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Sammanfattning 
 

Den här studien handlar om vilka didaktiska val lärare gör gällande den tidigaste 

skrivundervisningen och vad de baserar sina val på. Studien avgränsas till att behandla vilken 

skrivmetod lärarna använder samt huruvida de föredrar att låta eleverna blanda versaler och 

gemener, eller lära ut en storlek i taget. Empirin har samlats in genom en digital 

enkätundersökning och majoriteten av deltagarna är yrkesverksamma lärare med lärarexamen. 

Resultaten av studien visar att den populäraste skrivmetoden bland lärare idag är en 

kombination av syntetisk och analytisk metod. Resultaten visar också att de flesta lärare 

föredrar att låta sina elever blanda versaler och gemener i den tidiga skrivundervisningen. 

Efter en jämförelseanalys av resultaten visar det sig att deltagarnas beslut gällande 

bokstavsstorlek inte påverkas av hur länge man varit yrkesverksam, eller vilken skrivmetod 

det är man använder, utan är istället ett individuellt val som alla lärare gör baserat på 

personliga preferenser. 
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1. Inledning 

Den här studien handlar om vilka didaktiska val lärare gör när de väljer skrivmetod för den 

tidiga skrivundervisningen samt varför de väljer som de gör. Studien avgränsas till att 

behandla valet mellan versaler och gemener men även undersöka relationen mellan vilket 

lärarna föredrar och vilken skrivmetod de använder. Studien genomförs dels genom läsning av 

avhandlingar för att ta reda på vad forskningen säger om ämnet samt digitala enkäter för att ta 

reda på vad yrkesverksamma lärare anser. I studien analyseras dessutom om det finns en 

relation mellan hur länge lärarna har arbetat och vilken tidig skrivmetod de föredrar.  

Jag intresserade mig för ämnet under min senaste VFU där majoriteten av eleverna, som gick 

vårterminen i åk 1, endast kunde skriva med versaler, och test som specialpedagogen utfört 

tillsammans med eleverna påvisade att många elever inte heller kunde koppla namn och ljud 

till de flesta gemener. I undervisningen innebar detta att läraren var tvungen att skriva såväl 

med gemener som med versaler på tavlan. Hon berättade för mig att hon nu skulle spendera 

stora delar av läs-och skrivundervisningen i åk 1 på att försöka lära om eleverna att skriva 

med gemener snarare än versaler. När jag frågade henne hur det kommer sig att man inte 

börjar skrivundervisningen med gemener hade hon inget svar och därmed bestämde jag mig 

för att ta reda på mer om ämnet.  

 

2. Bakgrund 

Studien grundar sig i att det inte finns några direktiv, varken från skolverkets sida eller från 

lärarutbildningens sida, om hur den tidiga skrivundervisningen bör inledas; med versaler eller 

med gemener. Samtidigt ställs högre krav på lärare, i och med den nya läroplanen Läroplan 

för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011), på individanpassad 

undervisning. Där står bland annat att läraren ska ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande” samtidigt som läraren ska” ge utrymme för 

elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel” (Skolverket 2011:14). 

Detta innebär att det uppstår frågor mellan såväl verksamma lärare som mellan föräldrar om 

vilken inledande skrivmetod som är bäst, frågor som det inte verkar finnas något direkt svar 

på. Karin Taube (2013:63) bekräftar att detta är en vanligt förekommande frågeställning i sin 

bok Barns tidiga skrivande. Även en snabb sökning på internet visar på att detta är en fråga 
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som många funderar över i allt ifrån informella sammanhang som en forumchatt på sociala 

medier, till mer formella sammanhang som examensarbeten.  

2.1 Versaler eller gemener? 
De argument som förs fram för att inleda skrivundervisningen med versaler är främst att det är 

lättare att forma för barn vars finmotorik inte är helt utvecklad än. Många versaler består av 

raka linjer vilket enligt Taube (2013:38) och Dahlgren m.fl. (2006:62) passar barns tidiga 

skrivande eftersom många av de ”bokstäver” barnen skriver spontant består av enbart raka 

linjer till en början. Taube (2013:63) skriver även att versaler är svårare att blanda ihop än 

gemener då många gemener är snarlika varandra. Här använder sig Taube av exemplet b, d, p 

och i vissa fall g. Liberg (2006:189) för fram ytterligare argument för versaler. Hon menar att 

anledningen till att man arbetar med versaler i förskolan är dels för att elevernas föräldrar 

tenderar att använda sig av versaler när de skriver med sina barn för att vara så tydliga som 

möjligt, detta bekräftar även Allard och Sundblad (1989:221).  Enligt Dahlgren m.fl. 

(2006:39) skriver Malmqvist (1973) att detta är problematiskt eftersom om barnen undervisas 

i hemmet enligt en metod som avviker från metoden som man använder i skolan riskerar 

barnet att få speciella lässvårigheter. Dahlgren m.fl. (2006:39) hävdar dock att föräldrarnas 

okunskap om etablerade läs- och skrivprocesser är en fördel eftersom föräldern då är mer 

öppen för barnets egna tankar. Liberg (2006:189) argumenterar också att många skyltar som 

eleverna ser i vardagen består av versaler och att versaler därmed är mer elevnära. Dessa 

skyltar kommer eleverna att lära sig som ordbilder. Ordbilder kan likställas med Libergs 

begrepp helordsläsande (Liberg 2006:48). Med detta menar Liberg ord som läses och skrivs 

som helheter utan att brytas ned till dess minsta beståndsdelar, bokstäverna. Dock menar 

Taube att gemena bokstäver är lättare att lära sig som ordbilder eftersom dessa både sticker 

upp och ned på skrivraden (Taube 2013:64). Hon använder sig av exemplet släpa i jämförelse 

med SLÄPA för att visa på denna skillnad. Hon går sedan vidare med att säga att gemener är 

tveklöst det man bör satsa på i första hand när det kommer till läsinlärningen. Taube 

(2013:27) skriver att läsning och skrivning inte går att skiljas åt utan att de är två sidor av 

samma mynt.  Ett annat argument för att inleda skrivundervisningen med gemener är den i 

allmänhet större användningen man har av gemena bokstäver. En lärare för åk 1-3 uttrycker 

sig på följande vis på ett socialt media ”Jag önskar att alla började med gemener. Det kan 

finnas 10-20 gemener i en mening men bara 1 versal!” (13 april kl. 22.57 Facebook).  
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2.2 En förändrad skrivundervisning 
Studien görs även relevant i och med att läs- och skrivläget i Sverige har förändrats drastiskt 

under de senaste åren. Detta på grund av införandet av datorer och läsplattor i såväl skolan 

som i de allra flesta hem. Skrivstilsundervisningen har fasats ut och ersatts av kunskapskravet 

”eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator” (Skolverket 2011). Dahlgren 

m.fl. (2006:62) skriver att gemena bokstäver lättare omsätts i den skrivstilsundervisning som 

förr ansågs viktig, men i och med införandet av datorer i undervisningen kan frågan ställas om 

det inte är viktigare att eleverna lär sig versaler först, eftersom det är dessa som finns på ett 

tangentbord. Detta argument fungerar dock inte om man istället använder sig av läsplattor i 

sin undervisning där man genom ett enkelt knapptryck kan skifta tangentbordet från versaler 

till gemener.  

I och med det förändrade skrivläget i svensk skrivundervisning har en ny 

skrivundervisningsmetod vuxit fram; Att skriva sig till läsning, ASL (Hultin och Westman 

2014). Metoden har vunnit mycket populäritet de senaste åren och börjar konkurrera ut de två 

äldre skrivmetoderna analytisk och syntetisk metod. Dessa olika skrivmetoder kommer att 

förklaras mer ingående under avsnittet teoretiska utgångspunkter.  

2.3 Bristfälliga kunskaper 
Enligt Alatalo (2011:30) fann Moats och Foorman (2003) i en longitudinell studie samband 

mellan lärares kunskaper om läsinlärning och elevernas läsförmågor i tredje och fjärde klass. 

Lärares kunskaper har alltså en direkt effekt på elevernas lärande. Bristfälliga kunskaper om 

den bakomliggande pedagogiken kan leda till att lärare helt enkelt imiterar de lärare de haft 

under deras egen skoltid utan att känna till den teoretiska eller praktiskt grundade 

pedagogiken bakom metoderna. Eftersom forskningen inte är överens om vilken metod som 

är bäst att börja med, versaler eller gemener, har lärare idag inte mycket annat att välja på än 

att falla tillbaka på hur den egna skoltiden såg ut, alternativt hur kollegorna på samma skola 

arbetar.  

Studiens frågor är som mest relevant i de tidigaste skolåren, förskoleklass och årskurs 1, 

eftersom det är i dessa årskurser som pedagogen ställs inför valet om hur hon vill lägga upp 

sin skrivundervisning. Det är också då som det är som viktigast att pedagogen är väl 

införstådd med varför hon gör som hon gör, och vilka pedagogiska konsekvenser detta val får. 

De pedagogiska konsekvenserna redogörs närmare under avsnittet teoretiska perspektiv.  
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Det finns alltså många skilda åsikter gällande hur den tidiga skrivundervisningen bör 

utformas. Med bakgrund i detta syftar denna studie undersöka vad yrkesverksamma lärare 

anser om ämnet ”versaler eller gemener”. Det blir även relevant att undersöka vilka faktorer 

som påverkar lärarens val. Är det exempelvis endast de lärare som har längst tid i yrket som 

föredrar att inleda skrivundervisningen med versaler? Eller är det valet av skrivmetod; 

syntetisk, analytisk eller ASL, som påverkar vilka bokstäver läraren tycker eleverna ska lära 

sig först? 

 

3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Lärares utbildning 

I förordet i Om barns skriftspråkslärande av Birgitta Kullberg (2007) skriver hon att ”Min 

förhoppning är att denna rapport ska kunna utgöra ett bidrag till debatten om barns 

skriftspråksinlärning, d.v.s. läs- och skrivinlärningen” (Kullberg & Åkesson 2007). Även här 

likställs alltså läsande med skrivande.  

Tarja Alatalo (2011) har i sin avhandling Skicklig läs- och skrivundervisning undersökt med 

hjälp av intervjuer och enkäter vilken betydelse lärarens utbildning har för elevernas lärande. 

