar. De deltagande eleverna är under 15 år, vilket gör den etiskt känslig och 

därför måste elevens föräldrar ge ett medgivande att delta i studien. I föräldramedgivandet 

framgick information om arbetets syfte och att jag skulle ta hänsyn till de forskningsetiska 

kraven. På så sätt har jag tagit hänsyn till informationskravet.  

När föräldrarna givit sitt medgivande fick eleven delta i studien om hen själv var villig. Eleven 

informerades om att deltagandet var frivilligt och att de fick avbryta sin medverkan närsomhelst 

utan att det medför något negativt för dem. Eleven ses som kompetent och elevens röst är viktig. 

Jag tillfrågade även eleven om jag fick spela in samtalet för att komma ihåg vad som sagts 

under intervjun. Alla svar från eleven uppmuntrades, det fanns inga rätt eller fel. På så sätt har 

samtyckeskravet uppfyllts. Jag förklarade även att det bara var jag som skulle lyssna på det 

inspelade materialet. Materialet behandlas som konfidentiellt. Alla som deltar i studien är 

anonyma genom fingerade namn och platser. På så sätt har jag även tagit hänsyn till 

konfidenialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

8. Analys 
 

Resultatet av mitt arbete redovisas genom en analys av svaren från de frågor jag ställde eleverna 

i årskurs 3. Frågorna ställdes med stöd från Scheuer m.fl. (2006) fyra kort. Svaren kommer att 

redovisas utifrån en analys med hjälp av teorierna skrivarens uppfattningar om skrivning: 

avbildning, anpassning, kommunikation och skapande samt skrivning som process: kognitiv 

skrivteori. Metakognition används som teoretisk ram i analysen. 
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8.1 Skrivarens uppfattningar om skrivning 
 

I denna kategori presenteras de utsagor som beskriver elevers uppfattningar om skrivning 

utifrån de fyra kategorierna: avbildning, anpassning, kommunikation och skapande. 

 

8.1.1 Skrivning som avbildning 

 

I den här kategorin presenteras en elev, Elev 10, vars utsaga beskriver elevens tankar om 

skrivning som avbildning – att uttrycka en idé.  

Elev 10 beskriver skrivning som avbildning, dvs. att uttrycka en idé. Det framgår när eleven 

beskriver vad barnet på kortet tänker på under skrivning och omarbetning, se exempel 1. 

Exempel 1: 

Intervjuaren: Nu skriver barnet. Vad kan hon tänka på? 

Elev 10:  Hon kanske tänker på hur dem mår å sånt. Har ni så trevligt där? Det känns som att hon bara  

  skriver. 

  […] 

Intervjuaren: Hur har hon insett att hon borde sudda? 

Elev 10: Kanske hon skrev typ hon ska skriva typ en hund, kanske hon skrev med två D 

  men man ska skriva med ett D, då suddar hon bort det. 

Elev 10 uttrycker att när barnet på kortet skriver, så gör hen bara det utan eftertanke. Eleven 

inser att barnet borde sudda om hen gör stavfel. 

Eleven uttrycker att barnet bara skriver utan att reflektera över skrivprocessen. Eleven rättar 

stavfel, men bearbetar inte texten på ett djupare plan. Det är möjligt att eleven har en mer 

avancerad syn på skrivning än vad exemplet ovan visar. Det är troligtvis svårt att föreställa sig 

andra som skriver och vad de tänker på under processens gång. Om eleven hade fått andra frågor 

om skrivprocessen är det mycket möjligt att eleven reflekterar och kan beskriva hur hen skriver. 

 

8.1.2 Skrivning som anpassning 
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I den här kategorin presenteras två elever, Elev 9 och Elev 2, vars utsagor beskriver tankar om 

skrivning som anpassning – att utföra en prestation. 

Elev 9 beskriver skrivning som anpassning, dvs. som en anpassning till mottagaren av brevet, 

kusinerna. Det framgår tydligt när eleven beskriver vad barnet på kortet tänker på när hon 

skriver, se exempel 2. 

Exempel 2: 

Intervjuaren: Nu skriver barnet. Vad kan hon tänka på? 

Elev 9: Att hon ska tänka på att hon skriver fint, för att visa kusinerna att hon skriver bra. 

Elev 9 uttrycker att hen vill skriva fint, så att hon kan visa kusinerna att hon är bra på att skriva.  

Enligt exemplet befinner sig eleven på kategorin skrivning som anpassning, dvs. andra 

kategorin. Eleven uttrycker en yttre påverkan till varför hen vill skriva fint. Eleven vill bli 

uppskattad som skrivare, då läsbarhet är ett viktigt kriterium för eleven. 

Elev 2 beskriver också skrivning som en anpassning, dvs. en anpassning till vuxna. Det framgår 

när Elev 2 svarar på frågor om omarbetning och granskning av en skriftlig text, se exempel 3. 

Exempel 3: 

Intervjuaren: Nu suddar barnet något hon skrivit. Varför suddar hon? 

Elev 2: Jag tror hon tycker det var dumt, eller så tycker hon att dem inte kommer skicka ett brev. 

