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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka lärares medvetenhet 

angående betydelsen av användandet av barnens erfarenheter i skrivundervisningen, för att 

erbjuda eleverna en god möjlighet till att utveckla sin skrivförmåga. För att uppnå syftet 

formulerades två frågeställningar, hur lärare beskriver barnens erfarenheter utifrån 

skrivundervisningen och hur de beskriver att de utformar sin skrivundervising med tanke på 

elevernas erfarenheter. 

I studien har framkommit att lärarnas intention är att utgå från barnens erfarenheter. De lärare 

som intervjuats ser barnens erfarenheter som viktiga och som en förutsättning i 

skrivundervisningen, men de ser också att olika erfarenheter förbereder eleverna på olika sätt 

inför den undervisning som ges. Detta gör att de värderar och väljer ut vilka erfarenheter de vill 

använda i skrivundervisningen. Samtidigt ser lärarna sig själva som viktiga förmedlare av 

erfarenheter som barnen kan bygga sin skrivutveckling på.  

Uppsatsen har som teoribakgrund Vygotskijs sociokulturella perspektiv men även Deweys 

erfarenhetsteori och Bourdieus teori om fält, habitus och kapital. Det är också dessa teorier som 

Carina Fast, Ann Haas Dyson och Elisabeth Hesslefors Arktoft har som grund i sina 

avhandlingar, vilka denna studie relaterar till som aktuell forskning i ämnet. 

 

 

Nyckelord: barns erfarenheter, grundskola, populärkultur, skrivundervisning, sociokulturellt 

perspektiv  
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1.0 Inledning 

Skolans läroplaner och kursplaner är de direktiv och mål som finns för den undervisning som 

bedrivs, och läraren har ett stort ansvar för att arbeta mot dessa. I läroplanen anges:  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo94, 2009, s.5).   

I den kommande läroplanen är det formulerat på ett liknande sätt: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr11, 2010, s.5). 

Språk är kulturellt betingat och färgat av barnets egna upplevelser. Det språk som ett barn har 

byggt upp tillsammans med familj och vänner tar de med sig till skolan. Det är dessa erfarenheter 

som bildar grunden för barnets fortsatta lärande. I skolan får barnen uttrycka sig genom att 

skriva, vilket för en del blir något nytt och för andra något man fortsätter att göra och utveckla 

(Fast, 2007, s.151).  

Det talas mycket om att det skett en försämring av svenska barns läs- och skrivförmåga, vilket 

också enligt professor Mats Myrberg (2006) har uppmärksammats i skolverkets nationella 

undersökningar, som genomfördes 1993, 1995 och 2003. Det finns också undersökningar som 

visar på en fördubbling sedan 1990-talet av antalet barn som behöver specialpedagogiskt stöd 

(Myrberg, 2006, s.15). Detta har bidragit till vårt intresset för lärares skrivundervisning. 

Under vår utbildning till lärare har vi tagit del av Lev Vygotskijs tankar och teorier. Han har i 

hög grad påverkat vårt skolsystem och våra läroplaner. Vygotskij belyste bland annat vikten av att 

utgå från elevers erfarenheter och intressen för att få en meningsfullhet i skrivandet. (Vygotskij, 

2005, s.54f). John Dewey var en annan banbrytande forskare, vars teorier vi tagit intryck av. Han 

skrev att erfarenhet är både medlet och målet för undervisningen (Dewey, 1997, s.48).  

    Syftet med denna studie har varit att undersöka om lärare erbjuder möjligheter för barnen att 

utveckla sina skrivförmågor på ett sådant sätt som de styrdokument, de teorier och den aktuella 

forskning som vi refererar till förespråkar. Därför valde vi att undersöka lärares medvetenhet 

angående användandet av barnens erfarenheter i skrivundervisningen. 
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2.0 Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras några begrepp som används i studien. Undersökningens syfte 

och frågeställningar tas också upp här, liksom de teorier och den aktuella forskning som 

undersökningen baseras på. 

Dagens forskning kan delas in i två huvudgrupper med olika perspektiv på läsande och 

skrivande. Den ena är det intra-individuella perspektivet, vilket har fokus på individen och 

fonologiska aspekter och ofta utifrån olika läs- och skrivsvårigheter. Den andra huvudgruppen är 

det inter-individuella perspektivet och det är utifrån denna som vi genomfört vår studie. Fokus i 

detta perspektiv ligger på hur läsandet och skrivandet sker i samhället, nyttan av dem men också 

hur eleverna påverkas av kulturen och miljön i sin språkutveckling (Skolverket, Nya språket lyfter, 

2008, s.12).  

2.1 Begrepp 

Här beskrivs i korthet hur begreppen erfarenhet och populärkultur används i studien. 

2.1.1 Erfarenhet 

För att kunna tolka och dra slutsatser ur det insamlade materialet är det av yttersta vikt att 

klargöra vad begreppet erfarenheter innefattar i undersökningen.  

Erfarenheter innesluter här barnens tidigare kunskaper, upplevelser och intressen. De 

deltagande lärarna talar om barnens tidigare skrivförmåga som erfarenheter och ser dessa som 

tidigare kunskaper i skrivande och därför har även detta innefattats av erfarenhetsbegreppet. 

2.1.2 Populärkultur 

När det i denna studie talas om populärkultur syftas det på den vardagskultur som är populär i 

samhället för tillfället och som barnen kommer i kontakt med genom filmer, leksaker, musik, tv-

spel, dataspel, kläder med mera. Anledningen till att populärkulturen har tagits upp i studien 

framför andra erfarenheter som barnen har är för att detta är något som alla barn möter på ett 

eller annat sätt i dagens mediasamhälle.  

2.2 Syfte 

I vår lärarutbildning har vi kommit i kontakt med Vygotskijs, Deweys och Bourdieus teorier (se 

2.3.1-3) och sett hur stor betydelsen är av att ha barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och 

intressen som grund i skrivundervisningen. Vi har också sett att våra läroplaner påpekar 
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betydelsen av dessa, ”undervisningen skall […] med utgångspunkt i elevernas […], tidigare 

erfarenheter, […] främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo94, 2009, s.5). 

Undersökningens syfte har därför varit att undersöka lärarnas medvetenhet angående vikten av 

att använda elevernas erfarenheter i skrivundervisningen, för att kunna erbjuda god möjlighet till 

utvecklandet av skrivförmågan. 

2.2.1 Frågeställningar 

1) Hur beskriver de intervjuade lärarna barnens erfarenheter utifrån sin skrivundervisning? 

2) Hur beskriver de intervjuade lärarna att de utformar sin skrivundervisning i förhållande till  

    barnens erfarenheter? 

2.3 Teorier 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Här tas detta perspektiv upp 

samt olika teorier om vad detta kan betyda i förhållande till synen på de erfarenheter elever tar 

med sig till skolans skrivundervisning. 

2.3.1 Vygotskijs teori – sociokulturellt perspektiv  

Vygotskijs teorier används och tolkas på olika sätt. Det interaktionistiska sociokulturella 

perspektivet innebär att man blandar in erfarenhet och deltagande i Vygotskijs teorier istället för 

att koncentrera sig på utveckling och inlärning (Dysthe & Ingland, 2003, s.90). 

Även om vi i denna undersökning valt ett sociokulturellt perspektiv är vi medvetna om att det 

finns likheter med Piaget och konstruktivismen, Dewey och hans reformpedagogik liksom med 

samtida landsmannen Bachtin och hans syn på sociala språk. Likheterna beror på att de hämtat 

inspiration från varandra och vissa skillnader beror på att de levde och verkade i vitt skilda 

verkligheter (Dysthe & Ingland, 2003, s.78ff).  

   Vygotskij har genom sin sociokulturella teori betytt och betyder fortfarande mycket för vår 

skolas och samhällets syn på undervisning och lärande. Han hade sina rötter i Ryssland i en tid då 

landet genomgick revolution och kriser på flera områden, både politiskt, ekonomiskt och 

kulturellt. Han var påverkad av sin socialistiska omgivning men även av influenser från väst, 

däribland av Piagets syn på barns utveckling och hur barn konstruerar sin kunskap (Dysthe & 

Ingland, 2003, s.77f).  

Vygotskij menade att grunden för barns lärande och utveckling är social samverkan och sker i 

en social process, där dialog och mening är centrala delar (Vygotskij, 2001, s.15). Denna sociala 

samverkan innebär att den individuella utvecklingen har formats utifrån historiska och kulturella 

handlingsmönster (Dysthe & Ingland, 2003, s.75). Eftersom mänsklig utveckling är ett socialt 

fenomen är barnet beroende av dem som finns runt omkring, både med tanke på vad, men också 
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hur, det lär sig, enligt ett sociokulturellt perspektiv (Gibbons, 2006, s.26). 

   Detta leder vidare till Vygotskijs tanke om imitationens betydelse för barns utveckling. Han 

menar att med hjälp av imitation i samarbete med andra kan barnet höja sig till en högre nivå, till 

något de inte kunde förut. En slutsats av detta blir att om det finns förutsättning för imitation 

finns det möjlighet att utvecklas (Vygotskij, 2001, s. 332f). Det krävs då också att det som barnet 

imiterar ligger inom den närmaste utvecklingszonen, vilket enligt Vygotskij innebär att det är det 

som barnet idag kan göra tillsammans med någon för att imorgon kunna klara själv (Vygotskij, 

2001, s. 333). Detta medför att nivån på undervisningen varken får vara för hög eller för låg för 

barnet om en utveckling ska kunna ske. Roger Säljö har beskrivit den närmaste utvecklingszonen 

som ”en zon inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer 

kompetent person” (Säljö, 2000, s.123). Han skriver också att detta stöd utifrån även kan vara en 

skriftlig instruktion och inte måste komma från en person (Säljö, 2000, s.125). 

   En annan viktig aspekt av Vygotskijs teori var hans syn på tänkande och språk, vilket också 

är titeln på en av hans böcker. Han menade att talet är ett stöd och redskap för tänkandet och 

ökandet av förståelse (Dysthe & Ingland, 2003, s.83).  

Vygotskij beskrev sambandet och förutsättningarna mellan fantasi och verklighet. Han ansåg 

att fantasin är en funktion som är livsviktig och ett måste för att vi ska kunna förstå och sätta oss 

in i andra situationer, sammanhang och känslor (Vygotskij, 2005, s.17ff). Han ansåg också att vår 

fantasi är hämtad ur verkligheten och våra erfarenheter, vilket är anledningen till att Vygotskij 

menade att vuxna människor har rikare fantasi än barn. Därför behöver vi erbjuda barnen en 

möjlighet att expandera sina erfarenheter och upplevelser för att få en mer produktiv fantasi som 

de kan använda vid olika skapande verksamheter, exempelvis skrivande (Vygotskij, 2005, s.19f).  

      Enligt Vygotskij finns det ett samband mellan barnets skapande och lek. Vid till exempel 

barns ritande och teaterspelande kan man se och höra hur de berättar och skapar samtidigt, vilket 

påminner om deras lek. Dessutom är barnets skapande fortfarande starkt knutet till dess egna 

upplevelser och intressen (Vygotskij, 2005, s.76). Barnen kan ofta inlevelsefullt berätta om olika 

händelser, intressen och företeelser men att skriva om dem kan vara svårt eftersom deras 

skriftspråksutveckling ligger på en lägre nivå än deras muntliga (Vygotskij, 2005, s.52). 

Abstraktionsnivån är också högre vid skrivande och bidrar till svårigheten med detta liksom med 

alla de regler som gäller. Det är därför viktigt att barnen får skrivuppgifter där de ser att det finns 

anledning och behov av att skriva och att de får skriva om sådant de känner till väl, som de har 

mycket kunskap om och som de är intresserade av (Vygotskij, 2005, s.54f).    

2.3.2 Deweys teori om erfarenheter 

Dewey menar att det krävs erfarenheter för att kunna lära sig något och att utbildas (Dewey, 

2004, s.171). Han uttrycker det bland annat som att barnens erfarenheter är både ”målet och 

medlet” för undervisningen (Dewey, 1997, s.48). Därför är det önskvärt att det sker en utveckling 

av erfarenheten och in i nya erfarenheter, också på grund av att lärande inte kan komma ur 
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ingenting utan kräver förförståelse, vilket erbjuds genom erfarenheter (Dewey, 1999, s.183f). 

Enligt Hesslefors Arktoft utvecklade Dewey en progressiv pedagogik där eleven själv söker 

kunskap genom ett aktivt handlande. När barnet på detta sätt får erfarenheter blir det till 

kunskap, förutsatt att barnet ser nyttan med dessa erfarenheter och de därmed upplevs som 

meningsfulla. Villkoret för ett sådant progressivt kunskapande är en individualiserad 

undervisning, där utgångspunkten är barnens erfarenheter, intressen och förmågor (Hesslefors 

Arktoft, 1996, s.18). 

Dewey talar om två olika kriterier för erfarenheter, kontinuitetskriteriet och 

interaktionskriteriet (Dewey, 2004, s.176ff). Kontinuitetskriteriet går ut på att alla erfarenheter 

påverkar barnet och deras kommande erfarenheter och dessa kommer därmed att leda växandet 

vidare åt ett visst håll eller mål. Interaktionsaspekten innebär att det är i interaktion mellan barnet 

och omgivningen som erfarenheter formas (Hesslefors Arktoft, 1996, s.19, Dewey, 2004, s.179). I 

denna interaktion kan omgivningen vara en person, en sak, ett material eller en situation, 

beroende på vad barnet gör och de nya erfarenheter det får möjlighet att göra (Dewey, 2004, 

s.185). 

Dewey delar också in erfarenheter utifrån två olika infallsvinklar, dels den omedelbara, hur 

erfarenheten upplevs, dels den andra som handlar om hur barnets tidigare erfarenheter kommer 

att påverka de erfarenheter som barnet möter i framtiden (Dewey, 2004, s.173). Utifrån sina 

erfarenheter får barnen insikt och lär sig hur de kan agera vid ett senare tillfälle. Beroende på 

kvaliteten i de erfarenheter som barnen möter kan deras värld antingen expandera eller begränsas 

(Hesslefors Arktoft, 1996, s.19). Som exempel på detta beskriver Dewey att ett barn får en ny 

förmåga och ett nytt intresse när det lär sig tala eller läsa, vilket i sin tur bidrar till att en ny värld 

med nya möjligheter och erfarenheter öppnas för barnet (Dewey, 2004, s.179). 

Läraren och pedagogen måste ta hänsyn till barnets egna förmågor och intressen när han eller 

hon erbjuder den omgivning där barnet kan interagera och få erfarenheter som förbereder för 

kommande och mer omfångsrika erfarenheter (Dewey, 2004, s.186f). ”Erfarenheter lever vidare i 

erfarenheter” enligt Dewey (Dewey, 2004, s.173f), och därför är det pedagogens ansvar att 

erbjuda barnen erfarenheter som upplevs som positiva i det omedelbara och samtidigt är något 

som barnen kan bygga framtida erfarenheter på. Detta är det som skolans organisation, 

undervisning, metoder och innehåll måste ha som grund för att vara framgångsrik och leda till det 

som är målet med utbildningen (Dewey, 2004, s.173f). Utifrån sina erfarenheter lär sig barnet 

också olika attityder och inställningar, vilka kan vara till ett hinder eller möjlighet för barnet. Det 

kan till exempel handla om barnets inställning till att studera och det fortsatta lärandet (Dewey, 

2004, s.188). 

2.3.3 Bourdieus teori om fält, habitus och kapital 

Bengt Gesser har i sitt förord till Bourdieus bok (1992) Kultur och kritik tagit fram tre viktiga och 

typiska begrepp för Bourdieus teori som här i korthet förklaras. Dessa begrepp är fält, habitus 
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och symboliskt kapital (Bourdieu, 1992, s.10). 

Ett fält är en grupp människor som delar ett ämnesområde. De är organiserade och har olika 

funktioner och uppgifter samtidigt som de kämpar för ett gemensamt mål. I ett litterärt fält kan 

det exempelvis finnas författare, redaktörer och läsare som kämpar för ”god” litteratur (Gesser, 

1992, s.11). Det uppstår ett fält där människor har gemensamma tillgångar, resurser eller kapital, 

vilka kan vara både materiella och symboliska. För att komma med i ett fält krävs det att 

individen har gjort vissa investeringar eller satsningar och formats så att han eller hon passar in 

genom att till exempel tala och tänka på ett sätt som överensstämmer med fältets värderingar 

(Broady, 1988, s.5f). 

Med habitus menas de skillnader och särdrag som finns mellan olika klasser av agenter 

(deltagare) och som bidrar till en enhetlighet i gruppen när det till exempel gäller tillgångar, 

åsikter, smak och hur dessa uttrycks (Bourdieu, 2004, s.18f). Habitus är de vanor och traditioner 

som överförs från en generation till en annan genom påverkan av åsikter och handlanden 

(Bourdieu, 1992, s.12f). Det är utifrån dessa habitus som agenterna i olika klasser delar in, 

klassificerar och värderar när det till exempel gäller vad som är bra eller dåligt (Bourdieu, 2004, 

s.18f).  