Hon har också undersökt vilka hinder som finns för skicklig läs- och skrivundervisning i 

årskurs 1-3. Empirin i hennes studie samlade Alatalo (2011) ihop med hjälp av enkäter, 

intervjuer samt kunskapstest som hörde till enkäterna. Detta för att kunna testa dels vad 

lärarna kände att de kunde men också jämföra det med vad kunskapstesten visade att de kunde 

(Alatalo 2011). Det finns flera studier som har visat på relationen mellan lärarens skicklighet 

och kunnande med elevernas framgångar (Alatalo 2011:25; Tjernberg 2013:40). Därför är det 

av vikt att lärare är väl utbildade och förstår de bakomliggande anledningarna till olika 

pedagogiska val. Utan denna insikt finns det risk att lärarna väljer att härma lärarna ifrån 

deras egen skoltid, eller deras handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen 

(Alatalo 2011:22). Myrberg (2003:10) menar att det inte hjälper om en metod är vetenskapligt 

beprövad om den praktiseras av en lärare som inte besitter kunskaper om de 

språkutvecklingsmekanismer som ligger bakom den. Dock har lärare ofta svårt att formulera 

och uttrycka sin lärarkunskap vilket gör det svårt för en handledare att förmedla nödvändiga 

kunskaper till en lärarstudent. Dessa svårförmedlade kunskaper kallas beprövad erfarenhet 
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(Bronäs 2006:125). Detta begrepp kommer att förklaras ytterligare under avsnitter teoretiska 

utgångspunkter.  

Med bakgrund i Alatalo (2011) och Myrberg (2003) har även denna studie tagit hänsyn till 

vilken utbildning lärarna har läst, eller snarare hur länge sedan det var de utbildades, samt vad 

de själva säger sig basera sin undervisning på, eftersom dessa är faktorer som påverkar 

elevernas lärande.  

3.1.2 Tid i yrket 

Alatalo (2011) har i sin studie tagit med i beräkningen hur länge hennes respondenter har 

arbetat som lärare. Dels för att lång erfarenhet av yrket ger yrkesskicklighet men även för att 

lärarutbildningen har förändrats mycket de senaste 30 åren, både dess värderingar och dess 

metoder, och vilken utbildning lärarna har gått kan alltså vara relevant för analysen av 

resultaten (Alatalo 2011:23). Utöver detta finns det flera svenska studier som har påvisat att 

det finns ett glapp mellan lärares kunskaper och vad forskningsområdet inom pedagogiken 

visar (ibid:36). Forskningen vet alltså mer än vad lärarna gör. Dessutom är det flera av lärarna 

i Alatalos studie som hävdar att det finns en lucka mellan vad lärare behöver kunna och vad 

de lär sig under utbildningen (ibid:24). Flera andra studier har dessutom visat att lärare har ett 

lågt förtroende för att forskningsbaserade kunskaper ska kunna tillföra yrket något och talar 

därmed inte särskilt mycket om forskningsresultat.  

Likt Alatalo (2011) har även denna studie tagit hänsyn till hur länge lärarna har arbetat, dels 

för att kunna avgöra om personliga åsikter påverkas av arbetslivserfarenheten, men också för 

att kunna undersöka om äldre lärare förlitar sig mer på beprövad erfarenhet och mindre på 

forskning, som Alatalo (2011) hävdar.  

3.1.3 Svag klassificering 

När det kommer till tidigare forskning inom området versaler och gemener i den tidiga 

skrivundervisningen finns det mycket få forskare som har undersökt detta ämne. Ett 

återkommande tema är att de flesta studier behandlar bredare ämnen som läs- och 

skrivundervisningen i stort, eller läs- och skrivsvårigheter. Att få tag i forskning som 

behandlar enbart skrivundervisning har alltså visat sig svårt eftersom läsning och skrivning 

anses vara två sidor av samma mynt (Taube 2013:27). En annan gemensamt faktor för studier 

inom det här fältet är att många benämner sina studier som ”läs- och skriv”, för att i rapporten 

sedan nästan enbart fokusera på läsningen. Detta fenomen kallar Bernstein och Lundgren 

(1983) för ”svag klassificering”. Det innebär att två ämnen inte studeras var för sig utan 
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strukturerna som håller de åtskiljda löses upp och ämnena integreras. Se exempelvis Myrberg 

(2001) Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter som skriver att ”läsning och 

skrivning är sammanflätade och måste gå hand i hand i läsinlärningen” (Myrberg 2001:21, 

[egen kursivering]). Skrivande som motorisk process är här något som hamnar i skymundan 

för forskning om läsinläringen. Det finns alltså en viss värdering inom forskningsvärlden att 

läsning är viktigare än skrivande, då skrivande av många ses som ett redskap att lära sig läsa 

med (se t.ex. Hultin & Westman 2014). När det kommer till riktigt unga barn som har 

svårigheter med finmotoriken är det dock logiskt att tänka att skrivande för hand kräver en 

annan sorts ansträngning än läsande. Vygotsky (1962:99) menar att skrivande är svårare än 

läsande eftersom skriftspråket kräver en hög abstraktionsnivå. I och med detta väcks frågan 

om det verkligen är korrekt att bunta ihop läsning och skrivning som en gemensam process.  

Den svaga klassificeringen mellan skrivundervisning och läsundervisning har varit viktig att 

ha i åtanke vid såväl insamlandet av forskning för studien, som vid analysen av det empiriska 

materialet eftersom det ena området influerar det andra.  

 

Eftersom forskningsfältet inom skrivundervisning har denna svaga klassificering och alltid 

buntas samman med läsundervisning är denna studie något ovanlig på det sättet att den enbart 

undersöker skrivundervisning. Den fyller även flera forskningsluckor. Bland annat svarar den 

på huruvida hur länge en lärare arbetat påverkar hens didaktiska val. Den svarar även på 

vilken skrivmetod är den populäraste bland lärare samt om valet av skrivmetod påverkat valet 

mellan versaler och gemener, något som fattas inom forskningsfältet idag. Studien bidrar även 

med statistik på vilket som är det populäraste valet bland yrkesverksamma lärare; versaler, 

gemener eller en blandning av de båda.  

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter  

3.2.1 Skrivundervisningsmetoder 

Att skriva sig till läsning, hädanefter förkortat ASL, är en relativt ny metod för att lära sig läsa 

som i och med digitaliseringen av de svenska klassrummen vunnit populäritet de senaste åren. 

Metoden går ut på att elever skriver på datorn och med hjälp av olika datorprogram får text 

och bokstäver uppläst för sig av datorn. På så vis kan eleven få en direkt respons på om det de 

skrev var vad de tänkt skriva (Hultin & Westman 2014:16). Metoden hyllas av lärare för att 

den är så lätt att individanpassa då eleverna alltid skriver utifrån sin egen förmåga.  
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De två äldre och betydligt mer etablerade läs- och skrivmetoderna är den syntetiska metoden 

respektive den analytiska metoden. Den syntetiska metoden har sin grund i synsättet att 

talspråket skiljer sig så radikalt ifrån skriftspråket att det är viktigt att skrivundervisningen 

introduceras på ett strukturerat sätt för att bli så effektiv som möjligt. I den syntetiska 

metoden utgår man ifrån delarna och går mot helheten. Den syntetiska metoden utgår därmed 

ifrån ett atomistiskt synsätt där man anser att världen är summan av delarna och att man kan 

plocka ut delar och studera dem enskilt (Berg 2011:36). Metoden kan även kopplas till Piagets 

teori om att alla barn följer bestämda steg i sin utveckling, eftersom man inom den syntetiska 

metoden arbetar med bokstäverna i en förutbestämd ordning (Berg 2011:36). Eleverna får 

inom den syntetiska metoden möta en bokstav i taget som presenteras i en viss ordning som 

senare kan sättas ihop till ord och meningar. Bokstavskännedom och fonetisk medvetenhet 

betonas under processen (Hultin & Westman 2014:20). Fonetisk medvetenhet innebär 

förståelse för att språkljud och bokstäver hör ihop.  

Den analytiska metoden är den syntetiska metodens motsats; här börjar man i helheten för att 

sedan dela upp språket i mindre delar och kan därmed sägas ha ett holistiskt synsätt (Berg 

2011:36). Ett holistiskt synsätt innebär att man ser helheten som något mer än bara delarna 

som ingår och att man därmed inte kan plocka ut och studera en del i taget. Inom den 

analytiska metoden möter och skapar eleverna hela texter som sedan bryts ned till menings- 

och bokstavsnivå. När en elev precis börjat lära sig läsa och skriva är det viktigt att hen tycker 

att det är roligt och intressant. Inom det analytiska synsättet betonas elevernas intressen och 

erfarenheter för att texterna ska vara så elevnära som möjligt.  

Genom åren har många infekterade didaktiska debatter förts kring vilken av de båda 

metoderna som är bäst.  Under senare år har dock många argumenterat för att lägga ner 

debatten om vilken metod som är bäst och ett ”både-och” tänkande har tagit dess plats (Hultin 

& Westman 2014:21). Idag är det alltså vanligare att lärare använder sig av en kombination av 

den syntetiska och analytiska metoden.  

De tre olika skrivundervisningsmetoderna, syntetisk metod, analytisk metod och ASL-

metoden, är de vanligaste skrivundervisningsmetoderna inom den svenska skolan idag. Flera 

av analyserna av det empiriska materialet i studien kommer därmed att ha sin utgångspunkt i 

vilken av metoderna som lärarna använder sig av (se figur 2.3, 3.3 och 4.3).  
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3.2.2 Beprövad erfarenhet 

Alatalo (2011:22) nämner i sin studie beprövad erfarenhet som ett begrepp. Enligt Bronäs 

(2006:125) innebär beprövad erfarenhet en erfarenhet som uppkommit genom handling. 

Dessa erfarenheter kan sägas utgöra den yrkesspecifika kunskap som lärare besitter. Exempel 

på sådan kunskap kan vara att läsa av elevers olika signaler för att till exempel avgöra om de 

förstår en instruktion. Beprövad erfarenhet går inte att läsa sig till utan måste helt enkelt 

upplevas. För lärarutbildningen innebär detta att det är under den verksamhetsförlagda 

utbildningen som lärarstudenterna kan komma i kontakt med beprövad erfarenhet, antingen 

genom observation och samtal med handledaren, eller genom egna praktiska upplevelser. Om 

en lärare har fått för lite beprövad erfarenhet finns det risk att hen baserar sin undervisning på 

den egna skoltiden, snarare än sin egen yrkesskicklighet (Bronäs 2006:126). Utifrån detta är 

det logiskt att tänka att ju längre en lärare har arbetat, desto mer beprövad erfarenhet har hen. 

Begreppet beprövad erfarenhet är nära besläktat med begreppet ”handlingskunskap” eller 

”knowing-in-action” (Schön 1983:50). Schön (1983) beskriver handlingskunskap som 

kunskap som utövaren inte vet hur hen har lärt sig. Handlingskunskap kännetecknas av att 

utövaren fattar beslut och bedömer situationer utan att egentligen kunna förklara vilka 

bakomliggande teorier som används. Ju mer handlingskunskap en lärare har, desto fler 

situationer kommer hen att kunna hantera instinktivt utan att behöva fundera över det bästa 

tillvägagångssättet (Schön 1983:50).  

Begreppet beprövad erfarenhet kommer i studien att användas för att analysera vad lärare 

baserar sina undervisningsbeslut på; forskning och/eller beprövad erfarenhet. 