Intervjuaren: Hur har hon insett att hon borde sudda? 

Elev 2: För att hon aaa sånt som var fel, kanske sånt som var elakt, såhär typ inte snällt, så kanske det 

  stod där. 

Intervjuaren: Barnet har skrivit berättelsen och läser den. Vad kan hon tänka på? 

Elev 2: Att det ska bli kul att skicka iväg brevet, å så få ett nytt å skickar hon ett till, å så blir det snällt 

  att skicka till varandra. 

Elev 2 uttrycker att barnet har skrivit något som är dumt eller elakt som hon vill sudda och 

skriva någonting som är snällt istället. Elev 2 uttrycker också att brevväxlingen handlar om att 

skriva snälla brev till varandra. 

Enligt exemplet ovan befinner sig eleven på kategorin skrivning som anpassning, den andra 

kategorin för skrivning. Eleven uttrycker stor medvetenheten om textens mottagare och vikten 

av att bli betraktad som en god skrivare. Eleven är medveten om att det är andras bedömningar 

som styr hur texten ska utformas, eleven vill bli betraktad som snäll och lägger stor vikt på det 

i skrivprocessen. 
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8.1.3 Skrivning som kommunikation 

 

I den här kategorin presenteras två elever, Elev 5 och Elev 6, vars utsagor beskriver elevers 

tankar om skrivning som kommunikation – att överföra ett budskap. 

Elev 5 beskriver skrivning som kommunikation, dvs. att överföra budskap. Det framgår tydligt 

när eleven beskriver hur barnet har insett att hon borde sudda, se exempel 4. 

Exempel 4: 

Intervjuaren: Hur har hon insett att hon borde sudda? 

Elev 5: Kanske råkade skriva såhära, att jag eem vill helst träffa henne, men då man kan man skriva 

  såhär, jag vill träffa er helst. 

Elev 5 uttrycker att det är viktigt att använda lämpligt subjekt, men också att ordföljden blir rätt 

i meningen.   

Enligt exemplet ovan befinner sig eleven på den tredje nivån för skrivning, dvs. skrivning som 

kommunikation. Elev 5 anser att det är viktigt med lämpligt subjekt och korrekt syntax för att 

bli begriplig. Eleven har insett att skrivning handlar om att förmedla ett budskap. 

Elev 6 beskriver skrivning som kommunikation, dvs. att överföra budskap. Det framgår tydligt 

när eleven får berätta varför barnet på kortet suddar och varför barnet har insett att hon ska 

sudda, se exempel 5. 

Exempel 5: 

Intervjuaren: Nu suddar barnet något hon skrivit. Varför suddar hon? 

Elev 6: De är många anledningar till varför hon suddar. Första kan vara för att kanske hon skrev något 

  ord fel eller hon skrev något inte borde skrivit. Å så kanske någonting jag kommer sakna er, fast 

  hon kommer aldrig träffa er, kanske det inte var bra för att kusinerna blir ledsna. Hon tog bort 

  det för att dem inte skulle bli ledsna. 

Intervjuaren: Hur har hon insett att hon borde sudda? 

Elev 6: Först att när hon kollar hon kanske förstår att hon skrev fel, hon kanske läser meningen igen och 

  så ser vad betyder det kanske hon suddar och skriver om eller någonting som man inte borde 

  skriva, så tänker hon sådär att kanske mina kusiner blir ledsna och kanske borde sudda det. 

Elev 6 uttrycker att barnet kan sudda av olika anledningar. Det kan handla om att man stavar 

fel, eller skriver något man inte borde skrivit eftersom det kan skapa sorgsna känslor hos 

mottagaren.  
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Enligt exemplet befinner sig Elev 6 på den tredje kategorin för skrivning, kommunikation. 

Eleven inser att skrivning handlar om att förmedla ett budskap till en läsare. Elev 6 är försiktig 

med vilket budskap hen förmedlar, hen vill inte skapa sorgsna känslor hos mottagaren. Tanken 

på mottagaren avgör hur eleven skriver sin text. Ordval och rättstavning är viktiga i 

skrivprocessen. Denna koncentration på mottagaren är så stark att den kan hindra 

textproduktionen. 

 

8.1.4 Skrivning som skapande 

 

I den här kategorin presenteras två elever, Elev 3 och Elev 7, vars utsagor berör elevers tankar 

om skrivning som skapande – att utforska tanken.  

Elev 7 beskriver skrivning som skapande, dvs. utforska tanken. Det framgår tydligt när Elev 7 

svarar på varför barnet på kortet suddar något hon skrivit, se exempel 6. 

Exempel 6: 

Intervjuaren: Nu suddar barnet något hon skrivit. Varför suddar hon? 

Elev 7: Kanske hon har skrivit nått fel eller hon har gjort ett ord med ett T, men ska skriva med två T. 

Elev 7 uttrycker att om man skriver något ord fel då borde man sudda och rätta det ordet, det 

handlar om rättstavning. 

