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Abstract 
Denna studie handlar om skrivandet som ett redskap för lärande och kommunikation och 
om eleverna är medvetna om detta för att uppnå målen i kursplanen i svenska för årskurs 
fem. I skrivandet som ett redskap för att lära fokuseras skrivandet på att det är ett sätt att 
tänka medan redskapet skriva för att kommunicera fokuserar på att det finns en 
mottagare till det skrivna ordet. Studien baseras på intervjuer av totalt sex elever i 
årskurs tre och fem. Årskurserna där intervjuerna genomförts, har valts för att kunna se 
om förmågan att uppfatta skrivandet som ett redskap för lärande och kommunikation, är 
något som kommer med åldern. Genom fördjupning i litteraturen och intervjuer visar 
studien tendenser till att redskapet skriva för att lära är något som kommer med åldern, 
medan skriva för att kommunicera är den form av skrivande som alla de intervjuade 
eleverna är medvetna om. I studien framkommer även att eleverna i skolår tre fokuserar i 
större utsträckning på formalia än eleverna i skolår fem.  
 
Ämnesord 
Skriva för att kommunicera, skriva för att lära, skriva för att minnas, skrivandets 
formalia, läsning och skrivning går hand i hand. 
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1. INLEDNING 
 

Ett av de viktigaste uppdragen i skolan är att få alla elever att intressera sig för skrivning och 

att det är något de gör i skolans alla ämnen. Blir en elev intresserad av skrivning kan det vara 

ett steg på väg att använda skrivandet som ett redskap för lärande och kommunikation. I 

planeringsfasen av ett skrivprojekt är det viktigt att ha kunskap om hur eleverna ser på sitt 

skrivande. Det är av stor betydelse att eleverna är medvetna om vad skrivning är till för. 

Därigenom kan läraren lägga upp ett arbete för optimal inlärning sett ur ett skrivande 

perspektiv.  

 

1.1 Bakgrund  

Enligt kursplanen i svenska (2000) har språket en central betydelse i skolarbetet. Det är 

genom språket vi kommunicerar och samarbetar med andra människor. Genom språket bildas 

ny kunskap som därigenom blir synlig och hanterbar. Elevernas förmåga till att kommunicera, 

tänka och vara kreativa utvecklas i svenskämnet och i skolans övriga ämnen. Skolan har olika 

mål att sträva emot och i svenska ska eleverna utveckla språklig säkerhet i tal och skrift. 

Eleverna ska genom skrivandet uttrycka sig i många sammanhang och framförallt våga. Talet 

och skriften är medel för elevernas tänkande, lärande, påverkan och kontakt. Ett annat mål att 

sträva efter är att eleverna ska ha förmågan att kunna bearbeta texter med hjälp av sig själv 

och andra. Eleverna utvecklar goda språkfärdigheter genom att de använder sitt tal, lyssnar, 

skriver, tänker och läser på ett meningsfullt sätt. Kursplanen i svenska (2000) säger: 

 
Mål som eleverna skall uppnå i slutet av femte skolåret när det gäller skrivning 

-Kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation 

 

För att uppnå detta mål måste eleverna bli medvetna om skrivandet som ett redskap för 

lärande och kommunikation. Ejeman & Molloy (2003) menar att kursplanen i svenska 

förespråkar ett samspel mellan den språkliga och den kognitiva utvecklingen. Detta gör att det 

arbetsmaterial som undervisningen bör utgå ifrån är elevernas egna texter och även 

skönlitterära. För att kunna utveckla sitt språk måste eleverna kunna tala, lyssna, skriva och 

diskutera, läsa och samtala. En lärare måste ge eleverna något att tänka kring. Detta är en 

grundförutsättning för en språkutvecklande undervisning. Svenskämnet skall samspela med 

andra ämnen och då måste eleverna få skriva ofta. Eleverna skall lära sig att skrivandet dels är 

 5



ett redskap som de kan lösa olika problem med, dels ett redskap som utvecklar tankeförmågan 

och språkförmågan. Om en lärare vänjer sina elever att tänka med pennan i handen kan de bli 

mer medvetna om hur de lär in ny kunskap. Detta medför att eleverna ser sig själva som 

lärande och reflekterande människor, och det är ett av skolans viktigaste uppdrag. Björk & 

Liberg (1996) anser att när barnet uttrycker tankar på pappret får de en förståelse för vad de 

kan. Genom språket kan de få ordning på sina tankar och anknyta till tidigare erfarenheter. 

 

Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet) ska en lärare utgå ifrån sina elevers olika behov, 

förutsättningar och tänkande. Eleverna ska uppleva arbetet i skolan som lustfyllt och fullt av 

mening, och deras kunskapsutveckling ska ständigt gå framåt. Sandström Madsén (1997) 

menar att det är mycket som en lärare ska uppnå med sin undervisning, och ett sätt är att låta 

sina elever skriva mer i skolans alla ämnen. Det viktigaste är inte att skriva för att redovisa det 

en elev har lärt sig, utan det är skrivandet medan de lär sig som skall betonas.  

 
1.2 Syfte 

I följande studie undersöks om eleverna är medvetna om skrivandet som ett redskap för 

lärande och kommunikation för att uppnå kursplanen i svenskas mål i årskurs fem. Är åldern 

en av de faktorer som spelar in för elevers medvetenhet kring skrivandet? 

 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Under detta avsnitt kommer skrivandet att belysas ur två olika perspektiv, det vill säga skriva 

för att lära och skriva för att kommunicera. 

 
2.1 Den kognitiva utvecklingen 

När eleverna uttrycker sig genom skrift uppstår ett inlärningstillfälle. De ser sina tankar på 

pappret och organiserar dessa med hjälp av språket och kan på detta sätt sammankoppla 

tankarna med erfarenheter som eleverna haft sen tidigare (Björk & Liberg 1996). Vygotskij 

(2001) menar att språket inte är ett uttryck för en färdig tanke. När en tanke ska omvandlas till 

språk måste den först göras om och ändra form. ”Tankarna uttrycks inte i orden, utan 

fullbordas i dem” (s. 446) I skriftspråket använder vi en mängd fler ord än i det talade språket 

för att kunna uttrycka en och samma tanke. Detta medför att skriftspråket blir den språkliga 

 6



form som är mest mångordig och detaljrik. Skriftspråket är även en komplicerad språklig 

aktivitet. Vidare anser Vygotskij (i Dysthe 1996) att tal och skrift är nödvändiga hjälpmedel 

för att nå de tankar som redan är tänkta. Ett begrepp inom skriften är ”skriftlig permanens”. 

Detta innebär att det skrivna ordet är åtkomligt för den skrivande och även för andra, medan 

det talade ordet försvinner i uttrycksögonblicket om det inte dokumenteras på något sätt. 

 

Vidare talar Dysthe (1996) om utvecklingen av det logiska tänkandet och hur skriften 

påverkar denna. Hon menar också att skriften kan förändra kognitiva funktioner. Från att 

endast kunna behärska det muntliga språket till att kunna skriva är den övergång som är viktig 

för den kognitiva utvecklingen. Det finns en annan tolkning som menar att tankeförmågan 

utvecklas i takt med hur mycket eleverna skriver. Den enklaste synen innebär att ju mer 

eleven skriver, desto bättre möjligheter att utveckla tänkandet. En mer komplex syn har gjort 

att studier undersökt olika former av skrivande och vilka kognitiva effekter var och en av dem 

får, till exempel anteckningar, korta svar på frågor, sammanfattningar och uppsatsskrivande. 