Det symboliska kapitalet är de symboliska tillgångar som kan finnas inom en social grupp, 

exempelvis en familj. Dessa tillgångar är något som för gruppen har ett värde och är viktigt som 

till exempel inflytande, anseende eller meriterande relationer (Broady, 1988, s.3). Bourdieu delar 

in det symboliska kapitalet i olika grupper av kapital såsom kulturellt, ekonomiskt, språkligt med 

mera. (Bourdieu, 2004, s.136). Detta sker utifrån de olika kapitalens olika särdrag och kvaliteter 

(Bourdieu, 2004, s.97). Det är inom familjen som dessa kapital överförs och kan leva vidare i 

nästa generation, vilket Bourdieu uttrycker som reproduktion av kapital (Bourdieu, 2004, s.120).  

 Bourdieu talar om en lingvistisk (språklig) marknad där det handlar om att använda 

lingvistiska kapital och habitus, som tidigare varit nedärvda och formade utifrån en individs 

bakgrund (Bourdieu, 1992, s.139). En lingvistisk marknad kan vara alla olika lingvistiska 

kommunikationer eller interaktioner, även om de sker endast mellan två personer. På den 

lingvistiska marknaden har någon producerat ett lingvistiskt uttryck som sedan värderas och 

belönas av en mottagare (Bourdieu, 1992, s.141ff). Skolan och klassrummet kan ses som en sådan 

marknad där barnen befinner sig och läraren är mottagaren, som antingen kan befästa eller 

korrigera deras språk (Bourdieu, 1992, s.117ff). När barnen lär sig språket lär de sig också i vilka 

situationer olika lingvistiska former och uttryck passar och på så vis är lönsamma (Bourdieu, 

1992, s.116).  

 När man talar om ett lingvistiskt kapital innebär det att detta ger en förmån eller vinst på den 

lingvistiska marknaden. När det inte längre finns någon marknad för en viss lingvistisk 

kompetens så förlorar den sitt värde och upphör då också att vara ett kapital (Bourdieu, 1992, 

s.143). Detta kan förtydligas med att vissa egenskaper och förmågor inte har något värde i 

skolfältet, eftersom det inte finns något utrymme för att använda dessa i skolsituationen 
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(Bourdieu, 1993, s.268). 

2.4 Aktuell forskning 

Mycket av den aktuella forskningen visar hur viktigt det är att utgå från barns intressen och 

erfarenheter. De författare som här har valts har studerat barns erfarenheter utifrån olika 

perspektiv.  

I denna uppsats har tre olika forskningar och avhandlingar studerats mer ingående. Det är 

Elisabeth Hesslefors Arktofts (1996) med avhandling I ord och handling – Innebörder av ”att anknyta 

till elevers erfarenheter”, uttryckta av lärare, där lärares inställning till barns erfarenheter studerats. 

Carina Fast (2007) har i sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva - Familjeliv och populärkultur i 

möte med förskola och skola studerat barns literacy-erfarenheter och hur dessa förvaltas och tas emot 

i skolans undervisning. En annan sida av literacy-aspekten som här tas upp är critical literacy, som 

Ann Dyson (1997) tar upp i sin studie och beskriver i boken Writing Super Heroes. 

2.4.1 Carina Fast och Ann Haas Dyson – literacy-perspektiv 

För att förstå och tolka tidigare forskning har vi i detta arbete valt att utgå från Carina Fasts 

tolkning av literacy-begreppet, myntat av Marie Clay (1966). Literacy är allt som har med läsande 

och skrivande att göra och används också om det talade språket. Emergent literacy är den tidiga 

skriv- och läsinlärningen i samspel med andra som barn får under tidig uppväxt i familjen och 

förskolan och med andra personer som är viktiga för barnet. Det som idag ingår i begreppet 

literacy är även multimodala texter, vilka är texter som blandar bilder och text. Sådana möter barn 

tidigt i livet genom tv, filmer och tidskrifter (Fast, 2007, s.33). 

Carina Fast har i sin avhandling behandlat detta när hon har följt sju barn i hemmen, på 

fritiden och i skolan för att ta reda på vilka språkliga erfarenheter de har men även hur de får 

dessa erfarenheter. Fast beskriver hur barnet successivt träder in i skriftspråket och hon menar att 

det inte finns någon ålder när ett barn är moget att börja läsa eller skriva. Det beror istället på den 

sociala och kulturella miljö barnet växer upp i. Hon menar att vad, hur och när skrivande och 

läsande sker i en familj påverkar vilka olika literacy-erfarenheter ett barn får. Ett barns habitus 

och literacy-erfarenheter byggs upp när de är delaktiga när familjen till exempel läser 

leksakskataloger, använder tv-spel, vuxna läser högt och skriver handlingslistor (se Bourdieu 

2.3.3). Allt det här byggs upp långt innan någon egentlig formell skrivundervisning sker. Detta 

gör att varje barn har en unik språklig erfarenhet som det bygger sin vidare läs- och 

skrivutveckling på (Fast, 2008, s.85). 

Enligt Fast, och även Eriksen Hagtvet (2007), har Shirley Brice Heaths (1999) i sin 

undersökning Ways With Words beskrivit språkliga traditioner i USA när hon jämförde språkliga 

traditioner i hemmen. Heath har tittat på språkliga traditioner i två amerikanska stadsdelar, 

Trackton och Roadville, som är två arbetarklassamhällen med olika kultur, och jämfört dem med 
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de språkliga traditioner som fanns i medelklassfamiljerna i den stad där alla dessa barn gick i 

skolan. Barnen med arbetarbakgrund hade en annan norm för sitt språkbruk än vad skolan hade. 

Exempelvis kan nämnas att barnen i medelklassfamiljerna fick godnattsagor lästa för sig medan 

arbetarklassens barn fick muntliga berättelser av sina föräldrar. Arbetarbarnen fick tidigt lära sig 

att gå och handla och lärde sig på det viset att räkna och läsa.  Medelklassfamiljerna i staden läste 

och ställde frågor om texter till sina barn, som blev vana vid den sortens kommunikation. Detta 

gjorde att dessa barn var vana vid den typen av kommunikation när de kom till skolan. Barnen 

som inte fått högläsning och frågor hemma var inte vana vid det språkbruket och hade inte lika 

lätt att ta åt sig av undervisningen. Heath drar den slutsatsen att språkliga mönster i ett samhälle 

förstärker kulturella mönster i samhället (Eriksen Hagtvet, 2007, s.137ff, Fast, 2008, s.54ff). Även 

Dyson påpekar vikten av att ta till vara barns skilda bakgrunder för att inte en exkludering av 

vissa grupper i samhället ska uppstå (Dyson, 1997, s.22). Carina Fast använder sig av Bourdieus 

begrepp när hon talar om elevers habitus och deras levnadsvanor och hur dessa styr hur vi klär 

oss, vilken musik vi gillar, vilken mat vi äter och så vidare (se 2.3.3) Hon skriver vidare att 

barnens erfarenheter värderas omedvetet olika av lärarna och räknas inte alltid som ett lingvistiskt 

kapital, eftersom det inte är den typ av kunskap som belönas i skolan (Fast, 2007, s.182). 

Att läsa kartor, multimodala texter, serieböcker, tidningar, spela dataspel eller se på filmer med 

mera är sådant som barn stöter på tidigt och där det finns en kunskap som de många gånger 

börjar bygga upp redan innan de börjar läsa i traditionell mening (Bearne, 2005, s.22). Vivian 

Vasquez menar att barn använder sig av detta i leken, där det finns en möjlighet att på ett lekfullt 

sätt spinna vidare på dessa erfarenheter och använda som motivation för att lära sig mer 

(Vasquez, 2005, s.85ff). l likhet med detta säger Eve Bearne (2005) att vi ska ta tillvara barnens 

erfarenheter och utveckla det de redan kan och relatera till skolarbetet genom att använda de 

texter och erfarenheter barnen har av media när de skapar egna texter (Bearne, 2005, s.28). Fast 

(2008) beskriver hur barn ur populärkulturen lär sig ord genom att skriva av, till exempel när de 

skriver önskelistor. Fast menar att barn sällan skriver av fel och att kopieringsförmågan är en 

viktig del i barns literacy-utveckling. Fast framhåller att populärkulturen ger inspiration till att läsa 

och skriva. Barnen i Fasts studie har visat att det finns en drivkraft i den kultur som omger dem. 

Barnen vill veta vad sångaren på cd-skivan heter och kunna skilja ut den från andra cd-skivor. 

Hon menar att det inte är roligt att samla på tillexempel Pokémonkort om man inte vet vad 

figurerna heter och kan skilja på dem. Det förekommer många logotyper och ord i leksakernas 

värld som barnen redan kan skriva när de kommer till skolan (Fast, 2008, s.118ff). Detta stämmer 

överrens med både Vygotskijs och Deweys teorier om barns erfarenheter och intressen och 

lärande (se 2.3), vilka också är exempel på specifika språkliga händelser, som Fast beskriver som 

literacy events i sin avhandling. Dessa hjälper till att bygga upp ett barns emergent literacy och 

bildar barnens eget habitus och literacy-historia (Fast, 2007, s.37).  

Det finns forskare som har studerat skrivundervisningen ur ett multimodalt och 

populärkulturellt perspektiv för att se hur barnen påverkas och utnyttjar den kultur de lever i. De 
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har även uppmärksammat begreppet critical literacy, som bygger på literacy. När man talar om 

critical literacy vill man att barnen ska reflektera över vad som skrivs och sägs och utifrån det 

relatera till sin egen verklighet (Fast, 2008, s.139.).  

Barbara Comber och Helen Nixon (2005) beskriver ett projekt med en alfabetsbok, där två 

skolor fick rita bilder och händelser från sin vardag och sin närmaste omgivning. Barnen fick göra 

en bild och text för varje bokstav. Det som barnen ritade och skrev visade mycket av barnens liv 

och upplevelser och tog till vara deras kunskaper och fördjupade dem. Detta går att relatera till 

Deweys teorier, där han menar att kunskap byggs utifrån erfarenheter (se 2.3.2). Skolorna i 

projektet var belägna i Sydafrika och i Australien. Barnen från de olika länderna skickade sina 

böcker till varandra och fick på det sättet ta del av de andra barnens böcker, vilket också gjorde 

dem medvetna om att barn växer upp med många skilda upplevelser. Barnens böcker kom att se 

mycket olika ut, vilket gav barnen en större förståelse för att böcker får och kan se olika ut. 

Genom sina böcker kunde barnen också se att de olika länderna och barnens egna hemkvarter 

blev beskrivna på olika sätt beroende på vem som skrivit dem. Genom detta byggs ett critical 

literacy-medvetande in.  

Man kan inte ta ut själva skriftspråksanvändningen från dess sammanhang. Den är alltid integrerad 

i en människas sätt att tala, tänka, tro, agera, värdesätta och känna. Den metakognitiva sidan av 

skriftspråksutvecklingen är privat. Den kulturella däremot gör en till medlem av en speciell kultur 

(Fast, 2008, s.49). 

Fast (2007) kunde genom sin forskning se att barn har med sig erfarenheter hemifrån som de har 

fått utan någon formell undervisning. Fast undersökte också hur lärarna mötte barnens olika 

literacy-erfarenheter och kunde se att de var okunniga om dessa och många gånger till och med 

tog avstånd från barnens intressen i populärkulturen eftersom de ansåg att denna var av sämre 

kvalitet. Hon beskriver det som att barnen lärde sig mycket av användandet av Pokémonkort 

men att det hände bakom lärarnas rygg (Fast, 2008, s.152). Detta tyder enligt Fast på att barnen 

kände att det inte var något som gillades av lärarna.  

 Många av lärarna menade att skolan skulle vara ett komplement till populärkulturen (Fast, 

2008, s.152). Fast talar istället om ett ”tredje område” i skolan, där hon menar att barnens egna 

erfarenhetsvärldar ska användas för att förena skolans värld och bygga vidare till ett nytt område 

(Fast, 2008, s.138). Fast framhåller hur viktigt det är att lärare skaffar sig en bred kunskap om 

populärkultur för att kunna använda sig av den i undervisningen. Genom den kunskapen kan 

läraren koppla elevernas egna erfarenheter av populärkultur till sin egen undervisning (Fast, 2008, 

s.137ff).  

Ann Haas Dyson (1997) har gjort studier av barn där de har fått tillfälle att skriva fritt en 

timme om dagen. Hon noterade att barnen använde sig av superhjältar som var betydelsefulla för 

dem. Det var Dyson som först kom att tala om ett ”tredje område” när hon sammanförde 

barnens egna superhjältar från vardagen och populärkulturerna med sagor från den grekiska 

mytologin och på detta sätt bygga upp ny kunskap. Barnen fick diskutera berättelserna och 
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samtala om texterna och de fick också göra rollspel utifrån sina berättelser. Dyson säger att 

många lärare och föräldrar oroar sig för hur eleverna engagerar sig i populärkulturen men hon 

tycker att det är viktigt att uppmärksamma och ta ett ansvar för det som eleverna tycker är viktigt 

och som de lätt får tag i (Dyson s.6ff). Även Thavenius (2004) tar upp detta ”tredje område” och 

refererar till Dyson (1997) när han menar att detta är ett utmärkt exempel på hur man kan förena 

barns erfarenheter från modern kultur eller populärkultur med finkulturen för att skapa ett tredje 

rum. Thavenius skriver att: 

[...] skolan domineras av en rationalitet som karaktäriseras av att det är de teoretiska praktikerna 

som har företräde. Det gynnar främst ett abstraherande kunskapssökande och motsägelsefull 

kunskap. Det är en rationalitet som bäddar för en detaljplanerad och förutsägbar undervisning 

(Thavenius 2004 s.120 ) 

Thavenius jämför med konsten och menar att den fria uttryckskonsten skulle kunna vara ett bra 

arbetssätt att använda i skolarbetet. Han tycker även att Dysons (1997) exempel i Writing Super 

Heroes visar hur nya berättelser kan skapas, något han kallar estetisk produktion. Han säger att 

skolans tradition att värna om kulturarvet och finkulturen bara kommer i konflikt med 

populärkulturen eller det han kallar marknadsestetiken om det inte finns ett vettigt sätt att förena 

och förhålla sig till båda två (Thavenius, 2004, s.122). Karin Aronsson (2002) diskuterar det fria 

skapandet i sin bok Barns världar – Barns bilder, där hon bland annat refererar till Vygotskij när hon 

drar slutsatsen att om barn får skapa fritt när de ska framställa bilder ritar de något oinspirerat 

från massmedia. Däremot, om barnen i hemmet fick i uppgift att till exempel rita av sin cykel 

eller egna sinneserfarenheter blev bilden mer kreativ och personlig. Vid ett sådant tillfälle kunde 

samma elev använda massmedia, där till exempel sportreportage och egna erfarenheter av fotboll 

förenades för att skapa något nytt. Där kunde man se vikten av att uppmärksamma elevernas 

egna erfarenheter (Aronsson, 2002, s. 23). 

2.4.2 Elisabeth Hesslefors Arktoft – erfarenhetsforskning 

Elisabeth Hesslefors Arktoft (1996) har studerat 20 lärare genom att intervjua dem och observera 

deras undervisning i klassrummen. I sin studie ville hon ta reda på hur lärarna såg på att knyta an 

till elevernas tidigare erfarenheter. Lärarna framhöll i intervjuerna vikten av att bygga 

undervisning på elevernas erfarenheter och använda sig av individualisering. 

I sin avhandling lyfter Hesslefors Arktoft fram två olika kategorier utifrån lärarnas sätt att se 

på elevernas erfarenheter. Hon kallade dem kategori I, illustration, och kategori II, utgångspunkt 

(s.132ff). I kategori I sågs barnens erfarenheter i undervisningen som en illustration, en bild av 

deras erfarenheter och som skulle tillföra och tillägga något, antingen i undervisningen eller till 

barnets egna erfarenheter. När det gäller kategori II låg elevernas erfarenheter som utgångspunkt 

för undervisningen med syfte på förändring av antingen elevernas tidigare erfarenheter eller 

undervisningen (Hesslefors Arktoft, 1996, s.133). Vid illustration var elevernas erfarenheter ett 

bidrag till den redan planerade undervisningen; erfarenheterna skulle då främst användas som 
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morot för att lära sig innehållet i undervisningen. De kunde också ses som förkunskaper och 

användas för att få igång undervisningen. Ett annat användningsområde var att bekräfta eleverna 

och deras erfarenheter och därmed stärka deras självkänsla. Det gäller dock att barnen i 

illustrationskategorin har relevant erfarenhet som passar in i innehållet för den undervisning som 

läraren har planerat och tänkt sig (Hesslefors Arktoft, 1996, s.134f). 

När lärarna i kategori I, illustration, talade om erfarenheter var det om sådana erfarenheter 

som eleverna hade med sig hemifrån, såsom kultur och traditioner men också kunskap som de 

skaffat genom egna erfarenheter. Hesslefors Arktoft (1996) kallade detta för ”yttre tecken på 

erfarenheter”. Hon talade också om ”inre tecken på erfarenheter” och menade att det var barnens 

egna tankar, känslor och reflektioner, vilket då refererar till kategori II, utgångspunkt ( Hesslefors 

Arktoft, 1996, s.133f).  