Enligt exemplet ovan befinner sig eleven på fjärde kategorin för skrivning, dvs. skrivning som 

skapande. Enligt exemplet ovan handlar skrivning om en reflekterad process som möjliggör 

förändringar. Eleven utforskar sin tanke om varför man suddar när man skriver fel och ger ett 

exempel om att det är fel att skriva enkeltecken när det ska vara dubbeltecken. Eleven är 

medveten om att skrivning är en process där granskning och bearbetning är en del av skrivning. 

Även Elev 3 beskriver skrivning som skapande i intervjun, dvs. som en reflekterad process. Det 

framgår tydligt när eleven talar om skrivprocessen hos barnet på korten som anpassar och 

omarbetar, se exemplet 7. 

Exempel 7: 

Intervjuaren: Nu ska barnet börja skriva ett brev till sina släktingar som bor långt bort. Vad kan hon tänka på? 

Elev 3: Att eee vad hon ska skriva och hur ska skriva. Skriva såhär så och så rita någonting. 

 […] 

Intervjuaren: Nu suddar barnet något hon har skrivit. Varför suddar hon? 
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Elev 3: Det kan finnas flera anledningar, fast det kan vara att hon skrivit fel eller att hon vill skriva  

  något annat ord eller kanske inte fick plats om hon skriver ett långt ord. 

Elev 3 uttrycker att i början av skrivprocessen tänker hen på vad och hur hen ska skriva. Det 

handlar om att eleven planerar sin skrivning. Eleven uttrycker att det finns många skäl till varför 

man behöver omarbeta sin text. Hen ger exempel på att det kan handla om att stava rätt, 

formulera sig annorlunda eller om det sista ordet tar för mycket plats på raden.  

Enligt exemplet ovan befinner sig Elev 3 på skrivning som skapande, den fjärde kategorin. 

Eleven är medveten om att skrivning är en reflekterad process som består av planering och 

bearbetning.  

 

8.2 Skrivning som process 

 

I detta avsnitt presenteras de utsagor som berör skrivning som process, närmare sagt de 

kognitiva processerna som vi går in i när vi skriver. När vi skriver måste vi hålla koll på olika 

deloperationer, som är av olika art och ligger på olika nivåer. Dessa deloperationer organiseras 

i hierarkisk ordning, de högre nivåerna är globala nivåer och de lägre är lokala nivåer, men de 

kan också vara rekursiva och cykliska.  

Eleverna i mitt arbete rör sig mellan de lokala och globala nivåerna. Främst handlar det om att 

eleven rör sig från de globala nivåerna mot de mer lokala och sedan tillbaka till de globala 

nivåerna. Genom att analysera elevernas utsagor och läsa dem fler gånger finner jag fem 

deloperationer som träder fram i materialet. Dessa deloperationer är:  

1. Medvetenheten om skrivsituationen, närmare sagt mottagaren. 

2. Genren. 

3. Satser. 

4. Ordval. 

5. Rättstavning och interpunktion. 

För att göra det tydligt har jag valt att rita texttrianglar, där jag illustrerat hur eleverna rör sig 

mellan dessa deloperationer i sina svar, samt mellan de globala och lokala nivåerna. Pilarna 

visar rörelsen och med hjälp av siffrorna kan man se hur elevernas tankeprocesser rört sig. Jag 

kommer ge exempel med elevers utsagor för att göra det tydligt. 
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8.2.1 Skrivprocessen globala nivån 

 

En av eleverna, Elev 1, talar endast om den globala nivån mottagaren, se exempel 8. 

Exempel 8: 

Intervjuaren:  Nu ska barnet börja skriva ett brev till sina släktingar som bor långt bort. Vad kan hon tänka på? 

Elev 1: Eee, att säga… att hon saknar någon och att hon kommer och hälsar på. Eee att hon vill hälsa på. 

Intervjuaren: Nu skriver barnet. Vad kan hon tänka på? 

Elev 1: Eee, att dem saknar henne. Att dem längtar att hon kommer. Att det kommer vara kul när hon  

  åker dit. 

Intervjuaren: Nu suddar barnet något hon skrivit. Varför suddar hon? 

Elev 1: För att hon inte vill åka dit. 

 […] 

Intervjuaren: Barnet har skrivit brevet och läser den. Vad kan hon tänka på? 

Elev 1: Att det är bra och att dem kommer tycka om det. 

Eleven talar om mottagaren eller hur hen förhåller sig till mottagaren. Eleven förklarar hur 

barnet på kortet saknar någon och om hon vill eller inte vill åka och hälsa på sina släktingar. 

Eleven uttrycker också att barnet på kortet är nöjd och att släktingarna kommer tycka om det. 

Eleven kommer inte ifrån de globala nivåerna i de utsagor jag fångar under intervjun. Det kan 

vara mycket möjligt att eleven rör sig mellan de olika nivåerna i andra sammanhang. 

 

8.2.2 Skrivprocessen globala-lokala nivåer 

 

Tre av eleverna, Elev 3, Elev 7, Elev 8, rör sig från den globala nivån genren, mot den lokala 

nivån rättstavning. Elev 3 och Elev 8 opererar även med ordval, vilket är en nivå som ligger 

närmare de lokala nivåerna. Detta kan illustreras på följande sätt, se figur 2. 