Fastän den typen av undersökningar genomförts och visat att elever lär sig genom att skriva 

har det varit svårt att påvisa att förmågan att tänka har blivit bättre genom skriften. Den 

autonoma synen på skrivandet fokuserar på den enskilda eleven och hur skrivande kan hjälpa 

honom/henne i sitt inlärningsarbete. Av tradition har skrivandet setts som en individuell 

(detsamma gäller lärandet) aktivitet, och det tar tid innan både lärare och elever inser 

betydelsen av det sociala samspelet även när det gäller skrivandet. Den viktigaste skillnaden 

mellan den autonoma och den interaktionistiska och kontextcentrerade synen ligger i att de 

talar om olika svar på frågan om vilket slags skrivande som är till gagn för utveckling och 

inlärning. Om socialt samspel ses som en viktig del av både lärande och språkanvändning, 

kommer inte tyngdpunkten ensidigt att läggas på individuellt uppsatsskrivande. Det kan även 

innehålla former av skrivande som gör att det finns plats för kommunikation och samspel 

(a.a.). 

 

2.2 Skriva för att lära och kommunicera 

Det finns två viktiga former av skrivande. Dysthe (1996) säger att det finns olika syften för 

elevers skrivande i skolan och utanför den. Det finns en skillnad mellan skriva för att 

kommunicera med andra och skriva för att tänka och lära sig kring ett stoff. Det är själva 

syftet som är den viktigaste skillnaden. Den ena formen, skriva för att lära, fokuserar på 

skrivandet som ett sätt att tänka, medan den andra formen, skriva för att kommunicera, 

fokuserar på att det finns en mottagare till det skrivna ordet (Dysthe 1996). 
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2.2.1 Skriva för att lära 

Britton (i Sandström Madsén 1997) menar att det är viktigt att elever får skriva för att uttrycka 

sina tankar och känslor, vilket motsvarar vad han kallar för det expressiva, personliga 

skrivandet. Med expressivt skrivande menas att texten ligger nära ens eget jag och texten ger 

ord för vad skrivaren tänker. Genom att starta i detta skrivande har enligt Britton (a.a.) en elev 

större förutsättningar att utveckla sitt språk och tänkande:  
 

Om jag skriver för att utforska tankar och idéer samt för att tänka och reflektera och tänka kring ett 

visst ämnesområde, innebär det att jag skriver för mig själv, inte för andra. Även om jag låter 

andra läsa det jag har skrivit är det inte avsett för kommunikation med en läsare. Jag använder då 

texten som en dialogpartner, som jag prövar idéer och tankar på och som kan stimulera mina 

tankar (Dysthe 1996, s  93). 

 

Dysthe (1996) säger att när skrivandet används på sättet som beskrivs ovan, nämligen 

expressivt eller som fri skrivning, och som ett tanke- och utforskningsredskap, är skrivaren fri 

från att tänka på formella krav. Eftersom texten skrivs till mig själv finns det mycket som inte 

är förklarat; en stor del av texten har många förgivettaganden. Det expressiva skrivandet 

måste integreras i meningsfulla sammanhang, och läraren måste uppmärksamma 

möjligheterna med det expressiva skrivandet. Annars skriver inte eleverna för att lära. Vidare 

anser Dysthe (a.a.) att det som skrivs ned, kan generera att nya tankar väcks som i sin tur leder 

till ny kunskap. Även Vygotskij (2001) talar om det expressiva skrivandet som ligger nära det 

inre talet. Det inre talet är det närmaste vi kan komma tankeprocessen. Därför medför 

skrivandet att nya tankar och idéer och uppstår. 

 

Sandström Madsén (1997) anser att elever ska skriva i skolans alla ämnen; de ska tänka med 

pennan i handen. Hon menar att när eleverna får använda sitt skrivande i bearbetningar av 

lärobokstexter använder de sig av egna ord. Detta innebär att de gör nya begrepp och nya 

kunskaper till sina egna. Detta arbetssätt gör att eleverna blir aktiva och involverade i skriften 

då de försöker strukturera sina tankar och formulera dem med egna ord. Svedner (1999) talar 

om skrivandet som en tankeprocess där skrivandet innebär att eleven måste tänka vad den ska 

skriva om och kunna formulera ner sina tankar till en skriven text. Denna text är sedan 

utgångspunkten för det fortsatta tänkandet och skrivandet. Även Lökensgard Hoel (i 

Sandström Madsén 1997) talar om att skriften är en hjälp för eleven att kunna knyta an till 

redan tänkta tankar, men som inte satts ord på. Tänkandet utvecklas när det kopplas samman 

med det som skrivits.  
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2.2.2 Skriva för att kommunicera 

Människan är en kommunicerande varelse och har alltid skapat nya vägar för att kunna 

uttrycka och meddela sig med andra människor. Skriften är ett redskap för kommunikation. 

Den sker utanför människan genom att vi använder oss av ord och meningar. Skriften 

existerar i tid och rum och det finns ingen begränsning för hur mycket som kan skrivas ned, 

och den är tillgänglig för de flesta människorna i världen (Säljö 2000). 

 

Dysthe (1996) säger att skriva för att kommunicera ställer andra krav på den som skriver. Till 

skillnad från det expressiva skrivandet, där mottagaren är den skrivande själv, har nu texten 

flera mottagare, och det krävs att det finns förklaringar som tydliggör den. Olika genrer ställer 

också olika krav på den som skriver.  

 
Om jag å andra sidan skriver för att kommunicera, presentera eller beskriva ett ämne så att 

mottagarna så bra som möjligt ska kunna förstå vad jag vill få fram, måste jag lägga tonvikten på 

att skriva så att läsaren förstår mig. Det får konsekvenser för både innehåll och form. Jag måste 

tänka på vad jag ska förklara för läsaren och vad jag kan utgå från är gemensam förhandskunskap, 

jag måste också organisera och strukturera stoffet och vara uppmärksam på form och språknivå 
(Dysthe, 1996, s 93). 

 

Strömquist (1993) talar om att det är viktigt att de elever som skriver för att bli lästa är tydliga 

i sin skrivna text för att läsaren ska förstå textens budskap. Detta kan nås genom bearbetning 

av texten tillsammans med lärare och kamrater. I denna bearbetning skall inte målet med 

skrivundervisningen glömmas bort att eleverna ska bli självständiga skribenter. Detta innebär 

att eleverna inte ska skriva texter för bedömningens skull, utan för att utvecklas som 

skribenter. 

 

Den engelske forskaren Britton (i Bergöö m.fl.) menar att en elev måste få känna sig som 

läsare och skrivare redan innan denne kan läsa och skriva.  Detta måste ske i samspel med 

andra barn och vuxna som redan kan läsa och skriva. Britton talar vid sidan om det expressiva 

skrivandet även om det informerande och skönlitterära skrivandet. I den informerande texten 

vill författaren lära mottagaren om olika fakta.  Den talar också om vad en människa behöver 

veta om ett visst ämne. I den skönlitterära texten används språket för att levandegöra texten, 

exempelvis i noveller. Vidare menar Britton (a.a.) att det är viktigt att en lärare gör eleven 

medveten om att den har flera mottagare i sitt skönlitterära och informerande skrivande. 
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Denna medvetenhet gör att eleven ser skrivning som något lustfyllt, då en mottagare läser av 

eget intresse och inte för att bedöma. 

 

Det finns fem möjliga mottagare som visas i tabellen nedan. 

 

Fem möjliga mottagare, enligt Brittons modell. 

1. Sig själv: 

Barnet skriver till sig själv om sådant som bara angår henne själv eller för att upptäcka 

sina egna tankar. 