3.2.3 High Literacy 

Langer (2000:1) talar om ”high literacy”-undervisning. Med detta menar hon undervisning 

som ägnar sig åt både språkets form och dess funktion. I sin studie kom Langer fram till att de 

skolor som lyckas bäst med elevers läs- och skrivlärande är de skolor vars undervisning 

innehåller många olika former av skriftspråksaktiviteter och har en balans mellan form och 

funktion (Tjernberg 2013:26). De skolor som lyckats mindre bra visade sig ha koncentrerat 

sig på antingen form eller funktion. De ovan nämnda läs- och skrivmetoderna syntetisk och 

analytisk metod kan sägas koncentrera sig på varsin aspekt av språket. Den syntetiska 

metoden börjar med beståndsdelarna, alltså bokstäverna. Eleverna får lära sig hur de ser ut 

och hur de låter. Detta är skriftspråkets form. I den analytiska metoden anser man att det är 

viktigt att eleverna är intresserade av texten och att texterna som eleverna skapar och möter 

har en mening. Här talar man om skriftspråkets funktion. Att kombinera syntetisk metod och 
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analytisk metod skulle därmed kunna benämnas som high literacy-undervisning enligt 

Langers (2000:1) definition.  

Eftersom high-literacy-undervisning anses vara den mest framgångsrika formen av läs- och 

skrivundervisning är det för den här studien intressant att undersöka hur många av lärarna 

som ägnar sig åt den typen av undervisning. Resultatet finns att studera i tabell 7.2.  

 

4. Syfte och forskningsfrågor 

4.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka didaktiska val yrkesverksamma lärare för de 

yngre åren gör vad avser den tidiga skrivundervisningen. Studien avgränsas till att behandla 

vilken skrivundervisningsmetod lärarna använder samt om de föredrar att låta eleverna blanda 

versaler och gemener, eller att lära ut en bokstavsstorlek i taget. Studien kommer även 

undersöka om det finns en relation mellan hur länge lärare har arbetat och vilka didaktiska val 

de gör. 

4.2 Forskningsfrågor 

Syftet bryts ned i följande forskningsfrågor: 

 Har det betydelse för lärare om elever lär sig versaler och gemener samtidigt eller var 

för sig? 

 Vilka didaktiska val gör lärare när de väljer vad eleverna ska lära sig först; versaler, 

gemener eller en blandning? Vad baserar de sina val på? 

 Påverkar tid i yrket vilket man föredrar; versaler, gemener eller en blandning? 

 Påverkar tid i yrket vilken skrivundervisningsmetod man föredrar? 

 Finns det en relation mellan vilken skrivmetod lärarna använder och vilket de föredrar; 

versaler, gemener eller en blandning? 

 Påverkar tid i yrket hur mycket lärarna använder sig av forskning avseende den tidiga 

skrivundervisningen? 

 Påverkar tid i yrket hur mycket lärarna förlitar sig på sin yrkeserfarenhet avseende den 

tidiga skrivundervisningen? 
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5. Metod 

5.1 Varför enkät? 
Metoden som använts för insamlande av empiri till den här studien är en digital 

enkätundersökning. Enkätundersökningar är användbara mätinstrument när man vill 

undersöka människors beteende, åsikter och känslor (Trost 2001:11). Fördelen med enkäter är 

att man snabbt kan få ett stort antal respondenter och därmed öka reliabiliteten av resultatet. 

Enkäter är dessutom snarlika personliga intervjuer med den viktiga skillnaden att de som 

svarar på frågorna själva noterar sina svar (ibid:9). Nackdelen med att inte ha en personlig 

kontakt med respondenterna är att intervjuaren inte kan förtydliga frågeformuleringarna för att 

minska risken för missförstånd och därmed förbättra validiteten för studien. Den här studien 

undersöker lärares åsikter angående den tidiga skrivundervisningen. Eftersom studien syftar 

att urskilja varierade handlingsmönster mellan lärare som arbetat olika länge är studien 

kvalitativ snarare än kvantitativ (ibid:22). Enligt Trost (ibid:17) är en kvantitativ studie en 

studie som använder sig av siffror i vid bemärkelse. Studier som syftar ta reda på hur många 

fler eller hur mycket längre något är, är således kvantitativa studier. En kvalitativ studie är då 

enligt Trost alla studier som inte använder sig av den sortens tänkande (ibid). 

5.2 Urval – vilka är med i studien? 
Enligt Trost (2001:24) bör man inför sin enkätundersökning fråga sig själv vilken grupp 

människor, eller befolkning, man vill kunna uttala sig om. Befolkningen i den här 

enkätundersökningen är begränsad till grundskolelärare i Sverige som arbetar i årskurserna 1-

3 och resultatet av studien är alltså kopplat till denna specifika befolkningsgrupp. Urvalet 

inom befolkningsgruppen ”lärare för årskurs 1-3” var ett bekvämlighetsurval då enkäten 

skickades ut digitalt via en facebookgrupp vars syfte är att lärare för de yngre åldrarna ska 

kunna dela med sig av undervisningstips och idéer. Majoriteten av medlemmarna i gruppen är 

därmed yrkesverksamma lärare. Enligt Trost så innebär ett bekvämlighetsurval att man 

skickar ut en enkät till en plats som är synlig för den önskade befolkningen och väntar på svar 

(ibid:30). Fördelen med att skicka ut enkäten digitalt via ett socialt media är att den 

geografiska variationen då blir så stor som möjligt och resultatet går därmed att generaliseras 

så att det gäller hela landet snarare än endast en kommun. Respondenterna är dessutom på 

detta viset inte begränsade till en eller några specifika skolor.  

Eftersom enkäten syftar till att undersöka åsikter i stort om den tidiga skrivundervisningen 

beslutades det att enkäten skulle vara öppen för lärare med såväl ingen eller mycket lite 
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erfarenhet, t.ex. lärarstudenter eller människor utan lärarexamen, som väl etablerade lärare 

med många års erfarenhet. Fördelningen av befolkningsgruppen som deltog i undersökningen 

ser ut som diagrammen nedan visar.  

 

Figur 1.1 Könsfördelningen på enkätundersökningens deltagare. 

Diagrammet ovan visar könsfördelningen på respondenterna i enkätundersökningen. Av 

diagrammet går att utläsa att endast 2 av deltagarna, vilket motsvarar 0.5 %, är män. Detta 

innebär att resultaten för denna studie gäller befolkningsgruppen ”kvinnliga lärare”.  

 

Figur 1.2 Fördelningen av antal respondenter som har lärarexamen. 

Figur 1.2 visar fördelningen av antalet respondenter som har respektive inte har lärarexamen. 

En majoritet av respondenterna i studien har alltså läst en lärarutbildning och därmed kan 

resultaten av studien sägas uttala sig om befolkningsgruppen ”kvinnliga lärare med 

lärarutbildning”.  
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Figur 1.3 Antal svar per alternativ angett i antal och procent. 

Ovanstående diagram visar fördelningen av lärare per åldersgrupp i enkätundersökningen. 

Denna antalsfördelning är viktig att komma ihåg vid studerandet av resterande diagram i 

rapporten. Viktigt att notera är också att somliga åldersgrupper har ett större antal lärare än 

andra. Detta innebär att exempelvis när medelvärdet av vad gruppen 11-20 anser har det 

medelvärdet större statistisk sannolikhet än medelvärdet för gruppen 40+, eftersom denna 

grupp endast innehåller 8 lärare.  

5.3 Val av enkätfrågor 
Svarsalternativen i enkäten är organiserade i intervallskalor för att kunna göra 

jämförelseanalyser mellan de olika variablerna (se bilaga 1). En intervallskala är en skala där 

man har lika stora avstånd mellan stegen, men ingen given nollpunkt. Ett exempel på en 

intervallskala är celsiusskalan (Trost 2001:17). Mitten på skalorna i enkäten representeras av 

siffran 3. De lärare som svarat 3 på de olika påståendena kan därmed sägas förhålla sig 

neutralt till påståendet. Fördelar med att använda intervallskalor i en enkätundersökning är att 

man ger respondenterna chansen att på ett mer exakt sätt berätta hur starkt de känner för ett 

ämne. Respondenterna får dessutom fler alternativ att välja mellan och tvingas därmed inte 

välja ”det minst sämsta” alternativet, utan oddsen är att det finns ett svarsalternativ som passar 

dem. Nackdelar med intervallskalor är att det kan bli svårare för respondenten att avgöra 

exakt vart på skalan hen känner att hen befinner sig. Detta kan dessutom leda till problem när 

det kommer till tydandet av resultatet. Som intervjuare måste man, om man använder sig av 

intervallskalor, fråga sig själv vad det egentligen betyder att en respondent svarar ”2” på 

skalan och inte ”1”. Skalorna i denna studie är upplagda så att ”1” betyder ”håller med helt” 

och ”5” betyder ”håller inte med alls”. I tolkandet av resultaten i den här enkätundersökningen 
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kommer en tvåa, som är det näst högsta alternativet i medhållande, tolkas som att 

respondenten håller med till viss del men är inte helt övertygad om att detta är det enda rätta. 

Detsamma gäller de respondenter som har svarat ”4” som är det näst högsta alternativet för 

icke-medhållande. Dessa svar tolkas som att respondenten till stor del inte håller med om 

påståendet, men är inte helt övertygade om att det är fel.  

Trost (2001:44) skriver om vikten av att de människor man hoppas ska svara känner att syftet 

med studien är relevant och viktigt, samt att de litar på den som intervjuar. Med detta i åtanke 

förtydligades när enkäten lades ut i facebookgruppen att den endast tar cirka en minut att fylla 

i, samt vad den handlar om. Utifrån detta var det flera lärare som kommenterade att det lät 

som ett intressant ämne och att de gärna tar del av resultatet efter att studien är avslutad. För 

att hålla tiden som det tar att fylla i enkäten så kort som möjligt, och därmed locka fler 

respondenter, består enkäten främst av slutna frågor, det vill säga att respondenten endast 

behöver välja mellan ett antal svarsalternativ, och alltså inte får svara med egna ord.  

Inledningsfrågorna till enkäten syftar främst till att ta reda på bakgrundsfakta om 

respondenten. Frågor om huruvida respondenten har lärarexamen eller ej, samt hur länge hen 

har arbetat som lärare är relevanta i förhållande till studien. Vilket kön respondenten har 

kändes också relevant ur en analyssynpunkt för att ge möjlighet till en jämförelseanalys 

mellan könens åsikter. Resultatet ovan (se figur 1.1) visar dock att endast två av 

respondenterna var män och en jämförelse mellan könen blev därmed omöjlig.  

Efter bakgrundsfrågorna följer sex påståenden som respondenten ska ta ställning till. De första 

tre påståendena, fråga fem, sex och sju, gäller till vilken grad den tillfrågade håller med om att 

man bör börja den tidiga skrivundervisningen med versaler, börja med gemener, eller om det 

inte spelar någon roll vilket man börjar med (se bilaga 1). Dessa frågor är till för att ta reda på 

dels vad den tillfrågade anser om ämnet, men också för att få en indikation på hur hen faktiskt 

arbetar med den tidiga skrivundervisningen. I detta ingår ett antagande om att läraren faktiskt 

arbetar på det sättet som hen säger sig anse är bäst.  