När lärarna i Arktofts avhandling talade om utgångspunkt användes barnens erfarenheter för 

att välja innehåll i undervisningen och för att sporra och inspirera till kunskapsutveckling och 

tankeverksamhet genom att utmana eleverna med ett undersökande arbetssätt och genom detta 

även stödja barnens samspel med omvärlden. När barnens erfarenheter får vara utgångspunkt i 

undervisningen genom att läraren till exempel ställer frågor som lockar fram och stimulerar deras 

egna tankar bidrar det till att undervisningens innehåll upplevs viktig och betydelsefullt för 

barnen (Hesslefors Arktoft, 1996, s.141f).  

När Hesslefors Arktoft gjorde klassrumsobservationer kunde hon upptäcka en tredje kategori, 

åtskilda, vilken innebar att målen och syftena med undervisningen var åtskilda från elevernas 

erfarenheter. Detta berodde antingen på att elevernas erfarenheter sågs som irrelevanta och utan 

betydelse för skolarbetet eller att eleverna inte ville dela med sig av sina erfarenheter och därmed 

inte kunde anknytas till undervisningen (Hesslefors Arktoft, 1996, s.168f). Hon kunde också hitta 

underkategorier till kategori I, illustration. I kommunikationen mellan barnen och läraren kunde 

hon se att barns erfarenheter inte accepterades utan istället korrigerades, vilket inte framkom i 

hennes intervjuer (Hesslefors Arktoft, 1996, s.169f).  

Björk och Liberg (2007) skriver att barnen har en grund av kunskap och erfarenhet av 

skrivande redan när de kommer till skolan, något som läraren ska bygga vidare på. Denna 

kunskapsgrund är det som Fast kallar för emergent literacy (se.2.4.1). Barnen ser sig ofta själva 

som skrivare redan vid skolstart eftersom de flesta kan skriva något eller några ord, till exempel 

sitt namn. De känner också ofta till flera bokstäver och det finns därför ingen anledning att vänta 

med att börja skriva (Björk & Liberg, 2007, s.102ff). Det är viktigt att barnen i början får rita till 

stöd för sitt skrivande, eftersom ritandet också är ett sätt där symboler översätter och beskriver 

det barnet vill uttrycka och förmedla av erfarenheter, tankar eller intressen (Björk & Liberg, 2007, 

s.106f). Även Vygotskij talar om barnets ritande som ett uttryckssätt (se 2.3.1). 

   Att använda tankeböcker kan stimulera barnens skrivande och utveckla deras skriftspråk 

vidare. Om barnen i arbetet med tankeböcker får börja med att berätta om upplevelser och 

funderingar blir de medvetna om sina tankar, samtidigt som de förbereds för att skriva eftersom 
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de har verbaliserat sina erfarenheter och åsikter men också fått idéer och inspiration av varandra 

(Björk & Liberg, 2007, s.105f). Barnen kan också i arbetet med tankebokskrivandet se sin egen 

utveckling och bli medvetna om sitt eget skrivande (Björk & Liberg, 2007, s.115).  

 Björk och Liberg (2007) belyser också att mycket forskning talar för att barnen lär sig att läsa 

och skriva på bästa sätt om de får pröva sig fram och använda den kunskap och erfarenhet de 

har. Detta befäster barnens kunskap och det uppstår då också ett behov av att lära sig mer 

eftersom de upptäcker att det till exempel saknas en bokstav eller ett uttryck (Björk & Liberg, 

2007, s.108).  

När eleverna får lyssna till, läsa själva och samtala om olika texter i olika genrer erbjuds de en 

möjlighet att få förebilder för sitt eget skrivande. När eleverna skriver utvecklar de en förståelse 

för olika skrivstrategier och de specifika egenskaper som olika genrer har (Lindö, 2005, s.17). 

Sandström-Madsén (1996) ger sin syn på hur man kan ta vara på elevers erfarenheter vid 

skrivning och ämnesinlärning. Genom att låta eleverna skriva i alla ämnen kan läraren använda 

deras texter som underlag och utgångspunkt för planering av vidare undervisning. Läraren kan 

även uppmärksamma en eller några elevers frågeställningar och använda dem i en vidare 

diskussion. Detta är ett bra sätt att fånga upp elevernas intressen, samtidigt som det visar att det  

som barnen funderar över tas på allvar och är något att räkna med. Detta stärker även barnens 

självkänsla (Sandström-Madsén, 1996, s.8,16ff). Sandström-Madsén vill också belysa att 

skrivandet kan vara ett sätt att lära sig på och att barnen får en möjlighet att utveckla sina egna 

tankar och relatera ämnet till egna erfarenheter. De kan med hjälp av att skriva förtydliga för sig 

själva vad de redan vet och vad de inte vet om ett ämne och därmed också vad de behöver ta 

reda på mer om. Detta ger barnen en chans att ta ansvar för det egna lärandet (Sandström-

Madsén, 1996, s.12.).  
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3.0 Metod 

Vi är två lärarstuderande som tillsammans genomfört denna studie, där det utifrån vårt syfte och 

våra frågeställningar genomförts två separata delundersökningar där samma metoder har använts 

både för insamlandet av data men också i bearbetningen av dessa. 

Under denna rubrik beskrivs hur undersökningen förberetts, vilken metod som beslutats att 

användas och hur studien genomförts. Här beskrivs också hur det empiriska materialet har 

bearbetats, etiska aspekter och studiens trovärdighet.  

3.1 Design 

Forskningsdesign handlar om förberedelse och planering av upplägget inför den undersökning 

eller forskning som ska göras, liksom vilken metod som ska användas för inhämtande av data, 

datainsamling (Johansson & Svedner, 2006, s.23). Här beskrivs därför studiens teoretiska 

utgångspunkter och den diskussion som lett fram till valet av metod.  

Det är utifrån studiens frågeställningar som en argumentation har lett fram till den metod som 

bäst kan ge svar på dessa frågor. I undersökningen finns en vilja att ta reda på hur det är i 

verkligheten, hur lärare ser på barns erfarenheter och tidigare kunskaper och hur de själva 

uppfattar sig använda dessa erfarenheter i sin skrivundervisning. Detta ingår i lärarnas världsbild, 

paradigm (Molander, 2003, s.199). 

Studiens frågeställning är empiriskt samhällsvetenskaplig eftersom den vill förklara ett 

fenomen i vårt samhälle - lärares synsätt på barns erfarenheter - och hur de säger sig arbeta i 

praktiken. Detta ramar också in forskningsfältet i en beskrivande studie där syftet är att 

undersöka hur lärarna tänker och gör i skrivundervisningen (Esaiasson m.fl. 2010, s.35). Det är 

också utifrån detta som studien har antagit ett empiriskt-holistiskt vetenskapsfilosofiskt 

perspektiv. Empirism bygger på att verkligheten grundas i iakttagelser och holism belyser att 

verkligheten består av delar i en helhet. I det empiriskt-holistiska perspektivet innefattas bland 

annat hermeneutiken och fenomenologin (Gunnarsson, 2010). Denna studie berör båda dessa 

forskningsperspektiv. 

Hermeneutiken är en tolkningsteori och i den hermeneutiska cirkeln talar man om att det 

krävs en förförståelse för att förstå helheten (Molander, 2003, s.232). För att kunna göra rättvisa 

tolkningar utifrån insamlad data och därigenom få en så riktig bild av verkligheten som möjligt är 

det viktigt att vara förberedd genom att ha byggt upp en förförståelse inom forskningsområdet 

via studier av tidigare forskning och bakomliggande teorier (Thurén, 2007, s.103).  

Ur ett fenomenografiskt perspektiv är målet med undersökningen att se hur lärarna uppfattar, 

förstår och tänker om det undersökta fenomenet, i detta fall barns erfarenheter vid skrivuppgifter 

(Hesslefors Arktoft, 1996, s.72). Båda dessa teorier leder fram till kvalitativa metoder eftersom 
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undersökningen ska synliggöra verkligheten så som lärarna ser den (Trost, 2010, s.33). Denna 

studie är därför en form av kartläggning av lärarnas synsätt på barns erfarenheter och hur de 

använder detta i sin skrivundervisning (Johansson & Svedner, 2006, s.23). Eftersom syftet med 

intervjufrågorna är att få reda på de intervjuade lärarnas uppfattning och synsätt har 

undersökningen respondentkaraktär (Esaiasson m.fl. 2010, s.291). Därför kommer de intervjuade 

lärarna även att benämnas respondenter.  

I studien har det lyfts fram hur många av respondenterna som anser något och när de har 

citerats har de namngetts L1, L2, L3 och L4, vilket står för lärare 1 och så vidare. Eftersom detta 

är en kvalitativ studie är det viktigaste dock inte vem eller hur många som  anser något utan det är 

de olika varianterna av respondenternas synsätt och uppfattningar som betonas (Trost, 2010, 

s.141). 

Problemet angrips på ett induktivt sätt eftersom slutsatser dras utifrån denna empiriska studie 

och inte genom härledning ur någon grundsats som vid deduktion (Molander, 2003, s.55). Med 

ovanstående argumentation som grund beslutades att använda en kvalitativ metod som 

datainsamling för att på bästa sätt få svar på undersökningens frågeställningar. För att få så 

grundliga och utförliga svar som möjligt användes därför kvalitativa samtalsintervjuer i studien 

(Trost, 2010, s.43). 

3.2 Val av respondenter 

I strävan att få fram en heterogen urvalsgrupp som är så representativ som möjligt för lärare 

användes kvoturval, vilket inte sker slumpmässigt (Esaiasson m.fl. 2010, s.216). För att få den 

önskade variationen i urvalet av respondenter valdes först olika skolor och områden ut som 

skulle ingå i studien. Utifrån de olika skolorna valdes sedan de intervjuade lärarna med tanke på 

att även få variation i utbildning/inriktning och antal år i yrket samt i årskurs som lärarna 

arbetade i. Detta är en form av strategiskt urval (Trost, 2010, s.138). Urvalen fördes ner i 

datamatrisen som skulle användas under databearbetningen (se 3.4). I studien deltog sammanlagt 

åtta respondenter. 

3.3 Genomförande av datainsamling 

Kontakten med respondenterna togs via e-post, där de tillfrågades om de ville delta i en intervju 

om skrivundervisning. Respondenterna informerades om att intervjun skulle ingå i ett 

examensarbete på lärarprogrammet och att det i undersökningen inte skulle synas vem som svarat 

eller från vilken skola man kom, men också att de när de ville kunde avbryta sin medverkan. 

Lärarna fick också förfrågan om de godkände att intervjun spelades in, vilken efter transkribering 

skulle raderas. Samtliga respondenter accepterade detta. Inspelningen användes enbart som stöd 

för minnet och på grund av svårigheten att hinna skriva samtidigt som man samtalar.  

Respondenterna fick bestämma tid och plats för intervjuerna eftersom det är bra om de 
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känner sig bekväma och att tiden passar dem (Esaiasson m.fl. 2010, s.302). I samtliga fall valde 

respondenterna att bli intervjuade på sin arbetsplats, skolan.  

Den intervjuguide som upprättats var ett stöd i planeringen och genomförandet av 

intervjuerna (bilaga 1). Genom att formulera olika teman som ingick i undersökningens 

problemformulering blev det lättare att konstruera intervjufrågor som kunde leda 

undersökningen framåt (Esaiasson m.fl. 2010, s.298). I denna undersökning användes tre 

tematiska områden: lärarens bakgrund, hur läraren gör och lärarens synsätt. I intervjuguiden 

ingick flera frågor som inte hade direkt anknytning till ämnet men som ändå belyste lärarnas 

tankar och därför ändå bidrog med relevant information till undersökningen. 

För att inledningsvis skapa kontakt och bygga upp ett förtroende ställdes några enklare 

”uppvärmningsfrågor” om respondenternas utbildning och tid som lärare (Esaiasson m.fl. 2010, 

s.298). Det är av stor vikt att ha byggt upp detta förtroende för att komma nära respondenterna, 

deras uppfattningar och synsätt (Esaiasson m.fl. 2010, s.291). Vidare användes samtalsintervjuer i 

de kvalitativa intervjuerna eftersom detta ger en möjlighet till samspel och interaktion mellan 

intervjuaren och respondenten. Detta kan bidra till större möjlighet att förstå hur respondenten 

tänker och tycker om det som undersöks (Esaiasson m.fl. 2010, s.283ff). De frågor som ställdes 

var relativt korta för att istället låta respondenterna tala och berätta (Esaiasson m.fl. 2010, s.298).  

Intervjuerna hade även en låg grad av standardisering, vilket innebär att det inte i förväg gick 

att säga i vilken ordning som frågorna skulle ställas, eftersom respondenternas svar kunde leda 

fram till olika följdfrågor. Intervjuerna var ostrukturerade, vilket innebär att frågorna var öppna 

och inte hade några på förhand givna svar (Trost, 2010, s.39-40).  

Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter intervjutillfällena eftersom de då fanns 

färska i minnet. 

3.4 Databearbetning 

Under undersökningens förberedelser utformades en datamatris (bilaga.2) för att få fram den 

verklighet som skulle undersökas, objekten, analysenheterna (Esaiasson m.fl. 2010, s.48). Det är 

inte helt tillfredsställande att tala om objekt eftersom undersökningen handlar om människor, i 

detta fall lärare. Datamatrisen visar också på olika variabler, egenskaper för analysenheterna. De 

olika variabler som användes i undersökningen var respondenternas antal verksamma år, 

utbildning och de årskurser som lärarna arbetade i. Respondenternas olika syn på elevers 

erfarenheter och hur de använder sig av dessa erfarenheter på olika sätt i sin skrivundervisning 

gav olika variabelvärden åt studien (Esaiasson m.fl. 2010, s.58). Det gick inte i förväg att säga 

vilka dessa variabelvärden skulle bli, eftersom det var detta som undersökningen hoppades kunna 

ge svar på (Esaiasson m.fl. 2010, s.50).  

Intervjuerna bidrog med ett empiriskt material som legat till grund för de mönster och 

kategorier som synliggjorts med hjälp av datamatrisen (Trost, 2010, s.141). De olika kategorierna 

är respondenternas uppfattningar och för att på ett tydligt sätt visa dessa har Johanssons och 
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Svedners (2006) modell använts när kategorierna har sammanställts i ett diagram (Johansson & 

Svedner, 2006, s.49f). Det är också dessa olika kategorier som lett fram till svar på 

undersökningens frågeställningar och därför fått ligga som underrubriker till respektive fråga. 

   Kategorierna, de olika sysätt som respondenterna representerar, har analyserats utifrån de 

teorier och den aktuella forskning som ligger till grund för studien (se 2.3-4). För att det ska bli 

tydligt för läsaren har vi diskuterat de två delundersökningarnas resultat och i möjligaste mån  

sammanställt dessa under rubriker med samma benämning. För att tydligt kunna se kategorierna 

har dessa också sammanställts i diagram, ett per frågeställning (bilaga 3). 

3.5 Forskningsetiska reflektioner 

Detta arbete följer de etiska regler som Vetenskapsrådet (2002, s.5) har gett ut. Där beskrivs två 

olika krav som ställs vid forskning: forskningskravet och individskyddet. Forskning behövs för att 

samhället och individerna ska utvecklas, samtidigt som hänsyn måste tas till de människor som 

innefattas av forskningen. Detta för att skydda personer från att varken psykiskt eller fysiskt fara 

illa eller utsättas för kränkningar och förödmjukelser (Vetenskapsrådet, 2002, s.5ff). Det var 

därför viktigt att respondenterna informerades om att deras medverkan var helt på frivillig basis, 

att de när som helst kunde avbryta och att deras information i så fall inte skulle användas i 

undersökningen. I individskyddet ingår även skyldigheten informera respondenten om syftet med 

forskningen och att insamlad data bara ska användas i forskning. All persondata ska förvaras så 

att ingen obehörig kan komma åt informationen (Vetenskapsrådet, 2002, s.6ff). Materialet 

användes anonymt och raderades efter transkribering. Eftersom uppsatser från universitet är 

offentliga handlingar var det viktigt att lärarna som deltog i undersökningen inte gick att 

identifiera i den färdiga uppsatsen. 

3.6 Studiens trovärdighet 

När man talar om en studies trovärdighet används ofta begreppen reliabilitet (tillförlitlighet) och 

validitet (giltighet), (Trost, 2010, s.131ff).  

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten visar på studiens tillförlitlighet. Ofta menar man med reliabilitet att en viss studie 

ska ge samma resultat vid ett senare forskningstillfälle (Trost, 2010, s.131). 

Valet av forskningsområde har utgått ifrån eget intresse av skrivundervisning och bygger på 

tidigare forskning inom området. Det är av stor vikt att objektiviteten betonas i den meningen att 

man som forskare är öppen för svar och resultat i sin undersökning (Esaiasson m.fl. 2010, s 18ff). 

Forskningen måste vara öppen, intersubjektiv, viket innebär att den ska kunna granskas och att 

andra forskare ska kunna ta del av det empiriska materialet och de analysredskap som använts 
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men också att den är fri från värderingar. Det innebär vidare att forskningens resultat inte är 

beroende av forskaren eftersom vem som helst kan ta del av undersökningen och genomföra en 

likadan (Esaiasson m.fl. 2010, s.24). Människor är inte konstanta utan de kan ändra både sitt 

synsätt och sina attityder och därför kan man inte tala om reliabilitet på samma sätt som vid 

kvantitativa undersökningar. Detta medför att man vid ett senare tillfälle kanske inte kommer 

fram till exakt samma resultat, även om valet av respondenter har gjorts utifrån samma urval och 

att det är samma frågor (Trost, 2010, s.130ff). Dessutom är samtalsintervjuer inte heller konstanta 

eftersom svaren kan variera och därmed också följdfrågorna. 