2. En lärare: 

Barnet skriver till läraren som en vuxen som hon har förtroende för. 

Som elev till en lärare i största allmänhet. 

Som elev till en lärare hon står i ett speciellt förhållande till 

Som elev till en lärare som ska bedöma eller betygsätta det hon har skrivit. 

3. Vidare känd mottagare: 

Som expert till en icke-fackman. 

Som barn till kamratgruppen. 

Som gruppmedlem till den egna arbetsgruppen ( och ev. läraren). 

4. Okänd mottagare: som författare till sina läsare eller sin publik 

5. Kategorier: 

Som författare till en faktisk existerande läsekrets. 

Som författare till okänd läsekrets. 

 

(Brittons mottagare i Bergöö m.fl. 1997, s 23) 

 

Ett mål är att få sina elever att nå den fjärde kategorin, att de kan skriva till en okänd 

mottagare: som författare till sina läsare eller sin publik. Ska en elev nå den fjärde kategorin 

måste innehållet i undervisningen vara intressant och stimulera eleverna till att fundera och 

kommunicera kring innehållet (a.a.). 
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2.2.3 Samspelet mellan skriva för att lära och skriva för att kommunicera 

Säljö (2000) anser att med skriftens hjälp har förutsättningarna för lärande ändrats. Genom att 

skriva för att kommunicera kan människan utvecklas intellektuellt, socialt, personligt, 

professionellt och emotionellt. Genom skriften kan en människa införskaffa sig en mängd 

kunskaper och ny information och därigenom lära sig mer om olika ämnen. Skriften är en 

konstgjord kommunikationsform. Detta medför att människans sätt att uppfatta ett skrivet 

budskap inte finns i våra biologiska förutsättningar, utan detta utvecklas i de olika 

kommunikativa sammanhang där skriften är en utgångspunkt för lärande, som till exempel i 

skolan. I dagens samhälle har skolan uppgiften att i vår kognitiva socialisation förse oss med 

intellektuella redskap som gör att våra elever lär sig om olika sorter av texters betydelse och 

kunna ge och ta mening ifrån dessa. Exempel på intellektuella redskap är olika former av 

artefakter såsom pennan, datorn och tavlan (a.a). Kursplanen i svenska (2000) är tydlig när det 

gäller vad elever i årskurs fem ska uppnå med skrivning. De ska ha tillägnat sig redskapen för 

att kunna producera texter som ett redskap för lärande och kommunikation. 

 

2.3 Lärarens roll i skriva för att lära och skriva för att kommunicera 

”Hur lång ska den vara?” är ofta en reaktion en lärare kan få av sina elever när en ny 

skrivuppgift presenteras. Dessa attityder kring skrivning är en lärares uppgift att förändra. 

Som lärare skall du få eleven att reflektera kring sin egen arbetsprocess. Eleverna måste lära 

sig att se hur skrivandet utvecklar deras tankar och även att språket utvecklas genom att skriva 

i skolans alla ämnen (Sandström Madsén 1997). 

 

Strömquist (1993) anser att skrivandet ofta är lustfyllt, men det kan också vara mycket 

krävande och arbetsamt. Det är viktigt att läraren ger sina elever många olika skrivtillfällen 

med varierande skrivuppgifter. Läraren har en viktig uppgift att medvetandegöra sina elever 

om vad det innebär att skriva för att en skrivutveckling ska uppstå. En elev måste känna att 

det är roligt att skriva för att lära och kommunicera. Läraren har menar Strömquist (a.a.), en 

roll där han/hon måste visa eleverna att de har en mottagare till det de skriver om de ska få 

sina elever att känna stolthet inför sin text. McCormick Calkins (2001) menar att det är en 

skillnad mellan att motivera till skrivning och att få dem att bli djupt engagerade i sin 

skrivning. Lärarens uppgift är att inta ett förhållningssätt som visar på att det finns tillfällen i 

livet där skrivning är mycket betydelsefullt för oss som människor. 
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Ejeman & Molloy (2003) menar att en förutsättning för att kunna stödja eleverna i deras 

skrivutveckling är att läraren lär känna sina elever. Läraren ska kunna se hur eleverna möter 

och löser olika problem och vilka skrivstrategier de använder sig av. För att åstadkomma detta 

bör en lärare ge sina elever möjlighet att så ofta som möjligt skriva ner sina tankar och 

reaktioner på ett ämne. De ska tänka med pennan i handen, och det de skriver ska inte bli 

rättat eller bedömt utan det är innehållet som är det viktigaste. Denna text kan sedan användas 

av dem själva och kamraterna för att de ska förstå och bli mer intresserade av 

ämnesinnehållet. Sandström Madsén (1997) anser att då eleverna skriver ner sina tankar får de 

tillgång till dem och kan gå tillbaka till dessa nerskrivna tankar för att reflektera över sin 

inlärning. Detta arbetssätt bidrar till att läraren kan bilda sig en uppfattning om hur eleverna 

tänker och resonerar kring ett ämne och därigenom få en bättre inblick i vad elever lär sig. 

Arbetssättet medför även att lektionsplaneringen underlättas.  

 

Dysthe (1996) talar om hur viktigt det är att läraren skapar ett riktigt engagemang från 

elevernas sida i skrivandet. En förutsättning för att nå ett riktigt engagemang är att läraren 

intar en attityd som signalerar att det som eleverna vill uttrycka i skriften tas på allvar. En 

annan förutsättning är att eleverna ser att det de ska lära sig anknyter till dem själva och deras 

liv och det de varit med om. En tredje förutsättning är att eleverna har kännedom men också 

vetskap om inlärningsmålen och inlärningsmetoderna. Sammanfattningsvis säger Dysthe 

(a.a.), att hon med utgångspunkt från sina fallstudier finner att elevernas engagemang i första 

hand är beroende av lärarens kompetens. Denna kompetens förutsätter förmågan att kunna 

planera och organisera en undervisning, där aktiviteter anpassas till inlärningssituationen som 

gör dem engagerade i det samspel med det tänkta ämnet som ska läras in.  

 

Dysthe (1996) säger vidare att elever gör ett bättre arbete om det finns förväntningar och krav 

på dem. Det är dock viktigt hur dessa krav och förväntningar kommer till uttryck hos 

eleverna. För att få eleverna att känna självrespekt, det vill säga att de känner att det de har att 

säga är viktigt, kan läraren ställa den typen av frågor som är äkta. Sådana frågor visar att 

läraren är ärligt nyfiken och intresserad av vad eleverna har att säga genom skriften. Eleverna 

upplever då att det de skriver är intressant och värt att ge respons på. Detta sätt att arbeta på 

uppmuntrar eleverna att tänka själva och hela tiden ta till sig ny information och knyta 

samman den med tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta medför att skrivandet kan ses 

som ett redskap för lärande. Eleverna gjordes medvetna om detta när läraren gav dem 

uppgifter där de fick skriva om deras egna tankar. Vidare menar Dysthe (a.a.) att det är viktigt 
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att eleverna i klassrummet har vetskap om syftet men också målen med deras arbete, och inte 

minst blir delaktiga i målsättningen.  

2.3.1 Respons av lärare och kamrater 

När vi arbetar med texter genom gensvar både från klasskamrater och lärare utvecklas inte 

bara skrivförmågan utan också självförtroendet ökar. Genom att elever får se hur deras text 

utvecklas kan de se sig själva som skribenter ( Ejeman & Molloy 2003). Dysthe (1996) menar 

att en viktig förutsättning för skrivutvecklingen är att läraren ger respons på elevtexterna. En 

av nyckelfaktorerna är respons i form av skriftliga kommentarer från läraren och att dessa kan 

intressera eleverna och föra dem framåt i deras skrivutveckling. Även Svedner (1998) anser 

att om skrivandet ska bli en verklig språkträning måste läraren ge gensvar på elevernas texter. 