Fråga åtta syftar ta reda på hur viktigt respondenten tycker det är med skrivundervisning i 

stort. De lärare som anser att skrivundervisningen är den viktigaste faktorn för elevernas 

skolframgångar lägger förmodligen ner mer jobb på att få till en, enligt dem, så bra 

skrivundervisning som möjligt. Om en lärare inte anser att skrivundervisning är den viktigaste 

faktorn för elevers skolframgångar lägger den läraren förmodligen mer tid på annat.  
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Fråga nio och tio syftar att ta reda på vad respondenten baserar sina undervisningsval på. 

Enligt Alatalo (2011:36) så finns det ett glapp mellan vad forskare vet och lärares kunskaper 

och att lärare i många fall snarare förlitar sig på sina egna beprövade erfarenheter än på vad 

forskningen säger. Därmed syftar enkäten även att ta reda på vad lärare själva anser att de 

baserar sina undervisningsval på. Denna information är även relevant för analysen för att se 

om det finns någon skillnad i åsikt mellan de lärare som säger sig basera sin undervisning på 

forskning och de som baserar sin undervisning på erfarenhet.  

Till sist frågas respondenterna om vilken skrivmetod hen använder i sin undervisning. 

Alternativen är syntetisk metod, analytisk metod, båda, eller annat. Anledningen till detta är 

att syntetisk och analytisk metod är de två vanligaste och mest etablerade läs- och 

skrivmetoderna. Dessutom har forskning visat att den effektivaste läs- och skrivmetoden är 

den som kombinerar både syntetisk och analytisk metod (Hultin & Westman 2014:21). 

Svarsalternativet ”annat” är till för att ge respondenten utrymme att berätta om ytterligare läs- 

och skrivmetoder som inte är lika etablerade men som likväl används.  

5.4 Etik 
Enkäten skickades ut till en facebookgrupp med förklaringen att enkäten undersöker lärares 

attityder gentemot versaler vs. gemener i den tidiga skrivundervisningen. Respondenterna 

informerades också om att enkätsvaren skulle användas till ett självständigt arbete för 

grundlärarprogrammet. Även en rad om att enkäten har gjorts så kortfattad som möjligt fanns 

med som information för den potentiella respondenten, detta för att locka så många 

respondenter som möjligt. Dock saknades information till respondenterna om att enkäten är 

helt anonym, vilket den är, vilket innebär att informationskravet enligt Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer inte är uppfyllt.  

Även information om att enkäten är helt frivillig saknades. Att enkäten är frivillig kan dock 

ses som underförstått i och med att medlemmarna i gruppen blir tillfrågade om de vill delta i 

undersökningen eller inte. Genom att delta har de alltså gett sitt samtycke (Vetenskapsrådet 

2002:9), även med den saknade informationen om anonymitet och frivillighet. De som väljer 

att svara på enkäten har därmed tagit det beslutet själva, även utan information om att enkäten 

är anonym. Den insamlade informationen från respondenterna kommer inte på något sätt att 

föras vidare och anonymiteten hos respondenterna kommer att bibehållas. Därmed går det att 

argumentera för att studien ändå är etiskt korrekt att genomföra.  
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Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:12) uppfylls genom att inga personliga 

uppgifter om deltagarna varken samlas in eller sparas. Av de som deltog i studien var det 

vissa som valde att skriva en kommentar till inlägget på facebook om att de deltagit i enkäten. 

På så vis avslöjade de sina namn och att de är deltagare till studien. Dock går det inte att 

urskilja vem som svarat vad i resultatet av enkäten och därmed behåller deltagarna sin 

anonymitet.  

Enligt Trost (2011:46) är det viktigt för etiken att inga påtryckningar på respondenterna från 

intervjuarens sida sker, utan att de som svarar verkligen svarar frivilligt. Därmed skickades 

inga påminnelser ut om att delta i enkäten utan den delades i gruppen en gång, och när antalet 

svar per dag avtog kunde enkäten stängas.  

5.5 Bortfall 
Facebookgruppen som enkäten delades i hade vid tillfället som enkäten delades 10 498 

medlemmar. Av dessa medlemmar var det 378 som svarade på enkäten. Detta motsvarar 3,6% 

av gruppens medlemmar. Ett bortfall på 96,4 % finns alltså. Detta bortfall kan bero på många 

olika saker. En teori är att inte alla av de 10 498 medlemmarna i gruppen är aktiva och loggar 

in på sin facebookprofil varje dag. Ett annat förslag är att eftersom medlemmarna i gruppen är 

lärare kan de tänkas ha ett konto för jobbet och ett för personliga ändamål och vissa är med i 

gruppen med båda konton och därmed är det inte lika många medlemmar som antalet säger. 

Dessutom finns det många lärarstudenter i gruppen som kanske kände att enkäten inte riktade 

sig till dem och därmed undvek att svara. Ytterligare anledningar kan vara att gruppens 

medlemmar helt enkelt inte kände sig intresserade av ämnet eller inte hade lust att svara på en 

enkät. Oavsett vad bortfallet berodde på var det signifikant. Däremot är 378 enkätsvar ändå 

mer än vad som först förväntades och därmed är antalet respondenter tillfredsställande.  

5.6 Utvärdering av enkäten  
I och med tidsbegränsningen för studien fanns det inte någon tid att anordna en pilotstudie, 

det vill säga att enkäten testas i liten skala innan den skickas ut på riktigt, innan den riktiga 

enkäten skickades ut. Detta innebär att eventuella fel eller problem med enkäten upptäcktes 

först efter att svaren samlats in. Ett av de största felen med enkäten är fråga 3 som frågar 

respondenten vilket år hen tog sin lärarexamen. Denna fråga var tänkt att informera om vilken 

lärarutbildning de olika lärarna läst. Dock upptäcktes snart att det inte räcker att veta vilket år 

en lärare tagit examen för att ta reda på vilken av utbildningarna hen läst i och med att 

lärarutbildningar kan se mycket olika ut beroende på vilken inriktning läraren läst. Dessutom 

är det många utbildningar som är 3,5 år långa. Om en lärare anger att hen tog examen 2004 är 
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det därmed omöjligt att avgöra om hen läste 2001- års lärarutbildning eller 1988-års 

utbildning. När detta misstag upptäcktes togs beslutet att inte använda vilket år lärarna tog 

examen som variabel för analys. Istället ska variabeln ”antal år i yrket” användas för den 

primära analysen.  

Ytterligare ett misstag upptäcktes gällande frågorna 5-10 som alla använder sig av 

intervallskalor som svarsalternativ. Misstaget är att siffran 1 motsvarar ”håller med helt” 

medan siffran 5 motsvarar ”håller inte med alls”. Den lägsta siffran representerar alltså den 

högsta graden av medhåll vilket kan tyckas ologiskt. Detta ställer även till med en del 

problem när det kommer till att sammanställa resultaten i diagram vilket kommer att visa sig 

nedan.  

Vid sammanställningen av resultaten var det en lärare som hade använt rutan för ”annat” i 

fråga 11 för att skriva en längre kommentar om hur hennes undervisning går till. Detta 

öppnade upp för tanken att en ruta i slutet av enkäten där respondenterna hade kunnat uttrycka 

sådant som hen kände att enkätens frågor inte gav utrymme för, eller åsikter om enkäten, hade 

varit en god idé.  

Sammanfattningsvis hade enkäten kunnat göras bättre om en teststudie hade genomförts innan 

den riktiga studien så att de upptäckta felen hade kunnat åtgärdas.  

5.7 Reliabilitet 
Enligt Trost (2001:59) menar man med reliabilitet att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge 

samma resultat vid en förnyad mätning vid en annan tidpunkt. Trost (2001:55) talar om 

standardisering i samband med reliabilitet. Med standardisering menar Trost avsaknad av 

variation, att frågorna ska vara likadana för alla, och upplevas lika av alla respondenter. Vid 

en hög grad av standardisering av enkäten ska inga variationer förekomma. Om detta uppfylls 

ökar enkätens reliabilitet. I och med att undersökningen var i form av en enkät så fick alla 

respondenter exakt samma formulär att fylla i. När misstagen som nämndes ovan upptäcktes 

övervägdes att åtgärda felen medan enkäten fortfarande var öppen för svar, men med 

standardiseringen i åtanke valdes detta bort och felen fick vara kvar. Om enkäten hade ändrats 

mitt i undersökningen hade svaren som kommit in före ändringen inte gått att jämföra med 

svaren som kommit in efter ändringen utan att reliabiliteten för undersökningen tagit skada. 

Enkäten som återfinns i studiens bilagor har alltså inte ändrats överhuvudtaget sedan enkäten 

skickades ut.  
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Trost (2001:60) skriver också om precision som en aspekt av reliabiliteten. Detta begrepp 

menar han hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar. Eftersom 

undersökningen gjordes via Google Forms så samlades alla svar in digitalt och programmet 

gjorde sammanställningar av resultatet automatiskt. Svaren sparades även i en excel-fil där 

man kan studera varje individuellt svar och göra korstabeller mellan olika variabler. Därmed 

finns det inget rum för mänskliga fel i insamlandet och sammanställningen av data och 

precisionen kan därmed sägas vara hög.  

 

6. Resultat och analys 

Som nämndes ovan under avsnitt 5.6 Utvärdering av enkäten så leder misstaget med 

numreringen av skalan till vissa problem när det kommer till redovisning av resultaten. När 

man läser diagrammen nedan är det alltså viktigt att komma ihåg att ju högre stapeln är, desto 

mindre håller respondenterna med om påståendet. Siffran 1 representerar ”håller med helt” 

och siffran 5 representerar ”håller inte med alls”.  

Mycket av resultaten ifrån enkätstudien är presenterade i form av medelvärdet av varje grupps 

åsikt om ett ämne. Lärarna i enkätstudien är indelade i olika sorters grupper. Den ena sortens 

grupp är indelad efter hur länge lärarna har arbetat. Antalsindelningen av dessa grupper går att 

se i figur 1.3. Den andra sortens grupp respondenterna är indelade i är efter vilken skrivmetod 

de använder sig av i sin undervisning. Antalsindelningen av dessa grupper går att se i figur 

7.1.  

Anledningen till att resultaten presenteras i stapeldiagram är för att lättare kunna upptäcka 

skillnader och likheter mellan olika variabelgrupper. Eftersom det är medelvärdet av varje 

grupps attityd gentemot ett ämne som ska mätas ansågs stapeldiagram vara det tydligaste 

sättet att presentera datan på.  
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6.1 Fråga 5 – Jag tycker att elever ska lära sig skriva versaler före de lär sig 

skriva gemener. 