Figur 2 
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Elev 7 beskriver skrivprocessen utifrån två deloperationer genren och rättstavning, se exempel 

9. 

Exempel 9: 

Intervjuaren: Nu ska barnet börja skriva ett brev till sina släktingar som bort långt bort. Vad kan hon tänka på? 

Elev 7: Hon ska skriva. Hej mina släktingar! Ehm, hur mår ni? Ja, jag mår bra. 

 […]  

Intervjuaren: Nu suddar barnet något hon skrivit. Varför suddar hon? 

Elev 7: Kanske hon har skrivit nått fel eller hon har gjort ett ord med ett T men ska skriva med två T. 

Elev 7 har insett att i början av skrivprocessen ska man ska börja med att uttrycka en 

hälsningsfras som är lämplig för genren brev. Eleven uttrycker senare i skrivprocessen att det 

är viktigt att arbeta med rättstavning. Eleven rör sig från globala nivåer till lokala nivåer i 

skrivprocessen. 

Elev 3 beskriver skrivprocessen utifrån deloperationen ordval, se exempel 10. 

Exempel 10: 

Intervjuaren: Nu suddar barnet något hon har skrivit. Varför suddar hon? 

Elev 3: Det kan finnas flera anledningar, fast det kan vara att hon skrivit fel eller att hon vill skriva  

  något annat ord eller kanske inte fick plats om hon skriver ett långt ord. 
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Elev 3 uttrycker att det kan finnas flera anledningar till varför barnet suddar. Hen uttrycker att 

barnet på kortet kanske har skrivit ett för långt ord eller fel ord. I exemplet befinner sig Elev 3 

på nivån ordval, vilket är en lokal nivå i skrivprocessen. 

Elev 3, Elev 7 och Elev 8 har förstått att de ska hålla sig till genren, skriva ett brev till sina 

släktingar som bor långt bort. De har även insett att rättstavning är en viktig del i skrivprocessen. 

Elev 3 och har också förstått att ordval har en viktig betydelse i skrivprocessen. 

 

8.2.3 Skrivprocessen globala-lokala-globala nivåer 

 

Fem av eleverna, Elev 2, Elev 4, Elev 5, Elev 9, Elev 10, rör sig från genren till mottagaren, 

alltså från globala nivåer, mot lokala nivåerna som satser, rättstavning och interpunktion för att 

sedan röra sig tillbaka till de globala nivåerna, vilket kan illustreras på följande sätt, se figur 3. 

Figur 3 

 

Elev 9 beskriver skrivprocessen utifrån fyra deloperationer genren, mottagaren, 

versaler/gemener och genren, se exempel 11. 

Exempel 11: 

Intervjuaren: Nu ska barnet börja skriva ett brev till sina släktingar som bor långt bort. Vad kan hon tänka på? 

Elev 9: Eehm, typ eee, hej jag har saknat er jättemycket och jag vill se er och kan vi träffas? 
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Intervjuaren: Nu skriver barnet. Vad kan hon tänka på? 

Elev 9: Att hon ska tänka att hon skriver fint, för att visa kusinerna att hon skriver bra. 

intervjuaren: Nu suddar barnet något hon skrivit. Varför suddar hon? 

Elev 9: För att hon skrev fel. 

Intervjuaren: Hur har hon insett att hon borde sudda? 

Elev 9: Asså hon kanske såg att det inte var fint. Att hon skrev fel, hon kanske skrev stor, men ville 

  skriva små.  

Intervjuaren: Barnet har skrivit brevet och läser den. Vad kan hon tänka på? Och vad tittar hon på? 

Elev 9: Att skicka brevet. Hon tittar på brevet. Att jag vill hälsa på er och jag har saknat er jättemycket. 

I början av skrivprocessen befinner sig eleven på globala nivåer. Elev 9 uttrycker typiska 

språkliga drag för genren och eleven talar om hur barnet på bilden vill skriva fint, eleven tar 

hänsyn till mottagaren. I nästa steg talar eleven om att hen skrev med versaler men ville skriva 

med gemener, vilket är en lokalnivå i skrivprocessen. Elev 9 avslutar med typiska drag för 

genren, vilket är en global nivå. 

Elev 4 beskriver skrivprocessen utifrån tre deloperationer genren, satser och genren, se exempel 

12.  

Exempel 12: 

Intervjuaren: Nu ska barnet börja skriva ett brev till sina släktingar som bor långt bort. Vad kan hon tänka på? 

Elev 4: Hon kanske kan skriva, hej jag heter Anna kan inte vi träffas någon gång? 

 […] 

Intervjuaren: Hur har hon insett att hon borde sudda? 

Elev 4:  Kanske råkade skriva såhära, att jag eehm vill helst träffa henne, men då kan man skriva såhär, 

  jag vill träffa er helst.  

Intervjuaren: Barnet har skrivit brevet och läser den. Vad kan hon tänka på? 