3.6.2 Validitet 

Validiteten visar på studiens giltighet, att det som ska mätas faktiskt mäts (Trost, 2010, s.133). 

Under sammanställningen av intervjuguiden var ambitionen att de frågor som togs fram inte 

skulle vara ledande eller värderande utan de skulle ge svar på det som skulle undersökas, ha 

validitet (Trost, 2010, s.133). Detta var även anledningen till att det genomfördes en gemensam 

provintervju där båda uppsatsförfattarna deltog.  

Det var också med tanke på validiteten som respondenterna fick frågan om sin uppfattning 

om begreppet erfarenhet. För att kunna förstå och tolka övriga intervjufrågor var det en 

förutsättning att veta vad lärarna syftade på då detta begrepp användes.  

För att vi skulle få en vetenskaplig trovärdighet i undersökningen utifrån respondenternas svar 

valdes att vid första kontakten inte informera om hela undersökningens syfte och frågeställning 

utan bara nämna att det handlade om skrivundervisning. Detta vägdes dock mot den etiska 

aspekten att trovärdigheten skulle bli större eftersom lärarna inte visste vilka svar som söktes. 

Resultatet av avvägningen blev att lärarna inte skulle ta någon skada av att inte ha fått höra hela 

frågeställningen i förväg. Det är viktigt att trovärdigheten inte ifrågasätts i en undersökning (Trost 

2010, s.133). 

Det är för att få fram trovärdiga och representativa slutsatser som urvalet av respondenter har 

gjorts (Trost, 2010, s.137). Valet av antalet intervjuade lärare har också gjorts utifrån tanken på 

hög validitet, vilket innebär att få fram en sann bild av respondenternas uppfattningar (Johansson 

& Svedner, 2006, s.108) Därför intervjuades olika lärare tills det uppstod en mättnad av svar, det 

vill säga att det inte tillkom fler alternativa variabelvärden (Esaiasson m.fl. 2010, s.292). Antalet 

respondenter slutade på fyra intervjuade lärare per delundersökning. Det innebär att det är åtta 

intervjuer som ligger till grund för denna studie.  

Det finns alltid en risk för att det som respondenterna säger inte stämmer överrens med hur 

de egentligen tycker och gör. Det finns dock ingen anledning att tro att detta skulle vara fallet i 

denna studie.  
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4.0 Delundersökning 1 – resultat och analys av Maria Bergman 

Fyra lärare i årskurs 3-9 har intervjuats på skolor som alla var belägna på landsorten och med 

upptagningsområden som hade en liten kulturell mångfald. Samhällena beskrivs av lärarna som 

homogena med låg ut- och inflyttning. Lärarna som arbetade i skolorna trivdes och hade arbetat 

där mer än tio år.  

För att lättare förstå hur resultatet är presenterat ges här en kort förklaring till hur lärarna 

beskrev begreppet erfarenheter. Det har gått att urskilja olika kategorier av erfarenheter, som är 

relevanta i lärarnas syn på elevernas erfarenheter i förhållande till skrivundervisningen. Dessa är 

motivation/hinder, innehåll och erfarenheter med olika värde. När lärarna talade om hur de 

planerar sin undervisning visade de upp tre kategoriska synsätt: att ta in erfarenheter, att utgå från 

barnens erfarenheter och att erbjuda dem att bygga vidare på erfarenheter. Ett diagram över dessa 

kategorier och underkategorier finns som ett diagram i bilaga 3 och kan vara ett hjälpmedel för 

att förtydliga dessa kategorier. 

     Alla lärare talade om erfarenheter från exempelvis skolgården och gemensamma händelser i 

samhället som en mycket bra inspirationskälla för skrivandet. De kunskaper och upplevelser och 

vanor som barnen bär med sig till skolan sågs också som erfarenheter. Erfarenheter sågs av 

lärarna som vardagserfarenhet av populärkultur, som kan vara gemensam, och enskilda 

erfarenheter som eleverna får i skolan, samhället och hemifrån 

 

4.1 Hur beskriver de intervjuade lärarna barnens erfarenheter utifrån sin 

skrivundervisning? 

Detta är en presentation av de svar som kommit fram under undersökningen och de knyts ihop 

med de kategorier som framkommit. Det har gått att urskilja olika kategorier av erfarenheter som 

är relevanta i skrivundervisningen.  

4.1.1 Erfarenheter som motiverar eller hindrar – resultat 

Att erfarenhet av ett ämne kan motivera till att skriva framgick tydligt från de samtal om 

erfarenheter som förts med lärarna. Samtliga lärare uttryckte att om man vet mycket om 

någonting så är det lättare att skriva, särskilt om det är något som ligger barnen nära och 

intresserar dem. Lärare 1 framhåller också att det är viktigt att använda sig av elevers förförståelse 

och bygga vidare på den och säger: 

Om du redan är insatt i något genom intresse eller kunskap, är det lättare att bli motiverad 

till att bygga vidare på den kunskapen, det är något som känns som ens eget […] 
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Lärare 3 utryckte sin åsikt om erfarenheter genom att dra parallellen till en så vanlig uppgift 

som ”berätta vad du gjort på sommarlovet”. Hon menade att en del barn bara har varit hemma 

men då måste man lyfta att även den lilla händelsen kan vara betydelsefull. Man ska vara 

medveten om att sådana uppgifter kan få elever att vägra skriva. Hon sade: 

[…] att något barns sommarlov kanske inte hade varit roligt och barnet vill därför inte berätta. 

Om man blir ombedd att skriva om något som man inte vill berätta om, som i exemplet ovan, 

kan erfarenheten vara något som inte motiverar till skrivande utan kan vara rent hindrande, ansåg 

lärare 3. Lärare 2 framhöll att om uppgiften blir för fri, där eleven förväntas använda för mycket 

av sina egna erfarenheter kan det bli svårt att komma igång. Hon menade då att det viktigt att 

hjälpa dem att få syn på erfarenheterna och koppla ihop dem med en strukturerad undervisning. 

Lärare 3 ansåg att om man ska använda barns erfarenheter kräver det att läraren vågar och kan 

ta hand om de erfarenheter barnen delar med sig av. Hon tyckte att det är bra att skriva om något 

vardagligt, som om hur skolvägen ser ut och vad som händer på vägen. Berättelserna blir olika 

eller lika beroende på vad som hände på vägen. Detta, menade lärarna, ger barnen något 

gemensamt att prata om och kan utveckla deras tankar och erfarenheter och främja gemenskap.  

4.1.2 Erfarenheter som motiverar eller hindrar – analys 

Lärarna menade att erfarenheter är inspiration och motivation till skrivandet men man får inte  

glömma bort att se till helheten för att göra undervisning så bra som möjligt för den enskilda 

eleven. Samtliga lärare menade att det är viktigt att uppmärksamma barnet ur ett 

helhetsperspektiv. Lärare 1 ser erfarenheter som något personligt som påverkar hela elevens sätt 

att vara och ta åt sig undervisningen. Fast (2008) beskriver att skriftspråket inte kan tas ur ett 

sammanhang utan att allt som man skriver är kulturellt och personligt och utgår från den enskilda 

människans uppfattningar, föreställningar och upplevelser. Att ha erfarenheter av sagor kan ses 

som ett lingvistiskt kapital (se 2.3.3) som passar in i skolsammanhang och underlättar för de barn 

som har det med sig eftersom det är kunskaper som belönas och har ett värde i skolsammanhang 

och i skrivandet av nya sagor och berättelser.  

4.1.3 Erfarenheter ger innehåll – resultat 

Samtliga lärare tyckte att det var bra att skriva om vardagliga erfarenheter. Lärare 2 poängterade 

kortskrivandet som ett bra sätt att få barnen att utveckla sin tankeverksamhet och få skrivandet 

som ett självklart verktyg att uttrycka sig genom. Elevernas intressen sågs av lärarna som den 

största inspirationskällan till elevernas textskapande. Det var när de skrev om något som 

intresserade dem som fantasin satte igång. Det är lätt att fantisera om något som man vet mycket 

om, sa lärare 2.  Lärare 4 såg elevernas intresse som inspiration för innehållet i det de skulle 
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skriva. Lärare 1 sa sig använda diskussioner i klassen för att få syn på underlag till innehåll för 

skrivuppgifter. Lärare 3 berättade om ett tillfälle när vildsvin hade sprungit över vägen vid skolan 

och eleverna hade blivit nyfikna på dem eftersom de aldrig hade sett sådana förut. Hon sa:  

 Det är när texterna var tagna ur elevernas vardag som de ofta blir riktigt bra.   

Läraren utformade då en skrivuppgift som gick ut på att ta reda på mer om vildsvinen med hjälp 

av texter och genom att intervjua varandra och familjerna om vad man visste om vildsvin.  Hon 

berättade hur hon tänker när hon ger dem i uppgift att skriva om sin skolväg. Hon trodde då att 

de både får syn på sina tankar, kan diskutera dem med sina klasskamrater och får ett flyt i sin 

skrivning  

4.1.4 Erfarenheter ger innehåll – analys 

I exemplet med vildsvinen som sprang över skolvägen fångade läraren elevernas intresse för att 

bygga upp nya kunskaper. Elevernas intressen ses som inspiration för fantasin som i sin tur kan 

ge ett innehåll till deras texter. Ur ett sociokulturellt perspektiv handlar det om att eleverna i 

kunskapssökandet får något att skriva om och utbyter erfarenheter med varandra i en för dem 

intressant situation. Själva uppgiften skulle även kunna jämföras med Combers och Nixons 

(2007) beskrivning av när barnen skriver om sina hemkvarter (se 2.4.1) och får förståelse för att 

de kan beskrivas olika, beroende på vem som berättar. Detta kan ses ur en fostrande synvinkel, 

att man får förståelse för olika åsikter.  

 Lärarna ser på erfarenheter som något de ska försöka få syn på hos eleverna för att sedan 

använda sig av för att utveckla så bra undervisning som möjligt för den enskilde eleven. Det är 

när de får skriva om något som intresserar och står dem nära eller något som de vet mycket om 

som de kan skriva bra texter. 

4.1.5 Erfarenheter ges olika värde – resultat 

Lärare 1 beskrev hur barnen fick diskutera en händelse eller situation från skolgården. Han gav 

ett exempel som handlade om hur eleverna på bästa sätt skulle ta hand om sina gemensamma 

lekredskap ute på gården och sedan muntligt och skriftligt argumentera för sin åsikt utifrån 

situationen. Vid beskrivningen av en sådan händelse ansåg denne lärare 

[…] att han kanske inte insåg att vissa inlägg var relevanta för diskussionen[…]  

Han menade att man som lärare har ett stort ansvar att inte exkludera vissa elevers kommentarer 

utan försöka tänka utanför sina egna ramar. Samma lärare uttryckte att åldersfixeringen i skolan 

inte är bra, man måste möta barnen där de är och försöka ta till vara det de kan och bygga vidare 

på det för att inte visa dem vad de är dåliga på. Han sa att det viktiga var att lyfta det som barnen 

är duktiga på och ge dem redskap för att förbättra det andra. 
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Lärare 2 såg elevernas erfarenheter som något som de inte är medvetna om att de kan använda 

sig av när de skriver. Hon ville att dessa erfarenheter ska bli synliga i dagboksskrivandet och ligga 

till grund för de verktyg som hon vill att eleverna ska lära sig använda i sitt skrivande. 

Alla lärare var säkra på att all läsning av litteratur var bra erfarenheter inför skrivuppgifter.  

Lärare 4 ansåg att sagor till hör vår kultur och att det är viktigt att barnen får med sig en 

gemensam kulturell erfarenhet från skolan. Tre av lärarna (2, 3, 4) ansåg att datavärlden försvårar 

för eleverna att skriva bra texter. De menade att dataspelens språk och olinjära berättelser gör att 

vissa barn härmar sättet att skriva. Det blir osammanhängande med mycket effekter och kraftord. 

Samtliga lärare poängterar att vardagliga gemensamma erfarenheter är bra att bygga vidare på och 

ger exempel som skolvägen, gemensamma utflykter och ämnesövergripande teman. 

4.1.6 Erfarenheter ges olika värde – analys 

Att använda sig av vardagliga erfarenheter är en stor källa till förförståelse. Dessa erfarenheter går 

att använda som stöd eller utgångspunkt för vidare lärande. Ett exempel var att ta in barns 

erfarenheter för att bygga argumentationstexter. Samtliga intervjuade lärare är medvetna om att 

alla erfarenheter är lika betydelsefulla men att man värderar dem olika. Erfarenheter kan ses som 

ett kapital, vilket kan vara ett stöd i skrivandet och något som underlättar vid skapandet av 

innehåll i texterna.  

Barnens erfarenheter ger dem olika förutsättningar inför textskapandet. Detta gör att lärarna 

vill erbjuda eleverna erfarenheter som anses som bra förförståelse och grund för skrivandet. De 

vill också hjälpa eleverna att få syn på sina tankar och utnyttja det de redan kan och vet. Det finns 

också erfarenheter som inte värderas högt i skolsammanhang och dessa erfarenheter förbises ofta 

av lärare. En lärare poängterade det och ville förtydliga hur viktigt det är att lyfta det som är bra 

hos alla elever. Det krävs då att läraren sätter sig in i elevens värld för att få syn på erfarenheter 

hos eleven som det går att bygga vidare på och utveckla. Det är särskilt viktigt att inga elever 

exkluderas, vilket gör det ännu viktigare för läraren att erbjuda eleven kunskaper att bygga på de 

redan befintliga. 

Läraren utnyttjar barnens vardagliga erfarenheter och låter dem till exempel argumentera för 

hur lekredskapen på skolgården ska tas om hand. Han utnyttjar då även eventuella tidigare 

erfarenheter som barnen har av liknande situationer. Detta stämmer bra med literacy (Fast) och 

tankarna om att vi har unika erfarenheter med oss till skolan som gör att vi utvecklar olika 

kunskaper och i olika ordning och takt. Detta skulle kunna kopplas ihop med Deveys (2.3.2) 

uttalande om att ingenting kan komma ur ingenting, där han menar att det krävs förförståelse för 

att kunna utveckla vidare kunskaper. Till barnens förkunskaper om hur man tar hand om och 

bevarar sina saker, vilket är  en ren vardagserfarenhet, och deras erfarenheter av hur man 

argumenterar för sin åsikt, knyts nya kunskaper om hur man utvecklar sin argumentationsteknik 

och hur man bygger upp och skriver en argumenterande text. Samtidigt utvecklas lärandet ur ett 

sociokulturellt perspektiv och i en för eleverna autentisk och meningsfull situation, vilket 
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stämmer bra med läroplanens mål som citerats i inledningen (1.0). 

Eleverna ges tillfällen i skolan under temaarbeten, utflykter och framför allt vid läsandet av 

faktatexter att bygga upp kunskaper och erfarenheter för sina skrivarbeten. Lärarna försöker 

utnyttja barnens vardag från fritiden och skolan för att de ska få syn på sina tankar och skriva om 

dem.  

Lärarna gör ständiga val av vilka erfarenheter de väljer att utnyttja och bygga vidare på. Alla 

erfarenheter ses dock inte som lämpliga att bygga vidare på. En av lärarna (lärare 1) är medveten 

om det och sa att han försöker att tänka utanför sina ramar. Det är viktigt ur den synvinkeln att 

inga barn ska behöva exkluderas. Det går att relatera till Heats (1999) studie om hur kulturella 

mönster i samhället går igen i det språkliga mönstret. 

4.2 Hur beskriver de intervjuade lärarna att de utformar sin skrivundervisning i 

förhållande till barnens erfarenheter? 

Utifrån denna undersökning har det gått att få fram tre kategorier av hur lärare beskriver att de 

själva utformar sin skrivundervisning utifrån elevernas erfarenheter. Dessa kategorier benämns 

dels barnens erfarenheter tas in i undervisningen, dels barnens erfarenheter som utgångspunkt i 

undervisningen och dels att erbjuda barnen erfarenheter. Kategorierna och deras underkategorier 

visas i bilaga 3, vilka förklaras närmare under respektive rubrik.                                                                                                                        

4.2.1 Erfarenheter tas in i skrivundervisningen – resultat 

Barnens erfarenheter kan användas i olika skrivsituationer. I undervisningen innebär det att i den 

planerade verksamheten ta in dessa erfarenheter som inspiration och stöd. I det tidigare exemplet 

med vildsvinen och berättelserna om barnens skolväg berättar läraren att hon har en planerad 

skrivundervisning där hon tar in barnens erfarenheter för att ge innehåll till undervisningen.   

Lärare 2 sa att det kunde vara frustrerande för barnen att bara få skriva ner bara lite på till 

exempel ett papper, då de hade så mycket att berätta. Detta kunde göra att de hade svårt att 

komma igång. Då var det bra att hjälpa barnen att bli trygga i en struktur för skrivandet. Samma 

lärare beskrev att ett av målen med hennes undervisning var att ge barnen en trygg grund av 

skriverfarenheter och skrivstrukturer som de kunde ha med sig genom hela livet. Läraren sade 

 
[…] de får skriva dagbok för sig själva för att de ska få syn på sina tankar och erfarenheter.[…] 

 

 Hon menade också att det är viktigt att få en vana i att kortskriva. Hon vill att eleverna ska se 

skrivandet som ett självklart verktyg för att uttrycka sina erfarenheter.   