Det är viktigt att komma ihåg att detta gensvar ska ge uppmuntran och stimulans och att det är 

även en form- och sakgranskning. Detta innebär att läraren ska försöka hjälpa eleven att bli 

bättre i sitt skrivande. Denna handledning är alltid individanpassad och läraren bör alltid börja 

med det positiva och därefter berätta om vad som kan behövas förbättras. Svedner (a.a.) 

menar att en lärare bör ha i tankarna att det inte är texten som ska bli perfekt utan det är 

eleven som ska bli en bättre skribent. 

 

Enligt Bakhtin (i Dysthe 1996) innebär respons både ett konkret och uttryckligt svar från 

mottagaren och en oartikulerad reaktion. För att eleven ska tillägna sig förståelse genom 

lärarens respons måste läraren reagera på det skrivna på ett aktivt sätt. Genom detta aktiva sätt 

uppstår en förståelse hos eleven och skrivandet utvecklas. Detta innebär att respons och 

förståelse är tätt sammanknutet.  

 

2.3.2 Medvetenhet om skrivandets funktion 

I livet utanför skolan fyller skrivandet en rad funktioner, och det är viktigt att eleverna 

klargörs om dessa. Skrivandet är ett medel för kommunikation som gör ens tankar synliga och 

det är lättare att minnas fakta och bearbeta den till nya kunskaper. En uppgift läraren har är att 

visa sina elever att det finns olika sorters skrivande och olika sorters texter och att ge dem 

möjlighet att få prova och lära sig detta (Svedner 1998). 
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2.4  Problemformulering 

Studien kommer att undersöka huruvida eleverna är medvetna om att de skriver för att lära 

och kommunicera. Elever i skolår tre och fem har undersökts då åldern är en faktor som kan 

ha betydelse i detta sammanhang. 

 

3. EMPIRISK DEL 
 

Undersökningen gjordes kring elevers tankar om skrivning. Valet av ämne i undersökningen 

styrde valet av skola. En tidigare VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på skolan visade att 

de båda lärarna i respektive årskurs arbetade medvetet med skrivning enligt intentionerna i 

kursplanen i svenska.  Undersökningen genomfördes i skolår tre och fem. Valet av två olika 

skolår berodde på att vi ville se om förmågan att skriva som redskap för att lära och 

kommunicera är något som kommer med åldern, eller om medvetenheten redan finns i skolår 

tre när läraren arbetar medvetet med skrivning enligt kursplanen i svenska. 

 

3.1 Metod och genomförande 

Skolan är en F-9 skola och är belägen i en tätort. På skolan går ca 500 elever, varav 130 elever 

i F-5. Arbetslaget där undersökningen genomfördes består av personal i årskurs F-5. Arbetet 

på skolan genomsyras av en positiv anda, där eleverna är i centrum.  En tidigare VFU hade 

visat hur de båda lärarna arbetar med skrivundervisningen. Inger (fingerat namn), läraren i 

skolår tre, arbetar med skrivning i skolans alla ämnen. Hon ser skrivandet som en process och 

vill att eleverna ska bli medvetna om skrivandets olika funktioner. Skrivandet ingår alltid i 

meningsfulla sammanhang, vilket gör att eleverna förstår meningen med sitt arbete. Elevernas 

skrivande presenteras i de flesta fall för en mottagare. Kristin (fingerat namn), läraren i skolår 

fem, arbetar också med skrivandet i meningsfulla sammanhang. Hon erbjuder eleverna 

variation i skrivandet, vilket innebär att eleverna ska möta skrivandet i olika genrer såsom 

expressivt, informativt och skönlitterärt. Kristin vill att eleverna ska tänka med pennan i 

handen. Båda lärarna använder skrivandet som en röd tråd i skolans alla ämnen.  

 

Det planerades att sex intervjuer skulle genomföras, tre elever i skolår tre och tre elever i 

skolår fem. Valet av elever överläts på lärarna i respektive skolår och urvalet skedde genom 

att elever i olika skrivnivåer valdes ut utan hänsyn till kön.  Slumpmässigt blev det totalt blev 

fyra flickor och två pojkar. En av eleverna i skolår tre hade läs- och skrivsvårigheter och fick 
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extra stöd i undervisningen. Vi ansåg att det var en fördel att en elev med läs- och 

skrivsvårigheter deltog i studien, då det är intressant att undersöka om denne elev är medveten 

om skrivandet som ett redskap för lärande och kommunikation. Elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan finnas i de klasser vi kommer att möta i framtiden. Innan intervjutillfället 

delades det ut en förfrågan (bilaga 1) till de utvalda elevernas föräldrar där de skulle ge sitt 

samtycke till att deras barn deltog i undersökningen. 

 

Det blev totalt fyra frågor. 

1. Vad gör du i skolan i tredje/femte klass? 

2. Vad tänker du på när du hör ordet skriva? 

3. Vad är skrivning till för? 

4. I vilka situationer skriver du? 

 

Intervjufrågorna karaktäriserades av elevernas tankar kring vad, när och hur skrivandet 

används. För att få igång samtalet på ett allmänt plan ställdes fråga ett. Därefter fördjupades 

frågorna till det som skulle undersökas. Under varje fråga ställdes det följdfrågor till eleverna 

för att fånga upp deras tankar kring ämnet. Då vi båda var närvarande intervjuade en medan 

en antecknade elevernas svar och mimik. Intervjuerna spelades även in på band för att ge en 

mer sann bild över det som sades. Efter intervjutillfällena transkriberades intervjusvaren från 

talspråk till skriftspråk. Dessa har sedan bearbetats. Detta är en kvalitativ studie där elevernas 

intervjusvar analyserar på djupet för att på bästa sätt kunna få svar på problemformuleringen. 

Den kvalitativa studien har kombinerats med en kvantitativ studie av varje enskild elevs 

omnämnande av fem olika teman som urskiljts. 

 

3.2 Resultat 

Varje elevs intervju beskrivs med fingerade namn. Detta görs för att få en bild av vad eleverna 

fokuserar på under intervjun när det gäller skrivandet. Genom att beskriva varje intervju för 

sig har olika teman kunnat utläsas. Dessa teman har varit till hjälp för att undersöka elevernas 

tankar kring skrivande. De olika teman som hittats redovisas i diagram för att ge en bild av 

hur starkt ett tema är hos varje elev. Diagrammen anger hur många gånger respektive elev har 

nämnt det aktuella temat under hela intervjun. Diagrammen visar även hur starkt ett tema är i 

varje skolår genom att räkna samman elevernas procentsats i respektive skolår.  
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3.3 Redovisning av resultat 

De sex intervjuer som gjorts kommer att redovisas var för sig för åskådlighetens skull och för 

att lättare kunna jämföra resultaten i årskurs tre med resultaten i årskurs fem. Resultaten i 

årskurs tre kommer att redovisas först.  De frågor som redovisas är:  

2. Vad tänker du på när du hör ordet skriva? 

3. Vad är skrivning till för? 

4. I vilka situationer skriver du? 

 

3.3.1 Intervju med Olle i skolår tre 

På fråga två tvekar Olle till en början. Därför upprepas frågan, och efter det att Olle fått tid att 

tänka, svarar han att han tänker på skrivstil och att de ska skriva något speciellt. Intervjuaren 

frågar vad det kan vara, och Olle svarar att det kan vara en berättelse som skrivs till en 

mottagare. Han menar även att skrivning används när de har matematik, då uppgifterna måste 

skrivas ned innan de kan räkna dem. Olle uppehåller sig en bra stund i matematiken och 

berättar om sitt räkningshuvud. I fråga tre menar Olle att han skriver om något som är svårt 

att berätta och som tar lång tid att berätta, och han tycker då det är bättre att skriva ner det. 