Elev 4:  Ehme, att det typ står såhär, jag vill helst träffa er någon dag, kanske på lördag? Hälsningar 

  Anna. 

I början av skrivprocessen befinner sig Elev 4 på globala nivån genre. Elev 4 uttrycker typiska 

språkliga drag för genren när hen förklarar vad hon kan tänka på i början av skrivprocessen. 

Sedan talar eleven om ordföljden i en sats. I det sista steget talar eleven om typiska drag för 

genren när man avslutar ett brev.  

 

Dessa elevers tankeprocesser går in i en rad olika deloperationer när de talar om skrivning. I 

deras utsagor uttrycker de att i början av skrivprocessen tar de hänsyn till genren. De uttrycker 

också att mottagaren är viktig i detta stadium. Sedan rör sig eleverna in mot en mer lokal nivå 
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då satser, rättstavning och interpunktion blir viktiga. I det sista stadiet av skrivprocessen 

kommer eleverna tillbaka till genren eller mottagaren, då de ser över sin text om den uppfyller 

de mål som de hade när de var i början av sin skrivprocess.  

 

8.2.4 Skrivprocessen globala-lokala-globala-lokala nivåer 

 

En av eleverna (Elev 6) rör sig mellan globala och lokala nivåer fram och tillbaka. Från globala 

till lokala och tillbaka till globala och sedan lokala. Vilket kan illustreras på följande sätt, se 

figur 4. 

Figur 4 

 

Elev 6 beskriver skrivprocessen utifrån fem deloperationer genren, mottagaren, ordval, 

rättstavning och interpunktion, se exempel 13. 

Exempel 13: 

Intervjuaren: Nu ska barnet börja skriva ett brev till sina släktingar som bor långt bort. Vad kan hon tänka på? 

Elev 6: Vad hon ska skriva. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Eller så tänker hon vad hon ska skriva 

  till dem. 

Intervjuaren: Nu skriver barnet. Vad kan hon tänka på? 

Elev 6: Hon kan tänka på vad hon ska skriva, eller kanske aa ska jag skriva så, eller är det bra att skriva 
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  så, eller kommer de bli ledsna om jag skriver så. 

Intervjuaren: Nu suddar barnet något hon skrivit. Varför suddar hon? 

Elev 6: De är många anledningar till varför hon suddar. Första kan vara för att kanske hon skrev något 

  ord fel eller hon skrev något inte borde skrivit. Å så kanske någonting jag kommer sakna er, fast 

  hon kommer aldrig träffa er, kanske det inte var bra för att kusinerna blir ledsna. Hon tog bort 

  det för att dem inte skulle bli ledsna. 

 […] 

Intervjuaren: Barnet har skrivit brevet och läser den. Vad kan hon tänka på?  

Elev 6: Hon kanske tänker på att kusinerna också kommer skicka någonting. Kusinerna kommer bli 

  glada för brevet. 

Intervjuaren: Vad tittar hon på? 

Elev 6: På hela meningen. Att hon kanske började med stor bokstav å sen så punkt. Kanske hon tittar på 

  det hon skrev å så är det bra. Hon läser hela brevet och tittar.  

Denna elev klarar troligtvis att hålla kvar de globala nivåerna, genren och mottagaren, samtidigt 

som hen arbetar med de lokala nivåerna, ordval, rättstavning och interpunktion. Vi kan se hur 

eleven rör sig mellan de globala och lokala nivåerna. Hen klarar av det eftersom hen troligtvis 

har automatiserat en del av sina skrivprocesser och klarar av att befinna sig på olika nivåer 

samtidigt.  

 

9. Sammanfattning och slutdiskussion 

  

Det här avsnittet kommer att behandla: en sammanfattning, en diskussion utifrån tidigare 

forskning och slutsats, samt en diskussion om didaktiska implikationer av resultatet.  

 

9.1 Sammanfattning 

 

Arbetet handlar om vilka uppfattningar elever i årskurs 3 har om skrivning. Att undersöka 

elevers medvetenhet och föreställningar om skrivning i årskurs 3 är intressant eftersom eleverna 

har blivit formade av den formella undervisningen som bedrivits på skolan. Skrivning är en 

komplex och mödosam uppgift, som ställer stora kognitiva och sociala krav på eleven. Det är 

därför jag vill undersöka elevers medvetenhet och föreställningar om skrivning. Kanske kan 

denna medvetenhet bidra till att vi vuxna får en förståelse för elevers föreställningar om 

skrivning och på så sätt kan bidra till ett språkutvecklande arbete. 
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Skrivning är en viktig del i undervisningen i årskurs 1 – 3. I slutet av årskurs 3 ska eleverna 

uppfylla de kunskapskrav som står i Läroplanen. Det handlar om att ”Eleven kan skriva enkla 

texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och 

frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i 

elevnära texter.” (Skolverket 2017, s. 258). Det är intressant att undersöka elevers medvetenhet 

och föreställningar om skrivning i årskurs 3, då de blivit påverkade av den formella 

undervisningen som ska hjälpa eleverna att klara av de kunskapskrav som de ställs inför i slutet 

av årskurs 3. 