Inför en olinjär datainspirerad text med mycket effekter och våld förklarade lärare 2 för sina 

elever att det inte är antalet häftiga händelser som gör en berättelse bra. Hon visade dem att en 

berättelse måste ha en röd tråd. Hon gav ett exempel på en uppgift om att skriva om ond bråd 

död men inte använda sig av ordet döda för att få dem att tänka i nya banor. Hon ville att de 
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skulle få kontakt med sina föreställningar och skriva beskrivande med inlevelse, till exempel 

genom att använda ord som väcker känslor och associationer. Hon tyckte att det fungerade bra, 

hon menade att barnen fick tänka och att berättelserna blev mycket mera nyanserade. På frågan 

om man kunde utgå från en text inspirerad av dataspel sa hon att hon hade en idé om det men 

inte hade provat den än. Hon utvecklade inte svaret mer än så men sa  

[…]man ska ju egentligen möta dem där de är […] 

Lärare 4 ansåg att eleverna kunde datavärlden bra utan hennes inblandning och därför kunde hon 

ge dem undervisning som handlade om traditionell skrivning. Hon berättade om hur viktigt hon 

tyckte det var att ge eleverna erfarenheter av vårt kulturarv. Hon använde sig också av elevernas 

intressen för att motivera till skrivande, vilket, menade hon, gjorde att de i inom vissa ramar 

kunde få ta in sina erfarenheter från dataspelen i sina berättelser. Hon säger att  

 […]ibland så måste man låta dem välja[…]de måste få skriva om något som engagerar dem, för

  att det ska bli något[…] 

4.2.2 Erfarenheter tas in i skrivundervisningen – analys 

Lärare 1 och 3 visade på att de har en vilja att utgå från elevernas erfarenheter i sin undervisning. 

Båda två framhöll vikten av att se hela eleven och de erfarenheter som inte direkt har med skolan 

att göra men ändå påverkar elevens förmåga att ta åt sig undervisningen. Lärare 2 tog in barnens 

erfarenheter i undervisningen, hon ville hjälpa barnen att upptäcka och använda sina erfarenheter 

så att de kan koppla ihop det med den undervisning som hon hade planerat. Hon sa sig har en idé 

om hur man ska möta barnen där de är men utvecklade den inte. Lärare 4 ville bara använda 

elevers erfarenheter som inspiration och motivation till skrivande. Hon såg sig som en förmedlare 

av erfarenheter.  

I exemplet som lärare 2 tar upp, där hon låter eleverna skriva om ond bråd död utan att 

använda sig av ordet döda, ville hon att de skulle få kontakt med sina föreställningar och skriva 

med inlevelse. Detta är ett tydligt exempel på hur man kan ta in elevers erfarenheter i 

undervisningen. Läraren tar även in elevernas kunskaper i undervisningen, deras kunskaper och 

intressen syns sedan i det de skriver, vilket sedan kan användas som utgångspunkt för vidare 

undervisning och för att söka upp eleverfarenheter och göra undervisning som utgår ifrån dem. I 

Hesslefors Arktofts avhandling (1996) finns två kategorier beskrivna. Hon kallar dem illustration, 

vilket motsvaras av att ta in erfarenheter i undervisningen, och utgångspunkt, vilket innebär att 

söka elevers erfarenheter och skapa undervisning som utgår ifrån dessa. Utifrån de svar som 

kommit fram ur denna undersöknings material kan man se att dessa två kategorier kan samverka 

eller stå var för sig vid olika tillfällen.  

Erfarenheterna tas in i den redan planerade verksamheten för att ge eleverna något att utgå 

från och för att göra skrivuppgiften meningsfull. Det är viktigt att ha något att förmedla när man 
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ska skriva. Lärarna tar därför in barnens erfarenheter i skrivundervisningen som motivation och 

inspiration till ett textinnehåll. De hjälper också barnen att synliggöra sina tankar och ger dem 

redskap att använda för att skriva ner dem. Om barnen får till uppgift att skriva om något som 

intresserar dem tar de in sina erfarenheter för att använda som innehåll i texterna. Björk och 

Liberg (2007) menar att det är mycket viktigt att tala om händelser, att upptäcka språket och börja 

skriva med flyt. De benämner det tankeböcker, något som ska hjälpa eleverna att få syn på sina 

tankar. Barnens tankar och tidigare kunskap ses här som barnens samlade erfarenheter. Det ses 

som ett sätt att ta in barnens erfarenheter i undervisningen samtidigt som man erbjuder dem 

erfarenheter genom att hjälpa dem att få syn på dem.   

4.2.3 Erfarenheter som utgångspunkt i skrivundervisningen – resultat 

I kategorin utgångspunkt i undervisningen använder sig läraren av barnens erfarenheter vid 

planerandet av undervisningen. I intervjuerna fick samtliga lärare en fråga om det finns 

erfarenheter som passar bättre eller sämre in i skolans undervisning. Samtliga lärare tog upp 

dataspel som en erfarenhet som de var tveksamma till. Tre av dem (lärare 2, 3 och 4) menade att 

den försvårar för eleven. Lärare 1 ansåg att han visste för lite för att kunna möta den 

erfarenheten. Samtliga lärare hade i sin undervisning mött texter som varit olinjära. Lärare 3 sade 

att träffat på texter som varit  

 […]skrivna lite som ett dataspel] 

Följdfrågan blev: kan man använda sig av en datainspirerad text som utgångspunkt i 

skrivundervisningen? Lärare 2 sade att hon hade en idé om det men inte hade provat den än. Hon 

utvecklade inte svaret mer än så men sa  

[…]man ska ju egentligen möta dem där de är[…] 

Denna fråga var tänkt att ge information om hur lärare tänker utifrån elevrelaterade erfarenheter. 

Lärare 3 beskrev hur  hon gjorde när hon fick en text av en elev som var skriven som ett dataspel 

med en fladdrande berättelse och mycket kraftuttryck. Hon förstod nästan ingenting av texten. 

Läraren förklarade hur hon då lät eleven berätta och hur hon ställde intresserade frågor så att allt 

kunde få ett sammanhang. Läraren och eleven hjälptes åt att formulera texten och eleven blev 

mycket nöjd med sin berättelse. Hon var tveksam till att arbeta med en undervisning som hade 

utgångspunkt i en dataspelsinspirerad text. Hon sa att hon var konservativ och ville fundera på 

det, hon hade aldrig tänkt på det på det sättet. Hon menade att det ofta förekommer så mycket 

våld i dataspel, så i så fall ville hon på något sätt ge en motvikt till det i undervisningen. Lärare 1 

ansåg att han inte hade så mycket kunskaper om dataspel att han vågade sig på det. Han tyckte att 

det skulle ta för mycket tid att lära sig allt så att han kunde möta barnen på ett professionellt sätt. 

Han hänvisade till en annan lärare, som han säkert trodde skulle kunna göra det. Lärare 1 tyckte 

idén var bra. Läraren förklarade med ett exempel hur han ville arbeta. Han berättade hur han 
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utgick från barnens erfarenheter för att bygga argumentationstexter. Barnen fick diskutera en 

händelse eller situation från skolgården. I exemplet som läraren hade handlade det om hur de på 

bästa sätt skulle ta hand om sina lekredskap som de hade gemensamt ute på gården och sedan 

muntligt och skriftligt argumentera för sin åsikt utifrån situationen. Det framgick inte i intervjun 

hur hans övergripande planering såg ut för att nå målen för undervisningen, mer än att han grep 

tillfällena för elevrelaterad undervisning när de uppstod. 

     Lärare 1 uttryckte det som att vi vet väldigt lite om barnens alla erfarenheter. Han liknade det 

vid en tårta, där skolan bara fick se en tårtbit av allt vad eleven hade med sig av samlade 

erfarenheter. Han menade att mycket kommer fram i diskussioner, barn byter erfarenheter och 

bygger nya. Även läraren deltog i diskussionerna och han menade att han fick veta mycket om 

eleverna som han inte fått veta annars. Detta tog han med sig när han planerade undervisningen. 

Samma lärare sa: 

 Genom att tala om skrivuppgifter har du smalnat ner det här till att röra bara den lilla tårtbit av 

barns liv som tillhör skolan. Det är så mycket annat som barn kan och är bra på som har betydelse 

för deras liv och vad de lär sig. 

Han uttrycker vidare att han i sitt stöd till eleven vill se andra kunskaper som kan utnyttjas i 

skrivandet.  

 Lärare 1 beskrev hur han ville arbeta och ansåg att han måste få ha möjlighet att välja 

erfarenheter som han har kapacitet att möta, även om han ville vara öppen för nya tankar och 

kunskaper. Samma lärare tyckte att åldersfixering är något negativt, han vill se den enskilde eleven 

och ta vara på den kunskap som finns för att gå vidare. Han sa: 

  
 […]om en elev inte är på den nivån som förväntas för en elvaåring, då ska man tänka, vad är det 

hon är bra på, hur ska vi använda det för att komma vidare?[…] 

4.2.4 Erfarenheter som utgångspunkt i skrivundervisningen – analys 

Lärare 1 poängterade att han ville utgå ifrån elevernas erfarenheter i skrivundervisningen. Han 

ville helst arbeta åldersintegrerat och utgå ifrån elevernas kunskap och tidigare erfarenheter för att 

de ska se det de är duktiga på och skydda dem från onödiga misslyckanden. 

Lärare 2 sade sig ha en idé om hur hon ska möta eleverna, vilket visar på att hon är medveten 

om att det i läroplanen förväntas att man ska utgå från elevernas erfarenheter. Hennes uttalande 

att ”man ska ju egentligen möta dem där de är” skulle kunna visa på att hon anser sig inte riktigt 

göra så men har en ambition att göra det. När barnens erfarenheter får vara utgångspunkt i 

undervisningen, genom att man till exempel ställer frågor som lockar fram och stimulerar deras 

egna tankar, bidrar det till att undervisningens innehåll upplevs viktigt och betydelsefullt för 

barnen (Hesslefors Arktoft, 1996, s.141f). Lärare 3 utgick från elevers erfarenheter i sin 

undervisning. Det visar hon i beskrivningen av hur hon och elev tillsammans ur en olinjär text, 

inspirerad av dataspel, formade en berättelse. Läraren utnyttjade elevens erfarenhet från dataspel 



26 

 

 

 

och knöt det till undervisning om ett berättande skrivsätt. Man skulle då kunna säga att hon tog 

vara på det eleven kunde och byggde vidare på det.  Enligt läraren visade det goda resultat som 

den här eleven fick, att det faktiskt skulle kunna fungera som arbetssätt. Detta skulle kunna 

jämföras med Dysons (1997) beskrivning av hur hon använde sig av barnens superhjältar som 

utgångspunkt i sin skrivundervisning och till Fasts (2007) forskning om hur mycket informella 

literacy-kunskaper ett barn har med sig till skolan. Det var även denna lärare som sa sig vara 

konservativ och inte visste om hon skulle kunna använda ett sådant arbetssätt i sin planering. Det 

visar också att om läraren väljer att ta sig tid att ta reda på mer om den kultur som eleverna tar del 

av på sin fritid kan ett tredje område, med skolkunskap och elevers egen kultur i förening, bildas 

och ge nya kunskaper ur motivationen att berätta. Ett tredje område har diskuterats av Thavenius 

och Fast i relation till Dysons beskrivning av projektet hon beskriver med barnens egna hjältar i 

undervisningen (se 2.4.1). Denna lärare visade också att hon är medveten om att det ligger ett 

ansvar i att använda barns erfarenheter. Hon säger att det förekommer så mycket våld i dataspel 

och att om hon ska arbeta med dem vill hon hitta ett sätt att vara en motvikt till våldet.  

Dyson talar om att det är viktigt att skolan tar hand om och lyfter det som eleverna lätt får tag 

i, sådant som finns i barnens vardag. Fast (2008) betonar hur viktigt det är att lärare sätter sig in i 

den kultur som barnen omges av för att kunna delta i barnens diskussioner. Lärare 3 är mer 

involverad i barnens kultur än hon vill vara. Hon ser sig själv som konservativ men är i själva 

verket mitt i barnens erfarenhetsvärld. Detta är ett tecken på att det kan anses nödvändigt för att 

kunna möta barnen där de är. Aronsson (1997) menar att en mediakultur kan påverka en 

människas sätt att uttrycka sig mer om den inte synliggörs. Lärare 3 var inne på att våldet i 

dataspelen måste bearbetas på något sätt om hon skulle kunna använda sig av innehållet i 

undervisningen.  

4.2.5 Att erbjuda barnen erfarenheter – resultat 

Lärare 4 ansåg att det var hennes uppgift att ge eleverna en gemensam grund. Hon uttryckte att 

sagorna är ett gemensamt kulturarv. De flesta barnen känner till sagornas struktur med början, 

händelse och slut, tretal och allt det som är typiskt i en gammal saga. 

[…]Sagor är något som nästan alla känner igen, det är något som jag tycker att alla ska ha 

erfarenhet av[…] 

Lärare 4 sade att vissa erfarenheter hör till allmänbildningen och är något som skolan ska 

förmedla till eleverna. Hon förklarade att:  

[…]är man bekant med sagor är det lätt att skriva egna. 

När barnen skulle skriva sagor fick de sedan utgå från sina intressen. 

Ett sätt som beskrivs är att bygga upp kunskap genom att arbeta med ett tema och sedan 

skriva om det.  Lärare 2 berättade att hon visar olika genrers uppbyggnad på tavlan eftersom 
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eleverna annars inte kan veta hur de ska skriva. Hon menade 

[…] att man inte kan förvänta sig att de ska veta hur man skriver om man inte visar dem först. 

Samma lärare poängterade hur viktigt det är att eleverna lärde sig att förstå och behärska många 

olika genrer. Det ska de börja lära sig i de tidiga skolåren eftersom kraven snabbt ökar i de olika 

ämnena i högre årskurser, menade hon. Hon talade om vikten av att låta barnen börja förbereda 

sig för att skriva vetenskapligt. Hon gav som exempel att skriva hypoteser.  

     När lärarna berättar om hur de gör skrivuppgifter tycker alla att det handlar om att lära ut 

studieteknik. De poängterar att det är viktigt att ge barnen en trygghet genom att ge dem en 

struktur för hur en text ska se ut. 

4.2.6 Att erbjuda barnen erfarenheter – analys 

Lärare 2 visade i ovanstående exempel på en insikt i hur viktigt det är med förförståelse och 

erfarenhet av liknande uppgifter i skolarbetet för att på så sätt bygga upp en progression. Detta 

stämmer med hur man kan ta vara på och bygga erfarenheter i relation till Vygotskijs teori om 

närmaste utvecklingszonen och Deweys tankar om att erfarenheter måste komma ur erfarenheter. 

Dewey menar att erfarenheterna är både målet och medlet i undervisningen. Här kan även 

Bourdieus tankar om habitus vävas in i den förklaringen att ett barn har vanor med sig från de 

tidiga skolåren som de kan ha nytta av i högre studier (se 2.3.3). Också lärare 4 talade mycket om 

erfarenheter som något som måste tas om hand ur ett fostrande perspektiv, vilket skulle kunna 

visa på att hon ser sig själv som någon som ska utveckla de erfarenheter som hon anser är bra för 

barnen. 

4.3 Resultatsammanfattning 

4.3.1 Hur beskriver de intervjuade lärarna barnens erfarenheter utifrån sin 

skrivundervisning? 

Kunskaper, upplevelser och intressen ses som erfarenheter som eleverna har med sig till skolan. 

Skolan ska synliggöra barnens kunskaper och erfarenheter och bygga upp och utveckla dessa för 

att användas i meningsfulla sammanhang i undervisningen. Erfarenheter ses oftast som något 

som underlättar inlärning. Erfarenheter kan också ligga till grund för innehållet i undervisningen, 

då läraren ser barns erfarenheter och intressen som inspiration när de väljer innehåll för sin 

undervisning. Lärarna ser även erfarenheter och kunskaper ur ett progressionsperspektiv och 

anser att det är deras uppgift att ge barnen en grund och en struktur av erfarenheter att bygga upp 

sitt tänkande och handlande utifrån när de ska skriva texter nu och i framtiden. Undersökningen 

har visat att lärare anser att elevers erfarenheter är viktiga och att lärarna är medvetna om det. 



28 

 

 

 

Erfarenheter sågs också som de kunskaper barnen bär med sig till skolan. Samtliga lärare har 

under intervjusamtalen poängterat att läsning av olika texter är den viktigaste erfarenheten inför 

att skriva egna texter, särskilt faktatexter som de beskriver ligger till grund för temaarbeten och 

enskilda arbeten. Faktatexterna sågs som både förebilder och inspiration. Lärarna menade att om 

eleverna fick berätta något om sina intressen kom det fram mycket från deras tidigare 

erfarenheter, barnen hade då mycket att berätta och hämta stoff ur. 

4.3.2 Hur beskriver de intervjuade lärarna att de utformar sin skrivundervisning i 

förhållande till barnens erfarenheter? 