Han påpekar också att läraren Inger använder tavlan mycket  där hon skriver  vad eleverna ska 

göra. Olle menar att han inte bara skriver i skolan, utan skrivandet används även i det dagliga 

livet, speciellt för att minnas saker. I fråga fyra kommer det fram att Olle skriver mycket. Han 

skriver i matematikboken, faktatexter, tränar sig på att skriva rätt, han ger exempel på att de 

lär sig skriva tj-ord och talstreck. Han skriver även berättelser för en mottagare och 

bokrecensioner för att inte glömma det som har lästs. 

 

3.3.2 Intervju med Pia i skolår tre 

När fråga två ställs vet Pia inte först, men efter en stunds tänkande svarar hon: -läsa. Pia 

menar att hon kan läsa det någon har skrivit. I fråga tre tänker Pia på att när hon blir större 

kan skrivandet användas till att skriva räkningar. Vidare anser Pia att om hon skriver mycket 

då lär hon sig skriva bättre, och då blir det inte många stavfel. Hon skriver ofta i skolan och 

talar mycket om de uppgifter de skriver i skolan. Pia ser nyttan med att skriva. En situation 

hon nämner är att skrivandet är bra för att minnas vad som ska göras och inte upprepa genom 

talet hela tiden. Pia tycker att fråga fyra är svår att förstå, och intervjuaren får omformulera 
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den till: När skriver du? Pia svarar då att hon skriver mycket hemma i form av brev och 

berättelser. Detta gör hon också i skolan. Pia berättar om en uppgift de brukar skriva om i 

skolan, och det är boken om mig själv. Pia förklarar att i boken om mig själv ska de skriva om 

händelser som de är med om för att minnas dem. Pia reflekterar mycket över hur hennes 

skrivning har utvecklats. Hon anser att hon tidigare stavade illa och att hennes bokstäver var 

mycket stora. Nu tycker Pia att hon skriver rätt bra. 

 

3.3.3 Intervju med Elin skolår tre 

På fråga två är det första Elin säger att hon tycker det är roligt och att hon är nyfiken på vad 

de ska skriva nu. Hon reflekterar även över att hon ibland är trött, och då orkar hon inte 

skriva. I fråga tre menar Elin att det är bra att kunna skriva för då glöms inte händelser och 

saker. Hon skriver för hon vill lära sig hur språket ska se ut och formen. Elin gör en koppling 

mellan läsning och skrivning och att de båda går hand i hand. Elin anser att det är bra att 

kunna skriva, och speciellt bra är det att kunna skriva när det skrivs på datorn.  I fråga fyra 

lyfter Elin fram brevskrivning. Elin skriver också mycket i skolans övriga ämnen, speciellt i 

matematiken där hon skriver hur hon tänker. En annan situation som Elin beskriver är när det 

skrivs skrivstil i skolan, något som hon tycker är roligt. 

 

3.3.4 Intervju med Lisa skolår fem 

På fråga två fokuserar Lisa mest på temat skriva för att lära. Hon nämner tankar och ord och  

ger sedan en utförlig förklaring till vad hon menar med detta. Lisa menar att klassen arbetar 

med att använda sina egna tankar som en del av arbetet i skrivning. Lisa drar också paralleller 

till kommunikation i form av skriftligt berättande. Lisa ser sig själv som författare. Formen 

nämns också, men här ges ingen närmare förklaring. På fråga tre anser Lisa att skrivandet är 

till för att lära sig läsa. Hon menar också att det är lättare att lära sig skriva om ett läst ord 

finns i huvudet eftersom det är lättare att se det framför sig. Lisa talar om nya ord och deras 

betydelse och hur hon med hjälp av sitt skrivande kan få en ny förståelse av ett ords betydelse. 

I fråga fyra lyfter Lisa fram olika situationer hon skriver i. Lisa talar om brevskrivande, sin 

dagbok och datorn som kommunikationsredskap. På datorn skickas e-post och vissa sajter 

besöks där Lisa använder sitt skrivande för att samtala med sina vänner genom skriften. I 

arbetet i klassrummet förekommer speciella ansvarsområden, exempelvis veckans nyhet som 
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ska skrivas med egna ord och läsas upp för klassen. Lisa summerar intervjun med att uttrycka: 

”Det mesta är att skriva”. 

 

3.3.5 Intervju med Maja skolår fem 

Maja kopplar fråga två till att skriva brev men också till att det ska vara rätt i texten. Hon lär 

sig också nya ord som hon kopplar både till skrivande och till att hon tillägnar sig ny kunskap. 

Även på fråga tre nämner Maja brevskrivning. Maja menar att skrivandet används för att 

andra ska läsa det. Hon tar upp de dövas situation som inte kan höra vad som sägs, men de 

kan läsa det skrivna ordet. I fråga fyra talar Maja återigen om brevskrivandet. Hon skriver 

också böcker och sagor för en mottagare. Maja skriver även dagbok som hon menar är för att 

läsa i när hon blir äldre. Maja skriver också ner sina tankar på papper, för att inte behöva ha 

allt i huvudet. Hon menar att hon kan se sina tankar från de skrivna orden. 

 

3.3.6 Intervju med Kalle skolår fem 

På fråga två uttrycker Kalle att han både tänker och läser i sitt skrivande. Kalle fokuserar på 

olika texter som han läser och skriver om med egna ord. Han menar att då orden skrivs ned, 

använder han sitt tänkande och lär sig att förstå nya ord som dyker upp i en text. De orden slår 

Kalle upp i en ordlista för att själv förstå vad de betyder. På fråga tre relaterar Kalle detta till 

att bli bättre på att läsa och lära sig nya svåra ord. De nya orden lyfter Kalle fram som något 

han lär sig av och kan fundera kring. I fråga fyra kopplar Kalle skrivande till en mängd olika 

situationer. Kalle skriver brev, han skriver och lär sig i matematik och engelska. Kalle talar 

om en uppgift de arbetar med i klassen. Varje vecka arbetar klassen med ansvarsområden, 

exempelvis veckans sportnyhet. En elev väljer ut en sportnyhet, skriver ner den med egna ord, 

och sedan läses den upp för övriga klassen. Han menar också att tänkandet gör att olika saker 

kommer fram, och då är det bra att skriva ner det. De svåra orden som han nämnt i 

ovanstående frågor tas också upp här, och han anser att skrivandet gör att olika svåra ord 

lättare fastnar i huvudet. Kalle skriver för att minnas genom att skriva ner det han tänkt.   
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3.3.7 Sammanfattning av intervjuerna 

Skolår tre – resultat 

Under fråga två (Vad tänker du på när du hör ordet skriva?) tänker eleverna på en mängd 

olika saker, allt ifrån att det är roligt att skriva och att man blir trött. Pia ser en koppling 

mellan läsning och skrivning, på det sättet att en person kan läsa det någon har skrivit. Olle 

ser både kommunikationen i skrivning, i form av berättelser, och skrivande i skolans alla 

ämnen, speciellt i matematiken. I fråga tre (Vad är skrivning till för?) har eleverna många 

svar.  Eleverna är medvetna om vad skrivning är till för. Alla tre eleverna ser skrivandet som 

ett sätt att minnas det talade ordet. Både Pia och Elin tycker att skrivandet är till för att bli 

bättre på att skriva och undvika stavfel. Elin ser att läsningen också finns i skrivandet. I fråga 

fyra (I vilka situationer skriver du?) menar alla eleverna att skrivandet används som ett 

kommunikationsmedel. De situationer som lyfts fram är berättelser och brevskrivandet som 

skrivs för en mottagare. Alla eleverna skriver för att minnas händelser. Olle och Elin ser att de 

skriver för att lära, då de skriver rena faktatexter, recenserar en bok och i matematiken där de 

ska skriva hur de tänker. Både Olle och Elin fokuserar mycket på formen. 