En sammanfattning av mitt resultat utifrån de frågeställningar arbetet avsåg att besvara: 

Vad är skrivning för barn i årskurs 3? 

Svaren från eleverna i årskurs 3 visar att de har en skiftande bild av vad skrivning är. Vissa 

elever har en mer komplex uppfattning av vad skrivning är än andra. Elevers uppfattningar om 

skrivning kan föras till fyra kategorier om skrivning. I kategorin avbildning handlar skrivning 

om att skriva utan att större reflektion läggs på skrivprocessen. Eleven inser att stavfel bör rättas 

men mer fokus läggs inte på att bearbeta texten. Under kategorin anpassning handlar skrivning 

om en yttre påverkan. Eleven vill bli uppskattad som skrivare och lägger fokus på läsbarhet. 

Det handlar också om att bli betraktad som en god skrivare, andras bedömningar styr hur texten 

utformas. Skrivning som kommunikation handlar om att överföra ett budskap, vilket blir synligt 

när eleven talar om rättstavning, användning av lämpligt subjekt och korrekt syntax. I kategorin 

skapande handlar skrivning om en reflekterad process planering, granskning, bearbetning och 

förändring. Alla dessa kategorier förekommer hos de intervjuade barnen. 

 

Skrivning som process handlar om de kognitiva skrivprocesser som vi går in i när vi skriver. I 

utsagorna från eleverna är det fem deloperationer som träder fram: mottagaren, genren, satser, 

ordval samt rättstavning och interpunktion. Dessa deloperationer organiseras från globala till 

lokala nivåer i en hierarkisk ordning på följande sätt: 
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De tankeprocesser eleverna går in i under skrivprocessen ser olika ut. Hur många 

tankeprocesser eleven klarar av att hantera samtidigt varierar. En av eleverna befinner sig på 

den globala nivån, hen rör sig aldrig ner till lokala nivån i sin skrivprocess. Andra klarar av att 

röra sig mellan lokala och globala nivåer fram och tillbaka, genom att hålla de globala nivåerna 

(genren, mottagaren) aktuella medan de arbetar med de lokala nivåerna (satser, ordval, 

rättstavning, interpunktion). 

 

Vilka likheter och skillnader finns det med barn i andra länder? 

Det finns likheter och skillnader mellan mitt arbete och studier i andra länder som Scheuer m.fl. 

(2006) och Barbeiro (2010). Likheterna handlar om att rättstavning/ortografi är viktigt för 

barnen även i dessa studier. Likheten med Scheuer m.fl. (2006) handlar om att skrivning 

betraktas som kommunikation. Det handlar om att utveckla och generera ett innehåll för någon 

d.v.s. att överföra ett budskap. Barnen i Barbeiro (2010) studie anser att skrivning är 

lärarorienterad, vilket också barnen i mitt arbete talar om. Det handlar om en yttre påverkan, då 

eleven vill bli uppskattad som skrivare. Det är också tydligt att skrivning handlar om en 

reflekterad process för elever i årskurs 3.  

 

Det finns skillnader mellan mitt arbete och studier i andra länder. I Scheuers m.fl. (2006) studie 

talar barnen om att skrivning handlar om att utveckla en text som har en röd tråd, vilket inte 

barnen i mitt arbete gör. Barnen i Barbeiro (2010) studie uttrycker en oro för kalligrafi, vilket 

inte barnen i mitt arbete gör. Det handlar troligtvis om att man inte anser att kalligrafi är viktigt 

för skrivutvecklingen i den svenska skolan. 
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Har det skett någon förändring när det gäller barns uppfattningar om skrivning jämfört med i 

en studie från 1985? 

Det har skett en förändring sedan 1985 när det gäller barns uppfattningar om skrivning, vilket 

kan vara naturligt eftersom eleverna i Dahlgren och Olssons studie är från förskolan och årskurs 

1, medan barnen i mitt arbete går i årskurs 3. I båda studierna finns yttre krav på eleverna att 

skriva. Eleverna i Dahlgren och Olssons studie uttrycker detta som ett motiv för läsning, vilket 

kan yttra sig från skolan, vuxna eller kamrater. De talar också om att det har en negativ 

emotionell påverkan hos eleven. I mitt arbete handlar denna yttre påverkan om att eleven vill 

bli uppskattad som en god skrivare och eleven lägger därför fokus på läsbarhet. Eleverna i mitt 

arbete talar även om vikten av rättstavning, lämpligt subjekt och korrekt syntax. Skrivning 

handlar om en reflekterad process som möjliggör planering, granskning, bearbetning och 

förändring. Eleverna i Dahlgren och Olssons studie talar om yttre iakttagbara beteenden som 

läsare utför (bläddra, sitta, titta, prata, hålla) samt som en kroppslig process då munnens rörelser 

är centrala. Eleverna uttrycker även läsning som en mental akt, hur de tänker när de läser för att 

förstå vad de läser. Dessa skillnader kan bero på att i Dahlgren och Olssons studie talar eleverna 

om skrivning och läsning, medan i mitt arbete talar eleverna endast om skrivning. 