 

Figur 2.1 Relationen mellan tid i yrket och attityd gentemot versaler presenterat i medelvärde 

Diagrammet ovan visar på relationen mellan hur länge en lärare har arbetat (x-axeln) och var 

på skalan hen har lagt sig gällande påståendet ”Jag tycker att elever ska lära sig skriva 

versaler före de lär sig skriva gemener” (y-axeln). Resultaten är presenterade i form av 

medelvärdet för hur varje åldersgrupp har svarat på fråga 5. Detta för att undersöka om det 

finns en relation mellan tid i yrket och vilken åsikt lärare har om versaler i den tidiga 

skrivundervisningen. Vad man kan utläsa av diagrammet är att den gruppen lärare som har 

arbetat i mer än 40 år, representerade av ”40+” i X-axeln, håller med om att den tidiga 

skrivundervisningen bör inledas med versaler i större utsträckning än alla andra 

åldersgrupper. De lärare som arbetat i mer än 40 år har tagit sin lärarexamen innan år 1975. 

Dock består gruppen ”40+” endast av 8 respondenter, vilket går att se i figur 1.3 ovan, och är 

därmed inte lika statiskt säkert som övriga åldersgrupper. 

Eftersom det inte finns några större variationer mellan de övriga åldersgrupperna av lärares 

åsikter, kan man dra slutsatsen att tid i yrket inte påverkar huruvida man tycker att 

skrivundervisningen bör inledas med versaler, utan de allra flesta lärare, med undantag av 

dem som arbetat i mer än 40 år, anser att man inte bör inleda skrivundervisningen med 

versaler.  
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Figur 2.2 Antal svar per svarsalternativ för fråga 5 angett i antal och procent 

Tittar man på resultatet av fråga 5 utan att ställa det mot variabeln ”Antal år i yrket” ser 

resultatet ut som i figur 2.2 ovan. Diagrammet syftar undersöka huruvida det har betydelse för 

lärare om elever lär sig versaler och gemener samtidigt, eller var för sig. Om det inte hade haft 

betydelse för lärarna hade de svarat 3, som är ett neutralt svar, vilket cirka en fjärdedel av alla 

respondenter gjorde. För tre fjärdedelar av respondenterna har det alltså betydelse vilken sorts 

bokstäver eleverna börjar med eftersom de tagit ställning till påståendet. En majoritet av 

respondenterna har svarat 5 på skalan och anser alltså att man inte bör inleda 

skrivundervisningen med versaler. Detta resultat visar att trots att mycket av forskningen 

pekar på att versaler lämpar sig bäst för den tidigaste skrivundervisningen i och med de 

motoriska fördelarna (Taube 2013:38), så är det inte många lärare som anser att versaler bör 

läras in före gemener.  
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Figur 2.3 Relationen mellan föredragen skrivmetod och attityd gentemot versaler presenterat i medelvärde 

 

Diagrammet ovan visar på relationen mellan vilken tidig skrivmetod lärarna har svarat att de 

använder sig av (x-axeln) och hur pass mycket de håller med om påståendet ”Jag tycker att 

elever ska lära sig skriva versaler före de lär sig skriva gemener” (y-axeln). Syftet med 

diagrammet är att ta reda på om det finns en relation mellan vilken skrivmetod lärarna 

använder och huruvida de föredrar att inleda skrivundervisningen med versaler eller ej. Vad vi 

kan utläsa av diagrammet är att gruppen som svarat ”vet ej”, angående vilken skrivmetod de 

använder, i större grad är positiva till att inleda skrivundervisningen med versaler än övriga 

grupper. Viktigt att notera i detta är dock att antalet respondenter som svarat ”vet ej” endast är 

fyra stycken. Det går också att utläsa att vilken skrivmetod lärarna använder inte i någon 

större grad påverkar deras åsikt angående huruvida skrivundervisningen bör inledas med 

versaler eller inte eftersom de grupper av lärare som använder vitt åtskilda skrivmetoder som 

syntetisk eller analytiskmetod tycker ungefär likadant gällande frågan. Därmed kan uteslutas 

att huruvida läraren har ett atomistiskt synsätt eller holistiskt synsätt (Berg 2011:36) eller en 

blandning av de båda inte påverkar ens åsikt gällande versaler i den tidiga 

skrivundervisningen. En viss tendens finns dock hos de lärare som svarat ”annat” att vara mer 

negativt inställda till påståendet än övriga lärare.  
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Eftersom det var så många lärare (25 stycken) som under ”annat” angett att de arbetar med 

ASL beslutades om att denna skulle separeras ifrån kategorin ”annat” och göras till sin egen 

kategori likt syntetiska och analytiska metoden i redovisningsdiagrammen. 

6.2 Fråga 6 – Jag tycker att elever ska lära sig skriva gemener före de lär sig 

skriva versaler.  

 

Figur 3.1 Relationen mellan tid i yrket och attityd gentemot gemener presenterat i medelvärde 

Ovan visas diagrammet för relationen mellan variabeln lärarerfarenhet i antal år och hur pass 

mycket de olika åldersgrupperna håller med om påståendet ”Jag tycker att elever ska lära sig 

skriva gemener innan de lär sig skriva versaler”. Resultatet är presenterat i form av 

medelvärdet av svaren på fråga 6, för varje åldersgrupp. Forskningsfrågan som behandlas i 

detta diagram är huruvida tid i yrket påverkar om man föredrar att inleda skrivundervisningen 

med gemener. Av resultatet att döma så anser lärare ifrån samtliga yrkesgrupper att 

skrivundervisningen inte bör inledas med gemener då alla staplar är ungefär jämnlånga. Alla 

åldersgrupper verkar dessutom förhålla sig något negativt till påståendet då snittet av svaren 

ligger runt 3,5 vilket är övervägande negativt. Detta stämmer väl överens med de argument 

som presenteras för gemener respektive versaler i bakgrunden på denna studie. De argument 

som presenteras för gemener gäller främst läsning och inte skrivande. När det kommer till 

läsning är gemener helt klart det bästa att börja med eftersom dessa sticker både upp och ned 

på skrivraden och därmed är lättare att lära sig som ordbilder (Taube 2013:27). Detta resultat 

stämmer dessutom överens med vad Bronäs (2006:126) säger om beprövad erfarenhet. Hon 
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skriver att om en lärare fått för lite beprövad erfarenhet finns det en risk att hen baserar sin 

undervisning på den egna skoltiden snarare än sin egen yrkesskicklighet. Eftersom ingen 

lärare inleder den tidiga skrivundervisningen med gemener, varken de som arbetat länge eller 

de som är relativt nyexaminerade, finns det heller inga elever som fått lära sig skriva gemener 

före de lärt sig skriva versaler. Om en lärare då har för lite beprövad erfarenhet och lägger upp 

sin undervisning på samma sätt som läraren ifrån den egna skoltiden lade upp undervisningen 

kommer den läraren inte att inleda skrivundervisningen med gemener, och därmed fortsätter 

cirkeln.  

Utifrån resultatet i ovanstående diagram kan slutsatsen dras att tid i yrket inte påverkar 

huruvida man anser att skrivundervisningen bör inledas med gemener innan versaler.  

 

 

Figur 3.2 Antal svar per svarsalternativ för fråga 6 angett i antal och procent 

Undersöker man svarsresultaten för fråga 6 utan att ställa dem mot några andra variabler ser 

resultatet ut som ovan. Syftet med diagrammet är att ta reda på om det har betydelse för lärare 

om elever lär sig gemener före de lär sig versaler. Resultatet visar överraskande nog att det är 

ett större antal lärare som ställer sig positivt till att börja skrivundervisningen med gemener än 

vad de ställer sig positivt till att börja skrivundervisningen med versaler (se figur 2.2). Det går 

också att utläsa att det var en större mängd lärare (30 %) som förhöll sig neutralt till 

påståendet och svarade ”3” i figur 3.2 än för motsvarande fråga om versaler (figur 2.2) där 25 

% av respondenterna valde att inte ta ställning. Dock har en majoritet av lärarna tagit ställning 

till påståendet, där 53,2 % har svarat 4 eller 5, alltså att de inte håller med. Därmed kan man 

dra slutsatsen att det har betydelse för en majoritet av lärarna huruvida man inleder 

skrivundervisningen med gemener, och majoriteten tycker att man inte ska göra det.  
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Figur 3.3 Relationen mellan föredragen skrivmetod och attityd gentemot gemener presenterat i medelvärde 

På samma sätt som i figur 2.3 undersöker figur 3.3 relationen mellan vilken skrivmetod 

lärarna använder (x-axeln) och hur pass mycket de håller med om påståendet ”Jag tycker att 

elever ska lära sig skriva gemener före de lär sig skriva versaler”(y-axeln). Diagrammet syftar 

att undersöka om det finns en relation mellan vilken skrivmetod lärarna använder och 

huruvida de föredrar att inleda skrivundervisningen med gemener. Resultatet är presenterat i 

form av medelvärdet för de båda variablerna. Den största skillnaden mellan de två 

diagrammen, 2.3 och 3.3, är att gruppen lärare som svarat ”vet ej” i diagram 3.3 inte håller 

med om påståendet i samma utsträckning som i diagram 2.3. Bland de lärare som inte vet 

vilken skrivmetod de använder finns alltså tendensen att föredra versaler i den tidiga 

skrivundervisningen snarare än gemener. Utöver denna skillnad ser det inte heller här ut som 

om vilken skrivmetod lärarna använder påverkar lärarnas åsikt angående versaler eller 

gemener i den tidiga skrivundervisningen då alla staplarna är jämnlånga. Slutsatsen kan därför 

dras att det inte finns en relation mellan vilken skrivmetod läraren använder och hens attityd 

gentemot gemener i den tidiga skrivundervisningen.  
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6.3 Fråga 7 - Det viktigaste är att eleverna lär sig att skriva, det spelar ingen 

roll om de blandar versaler och gemener. 

 

Figur 4.1 Relationen mellan tid i yrket och attityd gentemot blandning av versaler och gemener presenterat i 

medelvärde 

Figur 4.1 visar på relationen mellan hur länge lärarna har arbetat (x-axeln) och hur de 

förhåller sig till påståendet ”Det viktigaste är att eleverna lär sig att skriva, det spelar ingen 

roll om de blandar versaler och gemener” (y-axeln). Diagrammet ämnar visa om det finns en 

relation mellan hur länge en lärare har arbetat och huruvida hen tycker att det inte spelar 

någon roll om eleverna blandar versaler och gemener. Resultatet är presenterat i form av 

medelvärdet av svaren per åldersgrupp. I diagrammet går att utläsa att lärare med mindre än 

10 års erfarenhet i större grad tycker att det inte spelar någon roll om eleverna blandar stora 

och små bokstäver än lärare med längre. En viss tendens mot att ju längre man har arbetat 

desto mer neutralt eller negativt ställer man sig mot påståendet finns också. Särskilt gruppen 

lärare som har arbetat i 31-40 år ställer sig negativt till att eleverna blandar versaler och 

gemener i deras tidiga skrivinlärning.  