Hos de intervjuade lärarna finns en vilja att utgå från barnens erfarenhetsvärld.  Lärarna utgår, när 

de anser att det är möjligt, från elevers erfarenheter. Undervisningen ger stora möjligheter att 

använda och relatera till elevers erfarenheter. Även om lärarna har en planerad undervisning har 

de mod att kliva ur den och använda sig av elevers erfarenheter. Ett tydligt exempel är 

berättelserna om vildsvinen som besökte elevernas närområde. Om man knyter det till Hesselfors 

Arktofts (1996) kategorier, benämnda utgångspunkt och illustration (se 2.4.2), kommer dessa 

lektioner att passa in under kategorin utgångspunkt, eftersom läraren knöt an till elevers 

förkunskaper och intressevärld men även under kategorin illustration, eftersom man kan se det 

som att hon plockade in barnens intressen och upplevelser i en redan planerad undervisning. Det 

visar att lärarna i undersökningen rör sig mellan kategorierna beroende på skrivuppgiftens 

karaktär och vad eleverna har att bidra med.  

Lärarna ser elevernas tillgångar och tar in dem i undervisningen men tar även tag i tillfällen när 

de utnyttjar elevernas intressen, erfarenheter och kunskaper för att skapa undervisning. Två av 

lärarna arbetade oftare med barnens erfarenheter som grund för innehållet och hamnar på det 

sättet närmare kategorin utgångspunkt. De hade en vilja att utforma undervisningen utifrån det 

de får reda på om var och en av dem. En lärare visade det genom att ta upp sådana 

skrivuppgifter, som den där han beskriver att eleverna argumenterar för hur de ska göra för att 

bevara och ta hand om lekredskapen på skolan. När de haft sådana diskussioner utformar han sin 

undervisning så att den knyter an till det som framkommit under klassamtalen.  

    Samtliga lärare möter eleverna i deras texter men en lärare går djupare in och ställer 

intresserade frågor för att få veta mera i syfte att hjälpa eleven att utveckla texten. Lärarna 

uppmanade eleverna att skriva egna texter, vilket de anser knyter an till barnens förkunskaper och 

tidigare erfarenheter, eftersom läraren kan få syn på elevens kunskaper och intressen och kan 

hjälpa eleven att utveckla dessa vidare. Resultatet av undersökningen visar på att lärare i stor 

utsträckning vill använda och använder barns erfarenheter. Det visar också på att de gör det i den 

mån de anser sig ha kunskap och kapacitet, vilket gör att de väljer vilka erfarenheter hos barnen 

de lyfter. En lärare sa att han är medveten om att det kan exkludera vissa barns erfarenheter, han 

försöker att tänka utanför sina ramar för att om möjligt undvika detta.  

Lärarna förflyttar sig mellan de olika kategorierna för att på flera sätt använda sig av elevernas 
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erfarenheter och intressen. Undersökningen har visat att lärare anser att elevers erfarenheter är 

viktiga och att lärarna är medvetna om det. Lärarna i denna studie är väl medvetna utifrån 

läroplanen att det är viktigt att utgå från barns erfarenheter i undervisningen. Erfarenheter kan 

ses på flera sätt, vilket har framkommit i detta arbete. Det faktum att lärarna rör sig mellan de 

olika kategorierna skulle kunna visa på en medvetenhet hos lärarna att på flera sätt synliggöra och 

ta tillvara elevers erfarenheter för att, som läroplanen uttrycker det, ta sin utgångspunkt i elevers 

tidigare erfarenheter och främja vidare lärande. 
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5.0 Delundersökning 2 – resultat och analys av Cecilia Lagerkvist 

Här redovisas en del av studiens resultat och analys utifrån de två frågeställningarna.    

De fyra respondenterna har arbetat mellan sju och trettio år som lärare. Idag arbetar de på 

olika stadsskolor, varav två är mångkulturella.  

   Det är viktigt att inledningsvis klargöra vad lärarna lägger in i begreppet barns erfarenheter 

eftersom tolkningen och analysen av intervjuerna annars kan bli felaktiga och inte ge en rättvis 

bild av lärarnas skrivundervisning. Respondenterna ser på barnens erfarenheter som något viktigt 

och som ligger barnen och deras liv nära. Det är sådant som barnen vet och kan genom att det är 

något som de hade upplevt eller gjort men också sådant som de fått presenterat för sig, antingen 

hemma med familjen eller i skolan. När lärarna talar om barnens erfarenheter skiljer de på något 

som barnen hade gjort och på kunskaper. Dock tas båda dessa perspektiv in i 

erfarenhetsbegreppet och under intervjutemat, hur lärarna gör, framkommer det även att lärarna 

innefattar barnens intressen i deras erfarenheter.  

Jag tänker mest på saker som de har varit med om, eller sånt som de gör just nu, hur deras 

situation är just nu [...] Anknytningar till deras vardag. Sånt som de lätt kan få en bild av, sånt som 

gäller deras liv just nu, där de bor eller sånt de gjort, varit med om eller läst eller sett eller hört [...] 

(L3) 

Dessa olika erfarenhetsperspektiv innefattas också i denna studies syn på erfarenheter (se 2.1.1).  

5.1 Hur beskriver de intervjuade lärarna barnens erfarenheter utifrån sin 

skrivundervisning? 

Denna frågeställning har analyserats utifrån tre kategorier: erfarenheter som motiverar eller 

hindrar, erfarenheter ger innehåll och erfarenheter ges olika värde. Varje kategori har lagts under 

en egen rubrik där de underkategorier som framkommit redovisas (bilaga 3, diagram 1). 

5.1.1 Erfarenheter som motiverar eller hindrar – resultat 

Denna kategori innehåller två underkategorier. Dessa är: att motivera för att komma igång med 

att skriva och att motivera för att fortsätta skriva (se bilaga 3, diagram 1). 

Samtliga respondenter beskriver barnens erfarenheter som något som kan motivera och få 

dem att komma igång med skrivuppgifter. Det bidrar till att barnen upplever skrivandet lättare 

och roligare.  

Är det något som är närmre dem så är det ju oftare roligare, det är ju väldigt många som skriver 

om det de har varit med om [...] det blir lättare och de vill mer när det är något som tillhör deras 

intressen. Att ta en gammal rutig skolbok funkar ju inte på alla barn, man måste hitta andra vägar 
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(L4).  

Den ofta myckna erfarenhet och det intresse som barnen har från populärkulturen är flera av 

lärarna positiva till att använda och plocka in i skrivundervisningen i framtiden, som hjälp för att 

få igång skrivandet. En lärare ser populärkulturen som ett särskilt sätt att nå pojkarna och deras 

skrivande eftersom hon tycker att de ofta har svårare för att både komma igång med 

skrivuppgifter och också att deras texter blir fattigare än flickornas. 

[...]så jag tror att man skulle kunna använda sig mycket mer av sådant som inte ligger inom det som 

är typiskt skola och som kanske fler pojkar ägnar sig åt..eh...alltså figurer och sånt [...]som många 

killar skulle känna är ett område som de kan...att de liksom kan...och skulle tycka att det var roligt 

att skriva om det (L1).  

Det är enbart en av respondenterna som beskriver att hon ibland får ta del av erfarenheter som 

barnen har och som hon inte vet hur hon ska bemöta eller vad hon ska göra med. Det kan till 

och med vara så att eleverna inte vill dela med sig av vissa erfarenheter av olika anledningar och 

då kan barnens erfarenheter till och med vara ett hinder för barnen när de ska skriva. 

[...] erfarenheter i barnets privata liv det kan vara svårare att veta om man ska liksom skriva om det 

i skolan för en del kan det vara jobbigt och så[...](L1). 

5.1.2 Erfarenheter som motiverar eller hindrar – analys 

De fyra respondenterna anser att det är betydelsefullt att barnen är motiverade när de skriver för 

att kunna åstadkomma något och dessutom vidareutveckla skrivförmågan. De är också medvetna 

om att barnens egna erfarenheter och intressen är ett sätt att motivera barnen i deras 

skrivutveckling. 

Barnen använder ofta sina erfarenheter från populärkulturen i sina lekar och genom att plocka 

in dessa erfarenheter i skrivundervisningen kan det ses som en möjlighet att på ett lekfullt sätt 

motivera barnen att utveckla sitt skrivande och lära sig mer (Vasquez, 2005, s.85ff). När lärarna 

låter barnen skriva utifrån sina intressen kan detta också bidra till att barnen känner att det finns 

en anledning att skriva, vilket i sin tur är motiverande (Vygotskij, 2005, s.54f). Skrivandet blir då 

också meningsfullt för barnen. 

Det är av största vikt att läraren är medveten om barnens bakgrund och tidigare erfarenheter 

eftersom det kan finnas händelser i barnens liv som är svåra och smärtsamma och därför inget 

som barnen vill skriva om (Hesslefors Arktoft, 1996, s.169f). I sådana situationer blir barnens 

erfarenheter till ett hinder i stället för en motivation. Utifrån respondentens (L1) svar kan det 

tolkas som om hon ville undvika att låta barnen skriva om erfarenheter hämtade ur deras privata 

liv, när det istället handlar om att vara medveten om barnens erfarenheter och välja situationer 

och erfarenheter som inte hindrar utan motiverar barnen i deras skrivutveckling. 
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5.1.3 Erfarenheter ger innehåll – resultat 

Till denna kategori finns det fyra underkategorier där barnens erfarenheter bidrar till textinnehåll. 

Dessa är barnens erfarenheter i form av tankar och åsikter, kunskaper, intressen samt  även där 

barnens fantasi bidrar till textinnehåll (se bilaga 3, diagram 1). 

Samtliga respondenter anser att elevernas texter och deras innehåll blir mer omfångsrika när 

de får skriva om sådant som ligger dem nära, sådant de gjort, läst tidigare eller har kännedom om. 

En respondent (L3) menar att om det är något som utgår från barnens verklighet och liv så kan 

det bidra till att synliggöra många tankar och åsikter som barnen har och ge ett innehåll och en 

mening med att skriva. Alla de intervjuade lärarna menar också att barnens kunskaper blir till ett 

innehåll i deras texter när de får möjlighet att skriva i alla ämnen. 

[...] använda sig av sådant de kan och känner till [...] eftersom det är lättare att beskriva det då. Det 

finns många uppgifter som man kan koppla till barnens erfarenheter där de får uttrycka sina 

åsikter. De fick en uppgift i femman där de skulle skriva en argumenterande text på varför de 

skulle få högre veckopeng. Då skulle det vara ställt till föräldrarna, vad de lovade att bli bättre på 

och varför de skulle få högre veckopeng....det tände de verkligen till på eftersom det gällde dem 

själva och en del fick också högre veckopeng när de läst upp det för föräldrarna. De hade skrivit 

jättefinurliga argument. Det var roligt att se (L3). 

Respondenterna är överrens om att när barnen får skriva om sådant som de är intresserade av 

påverkas deras texter positivt 

[...]om de får skriva om något som de är intresserade av [...] då blir det ett annat flöde i 

texten[...](L2). 

Samtliga respondenter vill att barnen ska få många och olika skrivtillfällen där de får tillfälle att 

använda sin fantasi och med hjälp av den ge sina texter ett innehåll. 

 [...]att de ska få så många skrivuppgifter som möjligt och att de ska få använda sin fantasi [...](L1).   

5.1.4 Erfarenheter ger innehåll – analys 

Vygotskij menade att det finns ett samband mellan barnets skapande och lek, vilken utgår från 

barnens intressen och erfarenheter. För att fylla barnens texter med ett innehåll behöver de 

därför få skrivuppgifter som de kan knyta sina egna erfarenheter och intressen till (Vygotskij, 

2005, s.52). Lärarna uppmärksammar detta och ser även att genom att använda barnens 

erfarenheter i olika skrivuppgifter kan det också bidra till att synliggöra barnens kunskaper, tankar 

och åsikter. En av respondenterna tycker därför att det är särskilt intressant att låta barnen skriva 

argumenterande texter eftersom hon då får syn på detta.  

När respondenterna låter barnen skriva i alla ämnen får de också en möjlighet att sätta sina 

egna erfarenheter i relation till ett visst ämne och genom det också en möjlighet att utveckla sina 

tankar och kunskaper, vilket också kommer att ligga till grund för innehållet i barnens texter 
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(Sandström-Madsén, 1996, s.12.).   

   Vygotskij (2005) talade om att vi hämtar fantasin ur vår verklighet och våra erfarenheter. 

Detta är något som krävs för att vi ska kunna sätta oss in i andra personers situation och 

erfarenheter och använda oss av vid olika kreativa aktiviteter som till exempel att rita eller skriva 

(Vygotskij, 2005, s.17f). Det kan tolkas som att läraren (L1) på ett lekfullt sätt vill få igång barnens 

skrivande genom att låta dem rita och använda sin fantasi eftersom hon anser detta ligga nära 

barnens erfarenheter, intresse och nivå. Detta är något som även kan placeras under kategorin 

motivation (se 5.1.1-2). Vygotskij såg också detta samband mellan barnets skapande och lek och 

han beskrev hur man ofta kan höra barnen berätta och fantisera samtidigt som de ritar på ett sätt 

som påminner om lek (Vygotskij, 2005, s.76). Aronsson (2002) skriver att det är när barnen får 

möjlighet att använda sina erfarenheter som de kan producera något nytt (Aronsson, 2002, s. 23). 

5.1.5 Erfarenheter ges olika värde – resultat 

De tre underkategorier som lyfts fram när lärarna värderar elevernas erfarenheter är att alla 

erfarenheter är lika betydelsefulla och viktiga, erfarenheter är olika spännande och intressanta och 

att barnens erfarenheter ger olika förutsättningar i skrivundervisningen (se bilaga 3, diagram 1). 

De fyra respondenterna uttrycker alla att elevernas erfarenheter är lika betydelsefulla och 

viktiga.  

[...] Det barnen har varit med om är viktiga saker, man försöker ju alltid möta dem på deras nivå 

men inget är ju värt mer än någon annans erfarenhet.(L2).  

En av respondenterna menar att det finns erfarenheter som är mer spännande och intressanta att 

ta del av och som dessutom är mer utmanade för eleverna att uttrycka, som exempelvis åsikter, 

tankar och känslor.  

[...]Det är också viktigt att använda sig av deras tankar och funderingar för det tycker jag är en mer 

spännande uppgift att skriva om. Men barnen tycker kanske att det är lite svårare att skriva om det 

och få ner det på papper vad de tycker och tänker och känner, men det är det som är mer 

intressant. Detta tvingas de lite till i argumenterande texter [...] (L3). 

Tre av respondenterna anser att barn har så olika erfarenheter och därmed också olika 

förutsättningar för att skriva. Barn med fler erfarenheter av till exempel sagor har lättare för att 

skriva egna. 

[...]kan jag kan känna att det är väldigt orättvist eftersom en del får mycket hemifrån, finkultur som 

sagor, biblioteket, teater, medan andra inte får någonting och då är det ju vårt jobb att fylla på det, 

men det blir ju väldigt mycket.....Många som har ett kulturellt hemliv har ju lättare för att skriva om 

det, så är det ju, de har ju mer intryck och erfarenheter av sagor och berättelser, det blir ett mycket 

fattigare språk om de inte har läst eller fått läst för sig (L4). 

En av lärarna uttrycker sin frustration över att en flicka tittar för mycket på Disney Channel. 

Jag har en flicka som jag vet och som frustrerar mig väldigt, är att så fort hon kommer hem går 
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och sätter sig och tittar på tv, jag hade väl önskat att hon hellre läste någon bok eller någon 

idrottsaktivitet, det blir så overkligt och inte någon dialog med andra. Hon tittar på Disney 

Channel, inte det mest kulturella, Bollibompa kan vara bra men det tittar hon inte på, det är för 

barnsligt utan det är Hanna Montana och sånt. [...] (L4). 

5.1.6 Erfarenheter ges olika värde – analys 

Lärarna är medvetna om att eleverna har med sig många olika erfarenheter till skolan och som 

ligger till grund för varje barns möjligheter att uttrycka sig skriftligt. Respondenterna såg det som 

viktigt att utgå från barnens nivå i skrivundervisningen och syftar då på barnens erfarenheter 

utifrån vad barnen kan och vet. Dewey (2004) talar om förförståelse (se 2.3.2) som barnen har 

genom sina erfarenheter och att detta krävs för att kunna vidareutveckla till kunskap. Han menar 

att tidigare erfarenheter bidrar till ytterligare erfarenheter och därför är detta både ett mål och ett 

medel i skolans undervisning.  

Respondenten (L3) som tydligt uttrycker att hon tycker att det är mer spännande att ta del av 

barnens erfarenheter genom deras tankar och åsikter erbjuder barnen en möjlighet att också bli 

medvetna om dessa själva. Samtidigt blir barnens texter mer avancerade eftersom det är mer 

abstrakt och svårt att uttrycka tankar, känslor och åsikter. 

Respondenterna säger att alla erfarenheter är lika viktiga för barnen. Samtidigt säger de att det 

finns erfarenheter som barnen har mer nytta av i skolans värld eftersom det är erfarenheter som 

har förberett dem för det innehåll som finns i skolan och dess skrivundervisning. Bourdieu (1992) 

talar om kapital, där förmågor och erfarenheter värderas olika utifrån vilken nytta man har av 

dem. En respondent menar att hon tydligt kan se på barnens texter om de är vana vid sagor och 

böcker, vilket i detta fall då kan ses som ett lingvistiskt kapital (Bourdieu, 1992, s.141ff).  