 

Finns det skillnader i barns föreställningar om skrivning i förskoleklass och i årskurs 3? 

Skillnaden handlar om att eleverna i förskoleklassen och i årkurs 3 uttrycker att det finns en 

yttre påverkan till skrivning, men denna ser olika ut. För eleverna i förskoleklassen handlar 

denna yttre påverkan om att de anpassar sin skrivning till skolan och vuxnas önskemål, medan 

eleverna i årskurs 3 talar om att de vill bli uppskattade som skrivare och det är andras 

bedömningar som styr hur texten formas. Denna skillnad kan bero på att de yttre kraven 

förändras högre upp i årskurserna. Elever i årskurs 3 har en större medvetenhet om 

bedömningen av sina texter. Skillnaden handlar också om att för elever i förskoleklassen 

handlar skapande om att utforska tanken, medan i årskurs 3 handlar det om en reflekterad 

process som möjliggör planering, granskning, bearbetning och förändring. Eleverna i årskurs 3 

har kommit längre i sin skrivutveckling och har en mer komplex bild av vad skrivning innebär. 

Denna utveckling är inte självklar, den kan bero på att det inte är samma elever i dessa två 

arbeten. Eleverna kommer från olika skolor och har olika erfarenheter. 
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9.2 Diskussion och slutsats 

 

Det finns både likheter och skillnader med tidigare redovisad forskning som framkommit i 

resultatet av mitt arbete. I Scheuer m.fl. (2006) studie handlar skrivning för eleverna om att 

utveckla en fullständig rättstavad text som håller sig till genren, vilket också eleverna i mitt 

arbete uttrycker. I början av skrivprocessen uttrycker flera av eleverna typiska drag för genren. 

Detta framgår tydligt när de svarar på frågan Nu ska barnet börja skriva ett brev till sina 

släktingar som bor långt bort. Vad kan hon tänka på? Flera av eleverna beskriver hur man kan 

skriva när man ska skriva ett brev. Elever i årskurs 3 har goda kunskaper om genren skriva brev 

och kan beskriva sina skrivprocesser inom den. Eleverna har troligtvis lärt sig genren skriva 

brev i skolan eller av andra vuxna i elevens vardag.  

I Barbeiro (2010) studie blir de språkliga kraven tydliga i elevernas texter. Det handlar om att 

de uttrycker en specifik oro för ortografi och kalligrafi. I mitt arbete uttrycker inte eleverna en 

oro för kalligrafi. Kanske handlar det om att eleverna i mitt arbete inte har det kravet från skolan, 

vilket resulterar i att de inte reflekterar kring det. Barbeiros (2010) studie är gjord i Portugal. 

Skolan i Portugal ställer troligtvis andra krav på eleven. Läroplanen (2017) i Sverige ställer inte 

krav på kalligrafi. Eleven ska kunna skriva med läslig handstil men mer fokus läggs inte på 

handstilen. Eleverna i mitt arbete talar däremot om ortografi. De talar om rättstavning, 

interpunktion, versaler och gemener. Resultatet av mitt arbete visar att ortografi är viktigt för 

eleverna. Det handlar ofta om att eleven vill bli betraktad som en god skrivare, vilket resulterar 

i att det är andras bedömningar som styr hur texten utformas. Skrivning handlar om att utföra 

en prestation, kommunicera med någon eller föra vidare ett budskap och det är därför andras 

bedömningar är viktiga för eleven. 

Resultatet visar att eleverna i årskurs 3 har en mer komplex bild av vad skrivning innebär än 

eleverna i förskoleklassen. För eleverna i årskurs 3 handlar skrivning om en reflekterad process 

som möjliggör planering, granskning, bearbetning och förändring, medan i förskoleklassen 

handlar skrivning om att utforska tanken. De yttre kraven ser också annorlunda ut bland barnen 

i förskoleklass och i årskurs 3. Bland förskoleklassbarnen handlar de yttre kraven om att 

anpassa sin skrivning till skolan och vuxnas önskemål. För elever i årskurs 3 handlar de yttre 

kraven om att de vill bli uppskattade som skrivare och därför blir det andras bedömningar som 

styr hur texten utformas.  
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Resultatet som framkommit av mitt arbete visar att eleverna i årskurs 3 har många och skiftande 

uppfattningar om vad skrivning är. De kan beskriva vad skrivning är och vilka kognitiva 

processer de går in i när de skriver, vilket är ett glädjande resultat. Elever i årskurs 3 har alltså 

en komplex bild av skrivning. Resultatet visar att eleverna i studien har blivit formade av den 

formella undervisningen som bedrivits på skolan och beskriver skrivning utifrån de kriterier 

skolan ställer på skrivning. Det handlar om att eleven vill hålla sig till genren och utveckla en 

fullständig rättstavad text som uppfyller de språkliga kraven skolan eller andra vuxna ställer på 

eleven. Det går inte att generalisera mitt resultat, vilket inte varit min ambition. Jag vill ge en 

inblick i vilka föreställningar och vilken medvetenhet elever i årskurs 3 har om skrivning. Min 

ambition är att detta kanske kan bidra till att göra skriftspråksundervinsingen mindre mödosam 

och svår för både lärare och elever. 