 

Skolår fem - resultat 

På fråga två gavs varierande svar. Alla tre eleverna skriver för att lära i skolans alla ämnen. 

Detta betonades starkt av Lisa och Kalle medan Maja betonade detta mycket lite. Lisa och 

Maja relaterade även ordet skriva till kommunikation, medan Kalle inte nämnde detta. Maja 

och Lisa lyfte fram formen i skrivandet, men det var inte någon betydelsefull del av deras 

svar. I fråga tre menade Lisa och Maja att skrivning är till för att kunna kommunicera genom 

brev. Kalle och Lisa ser skrivandet som ett sätt att lära. Dessa två elever betonade kunskapen 

om nya ord som leder till ny förståelse kring ett ämne. Maja och Lisa betonade att skrivning 

och läsning går hand i hand. I fråga fyra nämnde alla tre eleverna olika situationer där 

kommunikationen var anledningen till att de skriver. De ser en mängd olika former av skriven 

kommunikation där brev var en gemensam form. Lisa och Maja skriver dagbok, och de 

betonar att denna kan de läsa när de blir äldre. Maja skriver berättelser, sagor och böcker där 

hon har en mottagare som ska läsa det. Lisa nämner även datorn som ett 

kommunikationsmedel och ett sätt att skaffa nya vänner. Alla tre skriver för att minnas. Kalle 

och Lisa skriver för att lära i skolans alla ämnen. Ett gemensamt drag eleverna har är att de 

läser texter som de sedan skriver ner med egna ord.  
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3.4 Olika teman i intervjuerna 

I intervjuerna i både skolår tre och fem kan fem olika teman utläsas. Vart och ett av de olika 

temana kommer att redovisas nedan. Efter varje tema följer ett diagram som beskriver hur 

många gånger eleverna tar upp det aktuella temat i intervjun och därmed hur starkt detta tema 

är i respektive årskurs. De olika temana som tas upp nedan är följande: 

 

1. Skriva för att kommunicera. 

2. Skriva för att lära.  

3. Skriva för att minnas. 

4. Skrivandets formalia 

5. Läsning och skrivning går hand i hand. 

  

3.4.1 Tema ett – skriva för att kommunicera 

Detta är ett mycket tydligt tema i de sex intervjuerna. Maja menar att ”jag skriver brev, 

böcker och sagor” och Lisa säger ”jag skriver ofta brev. Jag har brevvänner”. Även Pia och 

Elin ger exempel på situationer på där de kommunicerar via berättelser, böcker, vykort och 

brev.  

Fig. 1 Skriva för att kommunicera
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I skolår fem representeras skriva för att kommunicera med 55% och i skolår tre med 45%. 

 

3.4.2 Tema två – skriva för att lära  

Även detta tema är mycket tydligt i intervjuerna, främst i årskurs fem. Lisa menar att ”vi 

skriver mycket om tankar i skolan, om vi arbetar med ett tema till exempel västra Europa då 

ska vi skriva ner våra tankar om det”. Även Kalle relaterar skrivandet till skolans alla ämnen. 
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”Vi skriver när vi har ansvar, i matematiken och i engelskan, detta gör vi för att inte ha allt i 

huvudet och då får man inte ner det.”  Olle talar mycket om skrivning i matematiken. ”Istället 

för att räkna i en mattebok skriver vi upp talen i en annan bok, och då skriver vi också.” 

  

Fig. 2 Skriva för att lära
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I skolår fem representeras skriva för att lära i skolans alla ämnen med 71% och i skolår tre 

med 29%. 

 

3.4.3 Tema tre – skriva för att minnas 

Alla de intervjuade eleverna skriver för att minnas. Pia säger: ”Man kanske inte minns det; 

man inte hinner höra och då måste det hela tiden upprepas, då är det bättre att skriva ner det”. 

Maja uttrycker sig så här ”Man kan skriva ner sina tankar på papper istället för att kunna allt i 

huvudet, och då kan man se tankarna därifrån”. 

 

Fig. 3 Skriva för att minnas
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I skolår fem representeras skriva för att minnas med 45% och  i skolår tre med 55%. 
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3.4.4 Tema fyra – Skrivandets formalia 

Olle fokuserade mycket på formen ”Vi tränar på att skriva till exempel talstreck, och ibland 

ska vi hitta på olika ord på olika ljud som –tj. Dessa skriver vi på tavlan. Pia säger: ”Jag 

skriver för att bli bättre och inte få stavfel.” I skolår fem fokuserade eleverna inte på formen i 

samma utsträckning som eleverna i skolår tre. Maja menar att hon skriver för att det ska bli 

rätt. 

 

Fig. 4 Skrivandets formalia
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I skolår fem representeras skrivandets formalia med 22% och i skolår tre med 78%. 
 

 

3.4.5 Tema fem- läsning och skrivning går hand i hand 

Alla de intervjuade flickorna säger att läsning och skrivning går hand i hand. Elin uttrycker 

det så här: ”När man lär sig skriva lär man sig också att läsa” och Lisa menar att ”För att läsa 

ska man kunna skriva och kan man skriva måste man kunna läsa”. 

 

Fig. 5 Läsning och skrivning går hand i hand

25%

25%0%25%

25% 0% Kalle åk.5
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Elin åk.3

 
 
I de båda skolåren är procentsatserna jämt fördelade, det vill säga 50% i vardera skolår. 
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3.5 Analys av resultat 

I elevernas svar i intervjuerna har fem olika teman synliggjorts. I diagrammen ovan ses 

tydliga tendenser till hur elever i skolår tre och fem uppfattar skrivandets olika teman. Temat 

skriva för att lära är ett starkt tema i skolår fem, medan temat i skolår tre är mycket svagare. 

Ett annat tema där det är skillnad i elevernas tankar kring skrivandets funktion är skrivandets 

formalia. Eleverna i skolår tre lägger stor vikt vid detta, medan eleverna i skolår fem inte alls 

talar om formalia i lika stor utsträckning. De övriga teman, skriva för att minnas, läsning och 

skrivning ska gå hand i hand och skriva för att kommunicera, som har utlästs är jämt 

fördelade i de båda skolåren. En intressant iakttagelse är, att endast de intervjuade flickorna 

ser att läsning och skrivning går hand i hand. Genom diagrammen kan det utläsas att eleverna 

i de båda skolåren ser skrivandet som ett redskap för kommunikation medan det finns 

tendenser till att skriva för att lära kommer med åldern, då detta tema är starkt övervägande i 

skolår fem.  

 

4. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 
Enlig Lpo 94 (Utbildningsdepartementet) ska eleverna utveckla en språklig säkerhet i tal och 

skrift. De ska kunna använda skrivandet i många olika sammanhang. Ejeman & Molloy 

(2003) menar att svenskämnet ska samverka med andra ämnen så att eleverna skriver ofta. 