Thavenius (2004) menar att man måste hitta en möjlighet att knyta samman barnens 

erfarenheter från populärkulturen med finkulturen för att dessa inte ska komma i konflikt med 

varandra (Thavenius, 2004, s.122). Även Fast (2007) kunde i sin forskning se hur lärarna 

omedvetet värderade barnens egna unika literacy-erfarenheter olika genom att dessa belönas 

olika, bland annat genom att de får olika utrymme och uppmärksamhet i skolan (Fast, 2007, 

s.182). Utifrån ovanstående lärares åsikter finns det en risk för att barnen inte kan tillgodogöra sig 

delar av det som sker i skolans undervisning eftersom deras erfarenheter och tidigare literacy 

events inte har förberett dem för det. Även i Heaths studie blev detta synligt och hon menade att 

när olika erfarenheter och språkliga mönster belönas olika i skolan leder det till att kulturella 

mönster förstärks (Hagtvet, 2007, s.137ff). Dyson säger till och med att om man inte tar in 

barnens olika bakgrunder i undervisningen kan detta leda till att vissa grupper och barn 

exkluderas i samhället (Dyson, 1997, s.22).  
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5.2 Hur beskriver de intervjuade lärarna att de utformar sin skrivundervisning i 

förhållande till barnens erfarenheter? 

Ur intervjuerna gick det att urskilja tre kategorier utifrån denna frågeställning. Dessa är: barnens 

erfarenheter tas in i undervisningen och barnens erfarenheter som utgångspunkt i undervisningen 

samt att ge barnen erfarenheter. Kategorierna förklaras närmare under respektive rubrik. För att 

tydligt kunna se de olika kategorierna och dess underkategorier har de sammanställts i ett diagram 

(bilaga 3, diagram 2).  

5.2.1 Erfarenheter tas in i skrivundervisningen – resultat 

När de intervjuade lärarna talar om att ta in barnens erfarenheter i undervisningen handlar det om 

att i den redan planerade verksamheten använda dessa erfarenheter som hjälpmedel i olika 

skrivsituationer. Det kan, som tidigare nämnts, vara att använda barnens erfarenheter till att 

inspirera och motivera barnen men också för att de ska ha något att skriva och förmedla.  

 [...] använda sig av sådant de kan och känner till [...] eftersom det är lättare att beskriva det då. Det 

finns många uppgifter som man kan koppla till barnens erfarenheter där de får uttrycka sina 

åsikter. De fick en uppgift i femman där de skulle skriva en argumenterande text på varför de 

skulle få högre veckopeng. Då skulle det vara ställt till föräldrarna, vad de lovade att bli bättre på 

och varför de skulle få högre veckopeng....det tände de verkligen till på eftersom det gällde dem 

själva[...](L3). 

Det innehåll lärarna väljer för skrivuppgifterna utgår också ofta från det som de behandlar i något 

ämne och där barnen har fått erfarenheter i form av fakta och kunskaper som de kan använda sig 

av när de ska skriva texter i olika genrer. 

Försöker variera mig för att de ska få möta lite olika genrer, och ibland kan det vara så att man 

kanske vid halloween skriver nåt om det t ex spöksagorna och vid jul något som hör till då. Så i 

femman brukar jag jobba med H C Andersen eftersom vi då pratar om Danmark så att de får en 

liten anknytning. Det blir något som kommer igen och de har då också lite förförståelse, om man 

har pratat mycket om något så är det lättare att få ord, det blir lättare att skriva[...] (L4).       

Tre av de fyra respondenterna säger att de är medvetna om barnens intresse för populärkultur 

och ser det som en möjlighet att plocka in denna för att få igång barnens skrivande. Det är dock 

inget som de idag gör medvetet men i den fria skrivningen och i barnens samtal kommer det ofta 

fram olika hjältar och tv-spel.  

Populärkultur som tv-spel kan komma fram i deras egna skrivande och muntligt när de berättar 

något de gjort under helgen. Det är lika mycket erfarenhet som att ha varit på ett museum i helgen. 

Det blir mest muntligt – men samtidigt ligger det muntliga till grund för skrivandet [...] (L2). 

En av respondenterna uttrycker att hon funderat på att ta in erfarenheter från populärkulturen 

och tror att det skulle vara en positiv upplevelse för barnen och då särskilt för pojkarna.  

[...]så jag tror att man skulle kunna använda sig mycket mer av sådant som inte ligger inom det som 
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är typiskt skola och som kanske fler pojkar ägnar sig åt..eh...alltså figurer och sånt [...]som många 

killar skulle känna är ett område som de kan...att de liksom kan...och skulle tycka att det var roligt 

att skriva om det (L1).  

5.2.2 Erfarenheter tas in i skrivundervisningen – analys 

I denna kategori, att ta in barnens erfarenheter i undervisningen, kan man se att lärarna är 

medvetna om betydelsen av att använda barnens erfarenheter när de ger dem skrivuppgifter och 

då utifrån de kategorier som framkom under frågeställning 1 (se bilaga 3, diagram 1). I denna 

kategori handlar det om att använda de erfarenheter som passar in i den redan planerade 

undervisningen. I Hesslefors Arktofts avhandling (1996) framkom också denna kategori, vilken 

hon benämde illustration.  

   Som tidigare nämnts (se 5.1.5) säger respondenterna att barnens olika erfarenheter är lika 

viktiga men att vissa erfarenheter ger olika förutsättningar i skolarbetet. Detta kan också vara en 

av anledningarna till att ingen av respondenterna ännu medvetet tar in barnens erfarenheter från 

populärkulturen i sin planerade skrivundervisning, trots att barnen gärna och med glädje och iver 

berättade om sina superhjältar och tv-spel. Ofta har barnen många av sina emergent literacy-

erfarenheter i populärkulturen och en av respondenterna berättade att barnens erfarenheter från 

populärkulturen ofta kom fram i barnens eget fria skrivande och berättande.  

Ännu en anledning till att inte ta in populärkulturen i undervisningen kan vara att lärarna är 

osäkra och okunniga om hur detta skulle kunna bidra till barnens fortsatta skrivutveckling, och då 

utifrån uppfattningen om populärkulturens sämre kvalitet (Fast, 2008, s.152). Carina Fast talar 

om barnens erfarenheter och intressen i populärkulturen och genom att förena dessa med 

skolvärlden bygga upp nya erfarenheter och kunskaper (Fast, 2008, s.138). Detta gör även Ann 

Haas Dyson (1997) när hon i sin studie visade på att genom att använda barnens erfarenheter av 

populärkulturen och sammanföra denna med finkulturen kunde barnen bygga upp ny kunskap, 

vilket hon kallade för ett tredje rum (se 2.4.1). Det är bara en av respondenterna som uttrycker att 

hon har funderat på och kan tänka sig att ta in populärkulturen i undervisningen och därmed 

erbjuda eleverna tillfälle att skapa ett tredje rum. Denna lärare kan tänka sig att arbeta utifrån 

populärkulturen och barnens intresse där och ser det som en möjlighet att särskilt nå pojkarna 

och få igång deras skrivande.  

   Ann Dyson (1997) kunde i sin studie också se att barnen när de samtalade, skrev och 

uppförde rollspel utifrån sina egna populärkulturella berättelser blev mer critical literacy-

medvetna, det vill säga att de blev mer reflekterande över vad de läste och såg. Detta är inget som 

respondenterna i undersökningen erbjuder barnen genom att använda populärkulturen i 

skrivundervisningen. Däremot finns det möjlighet till detta när de i samtalsgrupper och 

responsgrupper delar sina erfarenheter och då får syn på varandras olika synsätt och tankar.  
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5.2.3 Erfarenheter som utgångspunkt i skrivundervisningen – resultat 

Att ha barnens erfarenheter som utgångspunkt i skrivundervisningen innebär att det är dessa som 

ligger till grund för planeringen av undervisningen. Det innehåll som väljs för undervisningen 

sker utifrån barnens erfarenheter (Hesslefors Arktoft, 1996, s.141f). Här har endast en 

underkategori lyfts fram: barnens kunskaper (bilaga 3, diagram 2).  

Under denna kategori talar samtliga lärare tydligast om erfarenheter i form av kunskaper och 

av vikten av att utgå från den nivå där barnen befinner sig. Barnens erfarenhetsnivå blir en 

utgångspunkt för planering och genomförande av respondenternas skrivundervisning. 

[...]de vet och kan jättemycket barnen, och så får man försöka att utgå från det som de kan. Det 

gäller att lägga sig på den nivå där barnet befinner sig (L2). 

Läraren som har en årskurs 1 berättar att hon låter barnen skriva utifrån de kunskaper och 

bokstäver de kan. Hon hjälper dem att fylla på med ord som de saknar till sina texter.  

[...]och är det något barn som tycker att det är svårt att skriva eller tycker att det är svårt att se på 

tavlan, ja då skriver jag allt på en lapp och lägger framför barnet på bänken... eller så frågar jag om 

de vill att jag ska skriva åt dem, eller om jag börjar skriva på meningen och de tar över... eller om 

de frågar hur något till exempel stavas...ja, då brukar jag säga att jag skriver det på tavlan...och så 

får de skriva av det (L1). 

Samtliga lärare menar att genom att följa upp och läsa barnens texter får de syn på barnens 

kunskaper och de olika nivåer de befinner sig på i sin skrivutveckling och utgår från det i 

skrivundervisningen.  

5.2.4 Erfarenheter som utgångspunkt i skrivundervisningen – analys 

Även denna kategori, att ha barnens erfarenheter som utgångspunkt i skrivundervisningen, 

framkommer i Hesslefors Arktofts avhandling (1996) och hon kallar den för utgångspunkt.  

Fast (2008) skriver att barn har en unik kunskaps- och erfarenhetsgrund av skrivande, som 

läraren ska bygga vidare på, redan när de kommer till skolan (Fast, 2008, s.85). Barnen ser sig ofta 

själva som skrivare redan vid skolstart eftersom de flesta kan skriva något eller några ord, till 

exempel sitt namn. De känner också ofta till flera bokstäver och det finns därför ingen anledning 

att vänta med att börja skriva (Björk & Liberg, 2007, s.102ff). I stället bör barnen erbjudas att på 

ett undersökande sätt utveckla sin skrivförmåga ytterligare. Detta kan de göra genom att pröva sig 

fram och utifrån ett behov av fler bokstäver lära sig dessa såsom Björk och Liberg (2007) 

förespråkar och vilket även progressivismen gör (Björk & Liberg, 2007, s.108) I detta avseende 

erbjuder läraren (L1), som har en årskurs 1, barnen att utveckla sitt skrivande på bästa sätt.    

Under denna kategori talar respondenterna om barnens kunskaper och om vikten av att lägga 

undervisningen på den nivå där barnen är. Lärarna tar reda på barnens skrivkunskaper genom att 

ta del av och följa upp deras texter. Däremot framgick det inte av lärarnas svar om de använde 
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barnens texter som underlag för vidare undervisning genom att i texterna fånga upp barnens 

intressen och frågeställningar såsom Sandström-Madsen (1996) förespråkar. Därför stärktes i 

detta fall inte heller barnens självkänsla, vilken den hade gjort om respondenterna lyft deras 

erfarenheter och visat att de var betydelsefulla och viktiga (Sandström-Madsén, 1996, s.8,16ff). 

5.2.5 Att erbjuda barnen erfarenheter – resultat 

Denna kategori handlar om att ge barnen erfarenheter för sitt skrivande men också om att 

erbjuda dem att få syn på sina egna och andras erfarenheter. De två underkategorier som tagits 

fram är skrivupplevelser och förförståelse/stöd (bilaga 3, diagram 2). 

De fyra respondenterna betonar att det är viktigt att eleverna får positiva erfarenheter av att 

skriva. Ett sätt att erbjuda barnen detta är enligt samtliga respondenter att ge eleverna respons på 

det de skriver. En lärare kan tydligt se att hennes respons bidragit till en positiv skillnad i barnens 

texter när hon nu kommenterar något om innehållet, jämfört med när hon tidigare bara skrev 

”bra”. Det blir en uppmuntran till att fortsätta skriva.  

[...] då skriver jag alltid en kommentar, för det ser jag att barnen tycker är jättekul...att när de får 

boken nästa vecka se vad jag har kommenterat...och en del barn svarar på det jag har 

kommenterat...men det känner jag är en otrolig uppmuntran till att fortsätta skriva (L1). 

För att barnen ska komma igång med att skriva låter en lärare (L1) dem bland annat börja med att 

rita. Hon menar att barnen ska tycka att det är roligt och få positiva upplevelser av att skriva. 

Trots att barnen ännu inte har kommit så långt i sin skrivutveckling ser de att det blir något, vilket 

sporrar till att fortsätta skriva.  

[...]barnen får skriva utifrån något som de har ritat. Även om de bara skriver någon rad så blir det 

något, detta är jätteviktigt för att barnen ska tycka att det är kul och vilja fortsätta skriva [...] (L1).  

Alla respondenter talar om att erbjuda barnen erfarenheter som stöd och för att ge dem 

förförståelse att använda sig av när de skriver. En respondent menar att det är hennes uppgift att 

ge barnen med färre erfarenheter de erfarenheter som de saknar för att exempelvis kunna skriva 

en saga.  

[...] jag kan känna att det är väldigt orättvist eftersom en del får mycket hemifrån, sagor, 

biblioteket, teater, medans andra inte får någonting och då är det ju vårt jobb att fylla på det men 

det blir ju väldigt mycket.....Många som har ett kulturellt hemliv har ju lättare för att skriva om det, 

så är det ju, de har ju mer intryck och erfarenheter av sagor och berättelser, det blir ett mycket 

fattigare språk om de inte har läst eller fått läst för sig (L4).  

Som förberedelse för skrivuppgifter använder sig alla respondenter av tankekartor, där barnens 

erfarenheter och kunskaper har framkommit och ser detta som något som hjälper och stöttar 

dem när de ska skriva.  

[...] Jag använder mig mycket och tidigt av tankekartor när vi ska skriva. Där tycker jag att många 
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barn faktiskt har kunnat lyckas att [...] med hjälp av tankekartan vi gjort tillsammans kunnat skriva 

en text[...](L1). 

Det framkommer också under intervjuerna att samtliga lärare ger barnen exempeltexter inför 

skrivuppgifter för att detta ska bli till en förförståelse i deras eget textskapande och därmed ett 

stöd i deras utveckling av skrivförmågan. De pratar om texterna och lyfter fram typiska drag och 

ord för den aktuella genren och menar att de genom detta tillsammans bygger upp en modell-, 

ord- och kunskapsbank.  

[...] De får läsa texter innan, berätta, samla ord, jag vill att de ska bli sugna på att skriva och längta 

efter att komma igång. Därför fylla på med modeller och ord innan och ge en förförståelse [...] 

man kan se att de har t ex läst Lasse Maja för då är det lite mysterier och det är ju helt ok att 

använda sig av någon slags modell, och får idéer ifrån, det är ju så man lär sig (L4).  

Två av lärarna (L3 och L4) säger att de erbjuder eleverna erfarenheter som de kan använda i 

skrivuppgifter genom att knyta an till olika ämnen och arbeta tematiskt eller skriva om något som 

är aktuellt för barnen just då.  

Ibland kan det vara så att man kanske vid halloween skriver nåt om det t ex spöksagorna och vid 

jul något som hör till då. Så i femman brukar jag jobba med H C Andersen eftersom vi då pratar 

om Danmark så att de får en liten anknytning. Det blir något som kommer igen och de har då 

också lite förförståelse, om man har pratat mycket om något så är det lättare att få ord det blir 

lättare att skriva [---] (L4). 

Två av de fyra respondenterna (L2 och L3) låter barnen sitta i grupper och samtala om det de ska 

skriva eller har skrivit. Barnen får även ge respons på varandras texter. De menar att barnen 

genom dessa samtal med varandra erbjuds erfarenheter men också att de genom att delge sina 

egna erfarenheter får syn på dessa. Detta var något som enligt en av respondenterna hade 

resulterat i att elevernas texter i veckodagboken blivit längre och fylligare.  

De kan få erfarenheter genom att sitta i grupper och prata [...] de kan till exempel få tips om hur 

och vad de ska skriva av någon som kan mer eftersom de är väldigt olika. [...] Dela med sig av sin 

förmåga att uttrycka sig. Eftersom jag har sett skillnaden sedan de fick sitta i smågrupper och tala 

om det de ska skriva i veckodagboken där de utvecklats jättemycket [...]När vi skrev i 

veckodagboken blev det bara några rader för en del [...] jag märker att de skriver nästan hela sidor 

nu [...] (L2). 

5.2.6 Att erbjuda barnen erfarenheter – analys 

Respondenterna talar om vikten av att ge eleverna positiva skrivupplevelser. Läraren (L1) ger 

eleverna stöd när de ska skriva genom att låta dem använda sina erfarenheter av att uttrycka sig 

genom att rita. Björk och Liberg (2007) säger att när barnen får rita erbjuds de en möjlighet att 

uttrycka sina tankar och intressen på ett liknande sätt som vid skrivandet eftersom de uttrycker 

sig med hjälp av symboler (Björk & Liberg, 2007, s.106f). När barnet på detta lekfulla sätt får 

utveckla sin skrivförmåga bidrar det till att barnet får en positiv skriverfarenhet. Hur en 
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erfarenhet upplevs är den infallsvinkel på erfarenheter som Dewey kallar för den omedelbara. 