Slutsatsen som kan dras av ovanstående diagram är alltså att nyare lärare i större grad än äldre 

lärare förhåller sig positivt till att låta eleverna blanda stora och små bokstäver och att hur 

länge man arbetat verkar vara en faktor för hur man tycker gällande påståendet. 
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Figur 4.2 Antal svar per svarsalternativ för fråga 7 angett i antal och procent 

Svaren på fråga 7 är fördelade som de illustreras i diagrammet ovan. Diagrammet syftar att 

undersöka huruvida det spelar någon roll för lärare om eleverna blandar versaler och gemener 

i den tidiga skrivundervisningen. Resultaten av enkäten visar att 35.7 % av alla respondenter 

har svarat ”1” på fråga 7. Detta innebär att de håller med helt om påståendet ” Det viktigaste 

är att eleverna lär sig skriva, det spelar ingen roll om de blandar versaler och gemener”. Det är 

dessutom 18.8 % av respondenterna som har svarat ”2” på samma fråga vilket också kan ses 

som ett positivt svar. Sammanlagt blir det 54.5 % av respondenterna som ställer sig positivt 

till påståendet. Motsvarande svarsalternativ för fråga 5 visar att det är sammanlagt 14.6 % 

som ställer sig positivt till påståendet ”Jag tycker att elever ska lära sig skriva versaler före de 

lär sig skriva gemener” (se figur 2.2). För fråga 6 är det sammanlagt 16.4% som ställer sig 

positivt till påståendet ”Jag tycker att elever ska lära sig skriva gemener före de lär sig skriva 

versaler” (se figur 3.2). Mängden lärare som svarar 4 eller 5, alltså att de inte håller med i 

fråga 5 (figur 2.2) utgör sammanlagt 60,1 % av respondenterna. För fråga 6 (figur 3.2) är 

motsvarande siffra 53.2 %. Slutligen uppgår mängden negativa svar för fråga 7 (figur 4.2) till 

29.3 %.  Detta innebär att av respondenterna i enkätstudien så föredrar majoriteten att låta 

eleverna blanda stora och små bokstäver, av de tre alternativen ”börja med versaler”, ”börja 

med gemener” och ”blanda”.  

Slutsatsen man kan dra av ovanstående diagram är att det har betydelse för lärare huruvida 

eleverna blandar stora och små bokstäver, och majoriteten av alla lärare i 

enkätundersökningen ställer sig positivt till detta.  
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Figur 4.3 Relationen mellan föredragen skrivmetod och attityd gentemot en blandning av versaler och gemener 

presenterat i medelvärde 

Figur 4.3 visar relationen mellan vilken tidig skrivmetod lärarna har angett att de arbetar med 

(x-axeln) och hur pass mycket de olika grupperna håller med om påståendet ”Det viktigaste är 

att eleverna lär sig skriva, det spelar ingen roll om de blandar versaler och gemener” (y-

axeln). Syftet med diagrammet är att ta reda på om det finns en relation mellan vilken 

skrivmetod lärarna använder och huruvida de anser att det viktigaste är att eleverna lär sig att 

skriva och att det inte spelar någon roll om de blandar versaler och gemener. Beroende på 

vilken skrivmetod lärarna angett att de använder har de blivit indelade i olika grupper. 

Därefter har medelvärdet för varje grupps svar på fråga 7 räknats ut.  

Ett förväntat resultat på detta diagram var att gruppen lärare som använder sig av ”båda” 

metoderna syntetisk och analytisk skulle vara mer positiva till att låta eleverna blanda versaler 

och gemener. Istället visar resultatet att det är gruppen lärare som använder sig av ASL-

metoden som är något mer positiva till att blanda stora och små bokstäver. Detta kan bero på 

att man inom ASL-metoden fokuserar mycket på att låta eleverna skriva utifrån sin egen 

förmåga och uppmuntra eleven att skriva så mycket som möjligt. I de tidigaste stadierna av en 

elevs läs- och skrivutveckling är det viktigt att eleven tycker att det är roligt. Därmed vill man 

inom ASL-metoden inte peka på felen eleven gör, exempelvis fel storlek på bokstäverna, utan 

snarare fokusera på det positiva. Därmed är det logiskt att gruppen lärare som använder sig av 

ASL-metoden inte bryr sig om att låsa eleverna till en viss sorts bokstäver.  
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Likt figur 2.3 och 3.3 så visar även figur 4.3 att det inte verkar finnas någon stark relation 

mellan vilken skrivmetod lärarna använder och vilka bokstäver de föredrar att inleda 

skrivundervisningen med. Därmed kan konstateras att beslutet om vilken skrivmetod som ska 

användas har ingen relation med beslutet om vilken sorts bokstäver eleverna ska lära sig först. 

Beslutet grundar sig alltså i något annat. 

 

6.4 Fråga 8 – Jag tycker att skrivundervisningen är den viktigaste faktorn 

för elevens skolframgångar.  

 

Figur 5.1 Antal svar per svarsalternativ för fråga 8 angett i antal och procent 

Diagrammet ovan visar hur pass mycket lärarna i enkätstudien håller med om påståendet ”Jag 

tycker att skrivundervisningen är den viktigaste faktorn för elevens skolframgångar”. I 

diagrammet går att utläsa att nästan hälften av respondenterna väljer att lägga sig neutralt i 

förhållande till påståendet. Detta går att tolka som att de flesta lärarna tycker att 

skrivundervisningen är viktig, men inte viktigast. Frågan är viktig för att ta reda på vilken syn 

på skrivundervisningen lärarna i studien har. Detta eftersom en lärare som tycker att 

skrivundervisning är det viktigaste i skolan förmodligen lägger ner mer tid och energi på det 

ämnet, både gällande sin egen kompetensutveckling men även antal i undervisningstimmar. 

Detta diagram hjälper alltså till att ta reda på vilken utgångspunkt lärarna har gällande 

skrivundervisning och resultaten bör tolkas med detta i bakhuvudet.  
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6.5 Fråga 9 & 10 – Jag baserar min skrivundervisning på 

forskning/erfarenhet. 
Med bakgrund i de studier som Alatalo (2011:36) nämner som har påvisat att det finns ett 

glapp mellan vad forskare inom det pedagogiska området vet och vad lärare vet, syftar den 

här studien bland annat att ta reda på hur pass mycket lärare känner att de baserar sin 

undervisning på forskning respektive erfarenhet. Dessutom hävdar Alatalo (2011:35) att lärare 

har ett lågt förtroende för att forskning kan tillföra något till deras yrkeskunskaper. Om detta 

stämmer borde resultaten av enkäten visa att lärare inte använder sig av forskningskunskaper i 

sin undervisning.  

Det är relevant att ta reda på hur mycket lärare hänger med i forskningen eftersom lärares 

kunskaper och skicklighet har en direkt effekt på elevernas skolframgångar (Alatalo 2011:25; 

Tjernberg 2013:40).  

 

Figur 6.1 Antal svar per svarsalternativ för fråga 9 angett i antal och procent 
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Figur 6.2 Antal svar per svarsalternativ för fråga 10 angett i antal och procent 

De båda ovanstående diagrammen visar hur lärarna i enkätstudien förhåller sig till de båda 

påståendena ” Jag baserar min skrivundervisning på forskning” (figur 6.1) och ”Jag baserar 

min skrivundervisning på erfarenhet” (figur 6.2). De båda diagrammen presenteras direkt 

under varandra för att det ska bli lättare att upptäcka att de är mycket lika varandra. Cirka 

60% av lärarna (59.5 % på fråga 9 och 60,1 % fråga på 10) har i båda fallen svarat 1 eller 2, 

alltså att de håller med helt eller till stor del om påståendena. Eftersom det är cirka 60 % av 

lärarna som säger sig använda sig av forskning i sin undervisning sätts Alatalos (2011:24) 

påstående om att lärare har ett lågt förtroende för att forskningsbaserade kunskaper ska kunna 

tillföra yrket något och därmed inte talar särskilt mycket om forskningsresultat på prov då 

detta inte verkar stämma med var lärarna i denna studie säger. 

Dock är det på fråga 10 18 % av lärarna som svarat 4 eller 5, alltså att de inte baserar sin 

skrivundervisning på erfarenhet. På fråga 9 är det 15,1 % av lärarna som svarat 4 eller 5, alltså 

att de inte baserar sin skrivundervisning på forskning. Det är alltså fler som väljer att svara 3 

på fråga 9 och därmed förhålla sig neutralt till påståendet. En trea kan i det här fallet även 

tolkas som att läraren baserar sin skrivundervisning på forskning till viss del, men inte enbart. 

De lärare som svarade 3 kan alltså ha velat förmedla att de baserar sin skrivundervisning på 

både forskning och något annat, exempelvis beprövad erfarenhet (Bronäs 2006:125). Detta 

hade kunnat undersökas närmare genom att studera varje individ som svarat 3 på fråga 9 och 

undersöka vad de svarat på fråga 10. Dock är inte syftet med studien att ta reda på vad 

individuella lärare baserar sin undervisning på. Syftet med studien är bland annat att ta reda 
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på huruvida tid i yrket påverkar hur mycket lärare använder sig av forskning och erfarenhet i 

sin skrivundervisning. Detta för oss vidare till nedanstående diagram.  

 

Figur 6.3 Relationen mellan tid i yrket och forskningsbaserad undervisning presenterat i medelvärde.  

Ovanstående diagram visar relationen mellan hur länge lärare har arbetat (x-axeln) och hur 

pass mycket de själva anser att de baserar sin undervisning på forskning (y-axeln). 

Diagrammets syfte är att ta reda på huruvida tid i yrket påverkar hur mycket lärare använder 

sig av forskning i sin undervisning. Av diagrammet att döma så baserar lärare som arbetat 

mellan 0-10 år sin skrivundervisning på forskning i större utsträckning än övriga lärare. Detta 

är logiskt då nyare lärare inte har samma mängd beprövad erfarenhet som äldre lärare och 

behöver därmed förlita sig på en annan källa av kunskap än den egna kunskapen. Dessutom 

har nyare lärare mer nyligen läst en lärarutbildning och minns förmodligen forskningen de läst 

om där bättre än de lärare som arbetat i längre än 10 år.  

En slutsats man kan dra av diagrammet är att de lärare som arbetat i mindre än 10 år i större 

grad baserar sin undervisning på forskning än övriga lärare, och därmed påverkar tid i yrket 

huruvida lärare baserar sin undervisning på forskning.  
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Figur 6.4 Relationen mellan tid i yrket och erfarenhetsbaserad undervisning presenterat i medelvärde. 

Figur 6.4 visar relationen mellan hur länge lärare har arbetat (x-axeln) och hur mycket de 

säger sig basera sin skrivundervisning på erfarenhet (y-axeln). Diagrammet syftar undersöka 

ifall tid i yrket påverkar hur mycket lärarna baserar sin undervisning på egen erfarenhet. 