 

9.3 Didaktiska implikationer 
 

Mitt resultat visar ett elever i årskurs 3 har olika kunskaper om vad skrivning är, liksom vilka 

kognitiva skrivprocesser eleven klarar av att hantera. Eleverna har kommit olika långt i sin 

skriftspråksutveckling och behöver olika stöd för att komma vidare i sin utveckling. Därför 

måste vi lärare planera undervisning som tillfredsställer allas behov, vilket är en svår uppgift. 

Det finns olika sätt man kan arbeta för att stötta elever på olika nivåer. Tydlighet är viktigt för 

att man som lärare ska nå ut till alla elever. Läraren bör reflektera över hur hen undervisar, hur 

hen presenterar uppgifter och även hur hen utformar uppgifter som ska göras. Det viktigaste är 

att utforma en undervisning som är intresseväckande samt inbjudande för elever på olika nivåer 

i skriftspråksutvecklingen. Ett bra arbetssätt är att planera undervisning som ger eleverna 

möjlighet att samarbeta med varandra och på så sätt stötta varandra i utvecklingen. Man kan 

arbeta med elevbedömningar, vilket handlar om att eleven får rätta sin eller sin klasskamrats 

text eller uppgift. Att arbeta med elevbedömningar är ett sätt att göra elever medvetna om sina 

styrkor och brister, vilket resulterar i att eleven blir medveten om sin utveckling och kan 

fokusera på sitt lärande. Läraren bör hela tiden stötta eleven arbetet och vägleda eleven framåt 

i utvecklingen. 
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10. Vidare forskning 
 

Det skulle vara intressant att undersöka hur barn i årskurs 3 skriver om sina skrivprocesser, likt 

Barbeiro (2010) studie What happens when I write? Pupils’ writing about writing som är gjord 

i Portugal. Barnen fick i uppgift att reflektera och skriva en text om vad som händer när de 

skriver. Det skulle vara intressant att göra en studie på barn i Sverige för att se om de kan skriva 

om sina skrivprocesser som barnen i Portugal gjorde.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

Inledande skriftspråkliga grundfrågor 

1. Är det bra att kunna skriva? Varför är det bra med skrivning? 

2. Vad kan man göra om man kan skriva? Varför vill du lära sig skriva? När brukar du 

skriva? 

3. Kan du skriva? Hur bra skriver du?  

4. Hur gör du när du lär dig skriva? Vad behöver du kunna för att lära dig skriva (bättre)? 

5. Vad skriver du? 

 

Card 1: Nu ska barnet börja skriva ett brev till sina släktingar som bort långt bort. Vad kan hon 

tänka på?5 

  

Fig. 1. Picture cards employed in the task (Scheuer & de la Cruz, 2006) 

 

Card 2: Nu skriver barnet. Vad kan hon tänka på?  

 

Fig. 1. Picture cards employed in the task (Scheuer & de la Cruz, 2006) 

                                                           
5 Översättningen är min egen. 
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Card 3: Nu suddar barnet något hon skrivit. Varför suddar hon? Hur har hon/han insett att hon 

borde sudda?  

 

Fig. 1. Picture cards employed in the task (Scheuer & de la Cruz, 2006) 

 

Card 4: Barnet har skrivit brevet och läser det. Vad kan hon tänka på? Vad tittar hon på?  

 

Fig. 1. Picture cards employed in the task (Scheuer & de la Cruz, 2006) 
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Bilaga 2: Föräldramedgivande 

Informationsbrev till föräldrar i förskoleklassen på X-skolan angående mitt 

examensarbete på Södertörns Högskola. 

 

Här kommer en förfrågan till er föräldrar som har barn i förskoleklassen på X-skolan. Jag 

heter Elin Truks och jag utbildar mig till Grundskollärare i förskoleklass till årskurs 3 och ska 

skriva mitt examensarbete under denna termin. Jag är intresserad av barns syn på skriftspråket 

och önskar att få samtala med era barn och kanske be dem skriva något.  

Jag har fått tillåtelse av lärare och rektor att träffa barnen och behöver nu er tillåtelse. Det är 

frivilligt att delta i min studie. Barn och föräldrar kan när som helst välja att dra sig ur utan att 

det medför något negativt för dem. Alla namn på elever och skola kommer bytas ut. Samtalen 

kommer spelas in med ljudupptagning för att jag senare ska kunna analysera materialet. 

Insamlat material kommer endast behandlas av mig och kommer inte finnas tillgängligt för 

annan forskning.  

För att kunna genomföra studien behöver jag tillåtelse från er att samtala med barnen. Alla 

barn kommer också tillfrågas och ge sitt eget samtycke till att delta.  

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er. Tack! 

Elin Truks 

Mail: XXX 

Telefon: XXX 

 

Medgivandeblankett 

Mitt barns namn 

 

  

Ja, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn intervjuas 

 

  

Nej, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn intervjuas 

 

 

Målsmans underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Telefon 

 

Datum 

 