Eleverna ska lära sig att skrivandet är ett redskap som de kan lösa olika problem med och att 

genom skrivandet kan tankeförmågan utvecklas. Kursplanen i svenska (2000) säger att elever 

i skolår fem ska kunna producera texter som ett redskap för lärande och kommunikation. För 

att kunna uppnå detta mål måste eleverna i skolår fem vara medvetna om att de skriver för att 

lära och kommunicera. För att nå dit anser vi att detta synsätt är något som måste genomsyra 

all undervisning. 

 

Det är en utmaning för en lärare att få sina elever att skriva och känna sig säkra i att använda 

skriften som ett medel för lärande och kommunikation. Denna studie har genomförts för att 

undersöka om eleverna är medvetna om skrivandet som ett redskap för lärande och 

kommunikation. Kommer det med åldern? Sex intervjuer har genomförts där elevernas tankar 

kring studiens ämne synliggjorts. De sex intervjuerna har fördelats jämt mellan de båda 

skolåren. Tre elever intervjuades i skolår tre och tre i skolår fem. Vi är medvetna om att 

generaliserbarheten är låg då endast tre intervjuer i varje skolår har genomförts. Genom att 
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bearbeta intervjusvaren på djupet har dock elevernas tankar kring skrivandet kunnat utläsas, 

och en klar tendens har visat att det finns olika teman som är av stor betydelse för 

undersökningen. Denna form av bearbetning har varit bra för undersökningen och vi anser att 

elevernas medvetenhet kring skrivandet som ett redskap för lärande och kommunikation har 

synliggjorts.  

 

I vår undersökning har en elev med läs- och skrivsvårigheter ingått. Denne elevs svar har inte 

skiljts sig ifrån de övriga intervjuade eleverna i skolår tre. Före undersökningen trodde vi att 

eleven med läs- och skrivsvårigheter inte i lika stor utsträckning skulle vara medveten om 

skrivandet som ett redskap för lärande och kommunikation. Resultatet visade dock att denne 

elev nämnde alla fem teman under intervjun.  Elever med läs- och skrivsvårigheter kan finnas 

i alla klasser i dagens skola, och därför var resultatet om elevens medvetenhet om skrivandet 

positivt och intressant. 

 

När det gäller skriva för att kommunicera visar resultaten att det är ett genomgående tema, 

och alla eleverna i skolår tre och fem är medvetna om detta. Detta kan bero på att en människa 

omges av skriften som ett redskap för kommunikation i många situationer, till exempel på 

mjölkförpackningar, räkningar och skönlitteratur. När eleverna kommer till skolan har de 

oftast mött detta verktyg i verkligheten. Resultatet som visar att eleverna i skolår tre uppfattar 

skriva som ett redskap för att kommunicera lika mycket som eleverna i skolår fem kan bero 

på, som vi nämnde ovan, att skriva för att kommunicera kommer in tidigt i barnens liv.  Säljö 

(2000) menar att människan är en kommunicerande varelse som alltid har skapat nya vägar 

för att kunna uttrycka och meddela sig med andra människor. Alla de intervjuade eleverna 

nämner att de skriver till en mottagare. Det är ett glädjande resultat eftersom så många 

forskare poängterar hur viktigt det är att texten har en mottagare för att eleverna ska utvecklas 

i sitt skrivande. Dysthe (1996) anser att skriva för att kommunicera innebär att texten har en 

mottagare och att det då krävs förklaringar till texten. Britton (i Bergöö m. fl. 1997) talar 

vidare om hur viktigt det är att en lärare gör eleven medveten om att den har en mottagare i 

sitt skrivande. Om det inte förekommer en mottagare till elevernas texter är det möjligt att 

eleverna inte lägger ner lika mycket arbete som de skulle ha gjort annars. Det verkar som om 

de intervjuade eleverna är medvetna om att texten har en mottagare vilket gör att de utvecklar 

förmågan att använda skrivandet som ett redskap för kommunikation.  
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Alla de intervjuade eleverna talar om att de skriver ner sina tankar och att de i stor omfattning 

skriver texter med egna ord i skolan som baseras på dessa tankar. När eleverna uttrycker att de 

skriver texter med egna ord i stor omfattning talar detta för att de skriver i många av skolans 

ämnen, till exempel i matematiken som Olle i skolår tre talar om. De har en medvetenhet om 

att skrivandet används i skolans olika ämnen. En koppling till Lökensgard Hoel (i Sandström 

Madsén) kan dras då han talar om att tänkandet utvecklas när det kopplas samman med det 

som skrivits.  I intervjuerna framgår att eleverna i skolår fem uppfattar användandet av 

skrivandet som ett redskap för lärande.  Alla intervjuade elever i skolår fem talade i stor 

utsträckning om att de lärde sig nya ord då de skrev. Detta kopplar vi till att de såg skrivandet 

som ett redskap för att lära, i detta fall nya ord som leder till ny kunskap och att nya tankar 

uppstår. En parallell kan dras till Vygotskijs (2001) tankar om att skrivandet medför att nya 

tankar och idéer uppstår. Detta talar för att nya tankar och idéer medför att ny kunskap 

uppstår. Eleverna i skolår tre, uppfattar inte skrivandet som ett redskap för att lära, i lika stor 

utsträckning som eleverna i skolår fem. De fokuserar på mängden skrivna texter, och 

uttrycker i vilka ämnen de använder sitt skrivande, men de talar inte alls i lika stor 

utsträckning om att deras skrivande är ett redskap för att lära. Detta resultat talar för att skriva 

för att lära är något som kommer med åldern. En parallell kan dras till Dysthes (1996) 

tolkning som går ut på att tankeförmågan utvecklas i takt med hur mycket eleverna skriver. 

Dysthe (a.a.) säger också att ju mer skrivande desto bättre möjligheter att utveckla tänkandet. 

Ejeman & Molloy (2003) och Sandström Madsén (1997) säger att läraren måste ge sina elever 

möjlighet att så ofta som möjligt skriva ner sina tankar och reaktioner på ett ämne. Eleverna 

ska tänka med pennan i handen i skolans alla ämnen. Detta är en förutsättning för att eleverna 

ska lära sig att skrivandet är ett redskap för lärande, men även för kommunikation. Ett 

samspel mellan de två skrivformerna har kunnat utläsas i litteraturen. Säljö (2000) menar att 

det är genom att skriva för att kommunicera som människan utvecklas intellektuellt, socialt, 

personligt, professionellt och emotionellt. Sett ur detta perspektiv så skriver en människa både 

för att lära och kommunicera i alla sorters texter. Lisa i skolår fem uttrycker att hon och 

klassen arbetar med att använda sina tankar som en del av arbetet i skrivning.  

 

Skriva för att minnas är ett tema som alla eleverna ser, och det kan vara ett steg på vägen till 

att bli mer medvetna om att de skriver för att lära. Skriva för att lära och skriva för att minnas 

är områden som är något förenade i varandra. Dysthe (1996) anser att det som skrivs ner kan 

generera att nya tankar väcks som i sin tur leder till ny kunskap. De intervjuade eleverna gör 

dock en skillnad mellan dessa. När eleverna talar om att skriva för att minnas menar de att 
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skriften är ett redskap för att minnas det talade ordet eller för att komma ihåg händelser. 

Svedner (1998) menar att det är viktigt att eleverna klargörs om varför skrivandet är ett medel 

för att minnas fakta. Dysthe (1996) anser också att lärarens roll är viktig när det gäller att låta 

eleverna få tala om sina egna erfarenheter och låta texterna anknyta till sina egna liv. Eleverna 

ska föra in sig själva i sitt skrivande, och detta är något som de båda lärarna gör. Pia i årskurs 

tre berättar exempelvis om en uppgift de gör i skolan, där skriva för att minnas är syftet. 