Digrammet visar en tydlig kurva där ju längre man arbetat desto mer förlitar man sig på sina 

erfarenheter. Detta kan tyckas vara ett förväntat resultat. Dock visar diagrammet även att de 

lärare som endast har 0-2 års erfarenhet även de förlitar sig på sina erfarenheter, fast inte i lika 

stor grad som de som arbetat i mer än 21 år. Men med tanke på hur figur 5.3 ser ut så baserar 

de yngre lärarna sin skrivundervisning till stor del på forskning också. Detta resultat bör man 

ha i bakhuvudet när man tittar på övriga diagram i studien.  

Slutsatsen man kan dra av diagrammet är alltså att ju längre man har arbetat som lärare, desto 

mer förlitar man sig på sina egna erfarenheter.  
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6.6 Fråga 11 Vilken skrivmetod använder du mest? 
 

 

Figur 7.1 Antal svar per alternativ angett i antal och procent 

Diagrammet ovan visar hur många lärare i enkätstudien som använder respektive 

skrivundervisningsmetod. Resultatet är presenterat i såväl antal som procent av helheten. Av 

diagrammet går att utläsa att den överlägset mest populära skrivmetoden är en kombination av 

syntetisk och analytisk metod, representerat av svaret ”båda” i diagrammet. Detta resultat 

stämmer överens med vad Hultin och Westman (2013:21) säger om hur 

skrivundervisningsläget i Sverige ser ut idag där ”både- och” tänkandet har tagit över 

”antingen-eller” tänkandet som dominerade förr.  

I enkätundersökningen fanns ett alternativ för andra skrivmetoder än de som listas ovan, 

representerat av ”other” i diagrammet. Här gavs respondenterna chans att själva fylla i vilken 

skrivmetod de använder sig av ifall de inte använde ett av alternativen. Av de 40 lärare som 

svarat ”other” ovan var det 25 stycken som angett att de arbetar med ”Att skriva sig till 

läsning”, ASL. I och med att det var så många som använde den metoden beslutades det att de 

lärare som använder ASL skulle utgöra en egen grupp likt den analytiska eller syntetiska 

gruppen. Dessutom var det somliga lärare som använt rutan för ”annat” för att skriva 

exempelvis ”mina kollegor använder analytisk metod men jag föredrar syntetisk”. Detta svar, 

och liknande, har i nedanstående tabell räknats under ”syntetisk” istället för ”annat”. Gruppen 

lärare som använder sig av syntetisk metod uppgår därmed till 77 snarare än 74 som figur 7.1 

anger. Gruppen lärare som använder ”båda” metoder uppgår till 240 och inte 237 som 
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diagrammet anger. Detta innebär att gruppen lärare som svarat ”annat” i övriga diagram i 

rapporten består av 9 lärare, och inte 40 som diagrammet ovan anger. 

Att känna till antalsfördelningen per grupp är relevant när man studerar diagrammen i 

rapporten eftersom vissa grupper av lärare är mer statistiskt säkerställda än andra. Exempelvis 

består gruppen ”båda” av 240 respondenter medan gruppen ”vet ej” endast består av 4 

respondenter. Detta påverkar de diagram där medelvärdet per skrivmetodsgrupp har räknats 

ut.   

 

 

Tabell 7.2 Tabell över relationen mellan tid i yrket och föredragen skrivmetod angett i antal och procent. 

 

Tabell 7.2 är en tabell som visar hur många lärare per åldersgrupp som använder sig av de 

olika skrivmetoderna. Exempelvis är det i den här studien 12 % av alla lärare som arbetat i 0-

2 år som använder sig av den analytiska metoden.  Syftet med tabellen är att ta reda på om 

antal år i yrket påverkar vilken skrivmetod man föredrar.  

Av tabellen att döma så är en blandning av den syntetiska och den analytiska metoden den 

populäraste skrivmetoden bland lärare oavsett hur länge de arbetat, representerat av ”båda” i 

tabellen ovan. Populärast är den hos de lärare som arbetat i 21-30 år där 74 % använder sig av 

den skrivmetoden. Minst populär är den hos de allra nyaste lärarna som arbetat i 0-2 år där 

49% av lärarna använder sig av metoden. I allmänhet är fördelningen av vilken skrivmetod 

som används ganska jämn över åldersgrupperna där preferensen hos alla grupper är 

alternativet ”båda”.  

Enligt Langers (2001:1) definition innebär high literacy att man kombinerar språkets form och 

dess funktion. Som konstaterades under avsnitt 3.2 teoretiska utgångspunkter kan en 

kombination av syntetisk och analytisk metod ses som undervisning som kombinerar språkets 
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form och funktion, och kan därmed ses som high literacy-undervisning. Detta innebär att 

majoriteten av lärarna i studien ägnar sig åt high literacy undervisning vilket är positivt 

eftersom studier har visat att i de skolor som gör detta når eleverna högre resultat gällande läs- 

och skrivundervisningen.  

En slutsats man kan dra av tabellen är att hur länge en lärare har arbetat inte påverkar vilken 

skrivmetod hen föredrar, då det populäraste alternativet för alla grupper är kombinationen av 

syntetisk och analytisk metod som skrivinlärningsmetod. Valet av skrivmetod kan därmed 

också konstateras inte bero på vilken lärarutbildning man läst, eftersom många av de olika 

åldersgrupperna har läst olika lärarutbildningar men ändå föredrar samma 

skrivundervisningsmetod. 

7. Diskussion 

7.1 De didaktiska valen 
Så vilka didaktiska val gör lärare när de väljer vad eleverna ska lära sig först; versaler, 

gemener eller en blandning? Och vad baseras dessa beslut på? Resultatet från figur 2.1 visar 

att hur länge man arbetat som lärare inte i påverkar beslutet om versaler och gemener då de 

flesta lärare oavsett tid i yrket är emot att inleda skrivundervisningen med versaler. 

Undantaget i detta fall är dock de lärare som arbetat i mer än 40 år som i större grad verkar 

vara för att inleda skrivundervisningen med versaler än övriga åldersgrupper. Som skrivs i 

bakgrunden hävdade Malmqvist (1973) att elever riskerar att få speciella läs- och 

skrivsvårigheter om de i hemmet utbildas enligt en annan metod än den som används i skolan. 

Liberg (2006:189) skriver att föräldrar till elever tenderar att använda sig av versaler när de 

skriver till sina barn för att vara så tydliga som möjligt. Om man som lärare då anammar 

Malmqvists teori om att skolan och hemmet bör använda sig av samma undervisningsmetod 

är det logiskt att använda sig av versaler i den tidiga skrivundervisningen. Eftersom 

Malmqvists teori kom ut ungefär samtidigt som åldersgruppen 40+ tog sin lärarexamen var 

det förmodligen med detta förhållningssätt som dessa lärare började sina lärarkarriärer. Detta 

kan vara en förklaring till att de lärare som arbetat i mer än 40 år svarat att de tycker att man 

bör inleda skrivundervisningen med versaler i större utsträckning än övriga åldersgrupper. Av 

svaren att döma har de äldsta lärarnas åsikter om detta ämne inte förändrats med åren, trots att 

nyare forskning hävdar att det är positivt att föräldrar inte använder sig av samma 

undervisningsmetod som barnets lärare (Dahlgren m.fl. 2006:39).  Med tanke på att mycket 

av forskningen (se tex Liberg 2006; Taube 2013; Dahlgren m.fl. 2006) säger att versaler är 
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lättare att forma för barn med finmotoriska svårigheter och därmed lämpar sig bättre för den 

tidigaste skrivundervisningen är lärarnas negativa inställning mot versaler i den tidiga 

skrivundervisningen något förvånande. 

Samtidigt visar figur 3.1 att det inte finns några skillnader i åsikter mellan åldersgrupperna 

gällande att inleda skrivundervisningen med gemener heller, vilket förstärker slutsatsen som 

drogs från figur 2.1; hur länge man arbetat som lärare påverkar inte ens åsikt kring vilken 

sorts bokstäver eleverna bör lära sig först. Figur 4.1 däremot, som visar på relationen mellan 

hur länge en lärare arbetat och vad hen tycker om att låta eleverna blanda stora och små 

bokstäver, visar att det är främst de lärare som arbetat mellan 0-10 år som är positiva 

gentemot att låta eleverna blanda versaler och gemener eftersom det viktigaste är att de lär sig 

att skriva, medan äldre lärare ställer sig något mer neutralt eller negativt till påståendet. I detta 

fall verkar alltså hur länge man arbetat som lärare påverka ens åsikt gällande påståendet. Att 

resultatet ser ut som det gör kan möjligtvis förklaras med hjälp av Hultin och Westman 

(2014:21) som hävdar att den svenska debatten på senare tid har tagits över av ett ”både-och” 

tänkande gällande vilken skrivmetod som är bäst; syntetisk eller analytisk metod. Av tabell 

7.2 att döma så är det många lärare som anammat detta tänkande. Därmed är det möjligt att 

”både-och” tänket gällande skrivmetod har influerat ett visst både- och tänk gällande små och 

stora bokstäver också. Eftersom det är först på senare tid som detta tänk har tillkommit kan 

detta vara en förklaring till varför det främst är de nyare lärarna som ställer sig positivt till att 

blanda versaler och gemener i den tidiga skrivundervisningen. Detta kan förklaras dels genom 

att de lärare som arbetat i 10 år eller mindre har läst den nya lärarutbildningen som startade år 

2001 medan de som arbetat i mer än 10 år har läst en äldre lärarutbildning. Därmed går 

resultatet av figur 4.1 att koppla till Alatalos (2011) studie där hon tar med i beräkningen 

vilken lärarutbildning lärarna i hennes studie har läst, eftersom detta kan komma att påverka 

resultatet av studien. Vilken utbildning lärarna har läst, eller i det här fallet hur länge sedan 

det var de utbildades, verkar även i denna studie ha en viss effekt på resultatet, men endast 

avseende att blanda versaler och gemener i den tidiga skrivundervisningen. Detta kan 

förklaras av att det i den nyaste läroplanen, LGR11, läggs mycket fokus på att läraren bör 

individanpassa undervisningen, ta hänsyn till varje individs förutsättningar och ge utrymme 

för eleven att själv skapa och använda olika uttrycksmedel (Skolverket 2011:14). Genom att 

tillåta eleverna att använda den sortens bokstäver som de känner sig mest bekväma med, 

vilket kan innebära att de blandar stora och små bokstäver, kan skrivundervisningen ses som 
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mer individanpassad och därmed stämma överens med de övergripande mål och riktlinjer som 

läroplanen förespråkar.  