När barnet får positiva erfarenheter av att skriva kommer detta att på ett positivt sätt påverka de 

framtida skriverfarenheter som barnet gör (Dewey, 2004, s.173). 

Samtliga respondenter är noga med att förbereda barnen inför olika skrivuppgifter för att 

erbjuda erfarenheter och förförståelse som barnen kan bygga sin kunskap på. I denna 

förberedelse ingår det att låta eleverna ta del av texter, fakta och dessutom samtal om textinnehåll 

och typiska genredrag tillsammans och ofta skrivs även tankekartor gemensamt innan barnen 

börjar skriva. I detta berörs Deweys båda erfarenhetskriterier. Kontinuitetskriteriet berörs 

eftersom de texter barnen får ta del av kommer att ge dem erfarenheter som påverka deras 

fortsatta skrivande men också interaktionskriteriet eftersom det är i interaktionen med 

exempeltexten eller i interaktionen med kamraterna som dessa erfarenheter formas (Dewey, 2004, 

s.176ff). 

I och med att respondenterna låter barnen ta del av exempeltexter som förberedelse vid 

genreskrivning erbjuder de därmed barnen modeller och förebilder för sitt skrivande (Lindö, 

2005, s.17). När barnen kommer i kontakt med dessa modeller blir det erfarenheter som barnen 

kan imitera och använda som stöd till sina egna texter. Vygotskij lyfter fram imitationens 

betydelse för barnens möjlighet att höja sig till en högre nivå (Vygotskij, 2001, s.332f).  

Enligt Björk och Liberg (2007) får barnen en ökad förståelse som de kan använda i sitt 

individuella skrivande när de får sitta i grupper och samtala genom att de använder språket som 

ett stöd för sina tankar och sätter ord på dessa (Björk & Liberg, 2007, s.105f). När 

respondenterna låter barnen samtala och ta del av varandras texter får de tips och idéer hur man 

kan skriva och uttrycka sig, vilket ger erfarenheter och stöd som de kan använda och införliva i 

sitt eget skrivande. Genom att också ge och ta respons blir barnen medvetna om sina egna texter 

och sitt skrivande, vilket blir en erfarenhet som kan utvecklas till kunskap som barnen tar med sig 

i sitt vidare skrivande eftersom de ser användningen och nyttan av den (Hesslefors Arktoft, 1996, 

s.18). Respondenten (L2) säger att hon de senaste åren har insett hur viktigt språket och 

berättandet är för barnens skrivande och att hennes arbetssätt bekräftat detta genom att barnens 

texter utvecklats så påtagligt. Detta bekräftas också hos Vygotskij när han, enligt Dysthe och 

Ingland (2003), ansåg att talet är både ett stöd och ett redskap för tanken och förståelsen (Dysthe 

& Ingland, 2003, s.83).  

Utifrån Vygotskijs (2001) teori om den proximala utvecklingszonen skulle dessa erfarenheter 

som lärarna erbjuder barnen i form av exempeltexter, samtal och tankekartor ses som olika stöd 

för att barnen ska klara något som de längre fram kan klara själva (Vygotskij, 2001, s.333). Barnen 

har då fått redskap för att själva ta sig an och klara en skrivuppgift. De har erbjudits att göra 

erfarenheter som de sedan kan använda sig av i sitt eget textskapande. 

5.3 Resultatsammanfattning 

Delundersökning 2 sammanfattas här under respektive frågeställning. 
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5.3.1 Hur beskriver de intervjuade lärarna barnens erfarenheter utifrån sin 

skrivundervisning? 

Under denna frågeställning har det framkommit tre kategorier med tillhörande underkategorier. 

Dessa har sammanställts i ett diagram för att förtydliga lärarnas uppfattningar (bilaga 3, diagram 

1). De tre kategorierna är: erfarenheter motiverar eller hindrar, erfarenheter ger innehåll och 

erfarenheter ges olika värde. 

Det framgår av det empiriska materialet i undersökningen att lärarna ser på barnens 

erfarenheter som något viktigt och unikt. Erfarenheterna bidrar till en skrivpotential som är 

lärarnas uppgift att utnyttja i skrivsituationerna. När barnen får skriva om sådant som tillhör deras 

intressen och liv menar respondenterna att barnens texter blir längre och mer omfångsrika 

eftersom de upplever det inspirerande och meningsfullt att skriva om detta. Samtidigt som lärarna 

säger att barnens alla erfarenheter är lika värdefulla finns det erfarenheter som ger barnen bättre 

förutsättningar för att lyckas i skolans skrivundervisning. En av lärarna nämner finkulturen som 

något som bidrar med bra erfarenhet för att utveckla skrivförmågan (se 5.1.5). Detta är något 

som stämmer väl överens med de teorier och den aktuella forskning som denna studie grundar 

sig på. 

Tre av respondenterna ser också populärkulturen som en potential till att inspirera och 

motivera barnen till att skriva. Det är dock ingen av lärarna som idag tar in populärkulturen i 

undervisningen, däremot ser de att det är något som ofta kommer fram i barnens fria skrivning 

och deras samtal.  

5.3.2 Hur beskriver de intervjuade lärarna att de utformar sin skrivundervisning i 

förhållande till barnens erfarenheter? 

Ur intervjuerna gick det att urskilja tre kategorier utifrån denna frågeställning. Dessa har 

sammanställts i ett diagram med underliggande kategorier (bilaga 3, diagram 2). De tre 

kategorierna är: barnens erfarenheter tas in i undervisningen, barnens erfarenheter som 

utgångspunkt i undervisningen och att ge barnen erfarenheter.  

Respondenterna går inte att placera i enbart en kategori, utan de rör sig mellan de olika 

kategorierna beroende på vilken betoning och betydelse man lägger på erfarenhetsbegreppet. Om 

fokus läggs på barnens erfarenheter utifrån intressen och upplevelser hamnar alla respondenter i 

kategorin att ta in barnens erfarenheter i den redan planerade undervisningen. Denna kategori såg 

även Hesslefors Arktofts (1996) i sin avhandling och kallade den illustration. Barnens 

erfarenheter fungerar då oftast som motivation, inspiration och för att ha något att skriva om. 

Om fokus däremot läggs på barnens kunskapserfarenheter hamnar alla fyra lärarna i kategorin där 

barnens erfarenheter är utgångspunkten i skrivundervisningen. Respondenterna tycker att det är 

självklart att i undervisningen utgå från barnens nivå och de är också medvetna om på vilken nivå 

barnen befinner sig eftersom de är noga med att ta reda på barnens erfarenheter när det gäller 
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tidigare kunskaper. Även detta är en kategori som framkommer i Hesslefors Arktofts (1996) 

avhandling och som hon kallar utgångspunkt.  

Lärarna ser det som sin uppgift att erbjuda eleverna nya och vidare erfarenheter som passar in 

och förbereder barnen för den skrivundervisning som ges i skolan. Barnens erfarenheter från 

populärkulturen ses inte som något som barnen kan använda sig av i till exempel sagoskrivandet i 

skolan utan läraren är tvungen att fylla på med erfarenheter från finkulturen. I Hesslefors Arktoft 

studie kunde hon också se detta i sina klassrumsobservationer och kallar detta för att korrigera 

elevernas erfarenheter (Hesslefors Arktoft, 1996, s.169f).  
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6.0 Diskussion 

Utifrån undersökningens bakgrundsteorier och den aktuella forskningen diskuteras här 

frågeställningarnas resultat. De få skillnader som finns i de båda delundersökningarnas resultat 

diskuteras också. Studiens hållbarhet och yrkesrelevans tas upp liksom även förslag till fortsatt 

forskning inom området.  

6.1 Resultatdiskussion 

I de båda delundersökningarna har respondenternas uppfattningar synliggjorts med hjälp av den 

gemensamma intervjuguiden och datamatrisen (bilaga 1-2, Johansson Svedner, 2006, s.49).  

Det är under frågeställning 2 som de största skillnaderna har uppmärksammats mellan de båda 

delundersökningarna. Samma kategorier har lyfts fram men deras innehåll skiljer sig något åt. I 

delundersökning 1 talar respondenterna mer om att utgå från barnens erfarenheter. De talar då 

om att söka barnens intressen och erfarenheter för att utifrån dessa planera skrivundervisningen. 

I delundersökning 2 görs detta men respondenterna talar då om att hitta barnens kunskaper och 

den nivå barnen befinner sig på. Skillnaden kan bero på att lärarna har olika inställning till 

elevernas erfarenheter. Det kan möjligen bero på att frågorna har ställts på olika sätt, vilket vi inte 

finner troligt då vi tillsammans genomfört en provintervju för att förhindra att som intervjuare 

påverka svaren. 

6.2 Studiens resultat utifrån teorier och aktuell forskning samt styrdokument 

Det framgår av studien att respondenterna är medvetna om vikten av elevernas erfarenheter för 

att utvecklas och motiveras till detta såsom både Vygotskij och Dewey förespråkar (se 2.3).  

Bourdieu talar om fält, habitus och kapital (se 2.3.3), vilket även respondenterna gör när de 

menar att barnens erfarenheter förbereder dem olika inför skrivundervisningen. Erfarenheter av 

exempelvis sagor ges större uppmärksamhet och utrymme i skrivundervisningen. Genom detta 

värderas också barnens erfarenheter olika.  

Respondenterna i undersökningen ser barnens erfarenheter som viktiga att ta in i 

skrivundervisningen men inte i den omfattning som Fast (2007) och Dyson (1997) förespråkar, 

vilka även belyser vikten av att ta in barnens erfarenheter från populärkulturen och sammanföra 

dessa med skolans värld. En sådan medvetenhet framkom dock inte finnas hos respondenterna. 

Här ser man också att respondenterna gör ett val av vilka erfarenheter som tas in 

skrivundervisningen. 

Utifrån Hesslefors Arktofts avhandling (1996) har vi i stora drag fått fram likvärdiga 

kategorier. Det gick dock inte vår undersökning att placera respondenterna i enbart en kategori 

utan de rörde sig mellan dessa. Dessutom är undersökningarna inte helt jämförbara eftersom vår 
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undersökning inriktar sig enbart på skrivundervisning.  

Sammanfattningsvis kan man se att lärarna är medvetna om läroplanen, vilken säger att 

undervisningen ska utgå från elevernas erfarenheter (Lpo, 2009, s.5). Lärarna har en intention att 

leva upp till detta. Om de i denna studie lyckas med detta beror på vilken betydelse som läggs i 

begreppet att utgå från elevernas erfarenheter. Om innebörden är att plocka in elevernas 

erfarenheter i den redan planerade undervisningen gör alla respondenter detta. Om det däremot 

innebär att utifrån barnens erfarenheter planera skrivundervisningen gör de flesta respondenter 

inte detta, såvida det inte gäller barnens kunskapsnivå. Det kan också bero på hur lärarna tolkar 

läroplanen.   

6.3 Resultatets hållbarhet 

Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer på sex olika skolor. Därefter upplevdes en 

mättnad av svaren eftersom det inte framkom några nya uppfattningar och kategorier utifrån 

undersökningens frågeställningar. Några ytterligare intervjuer genomfördes därför inte. Eftersom 

samma kategorier har lyfts fram i de båda undersökningarna skulle detta kunna tyda på att dessa 

uppfattningar är generella för lärare. Däremot skulle kanske andra kategorier ha visat sig om olika 

pedagogiska inriktningar hade jämförts, som till exempel Montessori eller Walldorf. 

6.3.1 Reliabilitet 

Eftersom svaren som framkommit i de olika undersökningarna är så lika är det troligt att 

intervjuerna genomförts på liknande sätt, vilket kan vara ett resultat av att vi inför intervjuerna 

gjorde en gemensam provintervju. Detta tyder också på att frågorna var välformulerade och 

täckte undersökningens område och därmed går att använda i en ny studie.  

Däremot kan man inte tala om reliabilitet på samma sätt som vid kvantitativa metoder 

eftersom varken personer, uppfattningar eller samtalsintervjuer är konstanta utan kan förändras 

(Trost, 2010, 130ff). 

6.3.2 Validitet 

Undersökningen gav svar på de frågor som ställdes men för att backa upp trovärdigheten i denna 

studie hade det varit av stort värde att även använda fler datainsamlingsmetoder än enbart 

intervjuer (Johansson & Svedner, 2006, s.42). Genom att exempelvis göra klassrumsobservationer 

hade respondenternas uppfattningar kunnat synliggöras och därmed bekräftat deras intervjusvar, 

vilket då styrkt trovärdigheten i studien. Dessvärre fanns det inte tid och utrymme för detta. 

Om den beskrivning som framkommit i undersökningen är rättvis och sann beror även på om 

respondenterna har givit sanningsenliga svar och om dessa tolkats och uppfattats rätt, vilket det 

givetvis har varit ambitionen att göra.  
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6.4 Studiens relevans för läraryrket 

Studien riktar sig främst till lärarstudenter och redan aktiva lärare. Förhoppningen är att kunna 

bidra till att läsaren ska få syn på sina egna uppfattningar och arbetssätt utifrån aktuell forskning 

och dess bakomliggande teorier som här har tagits upp. Det finns också en förhoppning om att 

kunna bidra till en större medvetenhet om att det finns potentialer i att använda barnens 

erfarenheter i skrivundervisningen för att utveckla deras skrivförmåga. Vi vill också att detta 

arbete ska inspirera till att våga prova nya undervisningssätt och skapa detta tredje rum som bland 

annan Fast (2007) och Dyson (1997) talar om. Detta är också något av det som studien har 

bidragit med till oss som genomfört denna studie.  

 

6.5 Fortsatt forskning 

Det har varit svårt att begränsa undersökningen trots att valet gjordes att bara ha två 

frågeställningar. Det undersökta fältet har många och intressanta aspekter som går att forska 

vidare i. Ett naturligt led efter denna studie skulle vara att, som vi tidigare påpekat, komplettera 

med klassrumsobservationer för att se hur lärare rent konkret gör och använder barnens 

erfarenheter i skrivundervisning.  

Vi har även tagit upp att det vore intressant att undersöka olika pedagogiska inriktningars 

uppfattningar utifrån studiens frågeställningar. En annan intressant undersökning hade varit att 

jämföra och undersöka barns texter utifrån om läraren i sin undervisning tar in barnens 

erfarenheter eller har dem som utgångspunkt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuguide 

Tema Frågor Kommentarer 

 

Tema 1 

 Lärarens 

 bakgrund 

 

Vilken utbildning har du?  

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Kan du beskriva din skola och dess upptagningsområde?  

Hur länge har du arbetat på skolan?  

 

 

 

Tema 2 

Hur gör  

läraren? 

Vilka olika skrivuppgifter får eleverna?  

Hur väljer du skrivuppgifter? (Innehåll och syfte)  

Kan du berätta hur du förbereder eleverna för olika skrivuppgifter?  

Vilken form av stöd ges barnen vid sitt skrivande? (Individuellt och grupp)  

Följer du upp elevernas skrivuppgifter? (Hur?)  

Vilka fördelar ser du med ditt arbetssätt?  

 

 

 

Tema 3 

Lärarens 

synsätt 

Vad är erfarenheter för dig? 

 

 

Hur får barn erfarenheter? 

 

 

Hur kan man använda sig av barnens erfarenheter i skrivandet?  

 

 

Finns det erfarenheter som passar bättre in i skrivundervisningen än andra?  
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Bilaga 2 

 

 

 

Datamatris  

variabel (lärare) variabelvärde (Lärares synsätt) 

lärare utbildning 

 

tjänsteår årskurs Vad är erfarenheter för dig? 

(L1)     

(L2)     

(L3)     

 (L4)     

Datamatris  

variabel (lärare) variabelvärde (Lärares synsätt) 

lärare utbildning 

 

tjänsteår årskurs Tycker du att det finns erfarenheter som passar 

bättre i  skrivundervisningen än andra? 

(L1)     

(L2)     

(L3)     

(L4)     

Datamatris  

variabel (lärare) variabelvärde (Lärares synsätt) 

lärare utbildning 

 

tjänsteår årskurs Hur får barn erfarenheter? 

(L1)     

(L2)     

(L3)     

(L4)     
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Bilaga 2 forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datamatris  

variabel (lärare) variabelvärde (Lärares synsätt) 

lärare utbildning 

 

tjänsteår årskurs Hur kan du som lärare använda barnens 

erfarenheter i undervisningen? 

(L1)     

(L2)     

(L3)     

(L4)     
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Bilaga 3 

Diagram 1 

Frågeställning 1: Hur beskriver de intervjuade lärarna barnens erfarenheter utifrån sin skrivundervisning? 

 

 

 

 

Diagram 2 

Frågeställning 2: Hur beskriver de intervjuade lärarna att de utformar sin skrivundervisning i förhållande till   

                       barnens erfarenheter? 
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Lärarnas utformarnde av skrivundervisningen 

barnens erfarenheter tas in i 

skrivundervisningen 

utgår från barnens erfarenheter i 
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