Eleverna ska skriva om händelser de är med om för att minnas dem. Det talar också för att 

eleverna är medvetna om skrivandets betydelse för att få en som Vygotskij (i Dysthe 1996) 

säger skriftlig permanens. Det skrivna ordet är då åtkomligt för den skrivande och även för 

andra. Vygotskij (2001) menar också att tanken fullbordas i ordet, vilket ytterligare visar på 

en medvetenhet kring skrivandets betydelse hos eleverna. 

 

En slående skillnad mellan eleverna i de båda skolår är hur de uppfattade skrivandets 

formalia. Eleverna i skolår tre betonade formalia starkt, vilket inte eleverna i skolår fem 

gjorde. Detta är en intressant iakttagelse som vi tror det finns en förklaring till. Det tycks 

finnas ett samband med att eleverna i skolår tre befinner sig på ett stadium där de 

experimenterar mycket med sitt skriftspråk. De lär sig regler för, som Olle säger, tj-ord och, 

talstreck. Eleverna är mitt uppe i att lära sig hur en text ska se ut, medan eleverna i skolår fem 

har arbetat med detta längre och därför är det inte något nytt för dem. Vi anser att 

experimentet med språket måste få ta tid, för annars utvecklas inte elevernas tanke- och 

skrivförmåga. Eleverna skriver i stor utsträckning för att kommunicera i skolår tre. Dysthe 

(1996) lägger tonvikten på att eleven ska skriva på ett sätt som gör att läsaren förstår texten, 

vilket får konsekvenser för både innehåll och form.  

 

Det sista temat som kan utläsas ur intervjuerna är att läsning och skrivning ska gå hand i hand. 

Undersökningen har inte fokuserat på att läsning och skrivning ska gå hand i hand, men det är 

en intressant infallsvinkel ur ett annat perspektiv. Resultatet är dock upplyftande eftersom 

tidigare kunskap säger oss att det är till fördel om eleverna själva kan se detta samband. En 

intressant iakttagelse är att pojkarna inte nämner detta i undersökningen. Vi är medvetna om 

att materialet är begränsat eftersom vi har arbetat på djupet med att urskilja teman i 

intervjusvaren. 

 

Ska eleverna uppnå kursplanens mål i årskurs fem har läraren en viktig roll att göra eleverna 

medvetna om att de använder skrivandet som ett redskap för lärande och kommunikation. 
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Strömquist (1993) säger att det är viktigt att läraren medvetandegör sina elever om vad det 

innebär att skriva, detta är viktigt för att skrivutveckling ska uppstå. Det måste också  erbjudas 

många olika skrivtillfällen med varierande skrivuppgifter. De intervjuade eleverna talar alla 

om att de skriver i skolans alla ämnen. Lärarna ger eleverna möjlighet att skriva ofta och då 

utvecklas deras skrivförmåga. Ejeman & Molloy (2003) och Sandström Madsén (1997) 

hävdar att läraren bör ge sina elever möjlighet att skriva ner sina tankar och reaktioner på ett 

ämne. Kalle i årskurs fem menar att tänkandet gör att olika saker kommer fram och då är det 

bra att skriva ner det. Ejeman & Molloy (2003) säger att vid arbetet med respons på texter 

både från klasskamrater och från lärare, utvecklas inte bara skrivförmågan utan också 

självförtroendet. Intervjuerna visar på att eleverna har ett självförtroende när det gäller att 

uppfatta sig själva som skribenter, då de verkar positiva till skrivning.  

 

Denna uppsats ger ökade kunskaper kring skrivandet som ett redskap för lärande och 

kommunikation. Skrivning är något vi använder oss av i skolans alla ämnen. Det är viktigt att 

vi som blivande lärare är medvetna om detta. Skolan har, menar Säljö (2000), till uppgift att 

förse eleverna med intellektuella redskap som gör att eleverna lär sig om olika sorters texter 

betydelse och att de kan ge och ta mening ifrån dessa. Om eleverna får möjlighet att arbeta 

med skrivandet som ett redskap för lärande och kommunikation på ett medvetet sätt, blir de 

bättre skribenter och kursplanens mål i årskurs fem kan uppnås. 

  

Vår undersökning har visat att pojkarna inte skriver lika mycket brev och berättelser utan 

fokuserar mer på det informativa skrivandet. De intervjuade pojkarna skriver faktatexter i 

större utsträckning än skönlitterära texter. En fråga som hade varit intressant att fördjupa sig i 

är: Varför ser inte pojkar sig som författare, när de i själva verket är duktiga skribenter?  

 

5. SAMMANFATTNING 
 
Ett av de viktigaste uppdragen i skolan är att få alla elever att intressera sig för skrivning. I 

slutet av femte skolåret ska eleverna kunna producera olika texter som ett redskap för lärande 

och kommunikation (Kursplanen i svenska). Sandström Madsén (1997) menar att det är 

mycket som en lärare ska uppnå med sin undervisning och ett sätt är att låta sina elever skriva 

mer i skolans alla ämnen. De skall skriva medan de lär sig. Säljö (2000) talar om att 

människan är en kommunicerande varelse och alltid har skapat nya vägar för att kunna 

uttrycka och meddela sig med andra människor. Studiens syfte är att undersöka om eleverna 
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är medvetna om skrivandet som ett redskap för lärande och kommunikation för att uppnå 

kursplanen i svenskas mål i årskurs fem. 
 

I litteraturgenomgången belyses den kognitiva utvecklingen när det gäller skrivande som ett 

redskap för lärande och kommunikation ur olika perspektiv. Uppsatsen belyser två viktiga 

former av skrivande: skriva för att lära och skriva för att kommunicera. Den ena formen 

skriva för att lära, fokuserar skrivandet som ett sätt att tänka medan den andra formen skriva 

för att kommunicera, fokuserar på att det finns en mottagare till det skrivna ordet (Dysthe 

1996). Lärarens roll är en viktig faktor när det gäller elevers medvetenhet om skrivandet. 

Respons från läraren utgör en betydande del för att eleverna ska bli medvetna.  

 

I den empiriska delen undersöks om eleverna är medvetna om skrivandet som ett redskap för 

lärande och kommunikation. Sex intervjuer genomfördes, i årskurs tre och fem. Varje elevs 

intervju redovisas. Därefter har fem genomgående teman kunnat utläsas: skriva för att 

kommunicera, skriva för att lära, skriva för att minnas, läsning och skrivning ska gå hand i 

hand och skrivandets formalia. Utifrån resultatet finns det tendenser som talar för att skriva 

för att lära kommer med åldern. Däremot är alla de intervjuade eleverna medvetna om att 

skrivandet kan användas som ett redskap för att kommunicera. När det gäller temat 

skrivandets formalia visar resultatet en tendens till att eleverna i årskurs tre uppfattar detta 

starkt.  
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  Bilaga I 

Hej! 

Vi är två studenter från Lärarhögskolan i Kristianstad som skriver ett 

examensarbete om elevers skrivande i skolan. Vi ska undersöka hur 

eleverna tänker om skrivande. Vi undrar om vi får er tillåtelse att 

intervjua Ert barn om detta. Intervjun tar ca 20 minuter. Vi kommer 

att använda fingerade namn på barnen och vilken skola vi är på 

kommer inte att nämnas. Det som kommer framgå är vilken årskurs vi 

intervjuar i.   

Hälsningar Jeanette & Anna-Karin 

 

 

          Det är OK att mitt barn blir intervjuat. 
 

 

          Det är inte OK att mitt barn blir intervjuat.  

 

Lämnas till läraren senast onsdagen den 20/10. 

 

 

 

 