7.2 Versaler eller gemener? 
Figur 2.1, 3.1 och 4.1 syftar alla att besvara forskningsfrågan ” Påverkar tid i yrket vilket man 

föredrar; versaler, gemener eller en blandning?”. Svaret på detta är att antal år i yrket endast 

påverkar ifall man tycker att det är acceptabelt om eleverna blandar versaler och gemener 

eller ej. Denna fråga ligger nära forskningsfrågan ”Har det betydelse för lärare om elever lär 

sig versaler och gemener samtidigt, eller var för sig?”. Denna fråga syftar undersöka om 

lärare ens har en åsikt gällande vilken sorts bokstäver eleverna lär sig först. Genom att studera 

resultaten av figur 2.2, 3.2 och 4.2 ser man att majoriteten av lärarna har en åsikt kring ämnet 

eftersom majoriteten av lärarna har tagit ställning till påståendena. Det är alltså ett ämne som 

engagerar många lärare. Trots detta så finns det inga direktiv om vilket man bör börja med 

först ifrån skolverket, läroplanen, eller ens från skrivundervisningsmetoder. Därmed är det 

upp till läraren själv att göra det beslutet utifrån vad hen tycker är bäst. För utbildningen i 

stort innebär detta att den tidiga skrivundervisningen inte är likställd över hela landet. 

Figur 3.2 visar att lärarna är mer positiva, eller åtminstone mindre negativa, gentemot att 

inleda skrivundervisningen med gemener, istället för versaler. Resultatet är överraskande 

eftersom forskningen i allmänhet pekar på att versaler är bättre att inleda skrivundervisningen 

mer än gemener i och med de motoriska fördelarna (Taube 2013:38). Därmed borde man 

kunna förvänta sig ett resultat som pekar på en i allmänhet större positivism hos lärare mot 

versaler snarare än mot gemener. En tänkbar orsak till detta resultat är att inleda 

skrivundervisningen med versaler upplevs som en något föråldrad skrivundervisningsmetod. 

Detta antagande stöds av resultatet i figur 2.1 där det främst var de lärare som arbetat i mer än 

40 år som ansåg att man bör inleda skrivundervisningen med versaler. Yngre lärare kanske 

därmed tar avstånd ifrån denna åsikt för att de har en syn på sig själva som ”moderna” lärare 

och därmed inte vill använda samma metoder som äldre lärare. Det kan dock visa sig vara 

negativt för en elevs lärande om en lärare tar ett beslut baserat på personliga åsikter snarare än 

väl underbyggda pedagogiska kunskaper eftersom studier har visat på sambandet mellan en 

lärares skicklighet och kunnande med elevens skolframgångar (Alatalo 2011:25; Tjernberg 

2013:40). Resultatet i figur 3.2 går att koppla till den allmänna åsikten att man i stort har 

större användning av gemener och att det är främst gemener man möter vid läsning. Genom 

att hänvisa till att det är bättre att börja med gemener i skrivundervisningen eftersom det är 

dessa man möter i läsningen ger man också exempel på den svaga klassificering som ofta 
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existerar mellan läs- och skrivundervisningen, såväl hos forskare som i undervisning 

(Bernstein & Lundgren 1983). Den starka kopplingen, eller svaga klassificeringen, mellan läs- 

och skrivundervisning har gett upphov till en ny sorts läs- och skrivundervisningsmetod vid 

namn ASL. Det är dessutom de lärare som använder sig av ASL-metoden som är mest 

positiva gentemot att låta eleverna blanda versaler och gemener (se figur 4.3), om än endast 

marginellt mer positiva. I övrigt är det en jämn fördelning mellan lärarnas åsikter gällande 

versaler, gemener eller en blandning, oavsett vilken skrivmetod de använder (se figur 2.3, 3.3 

och 4.3). Alltså finns det inte en relation mellan vilken skrivmetod lärarna använder och 

vilken sorts bokstäver de föredrar att arbeta med.   

7.3 Fördelar och nackdelar 
Oavsett vilken sorts bokstäver man väljer att inleda skrivundervisningen med finns det både 

fördelar och nackdelar med alla tillvägagångssätt. Att inleda skrivundervisningen med 

versaler är motoriskt enklare eftersom de flesta versaler består av raka linjer och är dessutom 

större (Taube 2013; Liberg 2006; Dahlgren m.fl. 2006). Dock är versaler mindre användbara 

än gemener, och om man inleder skrivundervisningen med versaler måste eleverna sedan 

vänja sig av med att skriva med enbart versaler och övergå i gemener. Fördelarna med 

gemener är att de är lättare att skriva skrivstil med (Dahlgren m.fl. 2006:62), samt att de är 

lättare att lära sig som ordbilder när det kommer till läsning (Taube 2013:64). Dock är 

gemener lättare att blanda ihop då många av dem är snarlika varandra (ibid). Att låta eleverna 

blanda gemener och versaler har fördelen att skrivundervisningen då utgår ifrån elevens 

förmågor, och nackdelen att undervisningen då blir mer ostrukturerad och det kan bli svårare 

för eleven att hålla isär stora och små bokstäver när det krävs. Eftersom varken forskning, 

skrivmetod eller tid i yrket, det vill säga vilken lärarutbildning man läst, påverkar beslutet om 

vilka bokstäver man bör börja med är det helt upp till den individuella läraren. Som lärare 

måste man alltså väga fördelar och nackdelar med varje metod mot varandra och fatta sitt 

beslut utifrån vad man själv känner passar ens elever, och en själv. 

Lärarna i studien har angett att de baserar sin skrivundervisning på såväl forskning som 

erfarenhet (se figur 6.1 och 6.2). För studien utgör detta främst bakgrundsfakta att tolka 

resultatet av övriga diagram mot, men det är även ett resultat i sig. Figur 6.3 och 6.4 syftar 

besvara frågorna ”påverkar tid i yrket hur mycket lärarna använder sig av forskning?” och 

”påverkar tid i yrket hur mycket lärarna förlitar sig på sin yrkeserfarenhet?”. Resultatet av 

figur 6.3 visar att lärare som arbetat i 10 år eller mindre i större utsträckning än äldre lärare 

baserar sin skrivundervisning på forskning. Samtidigt visar resultatet av figur 6.4 att ju längre 
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man arbetat som lärare, desto mer förlitar man sig på sin egen erfarenhet. Dessa resultat 

påverkar hur lärare planerar sin undervisning. Myrberg (2003:10) skriver att det inte spelar 

någon roll om en lärare använder en metod som är vetenskapligt beprövad om hen inte känner 

till de språkutvecklingsmekanismerna som ligger till grund för metoden. Det innebär att om 

en lärare endast baserar sin undervisning på metoder som hen vet fungerar för att ”de har 

fungerat förr” snarare än för att hen känner till forskningen bakom metoden kommer 

undervisningen inte att fungera lika bra som den hade kunnat göra. Därför är det viktigt att 

lärare baserar sin undervisning på såväl beprövad erfarenhet som forskning. 

7.4 Både- och tänkandet 
Som nämns under avsnitt 3.4 Teoretiska utgångspunkter så har ett ”både-och” tänkande under 

senare år tagit över den svenska debatten om vilken skrivmetod som är bäst; syntetisk eller 

analytisk (Hultin & Westman 2014:21). Dessutom förespråkar Langer (2000:1) så kallad High 

literacy-undervisning, alltså undervisning där man ägnar sig åt både språkets form och dess 

funktion. Av resultatet i tabellen 7.2 att döma så är en kombination av de båda populära 

skrivmetoderna syntetisk och analytisk metod det som används mest och därmed ägnar sig de 

flesta av lärarna sig åt just high literacy-undervisning. Detta ”både-och” tänkande kring 

skrivundervisning kan i sin tur ha influerat det didaktiska valet av stora eller små bokstäver 

och skulle därmed förklara varför en så stor del av lärarna föredrar att låta eleverna blanda. 

Dock visar figur 2.3, figur 3.3 och figur 4.3 att det inte finns någon relation mellan vilken 

skrivmetod lärarna använder och vilket de föredrar; versaler, gemener eller en blandning. 

Detta innebär att de båda didaktiska valen som lärarna gör angående den tidiga 

skrivundervisningen, vilken skrivmetod som ska användas samt vilka bokstäver eleverna ska 

lära sig först, är två val som är separerade från varandra men som ändå kan tänkas komma 

ifrån samma grundtanke, nämligen att om man blandar kan man kanske fånga upp fler elever. 

Tabell 7.2 visar dessutom att hur länge man arbetat som lärare inte påverkar ens attityd 

gentemot att låta eleverna blanda versaler och gemener. Den nyfunna lusten att blanda 

metoder kan också komma från de nya kraven på individanpassad undervisning ifrån 

skolverkets sida i och med den nya läroplanen LGR11. Att låta eleverna blanda versaler och 

gemener efter egen förmåga kan ses som ett uppfyllande av det övergripande målet att 

”läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 

uttrycksmedel” (Skolverket 2011:14).   

Populäriteten av att låta eleverna blanda versaler och gemener ger ytterligare belägg för att det 

som Hultin och Westman (2014:21) skriver stämmer, nämligen att ett ”både-och” tänkande på 
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senare tid har tagit över den svenska skrivundervisningen. Även om Hultin och Westman 

främst syftar på valet av skrivmetod när de talar om ”både-och” tänket så har resultaten av 

den här studien visat på att ett ”både-och” tänk även existerar inom valet av bokstäver i den 

tidiga skrivundervisningen. 

 

8. Konklusion 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärare inte verkar basera valet av vilken sorts bokstäver 

deras elever ska lära sig först på varken forskning eller vilken skrivmetod de använder. Inte 

heller hur länge de arbetat, eller vilken utbildning de läst verkar ha effekt på beslutet. Valet 

mellan versaler och gemener verkar därmed vara en fråga om smaksak som varje individuell 

lärare själv måste ta ställning till utifrån erfarenheter och preferenser.  
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Bilaga 1 
 

Kopia av hur enkätundersökningen som skickades ut till respondenterna såg ut.  

Eftersom bilagan är en digital länk går den inte att spara ner som en fil och går därmed inte att 

bifoga. Istället erbjuds länken den finns tillgänglig på.  

En interneruppkoppling krävs för att kunna se enkäten.  

Tillgänglig: 

http://goo.gl/forms/YUH7wxmCm6 

 

  

http://goo.gl/forms/YUH7wxmCm6
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Bilaga 2 
 

Sammanfattning av svaren av frågorna. Sammanfattningen skapades automatiskt av Google 

forms efter att enkäten stängdes. Jag har alltså inte skapat dessa diagram själv, men har använt 

mig av resultaten likväl.  

Eftersom bilagan är en digital länk går den inte att spara ner som en fil och går därmed inte att 

bifoga. Istället erbjuds länken den finns tillgänglig på.  

En internetuppkoppling krävs för att kunna studera diagrammen. 

Tillgänglig: 

https://docs.google.com/forms/d/1pPtoQOlJYJkOTviJjS-3Gl-Vdi6s7fUBkY-

jwqVg9n8/viewanalytics 
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